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Förord
Var och en av oss som någon gång har arbetat på Volvo har en alldeles egen historia att berätta. Vi har klivit in genom grindarna,
mött de nya arbetskamraterna och fått vår första lön. Många av
oss har jobbat på Volvo hela vårt yrkesverksamma liv.
Genom åren har vi varit med om stora förändringar, sammanslagningar, nya fabriker, nedläggningar, stormiga möten och facklig
kamp. Vi har alla en pusselbit av denna vår gemensamma historia.
På samma sätt har vi nog också alla något att berätta om den stora
invandring som kommit att betyda så mycket för Volvo.
Jag minns hur det var när jag 1968 började på Torslandaverken
i karosseriet på Volvo Personvagnar. Jag var ensam svensk på bandet, omgiven av arbetskamrater från Finland och andra länder.
Visserligen fanns det en som var född i Sverige men han var längst
bort i andra änden, så honom såg jag inte mycket av.
På 1970-talet arbetade fler än 4 000 finnar samtidigt på Volvo i
Göteborg. Konstigt nog brukar inte invandringen få särskilt många
sidor när Sveriges moderna industrihistoria skrivs. Även vi i facket 
har varit hemmablinda. Många gånger har vi tagit invandringens
betydelse i arbetarrörelsens historia som något som så självklart
och givet att vi knappt nämnt den i facklig kurslitteratur och våra
egna jubileumsböcker.
Därför var det viktigt för oss i Volvos Verkstadsklubb att ta tillfället i akt när idén att ordna berättar- och skrivarcirklar dök upp.
Vi ville inte heller missa möjligheten att vara med och ge ut denna tvåspråkiga bok med några av de finska medlemmarnas egna
berättelser.
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Finska arbetare minns och berättar är en bok av stort värde. En
bit av fackets, invandringens och Volvos historia skriven av medlemmar och förtroendevalda som med egna ord och glimten i ögat
skakat liv i sina minnen. Det är vi på Verkstadsklubben tacksamma och stolta för. Medlemmarnas historia är en del av fackets historia. Det är starka berättelser som inte lämnar oss oberörda, berättade av dem som själva var med.
Olle Ludvigsson
Ordförande för Volvo Verkstadsklubb i Göteborg
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Foto: Bo Gidfors

Esko Nieminen, Jan Röholm, Tommi Saarikoski, Tarmo Ahonen, Seppo Hölsä och Timo
Mansikka i CA-dockorna där påbyggnadsmekanikerna utrustar lastbilarna efter kundernas
specifika önskemål. Tuvefabriken, Volvo Lastvagnar, 2004.
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Så började vi…
På ett avsnitt på Volvo Lastvagnar, där man utrustar färdiga lastbilar,
jobbar ett stort antal finländare. De är mycket specialiserade och
skickliga yrkesmän som har varit anställda på Volvo i många år.
God stämning men låg facklig aktivitet

Förhållandet mellan finnarna och de andra arbetskamraterna var
gott. Men finnarna höll sig ändå mest för sig själva på rasterna
och det fackliga intresset var inte högt. De följde informationen
som kom från klubben men för övrigt deltog de inte i möten och
diskussioner. Jag som var anställd på samma avsnitt och ansvarig
för facklig utbildning hade länge funderat på hur man skulle få
i gång den fackliga aktiviteten bland den annars så sammansvetsade gruppen av arbetskamrater.
Berättar- och skrivarcirklar på finska hjälpte

Genom ett kulturprojekt för integration, Nytt liv i Sverige, hade
vi fått möjligheten att starta studiecirklar utan ett fast föreläsningsprogram. Utgångspunkten var istället att ta vara på varje
deltagares egna erfarenheter och egen historia. Jag kontaktade
Tarmo Ahonen, som ursprungligen tagit initiativet och varit drivande till att vi från Verkstadsklubben skulle engagera oss i detta 
projekt. Jag frågade om han kunde tänka sig att vara med som
resursperson i den berättar- och skrivarcirkel som vi tänkte starta.
Tarmo, som redan var eld och lågor för hela idén, har en ovärderlig facklig erfarenhet som han kunde dela med sig av direkt på
finska. Tanken var att om vi lyckades bra med cirkeln skulle vi
också försöka ge ut en bok på finska och svenska om finnarnas
egen historia på Volvo.
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Nu gällde det att se till att även finska kvinnor var med så att
historien om deras arbete på Volvo fick sin rättmätiga plats. Leena 
Backman, från Verkstadsklubben, som också var engagerad i projektet hade redan tänkt på detta och tagit initiativ till en cirkel där
flera kvinnor ingick. Deras grupp skulle också gå igenom gamla
böcker, tidningar och arkiv för att få fram bra bilder. Leena hade
tagit Anneli Ylijärvi, ordförande i en av gruppstyrelserna på Volvo
Personvagnar, till hjälp för att rekrytera deltagare till sin cirkel.
Leena såg också till att medlemmar och förtroendevalda från förr
i tiden fick vara med.
Själv kontaktade jag Seppo Hölsä som satt med i den lokala gruppstyrelsen på det avsnitt där specialisterna utrustade lastbilarna, och
bad honom sondera intresset bland finnarna. Han fick ett mycket 
positivt resultat.
Det var många som ville vara med och flera blev det efter cirkelns
första träff, när ryktet om cirkelns innehåll hade spridit sig bland
finnarna på andra avdelningar. Seppo som är född i Sverige blev
cirkelledare tillsammans med Tarmo och kom att fungera som sammanhållande länk mellan ”gubbarna” och oss på Verkstadsklubben
under cirkelns gång. Han ordnade så att en annan ung tvåspråkig
arbetskamrat, Tommi Saarikoski, kunde vara med som resursperson
under cirkeln.
Även Volvo ställde upp

Vi träffade företaget och gick igenom upplägget för att ordna ledig
het för de anställda. Vi berättade om projektet Nytt liv i Sverige
och även om det studiebidragstöd vi kunde få från en annan LOsatsning på studieverksamhet – projektet Facklig Utbildning och
Folkbildning. Företaget blev då intresserat av att bekosta ytterligare
ledighet genom att betala förlorad arbetsförtjänst. På så sätt kunde vi genomföra cirklarna under dagtid och vid fler tillfällen än
det är brukligt.
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Roligt att facket intresserar sig

Upplägget i båda cirklarna var att testa sig fram, ta vara på vad deltagarna var mest intresserade av, samtala och skriva om det. Vi hittade inget lämpligt studiematerial så vi gjorde ett eget efter bästa
förmåga, med ett antal frågor som skulle underlätta berättandet. I
reserv hade vi också ett paket med vanlig information om försäkringar och facket ifall vi skulle köra fast i diskussionerna.
Det uppfattades positivt av deltagarna när de upptäckte att de
själva, deras liv och deras erfarenheter från arbetslivet i Sverige
var huvudfrågan i studiecirkeln. Många tyckte det var roligt att
facket var intresserat av detta.
Det tog ändå tid innan man på allvar började berätta om sina
egna erfarenheter. Något vi märkte underlättade var att även Tarmo
hade liknande upplevelser och kunde förstå de svårigheter, som
”gubbarna” hade råkat ut för under sin första tid i Sverige.
Många av deltagarna hade haft flera anställningar, både inom
Volvo och även hos andra arbetsgivare, innan de började sin nuvarande anställning. Vi gick igenom vad som hade hänt på deras
arbetsplats under åren. Tarmo kunde i sin tur berätta hur och på
vilket sätt ett avtal kommit till och bakgrunden till andra händelser 
på arbetsplatsen. Han hade sett detta inifrån när han hade varit
med i förhandlingsdelegationen. Här på Volvo har vi haft många
spännande situationer under årens lopp som kanske har varit svåra
att förstå för gemene man. I Leenas cirkel fanns flera medlemmar
med lång facklig erfarenhet och det pratades, skrevs och letades 
bilder för glatta livet i Verkstadskubbens lokaler.
Fler måste få chansen

Cirklarna genomfördes under hösten 2003 med ett tiotal deltagare
i varje cirkel. Vi träffades sju till åtta gånger, sammanlagt 30 timmar, beroende på vilket upplägg cirkeldeltagarna hade valt. Att
folk tyckte om att berätta var det ingen tvekan om, men det blev
svårare när vi skulle få ner saker och ting på papper. Fast även det
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gick på ett eller annat sätt. Det blev allt från längre historier till
korta anekdoter. En del skrev på finska, andra direkt på svenska
och några skrev sina texter på både svenska och finska i lite olika
versioner. Vi bad Jari Saarelainen som är språkintresserad, montör
och ställföreträdande huvudskyddsombud på Volvo Personvagnar
att hjälpa oss när det behövdes översättningar till svenska. Jari
ställde också upp på sin fritid. Innan vi tryckte boken letade vi
fram fler bilder och bearbetade texterna ytterligare med hjälp av
bokens redaktörer.
Efter att vi gemensamt hade gått igenom kurskritiken kunde 
vi konstatera att deltagarna i båda cirklarna var mycket nöjda.
Cirkelledarna var också mycket nöjda med resultatet. Alla deltog 
aktivt, berättade och vi lyckades få ihop material till vår bok, tack
vare att vi alla hjälptes åt. Vi hade aldrig tidigare gjort en sådan 
studiecirkel och ännu mindre skrivit en liknande bok. Jag berättade 
om vårt arbete för andra studieorganisatörer i Metall i Göteborg
och det väckte en hel del intresse.
Våra erfarenheter togs också till vara av LO som hade utsett oss
till pilotprojekt, följt vårt arbete noggrant och stöttat oss på alla
sätt under resans gång. Vi fick bland annat presentera vårt arbete
på ett seminarium på LO-kongressen 2004 och på en utställning
och ett seminarium som Nytt liv i Sverige anordnade på Arbetets
museum i Norrköping.
Nu vill vi gå vidare, många av deltagarna har fått blodad tand
för fackliga frågor och det är roligt. Vi vill utveckla denna cirkelverksamhet tillsammans med ABF och erbjuda andra medlemmar
med erfarenheter av invandring denna möjlighet.
Ulf Albinsson
Ordförande i Verkstadsklubbens utbildningskommitté
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Levnadsvillkor i Sverige 1950
Medellivslängd: Män 73,9 år och kvinnor 75,8 år.
Barndödlighet: 2,7 procent.
Folkmängd: 7 041 829 invånare.
Arbetslöshet: 2,2 procent.
Lönen för en arbetare inom LO: 2,72 kronor/timme.
Ett kilo kaffe kostade: 8 kronor och 28 öre
En dagstidning kostade: 18 öre.
En liter mjölk kostade: 34 öre.
Utdrag ur boken, Vår arbetsplats – Volvo
(Mellan fred och ATP – perioden 1945–1959)

Antal Finlandsfödda
bosatta i Sverige 31 december 1950: 44 821 personer.
Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik.
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Överlöparen
Pentti Riutta
Född: I Karleby 1934.
Flyttade till Sverige: År 1957.
Arbete i Finland: Hamnarbetare och

sjöman.
Arbete i Sverige: Först på Uddevalla
varvet. Jag var finslipare av kullager
på SKF i tio år innan jag började på
Volvo 1969.

Fackliga förtroendeuppdrag: När jag
började på Volvo valdes jag redan efter tre
veckor in i gruppstyrelsen. Efter tre månader hade jag även valts in i
Verkstadsklubbens styrelse. Där var jag aktiv i åtta år.
Språk jag tänker på: Det språk jag talar för tillfället. När jag är ensam
hemma tänker jag på svenska.
Familj: Min fru och jag var gifta i 53 år innan hon gick bort.
Fritidsintressen i Finland: Det enda vi hade råd med var att meta.
Fritidsintressen i Sverige: Bågskytte.
Något jag är stolt över: De många intressanta förhandlingar jag var med

om med Stig Malm när han var ombudsman på Metall.

Vi skriver nådens (läs nödens) år 1956. Arbetslösheten i Finland är
stor. Som stuveriarbetare upplevde man verkligen vad arbetslösheten innebar. Något sporadiskt jobb då och då. Båtarna skulle lossas eller lastas på rekordtid, ofta utan uppehåll. Att jobba två och
ett halvt dygn i sträck med en halvtimmes rast var fjärde timme

14 | Finska arbetare minns och berättar

Foto: Bo Gidfors

Gick med i facket: På Uddevalla-.

varvet 1957.

Foto: Privat

hörde till vanligheten. När båten sedan var klar kunde det gå flera veckor innan man hade turen att få nästa båt.
Med två hungriga munnar därhemma, tvillingarna var fyra år
gamla, kändes det ibland hopplöst. Man var färdig att ge upp.
– Det måste bli ändring på eländet, sade jag till frugan och hon
förstod. Men respengar? Hur skulle vi skaffa dem? Jo, genom att
ge auktionskammaren i uppdrag att sälja heminredningen. Sagt
och gjort!
Auktionen gav så mycket att jag kände mig trygg. Pengarna
skulle räcka tills man fick löningen i Sverige. Nu efteråt, när jag
blickar tillbaka tänker jag: ”Hur vågade vi?” Nå, hur som helst,
med biljetterna i fickan pirrade det i magen: ”I övermorgon bär
det iväg!” Trodde vi.

Pentti med sitt arbetslag på superfosfatfabriken i Yxpila, Finland, 1950. Pentti står i andra raden på höger sida med en cigarett i munnen.
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Foto: Privat

Familjen Riutta, Pentti, tvillingarna Jarmo och Riitta samt frun Aune, på väg till Sverige, 1956.

Där hemma i den tomma lägenheten väntade ett brev. Jag stirrade på bokstäverna som tycktes hoppa. ”Vid skärmbildsundersökningen den och den dagen framkommer det, att ni har TBC.
Var vänlig kontakta sanatoriet i grannstaden Jakobstad…”
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Efter en massa dividerande beslöt vi att min fru skulle resa med
barnen och jag skulle komma efter, snarast. Det kändes tryggare
när jag tänkte på att hennes syster, som bodde i Göteborg, skulle
kunna hjälpa dem i starten.
Med två kronor i fickan

Sanatoriebesöket blev åtta månader långt. I juli 1957 kunde jag
äntligen resa. När tåget ankom till Göteborg, hade jag två kronor
kvar i fickan. I pressbyråns skyltfönster såg jag en bok där det stod:
Turistkarta över Göteborg – två kronor. Magen ville sitt, men jag
övertalade den att tro att kartan var viktigare. Med pennan ritade jag spåret till Albogatan 13, det var frugans adress. Så var det
bara att ta till apostlahästarna och gå.
Klockan var tolv på dagen när jag stannade utanför hennes dörr.
”Det är ingen idé att gå och banka på. Hon jobbar ju”, tänkte jag.
Skansen Kronan reste sig majestätiskt i slutet av gatan. Dit styrde jag mina steg och tänkte ta det riktigt lugnt till så där klockan
fem. Magen kurrade. Efter att ha sovit några timmar på gräsmattan utanför byggnaden kände jag mig förväntansfull. Nu skulle
jag överraska henne. Hon visste ju inte att jag hade kommit.
Kvart över fem bankade jag på. Dörren öppnades av en främmande flicka. Jag stammade, minns inte vad. Men antagligen förstod hon mig, eftersom hon frågade om jag hette Pentti. Jag upplyste henne att så var fallet. ”Aune är inte hemma. Hon jobbar
skift och började klockan halv tre och kommer hem först efter
klockan tjugotre.”
Magen kurrade! Flickan var hjälpsam, såtillvida att hon instruerade 
mig om var jag skulle vänta på spårvagnen vid 23.30-tiden. Gud vad
det kurrade. Jag bad att få ett glas vatten. Det blev en hel kanna,
till och med hungerkänslan bedarrade.
Så skvalpade jag ut på gatan igen. Nå, nu är jag i alla fall här
och nu återstår det bara att skaffa ett jobb och en bostad, tänkte
jag. När Aune äntligen kom märktes det tydligt att tiden vi varit
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åtskilda hade satt sina spår. Men samma kväll lyckades vi finna
varandra i ordets sanna bemärkelse.
Klisterkokare, plåtslagare och hjälpkarl

Både jobb och bostad ordnade sig rätt snabbt. Första arbetsplatsen 
blev Gamlestadens fabriker, där även frugan jobbade. Jag blev
någon slags ”klistkokare”, så uppfattade jag att det hette. Bostad
ingick i anställningsvillkoren. Vi kände oss enormt rika. Fast arbete.
Otroligt! Timpenningen var hisnande, 2 kronor och 14 öre, det
blev 102 kronor och 72 öre per vecka.
Inredningen i lägenheten bestod av två skumgummimadrasser,
två kuddar, två filtar, två senapsglas, två djupa tallrikar och två
matskedar.
Frugans arbetskamrater visade sig vara mycket hjälpsamma. En
dag kom en av dem med fem kilo bruna bönor. Då åt vi bruna bönor i två veckors tid, ingenting annat. Bruna bönorna och jag ingick
ett avtal. Vi behöver inte varandra. Det har vi hållit sedan dess!
Efter sex månaders kokande tyckte jag att lönen var för låg. En
svåger, som jobbade på Uddevallavarvet som plåtslagare, övertalade mig att komma och söka jobb där, han sade sig vara utan hjälpkarl för närvarande.
En måndag morgon 1958 befann jag mig på varvet och satte
igång med jobbet. En plåtslagarhjälpkarl har mycket att göra. Efter
middagsrasten kom det en man i gul overall. Han stirrade på mig
och frågade: ”Vad är du för en?” Jag förstod inte vad han menade medan min svåger försökte stamma fram att han hade jobbat
flera dagar utan hjälp och att jag var arbetslös för tillfället. Det
hela slutade med att förmannen lakoniskt svarade: ”Det är lika
bra att du börjar då.”
En populär ”dirre”

Det rådde missnöje på varvet. Thordén, tidigare vd och ägare hade
fått lämna över ledarskapet året innan. Han var mäkta populär 
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bland finnarna. Alla hade den uppfattningen att man hade avpolletterat honom med oärliga metoder.
Hans popularitet framgick tydligt när man sjösatte det, efter dåtida mått, enorma fartyget V Alton Jones på 68 tusen ton. Det var
hjärtslitande att bevittna. Han kom ut på verandan till sitt ”örnbo”
som hans villa kallades. Utanför står 2 000 man som demonstrativt
vänder ryggarna till fartyget, när det glider från bädden. Att före
detta ”dirren” var rörd, fanns det inte minsta tvekan om. ”Kom in
allihopa”, sa han till 2 000 män.
Gårdan, Kulan och Lastvagnar

Uddevalla blev tyvärr för trångt för min kära hustru. Hon hade
fått försmak för storstaden och ville tillbaka till Göteborg.
Nästa arbetsplats för oss båda blev Gårda fabriker. Där färgade jag
garn till alla möjliga kulörer. Jag hade emellertid stor förkärlek för
SKF och efter bara tre månader fick jag anställning på ”Kulan”.
Då kom nästa överraskning. En dag när jag kom hem från jobbet, hittade jag familjen gråtande på gårdsplanen med möblemang
och allt. Vi hade blivit vräkta! Och detta trots att frun jobbade
kvar på Gårda. Vi hade aldrig trott att sådant skulle vara möjligt.
Men när lägenheten stod i mitt namn och jag inte jobbade kvar
på fabriken, fullföljdes vräkningen.
Nu var goda råd dyra. År 1959 var bostadsbristen enorm i Göteborg.
Bostadsförmedlingen var fullpackad av folk. Desperata och deppiga människor satt till och med i trappuppgångarna. Min gamla
TBC blev räddningen. Genom det sociala fick vi förtursrätt till
en ny lägenhet. Det blev Kaptensgatan i Majorna.
Av förståeliga skäl slutade även frun på Gårdafabriker och fick
anställning på Mölnlyckes sytrådsfabrik.
På ”Kulan” började det fackliga intressera mig. Jag deltog i några
betalda möten. Betalningen var kompensation för förlorad arbetsförtjänst. Vi jobbade på ackord och på den tiden var det ännu ett
okänt begrepp att arbetsgivaren skulle stå för inkomstbortfallet.
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Foto: Privat

”Min arbetskamrat Evald var född i Danmark men hade israeliskt medborgarskap. Ett år då
det var allmänna val fick Evald ett papper från myndigheterna där det stod att han var ’utlänning’ och ej fick rösta. På mitt papper stod det däremot att jag var ’icke svensk medborgare’.
Efter det fick Evald smeknamnet ’utlänningen’ av oss arbetskamrater.” SKF, 1964.
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En rolig episod jag minns är ett informationsmöte när verkstads
klubbens kassör knallade in med en bunt vita kuvert i handen.
”Vill ni tala om för mig vad ni heter så ska ni få pengar av mig.”
Namnuppropen började: Mujanovic, Skrnjuk, Mrujak, Saastamoinen…
där stoppade kassören uppropen. ”Vill ni vara snälla och bokstavera era namn, annars hittar jag inte det rätta kuverten.”
”Svensson”, ropade nästa man, ”med w och slutande på z o n”.
Då, 1968, fanns det ännu inte några invandrare i Verkstadsklubbens
styrelse. Jag försökte göra mig synlig på mötena, speciellt på årsmötet, men lyckades inte.
Året efter började längtan efter något annat bli så starkt, att jag
gick till ingenjören och sa upp mig. Tio år på SKF kändes som ett
helt liv. Man undrade i sitt stilla sinne om det över huvud taget
fanns något liv på andra sidan staketet.
Men det fanns det! Volvo Lastvagnar! Materialhanterare blev
jag där. Jag skulle sköta ett banavsnitt med allt material. Jobbet
var intressant och när serierna var långa, ibland upp till 160 vagnar, var det lugnt.
Men vid seriebytena blev det stressigt. Det var alltid något som
saknades. Spring till förmannen, spring, spring!
På den tiden var personalomsättningen på Volvo över 50 procent. De flesta arbetare var invandrare.
”Vild strejk”

Volvo var så pass före med svenskundervisningen, att man gav alla
som inte var svenska medborgare rättigheten att få gå 240 timmar
på betald arbetstid. Intresset blev alldeles för stort. Alla ville vara
med på kurserna, till och med de som kunde en del svenska.
Volvo klarade inte av från början att anordna alla kurser samtidigt och de utlovade pengarna för dem som gått på kurserna kom
inte på avlöningsdagen. Det resulterade i att killarna satte sig och
lade ner arbetet. Förmannen sprang som en skottspole och skrek:
”Detta är en vild strejk!”

Överlöparen

| 21

Foto: Privat

Facklig påbyggnadskurs i Skåvsjöholm, 1972. Pentti står längst till vänster och lutar sig mot
stolpen.
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Facket, som till en början inte visste varför killarna lagt ner jobbet, sökte med ljus och lykta efter någon som kunde tolka. Det
kunde jag.
Jag förklarade att lönen var bara försenad och att det inte var något lurt med det hela. Efter en halvtimmes palaver med eldsjälarna
bland de sittande, lyckades vi åstadkomma fred. Killarna återgick
till arbetet med ultimatum att pengarna skulle betalas ut nästa
avlöning. I och med detta tog facket mig med hull och hår.
Efter tre veckors anställning satt jag med i gruppstyrelsen. Efter
nästa årsmöte satt jag även med i klubbstyrelsen.
Efter fackliga grund-, fortsättnings- och påbyggnadskurser blev
jag varm i kläderna. När dessa kurser sedan kompletterades med
en treårig utbildning på Göteborgs Arbetares Folkhögskola, GAF,
kände jag mig som en professor.
1970-talet blev ett stridernas decennium. Extremvänstern hade
riktat hela sitt intresse mot den största arbetsplatsen i Sverige.
Grogrunden till missnöje fanns. Dåvarande personalomsättningen på 53 procent skvallrade om att allt inte stod rätt till.
Naturligtvis utnyttjade extremisterna detta. Medlemsmötena
var stormiga. Dessa demagoger, vilkas vokabulär skvallrade om
hög utbildning, gjorde livet surt. Vanliga medlemmar tröttnade
av förståliga skäl och uteblev från mötena.
Det gjorde att dessa samhällsomstörtare var i majoritet på många
möten. Eftersom det enligt stadgarna är medlemsmötet som är det
högsta beslutande organet, är det inte svårt att gissa att man blev
bestört över besluten som fattades.
Trånga skor och medbestämmande

Det var stor skillnad i arbetsförhållandena på Personvagnar och
Lastvagnar. Stationstiderna, det vill säga tiden man har till förfogande per vagn, var två minuter för personvagnar och 30 minuter för
lastvagnar. Självklart att det förstnämnda upplevdes som stressigt 
och monotont.
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Företagets representanter kom med förslag till åtgärder och jobb
rotation infördes. Man skulle lära sig flera moment, vilket gjorde
det möjligt att byta arbetsuppgifter en gång per timme. En av klubbens representanter konstaterade att om han har ett par skor som
är för trånga, blir det inte bättre om han får åtta par likadana.
Så småningom förbättrades arbetsförhållandena. Personalom
sättningen var nere i 13 procent.
När man gör en tillbakablick, häpnar man över hur mycket
som hände under den tiden jag var fackligt aktiv. De ”Meidnerska.
lagarna”, liksom medbestämmandelagen, gjorde det lättare för
oss. Tänk att företaget betalade skiftarbetarna för förlorad arbets
förtjänst så att man kunde delta i Verkstadsklubbens medlemsmöten!
En sak som grämer mig än i dag, är att man var tvungen att lämna kollektivanslutningen till Socialdemokraterna. Med tanke på
att arbetsgivarna ger betydande summor åt det borgerliga blocket 
i varje valrörelse, är det ett stort avbräck för arbetarrörelsen att
den går miste om de pengar som kollektivanslutningar ger.
När jag tänker tillbaka och minns tiden med arbetslöshet och
förnedringar som gjorde att man kände sig nedtryckt i galoscherna,
ja, då är det bara att konstatera: Vilken skillnad mot hur det är i
Sverige i dag!
Överlöpare, så som kompisarna kallade mig när jag lämnade
Finland, blev jag återigen 1979.
Jag löpte över till tjänstemannasidan och började på anställningskontoret.
Men det är ju ett annat kapitel.
Pentti Riutta
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Personvagnar och lastvagnar
Volvos första serietillverkade bil rullar ut från fabriken på Hisingen i Göteborg
den 14 april 1927. Från början tillverkades personbilar, lastbilar och bussar på
Lundbyfabriken. Lastbilar och bussar dominerade Volvos produktion under
de första decennierna. Först 1949 tillverkade Volvo för första gången fler personbilar än lastbilar och bussar.
Personvagnar

Den årliga produktionen var  1957 över 50 000 personbilar. År 1959 lämnade den
500 000:e Volvobilen banan i Göteborg. Samma år köpte Volvo ett 4 000 000 kvadratmeter stort markområde på Hisingen för att bygga en ny personbilsfabrik.
Den nya fabriken i Torslanda invigdes 1964. Torslandafabriken kallades i dagligt tal för Volvo Personvagnar och där producerades enbart personbilar. År
1980 bildades Volvo Personvagnar AB. Volvo sålde personbilstillverkningen till
amerikanska Ford Motor Company 1999 för 50 miljarder kronor.
Lastvagnar

Redan 1926 fanns det planer på att tillverka lastbilar och den första lastbilen
tillverkades 1928. År 1969 bildades divisionen Volvo Lastvagnar. Lastbilsfabriken
i Tuve startade sin produktion 1981. Året därpå bildades Volvo Lastvagnar AB.
En del av lastbilsproduktionen fortsatte dock på Lundbyverken på Hisingen
fram till 1993.
Tarmo Ahonen, Erkki Heino och utdrag ur
boken ”Volvo Personvagnar 1927–2001”
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Personvagnar – Torslandafabriken
Den nya fabriken i Torslanda var över en kilometer lång. Fabriken var indelad
i fabriksdelar specialiserade på olika delar av produktionen.
TA = Torslanda A-fabriken – ”Karossfabriken”, där karosserna tillverkades.
TB = Torslanda B-fabriken – ”Måleriet”, där karosserna målades.

Foto: Volvos historiska arkiv

TC = Torslanda C-fabriken – ”Monteringen”, där bilen blev helt färdigbyggd.

TA. Karossen står stilla och punktsvetsarna svetsar fast taket på karossen med hjälp av en
rullsvets, 1964.
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Foto: Volvos historiska arkiv
Foto: Volvos historiska arkiv

TB. Våtslipning av karosser innan slutlackeringen, 1964.

TC. I monteringsbanan utrustas karosserna med bland annat glasrutor, 1964.
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Foto: Volvos historiska arkiv

TC. Utrustningsbana för motorer, 1964.
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Banor och balanser
Banor

I varje fabriksdel fanns det ett antal banor. I karosstillverkningen (TA) fanns
det vid en tidpunkt åtta banor samtidigt. Banan rullade och karossen flyttades 
framåt så att varje arbetare, till exempel punktsvetsare, montörer och plåt
slagare, fick göra sin specifika arbetsuppgift.
Balanser

De olika arbetsuppgifterna eller arbetsmomenten arbetarna hade på varje bana
kallades i dagligt tal för ”balanser”. Beskrivningen över hur varje balans skulle
göras fanns i detalj i ett så kallat balanspapper som varje arbetare fick.
Tiden varje arbetare hade för sitt moment var på sin höjd bara några minuter.
På 1950- och 1960-talet skulle man ta hand om över 30 karosser per timme.
Arbetsstationer

Banorna i de olika fabriksdelarna kunde se olika ut. På monteringen (TC) till
exempel fanns det olika avsnitt, förarbetsstationer och sidobanor i anslutning
till banan.
”Kittbanan”

En del av banan på måleriet (TB) kallades för ”kittbanan”. Där tätades karossen med kittmassa innan den var färdig för grundmålning. Nästan alla som
arbetade där var kvinnor.
Erkki Heino och Anneli Ylijärvi
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Foto: Privat

Anneli Ylijärvi på semesterresa i Uleåborg med mamma Inkeri, lillasystern Arja och längst till
höger kusinen Mirja, 1962.
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Både finsk och svensk
Anneli Ylijärvi
Flyttade till Sverige: Första gången 1957.
Arbete: Jag är anställd i reservdelspackningen

och för närvarande är jag fackligt engagerad
på heltid som ordförande i en av Volvos grupp
styrelser.
Började på Volvo: År 1988.
Familj: Jag är skild, har tre vuxna barn och två

barnbarn. Jag har en sambo från Finland som
bor i Spanien under vissa perioder.
Person jag beundrar: Min mor.
Foto: Privat

Läser: Allätare. Jag läser mycket, både finska

och svenska böcker.
Om att berätta och skriva: Jag tror det är viktigt att vi som varit med om
historien är de som berättar om den. Det är vår historia. Vi har våra
rötter i Finland, men vi har också hjälpt Sverige att växa.

Jag föddes i Uleåborg, Finland, 1946. Min pappa dog när jag var
tre år, nästan fyra. Jag var mycket hos mina morföräldrar och blev
självständig rätt tidigt. Jag levde tillsammans med min mamma
och fick en lillasyster 1957. Samma år på hösten flyttade vi till
Uddevalla, Sverige. Ibland har jag sagt att jag blev tvångsförflyttad, eftersom man inte frågade mig om jag ville.
År 1959 på våren, när jag var 13 år, skulle jag helt plötsligt flytta tillbaks till Finland. Det var enkelt men också svårt, eftersom
alla nya kompisar blev kvar här i Sverige. Jag fick bo hos en bekant
familj hela hösten, för mamma ville att jag skulle börja i skolan i
Finland. Hela familjen tänkte nämligen flytta tillbaka. Jag vande
mig dock vid livet i Finland igen, så jag blev ändå lite ledsen när
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min mamma ville att jag skulle komma tillbaka till Sverige igen.
Vid jullovet samma år återvände jag och trodde att det bara var
över jul. Men jag blev kvar.
Finsk eller svensk?

Jag har som sagt flyttat fram och åter, och jag svarar att jag är både
och, när någon undrar om jag är svensk eller finsk. Hjärtat är nog
finskt, det blir så när man bor utomlands. Men till sättet är jag
mer svensk än finsk.
Alla mina tre barn är stolta över sitt finska ursprung. Det är klart
att de känner sig svenska när de har levt här hela sitt liv, men när
det gäller idrott är det Finland som gäller!
Volvo blev en oväntad vändning i yrkeslivet

Mitt första arbete i Sverige var som kallskänka. Året var 1961, och
jag jobbade som det under de första fem åren, men när barnen
kom var jag hemma under ett antal år. Sedan började jag läsa vidare och blev så småningom hemspråkslärare. Jag arbetade som
lärare under några år, men både de finska barnen och jobben blev
färre, så vi var några som blev övertaliga.
När jag var utan arbete vill jag inte gå och vänta på att någon
skulle ringa från skolorna för vikariejobb, så när min kompis 1988
skulle börja på Volvo sökte jag mig också dit. Det blev en utmaning för mig!
Det var helt annorlunda att jobba i industrin, jämfört med skolvärlden. Mitt första arbete på Volvo var ”kittbanan”, också kal�lad kärringbanan, för det var flest kvinnor som jobbade där. Mot
all förmodan trivdes jag rätt bra! Omsättning på folk var hög på
den tiden, det var gott om arbeten för det var inte så ”fint” att
jobba i fabrik. Även jag hade väl tänkt sluta efter ett par år, men
det ville sig inte så. Nu har jag bytt jobb inom Volvo några gånger, haft olika arbetstider, och jag har arbetat under alla skift, förutom treskift.
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Foto: Privat

Anneli under en rast från kallskänken på Hotell Carlia i Uddevalla, 1962.
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Jämställdhet och diskriminering

Under åren har jag träffat många människor, både kvinnor och
män, som har blivit vänner och arbetskamrater. Att det jobbar fler
män än kvinnor på Volvo stör mig inte, tvärtom är det bra eftersom 
många av jobben är mycket tunga och fortfarande inte anpassade
till kvinnor. Det blir dessutom allt bättre med jämställdheten på
Volvo. Man jobbar med det, fast det är klart, ibland går det trögt.
Volvo arbetar med mångfald och jämställdhet som en enda fråga,
men det tycker jag inte bör hänga ihop. Jämställdhet är det vi ska
jobba med när det gäller kvinnor och män. Det bör inte blandas
ihop med arbete mot etniskt diskriminering och företagets övriga
mångfaldsarbete. Klass och kön går hand i hand och det är grunden. Det ska man alltid ha framför ögonen oavsett vilken annan
diskrimineringsgrund man arbetar med.
Det är dock ingen nackdel att vara kvinna och jobba på Volvo.
Man förväntas göra sitt bästa, oavsett kön.
Facket har alltid varit självklart för mig

Hela mitt yrkesliv har jag varit ansluten till facket. Jag tror att
facket är lika viktigt i Finland som här, kanske starkare på sätt
och vis. Man har varit tvungen att strejka mer än i Sverige för att
uppnå förbättringar. Det brukar svetsa människor starkt samman
även om ständiga strejker kanske inte alltid är den metod som på
sikt ger de allra bästa förbättringar.
Jag blev vald till skyddsombud redan efter ett par år på Volvo,
men eftersom jag bytte avdelning så skedde det fackliga engagemanget i olika omgångar. Min starka sida är att jag vågar säga ifrån,
så mina arbetskamrater ville ha mig som sin företrädare. Jag har
väl alltid varit lite kritisk och haft viljan att få saker och ting att
hända. Det är viktigt att påverka.
För åtta år sedan hade vi masspensioneringar och vår dåvarande 
ordförande i min avdelning skulle gå i pension. Då blev jag tillfrågad om jag ville tacka ja till ordförandeskapet i gruppstyrelsen.
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Jag behövde inte tänka så länge på det. Det kändes som en utmaning som jag måste anta.
Det har varit många krävande år, med mycket nytt att lära sig.
Att jobba med jämställdheten är viktigt, det vill jag fortsätta med,
såväl på jobbet som på fritiden. Av Volvos närmare 30 gruppstyrelser har vi tre med kvinnliga ordförande, så bara det är en utmaning. Det görs inte så stor skillnad på oss, men visst är det tufft
ibland. För min del är jag inte bara kvinna utan också invandrare,
så det känns ännu viktigare att göra ett bra jobb.
Föreningslivet är en viktig del av mitt liv

Foto: Tommy Andersson

Under de senaste tjugo åren har jag bott i Göteborg, och har blivit
väldigt engagerad i föreningslivet på olika sätt. Jag är engagerad i
kvinnoföreningar, är ordförande i Finska Kvinnojouren Piilopirtti,

Anneli diskuterar pensionsfrågor med Borka Pezelj, Isidoro Zafra och Rauno Saarinen, 2004.

Både finsk och svensk

| 35

och jag sitter med i styrelsen för Kvinnojourer i Väst. På riksplanet är jag med i Finska Kvinnoforum.
Att vara med i kvinnojoursrörelsen är en självklarhet för mig, för
jag ser att det finns orättvisor i samhället som drabbar oss kvinnor, bara för att vi är kvinnor. Det är förstås inte bra. På jourerna
ser vi dessutom hur mäns våld mot kvinnor drabbar både kvinnor och barn. De får första hjälpen hos oss, men det räcker inte
alltid utan samhället, eller rättare sagt männen, måste ta sitt ansvar. Det borde finnas en kvinnojour i varje kommun, men så är
inte fallet.
På jobbet har jag talat om att jag är med i kvinnojouren, så det
kommer en del frågor om vad vi gör och hur jag kan hjälpa tjejer och kvinnor att reda ut sin situation när de har drabbats. Jag
hjälper gärna till och samtalar med dem.
Det är ju det som det fackliga arbetet egentligen handlar om,
att ställa upp när kamraterna behöver en.
Anneli Ylijärvi
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Levnadsvillkor i Sverige 1960
Medellivslängd: Män 75,2 år och kvinnor 77,8 år.
Barndödlighet: 1,8 procent.
Folkmängd: 7 497 967 invånare.
Arbetslöshet: 1,4 procent.
Lönen för en arbetare inom LO: 5,77 kronor/timme.
Ett kilo kaffe kostade: 10 kronor och 67 öre.
En dagstidning kostade: 30 öre.
En liter mjölk kostade: 77 öre.
Utdrag ur boken, Vår arbetsplats – Volvo
(Reformernas årtionde – perioden 1960–1969)

Antal Finlandsfödda
bosatta i Sverige 31 december 1960: 101 453 personer.
Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik.
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Foto: Volvos historiska arkiv

”Marriage point”, där karossen och bakaxlarna ”gifts ihop”. Bana 2:7 hade en övre och en undre del. Underdelen kallades för ”gropen” – arbetarna där fick arbeta underifrån med armarna ovanför axelhöjd och monterade bland annat avgasrör. Banan byggdes om med tiden för att
förbättra arbetsmiljön. Monteringen, Torslanda, 1964.
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Från bostadsbåt till hus i
Mölnlycke
Juhani Tuominen
Född: I västra Finland, Pori, Björneborg.
Flyttade till Sverige: November 1964.
Utbildning i Finland: Sexårig folkskola, tvåårig
yrkesskola med försäljningsteknik, anläggning och maskinreparation. Jag var också 
lärling på glasfiberfabriken i Borgå som
anläggningsman.
Foto: Bo Gidfors

Mottagande: Jag hade inga bekanta i
Göteborg och kunde ingen svenska. När jag
kom till Volvo var det vänligt överlag med
undantag av fru Johansson som tog emot mig.
Arbetskamraterna: De var rejäla och jag kom överens med dem från all-

ra första början.
Första kontakten med facket: Direkt när jag kom till arbetsplatsen på

Volvo.
Familj i Sverige: Jag träffade min fru här i Sverige. Vi har tre barn till-

sammans.
Språk jag tänker på: Finska.
Fritidsintressen i Finland: Idrott och sport, brottning, löpning, tyngdlyft-

ning och basket.
Fritidsintressen i Sverige: Jag har fortsatt med mitt idrottsintresse och
har varit med i Volvo IF. Dans är också något jag tycker om.
Läser: Både svenska och finskspråkiga tidningar.
Lyssnar på: Ibland lyssnar jag på finskspråkiga sändningar.
Något jag är stolt över: Allt det jag har gjort på jobbet.
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Foto: Privat

Vi var flera kamrater som bestämde oss för att flytta till Sverige.
Jag arbetade i familjens trävaruaffär och hade även jobbat i en bilhall och en möbelaffär. När jag kom till Centralstation i Göteborg,
hösten 1964 blev min reskamrat och jag tilltalade av en finskspråkig representant från Volvo, Matti Hakala. Matti frågade vart vi var
på väg och vi svarade att vi skulle till Götaverken. Matti bad oss
att hoppa in i en taxi och lovade att vi skulle få bo på hotell. Det
visade sig vara en bostadsbåt på Hisingssidan av Göta älv. Där var
det ett hårt liv. Den ena dagen kom polisen, en annan dag kom
brandkåren. Och det var ofta slagsmål.

Juhani deltog i den så kallade förslagsverksamheten, där arbetare kom med olika idéer och
förslag för att förbättra kvaliteten och sänka kostnaderna i produktionen. Idégivarna premierades ekonomiskt. Här rör det sig om kabelmontering, 1978.
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Efter tre månader flyttade jag till en barack vid Torslandaverken
och efter åtta månader till fast bostad på Hisingen.
Jag hade just fyllt 21 år när jag började på Volvo. Första jobbet
var i Torslandafabriken, TC på karossfabrikens sammansättningsavdelning 2:7, övre banan. Jag minns att det var en tisdag och det
första jag fick lära mig var att montera paneler på vänster dörr,
handtag, fönstervev och fönsterlist på Amazonmodellen.
Och det var inte lätt. På den tiden gjordes även förarbete på
själva banan. I början var det svettigt.
Ofrivillig lördag

Efter några dagar kom förmannen med tolk i sällskap och frågade
om jag kunde tänka mig att jobba över efter mitt arbetspass. Jag
utbrast på björneborgiskt manér ett tankfullt ”ju, ju”. Förmannen
försvann iväg utan att säga något mer.
När arbetsdagen tog slut vid fyratiden på eftermiddagen och jag
var på väg hem, dök förmannen upp på trappan. Han påstod att jag
hade lovat att stanna och jobba övertid, vilket jag nekade till.
– Men du sade: ”Jo, jo”, sade förmannen.
Jag förklarade för honom att mitt ”ju, ju”, betydde mer att jag
skulle fundera på det, men det blev inte bättre än att jag fick vackert stanna kvar och jobba över. Det blev ett svettigt pass på fyra 
timmar.
Efter övertiden åkte jag till bostadsfärjan och var helt genomblöt av svett. Jag möttes av min rumskompis som menade att jag
inte skulle skåda en andra lördag på den firman.
Men nog har man skådat mer än några lördagar på Volvo under
40 års tid. Den första upplevelsen var dock ganska tuff. Men efterhand har det blivit bättre.
Jag har haft olika arbetsmoment på banan, gått på olika ”balans”
som vi brukar kalla det, samt varit avlösare och instruktör.
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Foto: Privat

Juhani med arbetskamrater från Finland, Turkiet, Sverige, Peru, Portugal och Östtyskland.
Volvo IF – division 7. År 1971.

Vart tog han vägen?

En annan händelse jag minns från första tiden var när jag fick
avlösa en arbetskamrat på bandet som uppgav att han skulle på
toaletten. Han dök aldrig upp igen och vi letade överallt i fabriken,
till och med på toaletterna, utan att finna honom.
Han återkom först tre veckor senare. Han hade åkt hem utan
att säga något. Det finns ju en och annan historia man har varit
med om.
2:7an från början till slut

Jag trivs ganska bra på Volvo. När jag tänker på det som varit, så
har tiden gått snabbt. Jag var på bana 2:7 från 1964 till 1998 då
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Foto: Privat

den lades ner. Numera tjänstgör jag som brandvakt och jag får
rycka in på andra allehanda jobb när det inte finns uppdrag som
brandvakt.
Åren och jobbet på Volvo har varit både krävande och bra. Jag
har i viss mån kunnat påverka min arbetssituation och fått tillräckligt med vidareutbildning i arbetet. Jag är också nöjd med den
fackliga information jag fått genom åren.
Numera bor jag i ett hus i Mölnlycke. Tider och tankesätt förändras men är man bara optimist så ordnar sig allt.
Juhani Tuominen

Juhani provar sin första bil och förbereder sommarsemestern i Finland, 1965.
Camping i alla väder – vintersemester i Dahled 1987 och sommaren 1966 på Tjörn.
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Foto: Volvos historiska arkiv
Foto: Volvos historiska arkiv

Att lyfta hjulen på plats och hantera den tunga mutterdragaren var slitsamt. Monteringen, 1964.

Eventuella felaktigheter åtgärdas innan bilen blir godkänd. Monteringen, 1964.
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Bana 2
Bana 2 var i produktion mellan åren 1964 och 1998 i Torslandafabriken.
Bana 2 började sin verksamhet med att bygga Amazoner. Detta gjorde vi
mellan åren 1964 och 1966. Därefter var det dags för 140-serien mellan åren
1966 och 1974.
Så småningom gick vi över till 240-serien som byggdes från hösten 1974 till
våren 1992. Vi hade tvåskift på banan och en övre och undre del så vi jobbade
både uppifrån och underifrån bilen. Vid en viss tidpunkt under 1970-talet var
vi närmare 2 000 arbetare på banan.
Sedan kom 940-serien. Den tillverkades mellan åren 1992 och 1994.
Den nya 850-bilen tog vid hösten 1994 och bytte bara namn till S70/V70, annars var det i princip samma bil som tillverkades fram till 1998.
Företaget tog då beslut om att skrota bana 2 för att övergå till ett enbanesystem som vi brukar kalla för ”Superlinen”.
Därmed var bana 2:s saga all.
Juhani Tuominen
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Foto: Privat

Raimo Saarainen tar en stunds vila efter ett styrketräningspass hemma i barackområdet i
Torslanda, 1969.
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Bara män – unga män
Raimo Saarainen
Född: Vehkalahti i Lappeenranta, Vilmastrand.
Flyttade till Sverige: År 1969.
Yrken: Målare.
Arbete i Finland: Vid 15 års ålder började jag på en

bensinstation och jobbade där i sex år. Jag arbetade också på ett sågverk.
Första kontakten med facket: Vid TK-porten. En
facklig representant stod där och informerade.
Nuvarande arbete: Inget att klaga på.
Foto: Privat

Familj i Finland: Jag var förlovad innan jag flyttade

till Sverige. Hon kom senare till Göteborg och
började på Volvo.
Familj i Sverige: Sambo och två barn.
Dansar: Till både finsk och svensk musik.
Läser: Göteborgs-Posten och sverigefinska tidningar.
Går gärna på: Teater och bio.
Lyssnar på: Radio, ibland Sisuradios sändningar och om jag har tid även
finskspråkiga närradiosändningar.

Det var inte arbetslösheten som gjorde att jag flyttade utan det
var mer äventyrslust. Jag var hos Arbetsförmedlingen i Finland
som ordnade ett jobb på Volvo. Jag skulle mötas upp på centralstationen i Göteborg, men ingen kom och hämtade mig. Jag var
ute hela natten och åt på en restaurang som hette ”Ett rum och
kök”. Maten kostade 50 kronor för en bit kött och en öl.
Den första tiden fick jag bostad i barackerna i Torslanda. Det hade
företaget ordnat. Vi var säkerligen över 100 människor som bodde
där. Mest finnar, turkar och jugoslaver. Bara män, unga män.
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Foto: Privat

När jag började på Volvo kunde jag inte ett enda ord svenska men
jag fick en kurs på 240 timmar genom jobbet. Mina arbetskamrater var bra och på min avdelning var vi många från Finland.
Jag har stannat på Volvo tills än i dag och ägnat mycket av min
fritid till idrott som jag var intresserad av redan i Finland. Jag höll
på med boboll, volleyboll och löpning. I Sverige var jag med och
grundade Karhu IF, 1974 (Björnen IF). Vi byggde ett eget klubbhus
i Gårdsten, 1980. Jag har varit ordförande i föreningen i 20 år.
Raimo Saarainen

”Ambulansen på plats. En ’gubbe’ har just kastat ut en annan ’gubbe’ genom fönstret i vårt barackområde.” År 1969.
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Foto: Privat
Foto: Privat

Raimo med två andra idrottsledare och pojkar på bobollsläger sommaren 1979 i Bohus-Malmö.

Bobollsmatch i Gårdsten 1980, en populär idrott bland finnarna.
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Att ställa upp när man
behövs
Erkki Heino
Född: År 1940 i Iitti, ett litet samhälle .
16 mil från ryska gränsen.
Flyttade till Sverige: Sommaren 1962.
Utbildning i Finland: Sjuårig grundskola

och två år i yrkesskola där vi lärde oss
svarvning, metallsmide och träslöjd.
dustrimålare i den stora pappersmassafabriken Kymmene AB i
Kuusankoski och jag har också jobbat
på SKF.
Familj: Fru, en dotter från ett tidigare äktenskap och två ingifta döttrar.
Språk jag tänker på: Tänker mest på svenska i dag men talar både finska

och svenska.
Intressen: Fiske. Jag är också kontaktperson för äldre finska män som
har svårt att röra sig. Jag hjälper de komma ut i det fria, uträtta ärenden och ta promenader.
Musik: Dansbandsmusik och operetter.
Läser: Mest datatidningar, jag sitter mycket vid datorn numera.
Något jag är stolt över: Det fackliga jobbet jag gjorde i mitt liv. När man
jobbar fackligt så hjälper man medlemmarna.

Den nya personbilsfabriken i Torslanda var inte helt färdigbyggd
när jag började på Volvo 1963. Byggnadsarbeten pågick febrilt bakom stora presenningar intill bana 3 på TA1 där jag arbetade. Den
nya fabriksdelen invigdes först 1964.
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Foto: Bo Gidfors

Har arbetat som: Jag började som in-

Foto: Volvos historiska arkiv

Vi fick en helt ny hall med nya banor och det kom också många
nyanställda finska arbetare som inte kunde svenska.
Jag fick flytta över direkt till den nya delen av fabriken och hjälpa de nyanställda som efter sin introduktionsutbildning behövde
komma in i jobbet som plåtslagare. Banorna var i ständig rörelse
så det gällde att arbeta och gå samtidigt.
Under hela 1960-talet kom den stora arbetskraftinvandringen
från Finland och Jugoslavien till Volvo. Jag hade hunnit lära mig
en hel del svenska och fick ofta agera tolk. Verkmästaren på utbildningsverkstaden brukade be mig att tolka åt honom när han
skulle göra anställningsintervjuer och visa fabriken för de nyanställda.

”På bana 3 och 4 samt bana 7 och 8 i den nya fabriksdelen färdigställde vi karosserna innan de
lyftes upp i takanordningen och transporterades till måleriet. Jag minns fortfarande när denna
bild togs. Jag jobbade som plåtslagare i sammanlagt sju år på bana 3 och 7. Under fyra av de
åren arbetade jag med tennspackling och tennslipning som vi hade i anslutning till banorna.”
Karossfabriken, bana 3 och 4 på TA1, 1964.
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Foto: Volvos historiska arkiv

”En av mina arbetskamrater i slipkuren. Vi jobbade i ett speciellt rum med vatten på golvet,
vi stod på trallar och använde friskluftsmasker. Vi turades om i entimmarspass med slipningen inne i kuren och spackling utanför. Det var stränga säkerhetsregler. Det material vi jobbade
med var mycket giftigt och bestod av tenn och bly, så vi fick ta blodprov regelbundet. När vi var
klara med jobbet tog vi av oss arbetskläderna i ett särskilt omklädningsrum och gick in i en
speciell dusch som spolade oss med mängder av vatten. Därefter fick vi gå in i ett annat rum
och ta på oss våra civila kläder.”
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Krav på personalombud

Jag blev fackligt aktiv tidigt och en dag fick jag frågan från
Verkstadsklubben om jag kunde tänka mig att vara personalombud. Verkstadsklubben hade förhandlat och krävt att det tillsattes
några personalombud som kunde hjälpa de nyanlända invandrarna som inte kunde svenska. Det handlade både om att informera,
ge stöd och fylla en sorts social funktion.
Från början var det några timmar per dag men snart blev det
heltid. Jag var personalombud i karossfabriken. De första åren var
vi flera personalombud, både kvinnor och män, men sedan krympte antalet. Vi blev bara två som fick jobba vidare, jag och ett personalombud för jugoslaverna. I de andra Volvofabrikerna fanns
det också personalombud, oftast en finsktalande och en jugoslav.
Volvo betalade lönen men vi jobbade åt Verkstadsklubben och anställdes inom förtroendemannalagen.
Allt ifrån tolkning till ekonomisk rådgivning

Vi fick mycket utbildning i ekonomisk rådgivning, konsumentfrågor, samhällskunskap och till och med en tolkutbildning i Vaxholm.
Det hände att jag fick rycka in och tolka vid internationella fabriksvisningar.
Den uppsökande verksamheten gjorde jag med hjälp av en cykel
som företaget hade ställt till förfogande. Fabriken var stor och man
behövde ta sig fram fort, lätt och smidigt. I början hade vi sparkcyklar men sedan bytes de ut mot vanliga småhjuliga cyklar.
Dagarna kunde se mycket olika ut. Det kunde handla om att
tolka hos företagshälsovården eller vid tvister mellan medlemmar och chefer. Av förståeliga skäl var det förbjudet att fotografera i mitt arbete, därför har jag tyvärr inga bilder från de här
åren. Folk behövde hjälp med att söka bostad, dagisplats, ta kontakt med banker och olika myndigheter. Skattemyndigheter och
Försäkringskassan stod högt på listan.
När Volvo övergick från att betala lönen kontant i lönekuvert
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till att betala ut den med checkar eller att sätta in pengarna direkt
på ett bankkonto krävdes det extra insatser. Det fanns en och annan som hade svårt att läsa och skriva, inte minst på svenska, så
vi fick hjälpa dem att ta ut sina pengar.
Utbildning i svenska och fackliga studier

Det anordnades också språkutbildningar både på Volvo och i de olika stadsdelar som till exempel Bergsjön, Hisings Backa, Torslanda
och Tuve. Jag gick runt och informerade om det och även om fackliga studier. När facket informerade eller höll i kurser och utbildningar brukade jag också tolka. Vi kunde vara tre–fyra stycken
tolkar som fick turas om att tolka under en hel vecka.
På den tiden var inte ovanligt att vi fick göra hembesök och
hämta folk till jobbet eller köra dem till Nordhemspolikliniken
eller Lillhagens sjukhus. Bland de många unga pojkarna var det en
hel del som hamnade i dåligt sällskap och råkade illa ut. De bodde i gruppbostäder och ungkarlshotell, så det fanns ingen familj
som kunde titta till dem, fråga hur det var eller sätta stopp om de
var inne på fel spår. Den sociala kontrollen var helt borta. Det var
mycket tragiskt. En del slutade jobba helt och gick under. Jag har
träffat några av dem senare som tyvärr har blivit riktigt alkoholiserade. En del avled också. Märkligt nog stötte jag dock aldrig på
kvinnomisshandel. Det berodde kanske på att vi huvudsakligen
jobbade med de ensamstående männen som bodde i ungkarlshotell och i Volvos baracker.
Avtackningar och sista vilan

Med åren blev många sjukpensionerade, kroppen hade slitit hårt
och både kvinnor och män fick gå i pension i förtid. Företaget
brukade då ordna med en avtackning. Jag fick följa med den som
skulle avtackas och handla en present de själva fick välja ut. Sedan
fick jag ordna allt det praktiska med maten, blommor och festen i
Volvos matsal. Många av jugoslaverna föredrog att ha sin avtack-
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ning hemma. De bjöd mig istället och ibland förmannen och vi
åt middag tillsammans med familjen.
De sista åren innan jag gick i pension blev det mest svenskar
som blev sjukpensionerade, de andra äldre – grekerna, turkarna,
jugoslaverna och finnarna – hade redan hunnit bli utslitna.
Vid flera tillfällen fick jag i uppdrag från Verkstadsklubben att
åka till Finland när någon hade avlidit och familjen ville ha begravningen där. Volvo och Verkstadsklubben brukade skicka med
blomkransar som jag överlämnade i samband med begravningen.
Detta vart enormt uppskattat av familjerna och många förundrades över den uppställningen från företaget och facket. Oftast var
det tre kransar, en från Volvo, en från Verkstadsklubben och en
från Metall avdelning 41. Jag minns särskilt en gång då en kille i
30-årsåldern kom fram till mig och sade: ”Kan inte du följa med
mig i min bil så kan vi köra runt lite och du kan berätta för mig
om min bror?” Hans bror var yngre än han och hade begått självmord genom att hoppa framför en långtradare.
Vi var unga och starka

Under mina 36 år på TA-fabriken kom jag att vara med om mycket 
och träffa många fackliga kamrater som senare fick nationella och
internationella uppdrag. Vår nuvarande ordförande i Verkstads
klubben, Olle Ludvigsson som jobbade som plåtslagare på TA2, avsnittet bredvid mig, liksom Anders Tiderman som var punktsvetsare och blev Metalls avtalssekreterare är några av dem. Marcello
Malentacchi som var på TC var en annan. Marcello och jag var
ofta ute tillsammans och jag tolkade mycket åt honom när vi hade
fackliga utbildningar i bostadsområden. Volvo hyrde lokaler där
folk bodde och vi höll även kurser där. Marcello blev så småningom generalsekreterare för Internationella Metallfederationen och
när han kom på officiellt besök till Sverige och Volvo för några
år sedan träffades vi och mindes gamla tider. Vi hade riktigt roligt ihop genom åren.
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Foto: Privat

Nu när jag har blivit pensionär tänker jag ofta på dem som jag
tidigare hjälpt. Jag undrar hur det har gått och hur de har det i dag.
En del behövde mycket hjälp och andra brukade klara sig efter ett
par träffar. För en tid sedan såg jag en gammal dövstum polsk arbetskamrat och som hunnit gå i pension och som jag hade hjälpt
några gånger. Han blev överlycklig att se mig, ögonen lyste och
han kramade om mig hårt, spontan som han är. Det är nog så att
de allra flesta har vid det här laget hunnit gå i pension precis som
jag. Men vi var unga och starka på 1970-talet och vi hade hela livet framför oss.
Erkki Heino

Erkki på sin egen avtackning 1999. På plats fanns de gamla fackliga vänner från gruppstyrelsen. Från vänster: Kjell, Erkki, Erling och Kemal.

56 | Finska arbetare minns och berättar

Foto: Ann Heino
Foto: Ann Heino

Hemma hos familjen Heino i hyresradhuset tillsammans med finska kompisar efter en god
middag. Från vänster: Rauno, Markku, Onni och Erkki. Ann Heino bakom kameran, 2005.

Ute med bastun på semester i Finland, 2004.
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Två bröder i farten
Tauno Peltomaa
Flyttade till Sverige: Ensam år 1968.
Arbete i Finland: Jag körde ut mjölk till mejerierna

och var också styckare.
Arbetar som: Påbyggnadsmekaniker.
Började på Volvo: Jag började 1968 och kom direkt

till Torslandaverken.
Första kontakten med facket: Redan första dagen.
Fackliga förtroendeuppdrag: Kontaktombud

Foto: Privat

mellan åren 1971 och 1972.
Familj: Fru och två barn. En dotter som bor i

Australien och en grabb i Sverige.
Språk jag tänker på: Finska.
Första bostad: Hos en familj de första månaderna, sedan fick jag ett

andrahandskontrakt.
Intressen: Sport. Jag brinner för Finlandia Pallo, jobbar som administratör på Göteborgsvarvet och har sprungit Göteborgsvarvet tio gånger.
Jag har även deltagit i Stockholm Marathon.
Dansar: Mycket.
Senaste lästa bok: Perunalantun varjossa.
Person jag beundrar: Hela min familj.
Något jag är stolt över: Min sommarstuga i Björneborg.
Något jag drömmer om: Gå i pension och resa till Australien, men bara

för att träffa min dotter för när det handlar om att resa så föredrar jag
faktiskt att komma till jobbet på Volvo och arbeta.

Vi var fem bröder, alla födda i Siikainen nära Björneborg, som flyttade till Sverige under 1960- och 1970-talet. Några åkte tillbaka
till Finland och några av oss blev kvar. Vi är två som fortfarande
jobbar på Volvo. Vi är båda påbyggnadsmekaniker och gillar att
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jobba med kroppen och röra på oss mycket. Idrott är något som
intresserar oss mycket. Vi är rätt så rastlösa så det där med att
sitta, prata och skriva är nog inte det vi är bäst på men vi berättar gärna ett och annat om allt det vi varit med om, bara vi slipper sitta still.
Tauno Peltomaa och Heikki Peltomaa

Heikki Peltomaa
Flyttade till Sverige: Jag reste ensam till

Göteborg 1971.
Utbildning i Finland: Grundskola och däref-

ter en yrkeslinje.
Arbete i Finland: Jag hann aldrig jobba i

Finland utan gjorde lumpen och åkte
direkt till Sverige.

Foto: Madlén Gun

narsson

Började på Volvo: När jag kom till
Sverige började jag direkt på Volvo i
Torslandafabriken där min bror arbetade.
Arbetar som: Påbyggnadsmekaniker

men jag alternerar med att köra klottrucken, lyfta lastbilarna och rangera dem från eller till uppställningsplatsen. Man får nämligen inte får köra bil eller lastbil inne i fabrikens lokaler.
Första kontakten med facket: Samma dag jag började jobba.
Familj: Fru och en son.
Språk jag tänker på: Finska.
Bor: I insattslägenhet.
Intressen: Styrketräning. Jag är instruktör på min fritid.
Lyssnar på: Radio.
Musik: Tango, humppa och vals.
Dansar: Ja, överallt.
Person jag beundrar: Min fru.
Något jag drömmer om: Bli miljonär.
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Foto: Madlén Gunnarsson

Lastbilen växer fram. Tauno Peltomaa med arbetskamraterna Patrik Nord och Mikael Floberg
i färd med att nita ihop ramsidor samt montera balkar och bakaxlar. Tuvefabriken, 2005.
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Foto: Madlén Gunnarsson

Heikki i full fart med klottrucken och lastbilen på väg till avställningsplatsen, utanför
fabrikslokalen. Tuvefabriken, 2005.
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Julfiranden med Celero
Kalevi Lejsund
Född: I sydvästra Finland.
Flyttade till Sverige: 1965.
Utbildning i Finland: Realexamen.
Arbeten i Sverige: Sex olika jobb.
Svenska vid ankomsten: Språkkunskaperna

Foto: Tommy And

ersson

goda i teorin, grammatiken och en massa onödiga ord kunde jag, men uttalet var åt
skogen. Jag gick på kvällskurser för att lära
mig mer svenska och så småningom på GAF,
Göteborgs Arbetares Folkhögskola.
Familj: Jag var gift redan i Finland. Vi har ett

barn.
Bor: I villa i Backa, Göteborg.
Fritidsintressen i Finland: Volleyboll och teaterbesök vid sidan om mina
motorcyklar. Efter ett ”hållfasthetsprov” mot en bil som körde på mig
trots stoppmärke lämnade jag motorcykelintresset.
Föreningsliv: Jag är med i både Volvos Socialdemokratiska Förening och
i Finska Socialdemokratiska Föreningen. Jag var med som valarbetare i
början av 1970-talet. Det var både givande och roligt.

Innan jag flyttade till Sverige hade jag arbetat som elektrikerlärling och elektriker. Jag hjälpte till emellanåt i mina föräldrars affärsverksamhet med tillverkning och försäljning av handväskor.
Mitt första jobb i Sverige var på Bolinder-Munktell i Eskilstuna.
Jag hade blandade känslor vid mötet med första arbetsplatsen. Man
kunde konstatera att det var bara svenskar som höll i arbetsledningen och främst invandrarna som var arbetare. Från vissa svenskar
fick man ibland höra kommentarer som: ”De djävlarna tar jobben
ifrån oss.” En del arbetskamrater var toppenbra, andra ville man
inte ens ta i hand, inte ens med arbetshandskarna på.
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Min fru och jag bosatte oss i Eskilstuna och där skaffade vi
oss vår första gemensamma bostad. Efter två år i Sverige åkte vi
tillbaka till Finland och Björneborg. Meningen var att jag skulle
läsa till eltekniker, men tullen i Finland fick reda på att jag hade
en svenskregistrerad bil. Bilen får man endast ha i tre månader i
Finland utan att sälja den eller mantalsskriva sig i landet. Då kunde vi inte göra vare sig det ena eller det andra, så vi blev återsända till Sverige. Två års sparande till ingen nytta. Jag hade betalat
in avgiften för utbildningen i förväg och det gick inte att få några pengar tillbaka.
Så småningom flyttade vi till Göteborg. Jag blev intresserad av
fackliga frågor på Volvo 1974, då fick jag gå en facklig grundkurs
i Gladtjärn.
En rolig rekryteringssituation jag minns var när jag sökte arbete som kranelektriker, 1978. ”Du behöver ingen stege, det är bara
att kasta dig på mage och studsa upp”, fick jag höra – jag har ingen platt mage precis – och jobbet var mitt!
Under 1996 när Volvo satsade på kärnverksamheten fick Volvos
underhållsarbetare fritt välja att gå med i nybildade Celero eller
säga upp sig. Jag valde Celero. Julfirandena med Celero i olika restauranger och sedan på avdelningen där även pensionärerna fick
vara med var speciella händelser. De julfirandena återvänder jag
till i tankarna då och då.
Jag är inte så nöjd med min nuvarande arbetssituation. Jag har
inte fått tillräckligt med vidareutbildning i mitt arbete. När Celeros
arbete på underhåll tog slut sökte jag till Arendals kuvertering.
Där stoppar jag ner brev i kuvert.
Kalevi Lejsund
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Foto: Volvos historiska arkiv

Kontrollanterna inspekterar plåten. Med en tunn kontrollvante på ena handen känner kvinnorna av karossens yta. Med en vit krita i den andra handen markeras de ojämnheter som behöver åtgärdas. Karossfabriken, Torslanda, 1964.
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Med thinnertrasan i handen
Oili Järvenpää
Född: År 1946 i Kittilä.
Arbetar som: Brandvakt.
Flyttade till Sverige: År 1968 för det fanns inga

jobb i Finland.
Började på Volvo: I december 1970.
Fackliga kurser: Jag har gått i olika fackliga

cirklar.
Fackliga uppdrag: Har inte haft några.
Foto: Bo Gidfors

Tycker om: Att umgås med människor.

Jag började 1970 en vecka före julen. Det var bara att ta thinnertrasan i handen och sätta i gång att gnugga på torpedplåtar och
trösklar. Ett år hade jag den här sysslan. Därefter kom jag till kittning, mattläggning och måleri. Finsk sisu sattes på prov när jugoslaviska karlar skulle visa hur slipstenen skulle dras.
Och sen satt man i ”gropen”. Det var ett parti under banan där
man satt på låga pallar och torkade av trösklar och sidor på karossen med thinner och tvättade av skärmar, stolpar och dörrkarmar.
Det hände att jag sparkade av mig skorna och jobbade barfota när
golvet blev så skitigt att skorna och strumporna genomdränktes
av thinner och blöt underredsmassa.
År 1972 då jag var havande i femte månaden var jag ändå tvungen att sitta och spruta rostskydd. När magen växte fick man lägga
den på knäna för att få den på plats för att pallen var så låg.
Arbetskamraterna insjuknade en efter en

År 1989 förändrades mitt liv väsentligt när en av mina kamrater
dog i cancer. Det fick mig verkligen att fundera på om masken i
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måleriet verkligen var ett fullgott skydd. Det var den säkert, bara
den hade använts hela tiden, men ofta fick den hänga kvar på väggen. Många körde på utan mask med konsekvensen att de också
har fått cancer.
Livet fick gå vidare, dag för dag. Sen fick man försöka att jobba på
den nya banan, TB4. Men det gick inte för mig att hålla arbetstempot,
gammal och klumpig som jag var redan innan jag fyllt 50 år.
Full fart med elmoped

Det var bara att försöka tanka in svenska i min dumma skalle. År
1990 gick jag på en språkkurs. Efter kursen bar det iväg till komponentverkstaden i monteringsfabriken för att tillverka slangar
och kanistrar. Jag fick också köra elmoped fast jag inte hade körkort. Men det gick bra. Både Volvobilarna och papperskorgarna
klarade sig helskinnade under min framfart.
I komponentverkstaden där jag började 1995 bekantade jag mig
med en dövstum arbetskamrat. Själv kunde jag ingen svenska, men
nöden är uppfinningarnas moder så att säga. Vi började rita bilder
och skriva enkla meningar. Det gick åt mycket papper och pennor, men vi hade hemsk kul!
Några år senare hade jag en arbetskamrat till som var döv. Då
kunde jag redan lite mer svenska och därför räckte det med lite
handrörelser och läppläsning för honom. Vi behövde inte skriva
så mycket.
Slangkapning, städning och brandvakt

Jag provade på paketeringsjobbet 1999, men mina ben höll inte så
de närmaste sex månaderna satt jag i slangverkstaden. Sedan hoppade jag runt mellan städning och slangkapning i åtta månader.
Därefter jobbade jag bara med städning och var skurgumma i två
år. Nu är jag brandvakt vid reservpackning som saknar ett sprinklersystem. Det är ett ensamt arbete med nattskift och ibland upp
till 11,5 timmars arbetspass, men jag trivs med det.

66 | Finska arbetare minns och berättar

Foto: Bo Gidfors

Det här är berättelsen om mina 33 år på Volvo. Men jag har också levt i en annan värld vid sidan om Volvo. När jag var på språkkursen 1990, fick jag ordna något ställe att träna språket under
tre veckor. Då ringde jag till Centrum för finskspråkigt församlingsarbete i Sverige och frågade om jag kunde få hjälpa till och
det fick jag.
Det ledde till ett ideellt arbete inom kyrkan. Jag har nu umgåtts med gamla gummor i 15 års tid och inte en dag skulle jag byta
bort. Vi diskuterar, sjunger, handarbetar och under våren åker vi
ut på små utflykter.
Oili Järvenpää

Oili skriver en personruta till sin text. Här tillsammans med Erkki och Juhani i Verkstads
klubbens lokal, 2004.
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Resursgruppen
På Volvo Personvagnar har vi en resursgrupp med lite äldre arbetare som inte
längre klarar av tempot på banan. Resursgruppen bildades i början av 2000talet. Arbetarna där har andra typer av arbetsuppgifter, som till exempel
reservdelspackning, städjobb och brandvakt.
När man svetsar eller slipar kommer det gnistor så därför behövs en brandvakt som en säkerhetsåtgärd. Brandvakten är med medan arbetet pågår och
måste stanna kvar ytterligare två timmar efter det att arbetet är avslutat. Det
kan ju glöda någonstans och börjar brinna. En brandvakt kan därför ha längre arbetspass.
År 2005 fanns det närmare 200 personer i resursgruppen.
Erkki Heino och Leena Backman

Arbete och hälsa
Andelen män som förvärvsarbetar eller studerar på heltid är allra lägst bland
dem som är födda  i andra nordiska länder och som har varit i Sverige mer än
nio år. Den låga siffran beror främst på att det finns många förtidspensionärer
på grund av sjukdom. Många arbetare har av hälsoskäl tvingats lämna arbets
livet i förtid.
Källa: LOs rapport Integration 2004
– Fakta och kunskap
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Foto: Volvos historiska arkiv
Foto: Volvos historiska arkiv

Förmontering av karossidor. Punktsvetsarna arbetar på en jigg, det vill säga en stålform där
karossdelarna svetsas samman. Karossfabriken, 1964.

Sprutmålning av karosser. Måleriet, 1964.
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Foto: Bo Gidfors

Jan Röholm tillsammans med några av kamraterna från studiecirkeln – Tarmo, Tommi, Timo,
Esko och Seppo, 2004.
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På kurs med facket
Jan Röholm
Född: I Helsingfors, 1952.
Flyttade till Sverige: År 1964 med min familj, mamma, pappa, syster och bror.
Utbildning i Finland: Nioårig grundskola.
Arbete i Finland: Inget, jag gick i skolan.
Har arbetat som: Snickare, målare,

svetsare, truckförare.
Arbetskamraterna på första jobbet: Bra,
Foto: Bo Gidfors

inga problem, många finländare.
Svenskkunskaper vid ankomsten: Jag

kunde svenska när jag kom till
Sverige. Jag hade lärt mig sedan barnsben
eftersom jag växte upp i ett område där det talades svenska.
Talar och tänker på: Både finska och svenska.
Bor: I villa.
Intressen i Finland: Åkte skidor.
Läser: Svenska och finska tidningar.
Lyssnar på: Sisuradio och finskspråkiga närradiosändningar.

Jag blev medlem i Metall när jag blev anställd på Volvo Personvagnar
i början av 1970-talet. Jag har inte haft fackliga uppdrag men jag
har fått bra med facklig information genom åren. Jag hade inte
gått i någon facklig utbildning innan jag gick denna cirkel. Det
var första gången jag var på kurs och jag tyckte att det är intressant att vara med i studiecirkeln. Jag har varit på Lastvagnar sedan 1978 och är för övrigt nöjd med mitt jobb.
Jan Röholm

På kurs med facket

| 71

Sverigefinne, fackligt aktiv
och socialdemokrat
Tarmo Ahonen
Född: År 1944.
Yrken: Montör.
Började på Volvo: År 1965.
Arbetar som: Fackligt ombud på heltid.
Språk jag tänker på: Både svenska och

finska.
Fritidsintressen: Förutom det fackliga är jag engagerad i minoritetsfrågor
och är även fritidspolitiker.
Andra intressen: Jag tycker också om

att skriva och har gett ut flera böcker.
Favorit sångare: Tangokungen Jari Sillanpää.
Senaste lästa bok: ”En osalig ande” av Bengt Jangfelt.
Person jag beundrar: Martti Ahtisaari.

Flera av mina syskon hade varit krigsbarn i Sverige under krigsåren i Finland. En av dem var så pass stor när han kom tillbaka till
Finland att han kunde hålla kontakten med sina svenska ”föräldrar”. Därför blev det lättare för mina andra bröder och även för
mig att så småningom flytta till Sverige.
Redan 1951 hade ett av mina syskon åkt till Åland för att lära
sig svenska och flyttade efter en tid vidare till Sverige. Därefter
flyttade två av mina äldre bröder. Mellanbrodern som bara var 15
år men som hade sina svenska ”föräldrar” i Västeråstrakten, fick
följa med.
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Foto: Bo Gidfors

Bor i dag: I Angered i en insatsvilla.

Fri nordisk arbetsmarknad

År 1954 trädde överenskommelsen om en fri nordisk arbetsmarknad i kraft. Det innebar att det i princip inte fanns några formaliteter, när man flyttade mellan de olika nordiska länderna. Det
enda som behövdes var personbevis, men det kunde man också
beställa i efterhand när man hade fått anställning i Sverige.
Mina äldre bröder fick först arbete i skogen men efter ett antal
turer fick båda långvariga anställningar på SKF i Göteborg.
Hemma i Finland gick livet vidare. Staten hade frikostigt delat
ut skog och mark framför allt till folket från Karelen, men även
till andra som hade varit med i kriget. Vår familj fick över hundra hektar skog från staten, troligtvis därför att pappa hade blivit
invalid efter en krigsskada. Det hjälpte inte långt. Den hårda rationaliseringen av jordbruket och skogsnäringen svepte över hela
landet med en våldsam fart. Alla större gårdar hade köpt traktorer och behövde inte längre hjälp med skörden som tidigare. De
första som skaffade sig motorsåg slog ut alla andra. Alla de traditionella jobben försvann på kort tid.
Den finska industrin började komma igång så sakteliga i slutet
av 1950-talet. Handeln med Sovjet hade åter satt fart, och även
andra marknader i väst stod nu öppna för finska varor, men man
hade blivit hopplöst efter andra länder när det gällde marknadsföring och andra kontakter med marknaderna i Europa.
Trycket i storstäderna Helsingfors, Tammerfors och Åbo var
enormt och det var nästan omöjligt att hitta en bostad om man
inte hade släkt eller andra kontakter där. Detta gjorde att Sverige
blev det lättaste alternativet att välja för många, det var enkelt
att kliva på en väntande buss till Sverige, där jobb och lägenhet
stod klara.
Det blev Sverige

År 1960 var det dags för min konfirmation som var ett ”måste” för
alla på landsbygden. Det innebar också att man skulle köpa sin
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första kostym. Jag visste att det var ett problem för vi hade ju inga
kontanter till sådant i familjen.
Min far gav mig ett löfte att om jag jobbade i skogen under vintern skulle jag få sälja de stockar jag avverkade och behålla pengarna. Sagt och gjort. Det blev succé! I samband med en större avverkning fick jag ihop så många stockar att det räckte gott och väl
till en kostym och det blev pengar över till mycket annat.
Jag kände mig riktigt rik för första gången i mitt liv med egna
pengar på fickan.
Samma sommar, när mina äldre bröder kom hem på semester
från Sverige, var det dags att bestämma sig. Skulle jag åka med
dem till Sverige, där det fanns jobb, eller försöka hitta någonting i Tammerfors dit många från orten hade sökt sig? Att stanna hemmavid var nästan uteslutet för där fanns ju inga varaktiga jobb att få.
Det blev Sverige, närmare bestämt Göteborg, där tre av mina
bröder bodde sedan tidigare. Första tiden bodde jag hos en av
dem. Sedan fick jag min första anställning på Mölnlyckes fabrik
i Mölndal som även hade bostäder att erbjuda i samband med anställning. Jag fick börja med packningsarbete och jag jobbade naturligtvis gärna över så mycket som möjligt för att komma ikapp
utgifterna och försöka betala tillbaka pengarna för Sverigeresan
som jag hade lånat av mina bröder.
Lönen var dock inte den jag hade tänkt mig. Första tiden fick
jag 2 kronor och 84 öre i timmen och det räckte knappt till mat
och hyra. Efter några veckor försökte jag ta upp frågan med fackets representant, som kom varje fredag för att kassera in fackavgiften. Den kontanta veckolönen var ungefär 103 kronor och det
innebar att kassören var tvungen att växla den enda hundralappen
varje gång. Medan han letade efter växelpengar försökte jag att på
finska på alla sätt och med hjälp av händerna klaga på den låga lönen, men svaret från hans sida blev varje gång att: ”Det är bra här i
Sverige”. Till slut blev situationen ohållbar. Jag och en kamrat hade
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fått reda på att andra hade bättre betalt än vi fast vi hade samma
arbetsuppgifter och då beslöt vi att någonting måste göras.
Löneskillnader och språkförbistring

Vi gick till kontoret och pratade både med händer och fötter på
finska tills en tolk tillkallades och vi kunde framföra våra krav till
förmannen. Efter en diskussion fick vi löfte om löneförhöjning till
3 kronor och 50 öre i timmen. Man tyckte att vi hade varit duktiga och jobbat mycket övertid. Vad vi inte visste då var att löneskillnaden berodde i huvudsak på inlärningstiden, men också på
att man bara hade 70 procent av den normala lönen om man var
under nitton år.
Det gick ett par veckor utan att lönen höjdes och återigen undrade vi varför företaget inte höll löftet som vi hade fått. Vi sökte
upp tolken som jobbade på en annan avdelning, men han vågade
inte följa med till kontoret. Vi beslöt att gå dit själva, med mycket ödesdigra följder. Vi kunde ju inte svenska utan var tvungna
att försöka förklara vårt ärende på finska och med händerna. Det
gick inte till några handgripligheter, men förmannen upplevde oss
tydligen som hotfulla. Vi förstod inte vad han sade, men efter en
stund beslöt vi att gå hem mitt på dagen och att nästkommande
dag med en tolk utifrån försöka reda ut vad som gällde.
Så blev det inte. Nästa dag när vi skulle gå till jobbet stoppades
vi av vakten som sade att vi inte fick gå in i fabriken. Vi hade alltså fått sparken. Några dagar senare kom vicevärden och tog våra
nycklar och madrasser vilket innebar att vi inte heller hade någon
bostad. På kort sikt var inte bostaden något större problem, för det
fanns ju många ungkarlar på området och man kunde övernatta
hos dem, men att vara utan jobb, det var ett bekymmer.
Livet går vidare

Det fanns gott om ”rådgivare” på ungkarlsbarackerna som ville
hjälpa till. Jag fick reda på att jag hade rätt till både uppsägnings-
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tid och slutlön från företaget. En av killarna, som var arbetslös
och saknade egen bostad, erbjöd sig att följa med till företaget och
reda ut allting och så gjorde vi. Det blev inte så lyckat, för när vi
kom in på kontoret började han svära och skälla ut alla som var
där med resultatet att vakten tillkallades och vänligt men bestämt
visade ut oss för gott.
Jag förstod att så här kunde jag inte fortsätta och jag blev tvungen att kontakta mina bröder och be om hjälp. Under några veckor fick jag bo på deras sommarställe utanför stan, samtidigt som
de sonderade terrängen efter ett nytt jobb för mig.
Många svenska företag använde finländare i sina värvningskampanjer i Finland. Genom djungeltelegrafen fick jag reda på några som brukade åka till Finland och ta med sig folk tillbaka eller adresser till alla möjliga som var intresserade av att flytta till
Sverige. Vi fick tag i en som värvade folk till Gamlestadens fabriker i Göteborg och han var genast med på noterna. Han fick betalt
av företaget för varje person som han fick med sig. Jag blev en av
dem och naturligtvis fick jag anställning direkt på fabriken och
mannen fick betalt utan att han hade gjort någonting själv.
Jag blev vänligt mottagen av företaget och av arbetskamraterna, de flesta svenskar. Jag hade också lärt mig att inte försöka lösa
saker och ting på egen hand eftersom det kunde sluta illa. I fabriken fanns en tolk att tillgå för alla förekommande ärenden. Att
skaffa en ny bostad var det mest akuta för mig just då. Jag vågade
inte ta upp bostadsfrågan utan väntade med det tills anställningen var säkrad. Bostadsfrågan sköttes av personalavdelningen och
företaget var mycket angeläget att hjälpa till. Jag hade redan hunnit visa att jag klarade jobbet på ett tillfredsställande sätt. Först
fick jag bo på hotell, men redan efter par veckor fick jag nycklarna till en lägenhet i Gamlestaden där jag skulle bo ihop med
en annan finländare. Jag blev naturligtvis mycket glad över den
snabba lösningen och skyndade mig att titta på lägenheten. Det
visade sig att där redan bodde fem finnar som hade slutat sin an-
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ställning. Även om jag var yngst i gänget, hälsade man mig välkommen genom att säga ”Du som har nycklarna ska också sova i
sängen”. Och så blev det.
Alla killarna var skötsamma och hade jobb i första hand på SKF
i närheten med mycket bättre betalt än vad man fick inom textil
industrin.
Nu var allting åter ok och livet gick vidare i sakta mak. Lönen
var bättre än tidigare och ekonomin gick runt även om det retade
mig att jag, på grund av min ålder, bara fick 70 procent av vad andra
tjänade. Den högre lönen på SKF lockade, men nu skulle jag inte
ta några risker att bli utan arbete igen. Genom släkt och bekanta
började jag ändå sondera terrängen och efter några månader fick
jag, med hjälp av en kille från Estland, möjlighet att börja på SKF
med betydligt bättre betalt än i textilfabriken. Även bostadsfrågan löste sig när en av mina bröder skilde sig och skaffade sig en
bostad som vi delade under de två närmaste åren.
Fast jobb

Nu hade jag fått fast grepp om tillvaron och jag kom in i jobbet
rätt så fort, även om SKF inte hade samma service till nyanställda som man hade haft på textilfabrikerna. SKF behövde ju inte
värva folk på samma sätt. Men tiden hade kommit i kapp företaget och det rådde stor brist på arbetskraft även på SKF. Nu räckte inte de arbetssökande till längre, utan företaget blev tvunget
att börja värva folk utanför Göteborg och även utanför Sverige.
Andra industrier hade redan en effektiv värvningsorganisation i
Finland och det gjorde att SKF blev tvunget att rikta sina blickar åt andra håll.
År 1961 kom den första stora gruppen jugoslaver, cirka 200, till
SKF från olika läger runt om i Europa. Detta skapade genast kulturkrockar, både i barackerna som också brukade kallas för ”den
italienska kolonin” och i ungkarlshotellet vid Batterigatan i närheten av SKF. Många italienare hade kommit till Göteborg ge-
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nom SKF redan på slutet 1940-talet och en hel del av ungkarlarna bodde kvar i barackerna. I fabriken fick de nytillkomna jugo
slaverna en handledare som hjälpte dem – i jobbet, matsalarna,
omklädningsrummen och på andra ställen – så att anpassningen
till arbetsplatsrutinerna gick ganska fort. Svårare var det utanför
arbetet med språkförbistringen och olika kulturella bakgrunder.
Svårast var kontakten med de svenska tjejerna eftersom jargongen i Sverige var helt annorlunda och detta ledde till många missförstånd. Vissa killar tog också till våld i olika situationer.
Ett exempel på detta var en händelse jag minns från 1961 som
började med att tre, fyra killar från den jugoslaviska gruppen kom
i samspråk med några svenska tjejer i tonåren på ett kafé utanför SKF.
Samtalet ledde till att en av killarna fick en örfil av en av tjejerna och det kunde han inte smälta. Han slog tillbaka med full kraft
och det blev en kortvarig kalabalik. På samma kafé satt fyra finska 
killar som inte tyckte att det här gick rätt till utan blandade sig i
det hela med resultat att två av jugoslaverna blev nedslagna och
polis och ambulans tillkallades. Polisen höll ”förhör” med de finska killarna, varav en var född i Sverige och talade svenska utan
brytning. Polisen fick händelseförloppet klart för sig. När även
personalen tillstyrkte deras berättelse fick de gå utan att bli antecknade och utan att någon visste att de var finnar.
Djungeltelegrafen gick i gång och nådde genast det närliggande ungkarlshotellet på Batterigatan och även jugoslaverna i ”den
italienska kolonin”. Snart var jakten på de fyra ”svenska killarna” som hade slagit ner två jugoslaver på kaféet igång. Samtidigt
spreds ryktet att svenska tjejer hade blivit misshandlade av några
jugoslaver i Gamlestaden på Kungstorget, som också var tillhåll
för stadens raggare. Raggarna gav sig genast dit med ett tjugotal
bilar, för att ta reda på vad som hade hänt. När bilarna kom fram
till Gamlestaden möttes de av stora grupper jugoslaver som letade efter dem som hade slagit ner två av deras landsmän. Det blev
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slagsmål och raggarna fick böja sig för övermakten och tvingades att åka därifrån.
De finska killarna hade naturligtvis gått under jorden, men motsättningarna mellan jugoslaver och raggare hade bara börjat.
Raggarna går till motattack

Jugoslaverna ledde med 1–0 men raggarna kunde inte smälta förlusten, utan samlade sig till motoffensiv med en mycket stor styrka. Händelsen hade utspelat sig under helgen och motoffensiven
kom på måndagskvällen. Enligt polisen var det upp emot tusen
personer utanför SKF:s portar som väntade på att det sena skiftet skulle sluta och att jugoslaverna skulle komma ut på väg hem
till sina baracker. Nu hade även polisen insett allvaret i vad som
höll på att hända och 20 polisbilar fanns på plats med hundpatruller. Polisen bedömde emellertid att man inte skulle kunna hindra
slagsmålet. Därför kom man på idén att köra fram bussar inne på
fabriksområdet och transportera hem jugoslaverna utan att de kom
i kontakt med raggarna som väntade utanför. Situationen lugnade
sig efter några dagar och livet gick åter sin gilla gång.
Struken ur alla register

Jag delade som sagt lägenhet med min bror i Kålltorp, en stadsdel i östra Göteborg. Där fanns två lägenheter på vinden ovanför
en liten butik. I den ena bodde min bror och jag och i den andra
bodde fyra skötsamma finska tjejer och naturligtvis hade vi roligt
ihop många gånger under veckosluten.
Det som retade mig mest var att brorsan alltid hade mer pengar
än jag därför att jag var minderårig och fortfarande bara hade 70
procent av den normala lönen. Jag visste också att när jag fyllde
19 och fick full lön, skulle jag direkt bli inkallad till militärtjänst
i Finland och fortsätta att ”förlora” pengar. Därför skickade jag in
en ansökan om att få göra lumpen tidigare, men till detta behövde 
jag föräldrarnas underskrift. Just då, 1961, hade Sovjetunionen be-
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gärt militära ”konsultationer” med Finland och med hänvisning
till detta vägrade min far att skriva på min ansökan eftersom han
ansåg att krigsrisken var helt uppenbar och att det skulle vara
bättre om jag stannade i Sverige.
Efter övertalning gick han dock med på att skriva under pappren eftersom jag ändå skulle bli inkallad i händelse av att Finland
blev tvunget att mobilisera.
Innan jag ryckte in i lumpen träffade jag min blivande fru, och
hon besökte mig i Finland under min militärtjänstgöring.
Allting går över, så även lumpartiden, och sommaren därpå kom
jag tillbaka till Göteborg. Jag fann då att jag var struken från alla
register, både hos Sjukkassan och hos SKF, men allt löste sig så
småningom. Man sade att det försvann så mycket folk som aldrig kom tillbaka, speciellt i samband med semestrarna, och man
hade antagit att även jag skulle stanna i Finland.
Det värsta var att min bror hade hittat en kvinna under tiden
och flyttat ihop med henne och lämnat bort vår gemensamma
lägenhet. Där stod jag plötsligt utan bostad. Det var inte riktigt
så illa, jag hade ju min flickvän. Jag fick flytta in till henne och
hennes väninna, som dock inte tyckte om detta, men det gick bra
och vi kunde överta lägenheten efter en tid. Under tiden på SKF
fick vi tag i en ny lägenhet i Gamlestaden. Vi gifte oss kort därefter när jag hade fyllt 21 år och inte längre behövde föräldrarnas
samtycke.
Finska föreningar

I början av 1960-talet fanns det bara en finsk förening i Göteborg
och det var mycket folk som rörde sig i stan under veckosluten.
Alla kom till föreningen och det var svårt att hålla ordning på
framför allt de många nyinflyttade ungkarlarna som sökte sig till
lokalerna. Det fanns inga alternativa nöjen och därför var man
”tvungen” att släppa in alla. Det höll naturligtvis inte och de familjer som hade bott i staden ett tag beslutade att bilda en egen för-
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ening och hyrde en fastighet utanför staden för att få vara i lugn
och ro. Föreningen hette KA-RE och hade fiske och resande på sitt
program, men även dans och musik. Vi besökte ofta föreningen
tillsammans med min systers familj, dels för att dansa, dels därför att hennes man var musiker och spelade dragspel på många av
tillställningarna som anordnades av föreningen. Det var betydligt
bättre ordning i den här föreningen, men det hjälpte inte, utan
efter ett tag delades också denna förening på grund av inre motsättningar. Nämnas kan att båda de ”nya” föreningarna har fortsatt sin verksamhet och är i dag över 40 år.
Det har bildats många nya föreningar genom åren och i dag
finns ett fyrtiotal finska föreningar i Göteborgstrakten, mer eller
mindre aktiva inom olika områden.
Männen i Göteborg – kvinnorna i Borås

I slutet av 1960-talet kom nya, privata initiativ. Den stora bristen
på kvinnor i den finländska kolonin i Göteborg var påtaglig i början av 1960-talet och därför åkte många ungkarlar, som hade tillgång till bil, till Borås varje veckoslut. Där fanns hundratals finska tjejer som jobbade inom textilindustrin.
En affärsman vid namn Roininen hyrde ett dansställe på
Sprängkullegatan och anordnade också busstransporter från Borås
till Göteborg och det blev succé. Där var fullsatt varje lördag under många år och flera av tjejerna blev ”kvar” i Göteborg efter ett
antal resor.
Man kan konstatera att det är den finska dansmusiken och umgänget med landsmän som lockar mest och under de senaste 40
åren har man i Göteborg haft minst två restauranger som spelar
finsk musik om lördagarna.
Ny anställning på Volvo

När jag kom tillbaka från min militärtjänstgöring i Finland fick
jag inte tillbaka det jobb jag tidigare haft, utan jag blev omplace-
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Foto: Privat

rad till en annan verkstad inom SKF. Jag trivdes inte på det nya
jobbet och tanken på att byta arbete vaknade så sakta i mitt huvud.
Nu var detta inte längre lika enkelt eftersom jag var gift och första
barnet var på väg. Det krävdes helt annan planering än tidigare.
Volvo hade expanderat och den nya fabriken i Torslanda hade
tagits i bruk. Jag visste att de behövde mycket folk och att man
åter värvade arbetare direkt från Finland. För mig som varken hade
bil eller körkort låg Torslandafabriken för långt bort. Jag var inte
tvungen att byta jobb direkt och därför kunde jag ställa krav.

På väg att köpa ny bil 1972, tillsammans med brodern Reijo som står framför bilen.
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När jag besökte anställningskontoret på Volvo blev jag naturligtvis föreslagen att börja på Torslandafabriken omedelbart. Vid
den här tidpunkten kunde jag så pass mycket svenska att jag kunde tala om att jag i stället ville börja på Lundbyverken, där lastbilsmonteringen var kvar men att jag kunde vänta tills det blev
jobb lediga där. Efter en diskussion om hur bra svenska jag kunde, vilket var nämligen ett krav för att börja där, fick jag lov att
börja på bandet i X-hallen.
Jag upptäckte snart hur stort företaget var och hur världshändelserna påverkade Volvo. Redan efter två år kom första påminnelsen om detta, nämligen sexdagarskriget i Mellanöstern. Den
innebar att hela lastvagnsmarknaden plötsligt försvann. Först gick
man ner på halvfart och kort därefter blev det ytterligare reducering av tillverkningen. Något direkt hot mot anställningen var det
inte, men många av oss hamnade på fabriken i Torslanda, även jag
som hade gjort allt för att slippa att komma dit. Efter cirka ett år
var allting tillbaka på normala nivåer och vi som ville kunde återvända till Lundbyverken.
Mitt första fackliga uppdrag

För mig har det alltid varit naturligt att vara medlem i facket och
jag har även varit politiskt intresserad, kanske därför att min far
sysslade med sådana frågor hemma i Finland. Men under de första 
tio åren i Sverige hade jag inte ägnat en tanke åt detta då det inte
fanns någon som helst information att tillgå på finska. Det var
inte heller så lätt för den finska kolonin att hålla sig välinformerade om vad som hände i Sverige och i världen i stort. Det var fortfarande djungeltelegrafen som var den viktigaste informationskällan. I slutet av 1960-talet började Sveriges radio visserligen att
sända ”turistinformation” på finska, fem minuter per dag, men det
var det enda. Nu hade min fru och jag på kort tid fått tre barn och
därför fanns det inte så mycket tid för andra intressen än hemmet och familjen.
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Det var en speciell händelse som gjorde att jag plötsligt drogs in
i det fackliga arbetet. På fabriken fanns en avdelning avsedd för
äldre arbetskraft. Där arbetade i första hand äldre svenskar som
inte längre klarade det hårda tempot på banan. Även Lastvagnar
hade blivit tvungna att släppa kravet på kunskaper i svenska och
det innebar att den tidigare så ”helsvenska” fabriken hade blivit tvåspråkig. Detta gjorde att jag, som vid det här laget kunde
”bra” svenska, blev instruktör för de nyanställda och även kontaktperson mellan banan och de så kallade förarbetsstationerna.
Förarbetsstationerna uppfattades som lättare arbetsplatser men
hade lika fullt samma ackordskrav som man hade på banan.
Plötsligt uppstod en konflikt om ackorden på stationen och
facket tillkallades men kunde inte lösa problemet utan vidare.
Gubbarna hade lagt ner jobbet och satt tysta. De hade ingen talesman och svarade inte längre på tilltal från ledningen utan mumlade mest. Konflikten drog ut på tiden och materialet började ta slut
på banan. Jag tvingades att undersöka orsaken och hamnade mitt
in i allt detta. Jag återvände till banan för att informera om varför materialet inte kom fram och att det förmodligen skulle dröja 
innan vi fick rör till banan igen. Detta uppfattades av företaget
som att oron höll på att spridas även till banan. Förhandlingarna
kom omedelbart i gång och allting löste sig för tillfället.
Ett par dagar efteråt fick jag besök från förarbetsstationen och
en förfrågan om jag var villig att på nästkommande möte kandidera till en plats i gruppstyrelsen. Jag var mycket tveksam till detta och försökte förklara min familjesituation med tre barn och
att min fru hade blivit långtidssjuk. Men det hjälpte inte, övertalningsförsöken fortsatte och jag fick reda på att hela avdelningen
hade bestämt att man ville byta ut de fackliga representanterna,
då man inte var nöjd med deras insatser under ackordsförhandlingarna.
Det blev ett välbesökt och stormigt möte med över hundra medlemmar som krävde att man skulle göra om nomineringarna ef-
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tersom man ansåg att stadgarna inte hade följts. Efter ett par timmars diskussioner beslutade mötet att göra om nomineringarna
och att därefter gå till val med slutna valsedlar. Resultatet blev
att den gamla styrelsen åkte ut och att en nästan helt ny styrelse
tillsattes där även jag ingick. Jag förstod inte vidden av detta just
då, men nu efteråt vet jag att detta var startskottet på min fackliga karriär som har varat över 30 år.
1970-talet

Foto: Ur boken Vår arbetsplats – Volvo

Det var ingen lätt uppgift jag hade givit mig in på. I mitten av 1970talet dök plötsligt många vänstergrupper upp på vår arbetsplats.
Vid varje val kunde det vara ett tiotal olika grupper som deltog
och mycket folk som delade ut politiskt material vid fabriksportarna på mornarna. Fackligt var det också svårt när jag fick ansvar

En vild strejk började på Volvo Lastvagnar med anledning av de lokala avtalsförhandlingarna
i slutet av 1970-talet. Missnöjet kände inga gränser och TK-porten stormades.
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för att hitta nya jobb till cirka hundra personer som blivit utan arbete när bussmonteringen flyttades till den nya fabriken i Borås.
Det var en nyttig skola för mig att lära känna företaget även utanför vår egen verkstad samtidigt som jag blev känd inom ett betydligt större område än tidigare. Det märktes många år framåt, speciellt vid de årliga, politiskt färgade fackliga valen till olika poster inom Verkstadsklubben. Förhållandena mellan fackföreningar och arbetsgivare hårdnade betydligt i slutet av 1970-talet och
på Volvo ledde det till oro. Till och med vilda strejkar bröt ut i
olika omgångar.
Lagstadgade rättigheter

I samband med oroligheterna på Volvo hade mitt namn nämnts
i olika medier. Framför allt hårdbevakade den nya lokalradion i
Göteborg allt som hände på Volvo. Lokalradion hade även en finskspråkig avdelning och jag blev ofta intervjuad om händelserna på
Volvo. Troligtvis var detta det som gjorde att jag blev kontaktad av
föreningen Finngötar som i första hand verkade i Angeredsområdet
där jag bodde. Jag fick frågan om jag kunde hjälpa till att kontakta olika myndigheter. Även om min finska hade blivit lite rostig,
tackade jag ja till uppdraget.
Detta blev startskottet till min nu över tjugoåriga kamp för lagstadgade rättigheter för sverigefinnarna. Jag hade aldrig kunnat
föreställa mig hur rättslös man kunde vara i storsamhället och inte
heller att det finska språket höll på att gå under i Sverige. Jag hade
varit med om många hårda förhandlingar med arbetsgivarna under åren lopp men aldrig mött ett sådant kompakt motstånd som
jag mötte hos tjänstemän och myndigheter när det gällde sverige
finnarnas rätt till sitt modersmål. I den finska lagstiftningen och
rättsuppfattningen var det centralt, till skillnad från Sverige, att
ge långtgående garantier för det svenska språkets existens i det
finska samhället och detta gäller automatiskt även rätten för de
svenskar som bosätter sig i Finland.
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Kampen om inflytandet, språket och skolan

År 1975 beslutade den svenska riksdagen att tillåta invandrare att
delta i den politiska verksamheten på lokal nivå. Detta ledde till
att många finskspråkiga socialdemokratiska föreningar bildades.
Fler sverigefinnar blev politiskt aktiva, nominerades och valdes
till olika politiska befattningar i kommuner och landsting.

”30 sverigefinska metallare har utbildats till föredragshållare på Bommersvik.”
Tidningen Demokraatti kom ut 1973–1995. Demokraatti finansierades av tolv LO-förbund,
Socialdemokraterna samt LO. Förbunden prenumererade på tidningen till sina finskspråkiga
medlemmar. LO och Socialdemokraterna bekostade tidningen till dem som inte var medlemmar i dessa tolv förbund. Förbunden tvingades genomföra stora besparingar i början av 1990talet och tidningen fick slutligen läggas ner i december 1995.
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I samma invandrarpolitiska riksdagsbeslut öppnade man möjligheter för att undervisa även på andra språk än svenska i skolorna.
Riksdagens beslut uppfattades av de finska föreningarna och av
finska föräldrar som rätt till undervisning på finska och så fungerade det också under en tid.
I början av 1980-talet började dock de ansvariga myndigheterna
i berörda kommuner att demontera de väl fungerande tvåspråkiga
klasserna med olika motiveringar i olika kommuner. Detta gjorde
att jag engagerade mig ännu mer kommunalt politiskt i Göteborg,
parallellt med mitt fackliga engagemang som varade under hela
1980- och 1990-talet.
Jag började med att ta reda på vad som gällde. Det visade sig att
det som uppfattats som en rättighet var endast en rekommendation till kommunerna från den svenska staten. Besvikelsen var
enorm när detta blev klart för oss sverigefinnar.
I mitt sökande kom jag tidigt i kontakt med lagstiftningen gällande sameskolorna med egna styrelser. Kontrasten var markant
mellan samernas och sverigefinnarnas möjligheter att kunna påverka sina barns skolgång. Utifrån denna vetskap tog jag kontakt 
med Sverigefinska Riksförbundet och informerade hur det var.
Jag ville att man skulle ställa krav på att få åtminstone samma
rättigheter för sverigefinnarna som samerna redan hade. Jag blev
mycket förvånad över att föreningen ansåg att frågan inte var värd
att diskutera eftersom man hade inställningen att samer var samer och sverigefinnar var just sverigefinnar. Jag fortsatte dock arbetet och fick överraskande stöd från de lokala distrikten och när
frågan avgjordes på riksförbundets kongress 1987 i Eskilstuna var
vi väl rustade och vann fajten. Jag minns än i dag hur den nya
styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett nytt principprogram med
krav på lagstadgade rättigheter i centrala frågor för den sverigefinska minoriteten.
Under tiden fortsatte kommunerna nedmonteringen av de tvåspråkiga klasserna i den kommunala skolan med hänvisning till
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dålig ekonomi. Finska föreningar tvingades därmed att starta egna
finska friskolor för att rädda vad som räddas kunde av den finskspråkiga undervisningen. Vi aktiva socialdemokrater fick ofta frågan av våra landsmän om vi var socialdemokrater eller sverigefinnar, så stor var klyftan mellan partiets politik och konsekvenserna av den.
Finskan erkänns som minoritetsspråk

När Sveriges riksdag den 2 december 1999 äntligen beslutade att
erkänna sina nationella minoriteter och sina historiska minoritetsspråk. Både meänkieli, som talas av 50 000–70 000, och det finska
språket fick minoritetsspråksstatus i Sverige. Vi trodde att kampen
skulle vara över, men i dag vet vi att mycket återstår att göra.
Den svenska regeringen har i en rapport till Europarådet erkänt
att man har bedrivit en hårdhänt försvenskningspolitik mot sina
nationella minoriteter och tyvärr måste jag konstatera att det gäller även den svenska fackföreningsrörelsen. Ett exempel på detta
är att trots att de olika fackförbunden i Sverige sammanlagt har
tiotusentals finska medlemmar, har den finskspråkiga informationen försvunnit helt och hållet.
Jag har varit fackligt aktiv över 30 år med mycket varierande
uppdrag under årens lopp och i många olika situationer. Jag har
ytterligare några år kvar till pensionen och jag hoppas att den
svenska fackföreningsrörelsen under denna tid kommer att erkänna också sina nationella minoriteter i enlighet med Europarådets
konventioner.
Vi är en del av den svenska arbetarrörelsens historia och framtid

De studiecirklar vi startat med hjälp av projektet Nytt liv i Sverige
och Verkstadsklubbens bok Finska arbetare minns och berättar samt
den kommande finska versionen av studiematerialet, Brev till framtiden, är positiva initiativ från fackets sida och lyfter fram finskan
som minoritetsspråk. Det är ett konkret bidrag för att stärka det
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finska språket och lyfta fram och synliggöra sverigefinnarnas historia i det svenska arbetslivet. Många av oss sverigefinnar har ägnat en stor del av våra vuxna liv det fackliga arbetet. Vi har också tillsammans med många andra arbetat sida vid sida och byggt
upp det svenska välfärdssamhället. Vi är en del av den svenska
arbetarrörelsen och en del av fackföreningsrörelsen. Denna vår
gemensamma historia får inte gå förlorad. Vare sig på finska eller svenska.
Tarmo Ahonen

Tarmo Ahonen och Anneli Ylijärvi vid Nytt liv i Sveriges utställning
och seminarium på Arbetets museum i Norrköping, 2004.
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Foto: Leif Claesson
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Medlemmar i facket
Finlandsfödda i Sverige har en högre facklig anslutning inom LO-yrken än de som är födda i Sverige.
Närmare 90 procent av de finska arbetarna är med i
facket. Kvinnorna har en något högre anslutningsgrad än männen.
Källa: LOs undersökning Röster om
facket och jobbet, Rapport 5

Av alla medlemmar i LO-förbunden i arbetsför ålder är
drygt 50 000 födda i andra nordiska länder än Sverige.
De allra flesta av dem är födda i Finland.
Källa: LOs bearbetningar av SCBs arbetsplats
undersökningar, första kvartalet 2004.
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Levnadsvillkor i Sverige 1970
Medellivslängd: Män 75,5 år och kvinnor 80,7 år.
Barndödlighet: 1,1 procent.
Folkmängd: 8 081 229 invånare.
Arbetslöshet: 1,5 procent.
Lönen för en arbetare inom LO: 13,52 kronor/timme.
Ett kilo kaffe kostade: 11 kronor och 67 öre.
En dagstidning kostade: 59 öre.
En liter mjölk kostade: 1 kronor och 10 öre.
Utdrag ur boken, Vår arbetsplats – Volvo
(Arbetsmarknadslagar och inflytande – perioden 1970–1979)

Antal Finlandsfödda
bosatta i Sverige 31 december 1970: 235 453 personer.
Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik.
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På väg till Olof Ström
Timo Mansikka
Flyttade till Sverige: I januari 1970.
Yrke: Billackerare.
Nuvarande arbete: I och med att jag är dålig i ryg-

gen arbetar jag nu på en förstation till banan där
tempot inte är lika pressat.
Har arbetat som: Jordbruksarbetare, skogshugga-

re, svetsare, målare, bilbyggare.
Började på Volvo: År 1970.
Blev medlem i facket: När jag blev anställd på
Foto: Bo Gidfors

Volvo.
Facklig utbildning: Berättar- och skrivarcirkeln
var min första fackliga studiecirkel.
Språk jag tänker på: Främst finska men också på svenska.
Intressen: Litteratur. Jag är också en friluftsmänniska och en gammal

cyklist.
Musik: Lugna favoriter.
Dans: Jag har varit med i en svensk gammeldansförening.
Något jag skulle vilja göra: Jag vill gärna köpa en ny bil.

Sålunda bar det av till Sverige. Det främsta skälet till det var att
det var bostadsbrist i Finland. Arbetstillfällen bjöds det ofta, men
att hitta bostad som passade till orten där jobbet fanns var det
värre med. Precis utexaminerad som bilplåtslagare ville jag inte
jobba med något annat egentligen. Inga ströjobb längre i alla fall.
Tidigare hade jag varit dräng på större gårdar, jobbat med diverse
skogsarbete. Under vintrarna hade jag fått tillfälliga jobb eller nödhjälpsarbeten som det hette ibland. Alla dessa jobb var för korta
för att man skulle hinna få vettiga arbetsförhållanden.
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Med blicken mot Sverige

Efter plåtslagarkursen bestämde jag mig för att nu fick det räcka
med korta anställningar och ströjobb. Men det var det här med
bostadsproblemet. Arbetsförmedlingen i Pielavesi föreslog, och
även jag hade varit inne på samma tankegångar, att jag skulle flytta blicken västerut, mot Sverige. Det lät väldigt intressant och på
samma gång kändes det som om jag inte hade något annat val, för
jag ville verkligen inte tillbringa en vinter till i ett barackområde
som nödhjälpsarbetare. Blotta tanken fick mig att rysa.
Inför resan till Sverige var det möte på Kuopios arbetsförmedling.
Det tilldrog sig i december 1969 och jag hade just fyllt 23 år. Där
var ett trettiotal utvandraraspiranter på plats. Vi fick dokumentation och arbetsplatsanvisningskort och sen var det meningen att
vi skulle iväg. Men eftersom julhelgerna var så nära förestående
blev det överenskommet att vi skulle resa efter nyår istället.
Ett trettiotal grabbar och pojkar

Den 3 januari 1970 började resan, först med buss till Idensalmi,
därifrån med nattåg till Helsingfors. Efter en dags väntan där blev
det tåg på nytt till Åbo.
Bland andra Sverigefarare som väntade på tåget i Idensalmi, satt
vi på restaurangen Tre Oxar. Vi drack Jaloviina, alltså finskt brännvin och cola. Då kostade groggen en mark och 93 penni. Det kommer jag fortfarande ihåg. Medan vi väntade köpte jag också en
flaska Jaloviina för att ha till mitt 20-års jubileum i Sverige. Med
årens lopp glömde jag bort hela bemärkelsedagen. När jag kom
ihåg saken igen hade datumet redan passerat.
Vi träffade ett par killar som också var på väg till Sverige till samma arbetsplats som vi. Olofström var dit vi skulle flytta. I början
fick jag lite myror i huvudet för jag uppfattade att det handlade
om en man som hette Olof Ström, men sen gick det upp för mig
att det handlade om Olofström. På orten fanns alltså Volvo karossfabrik där man pressade ihop stora plåtar, som skal till instru-
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mentbrädor, dörrar med mera, svetsade samman dem och skickade dem vidare till Göteborg.
Efter att vi varit på resa ett dygn, klev vi på båten i Åbo. Fartyget
hette Svea Jarl och var en väldigt liten båt med nutidens mått mätt.
Men vi kom över. Och inte visste jag något om båtar på den tiden.
Jag hade ingen tanke på omgivningen då. Uppfattningsförmågan
fick ge vika för en omfattande bakfylla.
De glada tågresenärerna hade förvandlats till tystlåtna gäspare.
Ett trettiotal gubbar och pojkar från Kuopios arbetsförmedling
som tidigare samlats inför Sverigeresan träffades nu åter igen. Det
var inte alla som var helt purunga, det fanns till och med ett par
åldermän i sällskapet. Ja, så bar det av till Stockholm. Jag försökte få till några tupplurar på däcket, till en början på stolen, men
jag minns att jag till slut låg under bordet. Och kallt var det. Jag
frös hela tiden och fulla människor förde liv, men emellanåt fick
jag lite sömn i alla fall.
Och så klev vi 33 nyblivna Sverigebor av på Skeppsbron i
Stockholm. När vi passerade tullen blev vi stoppade och jag minns
att en tullare drog fram långkalsonger ur en papplåda som tillhörde en gosse från Sonkajärvi.
En av oss hade träffat en finländare på båten som bodde i Sverige.
Han lovade att hjälpa oss från hamnen till Stockholms Central.
Meningen var att vi skulle åka tåg mot Malmö för att byta i Älmhult.
Vår destination, Olofström, låg ju i Blekinge län i södra Sverige,
30 kilometer söder om Älmhult. Vi tillbringade fem timmar i
Stockholm innan vi fick kliva på Malmötåget. Tåget var ganska
fullsatt. Inte bara vi, utan många andra fick stå hela resan. Framme
i Älmhult tog vi ett lokaltåg den sista sträckan.
Skriande behov av arbetskraft

När vi kom fram till Olofström vid sextiden på kvällen hade vi
varit på resande fot i drygt två dygn. På stationen tog en representant från Volvo i sällskap med en finsktalande man från Kiruna
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emot oss. Gunnar något, han hade i alla fall ett finskt efternamn.
Vi fördes iväg för att få något att äta och det var inte helt fel. Man
var bra hungrig då. Därefter var det dags för bostadsfrågan och
den löstes genom att vi fick bo på ungkarlshotell. För oss finnar
lät det som ”ungerskt hotell” och så fick det heta framöver.
Nu var det så att vi hade kommit dit i mellandagarna. Trettondags
afton var i antågande. Så fick vi gå och äta på ett riktigt hotell på
Volvos bekostnad ett par dagar. Hotellets namn var inte helt överraskande Hotell Olofström.
Vädret däremot bjöd på överraskningar. Jag hade föreställt mig
att det skulle vara mycket varmare i södra Sverige som låg längre
söderut än därifrån vi kom. Men det låg snö på marken och det
var ett par minusgrader, inte mycket annorlunda mot vad man var
van vid hemifrån.
När första vardagen kom gick vi i samlad trupp till Volvos rekry
teringskontor. Vi visade upp våra arbetstillstånd, fastän det säkert
inte var nödvändigt. Vi fick en känsla av att de hade tagit emot
vem det än vara månde. Medan vi var inne på kontoret kom det
bekanta som redan jobbat där i ett par månader. De hade varit i
Finland över julen och nu var pengarna slut och de skulle ha förskott. Förskott fick även jag ta, innan jag fick min första lön.
Jag hade hoppats att få något bättre arbete eftersom jag var ju
bilplåtslagare, men icke. Pressverkstaden var i skriande behov av
arbetskraft. Jag hamnade framför en stor press, där jag fick mata
in plåtar och trycka på en knapp eller rättare sagt knappar. Man
var tvungen att använda båda händerna för att inte händerna skulle 
hamna i kläm. Då hade de blivit bra platta.
Vi jobbade i tvåskift. Första veckan gick man som lärling och
sen var det bara att hänga med i ackordet. Ackordarbetet mättes
av ”klocknissar” som prissatte allt arbete. Elva kronor i timmen
var det mesta man kunde få ut av ackordet. Om man tjänade mer
så sänktes priset nästa dag. Bullret var öronbedövande. Jag har.
aldrig varit på en så bullrig arbetsplats varken förr eller senare.

På väg till Olof Ström

| 97

Bomull i öronen var det enda bullerskydd som fanns. Därför låg
jag på ungkarlshotellet på kvällarna med ringande öron och huvud
värk.
Livet i Olofström

Foto: Lennart Edling/Pressens Bild

Maten var lite annorlunda mot den vi var vana vid från Finland
och Savolax, men chockerade inte som mycket annat. En del beställde matpaket från Finland med motiveringen att den lokala
maten var otjänlig som föda. Undrar vad de infödda tänkte om
detta? ”Ta seden dit du kommer eller flytta hem”, var mitt motto
hela tiden. Nu för tiden hör läckerheter som bruna bönor, stekt
fläsk och isterband till mina favoriter. Maträtter som för vissa av

På Olofströms Bruk hade arbetarna sina rötter i många olika länder – Jugoslavien, Polen,
Norge, Spanien, Australien, England, Österrike, Nederländerna, Danmark, Litauen, Estland,
Finland, Lettland, Grekland, Ungern, Tyskland, Sverige, Ryssland och Bulgarien. År 1961.
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mina landsmän fortfarande är en styggelse. Falukorv är en annan
favorit. Intresset för mat är något som hör till ett senare skede i
mitt liv. Under resans gång har jag lärt mig tycka om många maträtter som är okända i Finland. Det thailändska köket är något jag
för tillfället uppskattar mycket. Inte minst beroende på att min
nuvarande livskamrat kommer från landet i fråga.
Men om vi pratar om det första året i Sverige så gick det i kaffets och smörgåsarnas tecken. Jag minns att det var svårt att få
tag på ordentligt bröd då. Det lokala blekingska brödet hade man
förstört till en söt gegga med socker och sirap. Återstod endast
långfranska som alternativ. Men i Olofström fanns ett sisubageri
och där kunde man få finskt bröd. Matlagning lärde jag mig först
när jag fick en bostad och därmed eget kök. Övning ger färdighet och när jag träffade min nuvarande fästmö hade jag blivit en
fullfjädrad kock.
I Olofström fanns två finska föreningar. Den ena var Olofströms
Finska Förening, en rik och välmående förening med eget klubbhus, café och träningslokal. De arrangerade danstillställningar nästan varje vecka. Det fanns ett tusental finländare på den tiden i
Olofström, exakt hur många vet jag inte men det visste ingen annan heller. Nya finnar tillkom varje vecka. Volvo betalade bilägare
för att åka till Finland och hämta billass med arbetssökande.
Den andra föreningen var en nybildad underavdelning till
Riksförbundet Sverigefinnar, till vilket Olofströms Finska Förening
inte hörde. Den nya föreningen låg fortfarande i sin linda så att
säga. Om det blev något med den vet jag inte. Sedan jag flyttade
från orten har jag inte haft någon kontakt med den.
Bruket av alkohol bland finnar var rikligt, för att inte säga väldigt
rikligt, speciellt bland finska ungkarlar. Mången söp sig till döds
eller till ett sjukligt tillstånd. Ett tragiskt öde för unga män. Helt
obegripligt var det att spriten inte räckte till för somliga utan att
de spädde på missbruket med allehanda tabletter, vad helst man
fick tag på. Något som är ännu svårare att begripa.
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Körkort och bil var högprioriterade mål, kanske de allra mest
åtråvärda. Under hösten 1970 uppnådde jag båda. Den första bilen var en Triumph Herald årsmodell 1963. Den kostade 1 500 kronor. Jag behöll den några månader och bytte sedan till en Volvo
Amazon. Det här gjorde jag när jag slutat på Olofströmsverket för
att jobba som skogsarbetare i Småland.
Det anordnades många svenskkurser och jag deltog i den mån en
ung rastlös man som jag hann med. Med tiden lärde jag mig ändå
svenska. Jag kom till Sverige i februari och kunde snart tolka åt
en annan kille när han skulle handla kläder. Svenska lexikon var
ständig kvällslektyr och ett verktyg för att förbättra ordförrådet.
Jag läste allt jag kunde komma över. Det behövdes inte mer än ett
mjölkpaket, och se, där fanns en hel del text att tyda. Man tar reda
på vad det står, sedan kan man mjölkpaketet utantill. ”Nyfikenhet
är all lärdoms moder”, lyder ett annat av mina motton.
Skogsarbete och karossmåleri

Av de trettiotre killarna som kom tillsammans med mig är det väl
bara jag som är kvar i Sverige. De första som flyttade tillbaka vid
påsktid var samma personer som hela tiden beställde matpaket
från Finland. Några åkte vid semestern och många av dem lät bli
att komma tillbaka igen trots att de inte fick ut slutlönen. Kvar i
Sverige fanns såväl arbetsplats som bostad, men inte hörde de av
sig. Antingen hade de inga pengar till returresan eller också fick
hemlängtan övertaget.
Jag var så less på Finland vid min avresa till Sverige, att jag bestämde mig för att inte sätta min fot där förrän det gått tio år. Men
det hade väl inte gått mer än fyra och halvt år förrän jag for på
semester till Finland. Därefter har jag ju varit på besök då och då
under åren, den senaste gången det bar av var för sju år sen.
Efter tretton månader på Olofströmsverken hade jag alltså fått
nog och tog ut slutlön för att börja med skogsarbete i Småland.
Detta skedde vintern 1971. Jag tjänade bra, nästan dubbelt upp
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jämfört med Olofströmsverken. Av en händelse körde jag förbi
Scaniaverken i Oskarshamn och tänkte att jag skulle söka jobb
där. Jobb fanns och jag bytte tillbaka till fabriksjobb igen. Den här
gången hade jag större tur och hamnade på måleriet. Karossmåleri
blev sedan mitt yrke trettio år framåt. Man jobbade dagtid och lönen var bättre än den på Olofström. I Oskarshamn fanns ett par
hundra finnar, mestadels unga barnfamiljer, vilket gav de finska
invandrarna ett bättre anseende. Något överdrivet nyttjande av alkohol med åtföljande negativa följder märktes inte här.
Den finska föreningen i Oskarhamn var aktiv. Den anordnade
ofta danser och därtill allehanda friluftsaktiviteter under vårar och
vintrar. Föreningen hade egen lokal, där man kunde dricka kaffe,
spela schack, corona, bordtennis eller titta på TV. Där tillbringade jag mången kväll och helg. Efter en tid blev jag invald i föreningens styrelse. Jag var biblioteksansvarig och i arbetet ingick att
ge ut föreningens tidning, Rumpali. Uppdraget innebar också att
se till att biblioteket på orten skulle köpa in finskspråkiga böcker.
Det började komma in nya finska böcker och bibliotekets finskspråkiga avdelning blev större än den som fanns i Olofströms bibliotek fastän det fanns mångfalt fler finnar där.
Språk, dans och böcker på löpande band

Litteratur och läsning har för övrigt varit ett stort intresse för mig
sedan unga år. Jag köper, lånar och läser böcker på löpande band.
Det finns alltid en bok under läsning. Jag följer med intresse utdelningen av Nobels litteraturpris, om någon av mina favoritförfattare 
skulle bli utsedd. Och så har det också blivit vid ett par tillfällen.
Som redaktör för tidningen Rumpali gjorde jag reportage om föreningens aktiviteter, bordtennisturneringar och mycket annat. Jag
fick mestadels positiv kritik för min roll som tidningsman.
När jag hade fyllt 28 år förde äventyrslustan mig till Göteborg.
Jag fick dagtidsjobb på Lastvagnsfabriken. Jag trivdes, men att skaffa ett hyfsat boende var inte så lätt. Jag resonerade på samma sätt
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som de finnar som ansåg att svensk mat var oätlig och förkastade
alternativet att bo i närheten av fyllon, knarkare, psykiskt störda
och kriminella och köpte mig istället ett hus utanför stan.
Jag har bott i egen kåk ett par decennier och trivts prima. Det
första huset var en trevåningskåk på promenadavstånd från jobbet och det var så bra man kunde ha det i en storstad. Men tyvärr
blev huset utdömt på grund av insektsangrepp och jag blev tvungen att flytta till en otrivsam förort, en och halv mil bort.
I Göteborg fanns då rätt många finnar, cirka 14 000. Det fanns
fyra dansställen för finnar med nästan alltid fulla hus. Det populäraste stället var dansrestaurangen Tre Kronor som hade danskvällar fyra gånger i veckan. Som tidigare medlem i Föreningen
Oskarshamns Gammeldansens Vänner gick jag till Rondo, när jag
för första gången gick ut för att dansa i Göteborg. Men storstan hade
mycket annat att erbjuda förutom ett livaktigt uteliv. Det fanns
många möjligheter till fortbildning och vuxenutbildning samt fritidsstudier i alla dess former. Jag gick också på Studiefrämjandet
för att läsa svenska och engelska tre gånger i veckan under två
år. Sen läste jag franska på ABF under tre år, det vill säga så länge
kurserna hölls.
Sedan jag flyttade ut på landet var fritidsproblem ett okänt begrepp. Det fanns alltid något att göra med huset och tomten, som
till exempel att sköta gräsmattan. Eller man kunde ströva i skog
och mark. Naturen var rätt olik den i norra Savolax, det fanns
gott om svamp och bär. Cykling var något jag också ägnade en
hel del tid. Det blev många träningsrundor under veckorna. Jag
”slösade bort” en sommarsemester genom att göra en cykeltur ner
till södra Sverige.
Jobb sju dagar i veckan

Under den här tiden jobbade jag som en galning. Övertid så ofta
jag kunde, extrajobb på kvällarna med städning i skolor och billackeringsjobb. Många semestrar jobbade jag på annan ort. En
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semestersäsong var jag i Borlänge på SSAB. Det var ett hårt jobb
12–16 timmar om dagen, sju dagar i veckan. Också ett sätt att tillbringa en semester.
Men nu har jag slutat med alla extrajobb och med allt övertidsarbete. Istället ägnar jag mig åt trädgårdsarbete, svamp- och bärplockning med fästmön, ett mycket mer rofyllt och harmoniskt
sätt att tillbringa fritiden. Vi är ju komna till åren, sextioårsdagen närmar sig med svindlande fart.
Ja, åren har gått och man har undrat ibland vart de har tagit vägen. När jag ska dra mig till minnes när någon speciell händelse
inträffade så försöker jag komma ihåg vilken bil jag hade, då är
mycket vunnet. Jag har nämligen ägt ett tjugotal bilar varav åtta
varit helt nyinköpa.
Det bästa sättet att lära känna sitt nya hemland är att arbeta och
bo på olika orter. Oskarshamn var min ungdoms stad. Där tillbringade jag mina bästa ungdomsår och dit åker jag som sommarturist
ibland. Jag visar upp staden för min nya fästmö och berättar för
henne: ”Här bodde jag, när jag var ung.” Nostalgiska upplevelser
som jag inte kan dela med någon. Men Finland är mitt hemland,
mitt fosterland som jag borde hålla främst. Men det landet gav
mig inte mycket och få ljuspunkter fanns där att skåda.
Det här skrev Timo Mansikka
Född 1946 i Pielavesi
Näst äldst av sju syskon
Föräldralös som tioåring
Konfirmerad och vaccinerad
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Första hjälpen
Esko Nieminen
Född: I Rovaniemi år 1955.
Flyttade till Sverige: Som 19-åring den .

18 februari 1969.
Utbildningsbakgrund: Folkskola och tvåårig
verkstadsteknisk utbildning i Sverige.
Arbete i Finland: På lager, inom livsmedelArbeten i Sverige: Mekaniker, väktare,

plåtslagare, ordningsvakt och även städning.
Sammanlagt ett 30-tal. Arbetar nu som helbilsbyggare.
Bekanta i Sverige när jag kom: Inga.
Mottagandet på första jobbet: Jag kunde inte svenska men arbetskamra-

terna var bra.
Lärde mig svenska: Genom kurser på jobbet och fritiden men även på

annat sätt.
Familj: I Finland var jag ungkarl. Jag träffade min fru i Sverige och vi
fick fyra barn.
Språk jag tänker på: Finska.
Första bostad: Volvobaracker.
Bor: I egen villa.
Fritidsintressen i Finland: Skidåkning och jakt.
Aktiv i: En socialdemokratisk förening och även inom en finsk fören-

ing. Jag har också haft ett uppdrag i taxeringsnämnden.
Läser: Göteborgs-Posten. Jag läser också Sverigefinska tidningar.
Tittar på: Rapport, Aktuellt och Västnytt.
Lyssnar på: Finskspråkiga närradiosändningar 93,6.
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Foto: Privat

industrin och i skogen som skogshuggare.

Min fru Marjaana och jag kom till Sverige av olika anledningar. För
mig handlade om svältlöner och arbetslöshet, för hennes del var
det mer äventyrslust. Vi träffades i Sverige, gifte oss och nu har vi
fyra vuxna barn. Så länge barnen var små var det inte aktuellt att
flytta tillbaka till Finland. Vi råkade ut för en tuff händelse när
vi var på semester en gång och en av våra pojkar fick hjärnhinne
inflammation. Då gick det inte att få tag i några läkare där vi var
om man inte hade kontakter och vi fick sitta på akuten länge
medan andra gick före. Finland fick efter det vänta och under tid
en arbetade vi och tog också vara på de utbildningsmöjligheter 
som Sverige bjöd på. För Marjaana som inte hade någon yrkes
utbildning var detta en förutsättning för att få ett bra jobb.
I slutet av 1970-talet blev jag och Marjaana intervjuade av en
finsk tidning. Marjaana studerade och jag jobbade på Volvo och
var även kontaktperson för andra invandrare.
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Invandrarrådgivare

Vi finska invandrare fick det ganska bra jämfört med dem som
kom från Jugoslavien, Grekland och Turkiet. De brukade bli förhörda av polisen i ett hätskt tonfall, oavsett om det gällde små eller 
större förseelser. Och inte sällan fick de frågan varför de kommit
till Sverige. Jag som var invandrarrådgivare på den tiden fick inte
heller fullt förtroende.
Den ideala arbetaren

Ursprungligen kommer jag från Rovaniemi på den finska sidan
av Lappland och tvingades lämna Finland när även de sämst betalda jobben försvann. Vi var många unga killar som sökte jobb i
Sverige genom arbetsförmedlingen i Rovaniemi. Men när vi inte
hörde något tröttnade vi och åkte till Haparanda där rekryterarna stod i kö, så det var inga problem att få jobb.
Den ideala arbetaren för Volvo var en ung, gift man med tre
barn, bil och villa och skuldsatt över öronen, alltid redo för övertid. Det blev jag efter några år i Göteborg.
En olycka på Skåvsjöholm

Jag har fortsatt att jobba på Volvo och om jag tittar tillbaka på
de här åren så finns det en särskild stark händelse som jag minns.
Det var på Metalls skola Skåvsjöholm. Jag hjälpte en kille som
hade råkat ut för en olycka och han hade skadat sig mycket svårt.
Jag gav honom första hjälpen. Jag klarade av det och det känner
jag mig stolt över.
Esko Nieminen
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Foto: Madlén Gunnarsson

Esko Nieminen i CA-dockorna, Volvo Lastvagnar, 2005.
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Hotell Eggers restaurang,
rena arbetsförmedlingen
Hannu Juttula
Född: År 1953.
Flyttade till Sverige: För jobbets skull. Jag

hade också två syskon i Göteborg.
Arbetar som: Påbyggnadsmekaniker.
Kompetensutveckling i arbetet: Vet väl hur

jag ska göra mitt jobb men det skulle inte
skada med lite uppdatering.
Familj i Sverige: Har två barn och var gift
narsson

i tio år.
Foto: Madlén Gun

Fritidsintressen i Finland: Jag åkte skidor

och utövade en del idrott.
Fritidsintressen i Sverige: Går gärna på

utländska kulturaktiviteter.
Dans: Går väldigt sällan på finsk dans utan oftast på svenska tillställ-

ningar.
Informerar mig om samhällsfrågor: Mest genom både svensk och finsk
radio och TV. Varje fredag lyssnar jag på finskspråkiga närradiosändningar.
Om finskan som minoritetsspråk: Har hört talas om detta men vet inte

om det fungerar som det ska.

Jag är född i Pudasjärvi, tio mil ifrån Oulu, Uleåborg, och kommer från en bondefamilj bestående av mor, far och 14 syskon. I
Finland jobbade jag som skogsarbetare i ungefär två år. Jag arbetade även som billackerare under fem år på 1980-talet innan jag
flyttade till Sverige för andra gången.

108 | Finska arbetare minns och berättar

År 1971 ordnade min bror arbete åt mig på Volvo Personvagnar
på Torslandafabriken. Jag bodde hos honom tills jag hittade egen
bostad. Mina arbetskamrater på avdelningen var till 85 procent
finnar och därutöver fanns det jugoslaver och annan utländsk arbetskraft.
Jag kunde ingen svenska när jag kom men jag blev väl mottagen,
började jobba direkt och gick nästan automatiskt med i facket så
som det var på den tiden när man blev anställd. Jag har gått i en
hel del svenska kurser men är mest självlärd. I botten har jag en
åttaårig grundskola i Finland.
Jag har bott i Sverige i två olika omgångar. Först mellan 1971 och
1975. Något jag minns från den tiden var att många bara försvann
och kom aldrig tillbaks efter att ha fått sjukförsäkringskort. Men
jobb fanns det. Gick man in på Hotell Eggers restaurang på 1970talet och började prata med folk om svetsning så kom man ut med
hur mycket jobb som helst. Särskilt jobb på norska sidan.
När jag kom till Sverige för andra gången 1990 började jag jobba på Bluer med målning av gastankar samt blästring. Jag jobbade också med nya Ullevi för Nuab.
Numera bor jag i en bostadsrätt i Biskopsgården. När det gäller
jobbet tycker jag att jag har stor möjlighet att påverka mitt arbete genom att prata med mina arbetskamrater.
Hannu Juttula

Hotell Eggers restaurang, rena arbetsförmedlingen

| 109

Foto: Volvos historiska arkiv

Förmontering av instrumentbrädan. Monteringen, Torslandafabriken 1964.
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Längtan till Finland
håller i sig
Ulla Jumisko
Född: I Nyslott.
Flyttade till Sverige: År 1970.
Har arbetat som: Barbiträde, affärsbiträde och
bilbyggare. Jag har även jobbat med packning
av olika bilreservdelar.
Facklig utbildning: Försäkringskurser.
Familj: Vuxna barn och man.
Foto: Bo Gidfors

Språk jag tänker på: Finska.

Jag var ensamstående mor till två barn när jag kom till Sverige.
Själv kommer jag från en stor syskonskara och lämnade kvar mina
föräldrar och alla mina syskon med stor sorg när jag alldeles ensam kom till detta främmande land. Med bara folkskola i botten
har jag försökt ta mig fram här.
Från affärsbiträde till skiftjobb i måleriet

Efter skolan började jag, blott femton år, så snabbt som möjligt att
tjäna egna pengar som affärsbiträde. Fastän det var dåligt betalt
ville jag lära mig ett serviceyrke. Jag gifte mig i unga år men blev
snart ensamstående med två barn. Eftersom jag blev tvungen att
hitta ett arbete med bättre inkomst började jag jobba treskift på
en pappersfabrik innan det bar iväg till Sverige 1970.
Jag kommer från östra Finland. Där sysslade jag på fritiden med
gymnastik och under vintern med skidlöpning. På sommaren blev
det friidrott på distriktsnivå. Men när jag kom till Sverige fick allt
detta bero.
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En sommar träffade jag en vän som bodde i Göteborg, som hade
jobbat här ett par år och som lockade mig att komma hit. Jag hade
också pratat med en bekant familj som tidigare flyttat till Sverige.
Men det var ett vådligt äventyr att flytta till Göteborg och helt
oförberedd börja arbeta, utan att förstå svenska. Jag hade hört
det pratas någon gång i TV i Finland men i stort sett inte mer än
så. Jag tillbringade de första veckorna arbetslös, omhändertagen
av bekanta. Sedan gick jag till arbetsförmedlingen som dock inte
hjälpte mig mycket.
Genom bekantas försorg fick jag till slut ett jobb på Volvo. Ett
par månader hade jag ett skiftjobb i måleriet, men det måste jag
sluta på grund av svårighet att hitta barnpassning.
Ögonen på skaft och öronen vidöppna

Efter många om och men fick jag ett jobb på dagtid i monteringsfabriken. Jag jobbade på olika banavsnitt ett par decennier. De sista tio åren arbetade jag på förstationer och på satsningsjobb. Mina
arbetskamrater var oftast invandrare, och det behövdes egentligen inga språkkunskaper. Man hade ögonen på skaft för att se hur
jobbet skulle göras. Efter att ha hållit även öronen vidöppna snappade jag upp några ord på svenska också.
På fritiden försökte jag lära mig svenska på kvällstid men det
orkade jag inte mer än en höst och en vår. Senare fick vi ju gå på
svenskkurs under arbetstid.
Jag träffade min nuvarande man, vi gifte oss och fick ett gemensamt barn som numera är vuxet. Vi bor i hyreslägenhet för vi vill
inte binda upp oss med villa eller fritidshus. Vi vill vara helt fria
på somrarna. Vi tillbringar semestern på sommaren tillsammans
i Finland hos våra släktingar. Det är som ett andningshål som gör
att vi orkar arbeta och bo hela vintern i ett främmande land.
Nu ser vi fram emot pensionen och att få möjlighet att flytta
tillbaka till våra rötter. Längtan till Finland har inte avtagit med
åren som gått.
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Foto: Privat

Ulla Jumisko på försäkringskurs i början av 1990-talet.
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”Pottuja”

Foto: Bo Gidfors

Det finns många roliga händelser från åren med språkförbistringsproblem. Allra bäst kommer jag ihåg när jag var i matsalen och en
av pojkarna bad om mer potatis. Jag tyckte att han sade ”pottuja”
och jag frågade på finska hur många han ville ha. Han stirrade på
mig och undrade vad jag babblade om tills en finne kom och sa
att killen var svensk. Jag kommer fortfarande ihåg, hur jag rodnade som en kokt kräfta.
Sålunda har åren här på Volvofabriken kommit och gått. På fritiden har vi roat oss med dans och olika finskspråkiga aktiviteter, fast
det finns inte mycket av den varan för oss som är kvar i arbetslivet.
Däremot finns det gott om aktiviteter på dagtid för pensionärer i
finska föreningar. Vi har inte bekantat oss så mycket med svenskspråkiga föreningar, så vi har få alternativ på fritiden. På kvällstid
sköter vi ju hushållsgörat, läser tidningar, såväl svenskspråkiga som
finska, och löser ett och annat korsord på båda språken.

Ulla Jumisko i Verkstadsklubbens lokal med tre andra cirkeldeltagare, Erkki Heino, Oili
Järvenpää och Juhani Tuominen, 2004.
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Vi skrattade tillsammans åt alla roliga minnen

Första kontakten jag hade med facket var när vi som nya arbetssökandena samlades och det kom en representant för facket i sällskap
med en tolk. Han uppmanade alla som ville att skriva på medlemskap i förbundet. Och det var ju inte mycket att välja på. Tolken
gav inga andra alternativ och man förstod ju inte språket. Men
sedan dess har jag gått en hel del fackliga kurser. I berättar- och
skrivarcirkeln har det varit roligt att kunna skratta åt alla minnen
om hur livet artade sig för oss finnar här i Sverige.
Ulla Jumisko
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Foto: Volvos historiska arkiv

Karosserna inspekteras av en kontrollant efter slutlackeringen. Längst bak i bilden syns en förman i ljus rock. Efter godkänd kontroll går karosserna till monteringen för att utrustas och så
småningom bli en färdig bil. De karosser som inte går ut i produktionen direkt transporteras i
stora hissar upp till lagerlokalerna. Måleriet 1964.
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Bara ”kolla läget”
Vesa Majuri
Född: I Leppävirta, en kommun i det fina Savolax.
Började på Volvo: År 1978.
Lärde mig svenska: Jag hade läst svenska i skolan
i Finland. Sedan har jag gått kurser på jobbet.
Flickvänner har också bidragit. Frugan är andra
generationen i Sverige, så jag var illa tvungen
att prata svenska.
Foto: Privat

Familj i Sverige: Fru och två barn.
Bor: Jag har flyttat fem gånger inom Göteborg

och bor numera i villa i Torslanda.
Fritidsintressen: I Finland var det friluftsliv och musik. I Sverige har jag
varit ledare i IK Zenith för pojkar -87 och även i IBF Älvstranden för
flickor -88. Jag har också varit med i Suomi Seura -79 där vi sysslade
med dans och musik, vilket jag uppskattar och har många fina minnen 
av.
Läser: Romaner, till exempel Mankell, men också faktaböcker efter-

som jag är idrottsledare.

Jag hade fast jobb som lagerarbetare och flera månadskontrakt
som musiker på olika dansrestauranger i Finland. Året var 1978
och äventyrslusten förde mig till Sverige. Min storasyster bodde
redan här. Jag var på semesterresa, sökte jobb och fick napp. Jag
hade beslutat mig för att ”kolla läget” i fem år innan jag flyttade
tillbaka till Finland. Sedan dess har jag jobbat på Volvo.
En händelse från de här åren som jag minns är när jag sökte ett
nytt jobb inom Volvo. Förmannen ville inte släppa iväg mig, han
slarvade bort min ansökan eller något. Jag fick aldrig reda på hur
det hade gått till egentligen.
Vesa Majuri
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Metod – Tid – Mätning
MTM-systemet, Metod – Tid – Mätning, utvecklades under 1940-talet inom
industrin. I framför allt USA studerades industriproduktionen i detalj. Syftet
var att kunna tidsätta varje enskilt arbetsmoment. Arbetet delades in i olika
moment som greppa, flytta, placera, böja, gå etc. och i hur långt varje moment
i centimeter eller steg var. Varje moment ”klockades” av företagets tidsstudiemän och räknades sedan samman. På så viss fick man fram hur lång tid det tog
att utföra ett visst arbete. Eftersom MTM-systemet bygger på ett eget tidssystem där en sekund motsvarar 28 tmu så används speciella tidtagarur.
MTM-systemet införs i Sverige

Vid Göteborgsfabriken inledes under 1950-talets början en debatt om MTMsystemet. Lastvagnsfabriken i Kvarteret Spetsbågen i Lundby invigdes och blev
ett försöksställe för MTM-metoden. Införandet av MTM-metoden var ett beslut
som fattades ensidigt av företaget. Det fanns ett kraftigt motstånd mot systemet men samtidigt var det ett rättvisare system än de gamla styckackorden.
Ur boken Vår arbetsplats – Volvo

Facklig utbildning i MTM
Facket utbildade förtroendevalda i MTM-systemet under 1950-, 60- och 70talen. De fackliga ombuden behövde kunna förhandla om ackorden med tidstudiemännen direkt på verkstadsgolvet.
Tarmo Ahonen
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Mattivargen kommer
Matti Niiranen
Född: I Laihia 1945.
Arbete i Finland: Bland annat på ett varv.

Min svåger tyckte att jag inte skulle fortsätta där och frysa utan flytta till
Göteborg. Så jag ringde till Arendal och
fick jobb.
Flyttade till Sverige: År 1974.
Nuvarande arbete: Jag arbetar fackligt

Foto: Privat

på heltid och är ordförande i gruppstyrelsen i Celero Support AB – ett bolag
som är helägt av AB Volvo.
Familj i Finland: Min fru Solveig och jag
var gifta innan vi flyttade till Sverige.
Familj i Sverige: Jag är fortfarande gift med den gamla ursprungliga kärleken. Vi har en son och en dotter och barnbarn.
Språk jag tänker på: Det beror på. Förut fick jag alltid översätta i tanken från finska till svenska och ibland tvärtom när det gällde vissa ord.
Numera behöver jag inte tänka på det. Det fungerar av sig själv.
Bor i dag: Insatsradhus i Gårdsten, Angered.
Intressen: Fiske och bastu. Jag läser också en hel del.
Musik: Min fru och jag brukar sjunga karaoke. Folk tycker att jag

sjunger nästan lika bra som M. A. Numminen!
Person jag beundrar: Olof Palme, den sista sanna socialisten dog när han

blev mördad.
Något jag vill göra: Byta ut vår stora villa mot mindre för vi går snart i
pension. Jag håller på att fixa i ordning huset.

Mina föräldrar var flyktingar från Karelen, det område som ”kamrat” Sovjet socialiserade till sitt eget. Vi var sju syskon och jag var
tredje äldst. Vi bodde i armens artilleriregemente i Ylämylly nära
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Joensuu i Norra Karelen. Där gick jag i folkskolan och dess fortsättningsskola och blev även konfirmerad.
Kottsamlare, pinnpojke och maskinist

Fickpengar fick vi genom att samla kottar och sälja dem till byns
butik. Jag arbetade en sommar som pinnpojke i ett närliggande
sågverk. När skolan var över åkte jag till Helsingfors för att söka
arbete. Jag var då 15 år. Jag bodde hos min farbror och fick anställning inom plasttillverkning.
Jag sökte arbete på isbrytaren Sampo och lyckades få ett jobb
som mässpojke, sedan som maskinelev och efter det som maskinist. På sjön var jag i nio års tid. Under tiden studerade jag och
tog maskinistens A-intyg. Det har jag haft nytta av även efteråt.
Min sjömansbana tog slut när min dåtida flickvän, nuvarande fru,
sade att det räckte med emigranttillvaron. Jag borde skaffa mig
ett arbete och bostad i land och börja leva som alla andra riktiga
medborgare.
Så blev det, vi skaffade oss en bostad och sedan gifte vi oss. Först
arbetade jag som målare för järnmaskiner, sedan som underhållsarbetare, reparatör på Helsingfors Osakepankkis huvudkontor och
därefter på Stockmanns varuhus. Den sista arbetsplatsen var på
Wärtsilävarvet, där jag arbetade som maskinmontör.
Två fackliga killar

Efter Wärtsilä sökte jag arbete hos Volvo Personvagnar i Göteborg.
Jag började på Volvo under januari 1974. På morgonen mötte arbets
ledaren mig vid porten, vi hämtade arbetskläderna och därefter
visade han var klädskåpet fanns. Sedan började arbetet.
Jag fick även gå en två veckors utbildning i svenska språket och
det hjälpte mycket i min utveckling framåt.
Två fackliga killar kom och berättade att det skulle anordnas
ett val till kontaktombud. På avdelningen blev det stor diskussion om vem som skulle väljas till detta uppdrag. Någon sade: ”Vi
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Foto: Volvos historiska arkiv

skulle kunna välja Matti eftersom han har kommit sist till avdelningen.”
Jag var tvungen att vika mig inför gängtrycket. Detta ledde
till att jag blev tvungen att studera lagar och avtal, även om vi
inte hade några som helst problem i ”gropen” som vår arbetsstation kallades. Arbetsledaren gjorde precis så som vi sade till honom att göra.
Fyra år förflöt i ”gropen”. Sedan sökte jag till en annan avdelning. Där jobbade vi med att byta motorer, växellådor och servopumpar.
Den arbetsplatsen tillhörde inte det löpande bandet. Bilarna stod
stilla när vi arbetade. Ett år förflöt ganska bra tills jag mötte samma fackliga killar som jag träffat tidigare. De frågade om jag ville

Mattis första arbetsplats ”gropen”. Monteringen, Torslandafabriken, 1964.

Mattivargen kommer

| 121

gå en MTM-kurs och börja kontrollera arbetsplatser. Dom hade redan en svensk kille som kandidat, men tyckte att det borde finnas
även en finsk kandidat som kunde ta samma arbetsuppgifter.
Akta dig för vargen Matti

Efter kursen började vi kontrollera arbetsplatserna. Vi blev så duktiga att produktionstekniker började säga åt varandra att gömma
sig eftersom Mattivargen kom. Den största enskilda ersättningen
som vi var med om att få till stånd var 270 000 kronor. Det delades ut till de personer som hade fått lida mest av företagets misstag i deras beräkningar.
Jag deltog även i gruppstyrelsens arbete och i den socialdemokratiska fackklubben i nio år.
Tiden gick och de yngre ville visa sitt kunnande. De äldre gamla vännerna hade bytt arbetsplatser och försvunnit med åren. Vad
skulle jag nu göra? Jag såg en arbetsplatsansökan, där man sökte
underhållsarbetare till panncentralen. Jag gick dit för att träffa
arbetsledaren och diskutera om platsen. Eftersom även han hade
varit maskinist på sjön, tyckte han att det här arbetet skulle passa alldeles utmärkt för en gammal kollega.
Jag började med de nya arbetsuppgifterna och upptäckte att
tekniken hade gått framåt från de tider jag senast hade haft med
denna typ av arbete. Datorerna styrde alla funktioner såsom luftkompressorer, ventilationsanläggningar, kylanläggningar, värmeväxlare och värmepumpar.
Studier på Chalmers och fackligt förtroende

Jag tänkte på allt vad jag skulle kunna uträtta om jag började studera. Först läste jag matematik vid Finska Folkhögskolan under
ett års tid. Under våren kom en yrkesvägledare till skolan och vi
diskuterade vilken slags utbildning jag behövde. Han berättade
om en utbildning på Chalmers tekniska högskola. Så det var bara
för mig att skicka mina papper till skolan. Inriktningen var in-
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dustriell teknik. Jag klarade utbildningen och fick examen 1994.
Jag hade arbetat under all min fritid och alla ledigheter i panncentralen på Volvo.
Ännu en gång fick jag samma fråga: Ville jag ta fackliga uppdrag? Eftersom lönefrågorna var åt skogen, började jag med den
fackliga karriären igen.
Celero säljs

Nuförtiden är jag gruppstyrelsens ordförande hos Celero Support
AB och vi har precis fått reda på att vi ska säljas. Volvo kommer att
sälja Celero till ett engelskt riskkapitalbolag som är i den bransch
Celero verkar – service, fastighetsservice, energisupport, kontorsservice med mera.
Jag hade tänkt att ta ut min avtalspension men det kommer troligtvis inte att gå eftersom vi kommer att få en ny ägare.
Matti Niiranen
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Foto: Volvos historiska arkiv

Sista 240-bilen lämnar Bana 2 år 1993. Bana 2 var Leena Backmans arbetsplats, där hon
jobbade i skift i många år fram till 1980-talet.
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Ett liv med medlemmarnas
förtroende
Leena Backman
Född: År 1948 i Suodenniemi.
Flyttade till Sverige: År 1970.
Utbildning i Finland: Yrkesskolan

sömmerskelinjen.
Nuvarande arbete: Anställd som montör

och förtroendevald på heltid.
son

Fackliga förtroendeuppdrag: Allt ifrån

Foto: Henrik Nils

facklig uppbördsman till ledamot i
Verkstadsklubben.
Familj i Finland: Mamma pappa och två systrar.
Flicknamn: Som ogift hette jag Leena Nyman.
Familj i Sverige: Min man Esa. Vi har inga gemensamma barn. Jag har

en son från ett tidigare äktenskap.
Språk jag tänker på: Jag tänker faktiskt ofta på finska.
Bor i dag: Villa.
Intressen: Sy kläder och ibland bowling.
Musik: Dansbandsmusik och finsk tango.
Reser: Gärna bussresor till olika länder och varje år till stugan i Finland.

År 1964 bodde jag i Tammerfors och jobbade inom textilindustrin, där jag sydde bland annat jackor, byxor och kappor på ackord. Jag tjänade 4 kronor och 50 öre i timmen. På fritiden var jag
ute på dansställen tre gånger i veckan. Medlemmarna hade valt
mig till facket som så kallad uppbördsman. Uppdraget innebar
att jag gick runt och samlade in fackavgiften från varje medlem
på avlöningsdagen.
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Min syster flyttade till Sverige 1967 för att passa barnen hos vår
kusin. Hon skrev ett brev till mig om arbetsförhållandena i Sverige
och berättade att det fanns gott om jobb.
Jag besökte arbetsförmedlingen i Tammerfors och frågade om
det fanns jobb i Göteborg, men de var inte speciellt hjälpsamma.
Så jag tog båten från Åbo till Stockholm, sedan tåget till Göteborg,
och slutligen taxi till Mölndal där min kusin bodde.
Som på räls

Nästa dag ville jag se mig om i Göteborg så jag köpte månadskort
och åkte alla spårvagnslinjer kors och tvärs för att lära känna staden och dess gator. Jag ville veta var arbetsförmedlingen, skattemyndigheten och försäkringskassan fanns. Dagen därpå sökte jag
jobb hos Volvos underleverantör Hallbergs Industri i Mölndal. Allt
gick som på räls, och anställaren frågade mig:
– Kan du börja i morgon?
– Det är klart, svarade jag. Jag kan börja direkt!
Jag hade med mig alla betygen, men jag behövde inte ens visa
dem. Jag har onekligen haft tur; jag har faktiskt aldrig varit arbetslös.
Arbete, svenskundervisning och tillspetsat kaffe

I augusti 1970 anmälde jag mig till svenskundervisning i Bergsjön
på kvällarna, efter arbetstid. Arbetsresorna blev långa från Bergsjön
till Mölndal, 1 timme och 45 minuter enkel väg, men jag upplevde inte det som särskilt besvärligt. Dessutom var jag mycket nöjd
med min lön. Då tjänade jag 19 kronor i timmen, och det var roligt att ha fått en så stor löneförhöjning jämfört med textilindustrin i Finland.
Vi sydde klädslar till Volvo. Jobbarkompisen bredvid mig kom
från Estland, och hon blev min första tolk, för jag kunde inte så
mycket svenska. Hon tyckte dock att om jag jobbade för mycket,
så skulle ackordspriserna bli förstörda.
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På onsdag eftermiddagarna var alla speciellt glada, även vår kvinnliga chef var snyggt klädd med lämplig makeup och på strålande
humör. Vi andra sminkade oss och klädde på oss våra vackraste
kläder. Vi skulle ut på stan. Det tog mig en god stund innan jag
fattade att man spetsat lite starkt i den kaffetermos man bjöd ur.
Rasterna i övrigt användes effektivt; vi sydde kuddar och väskor med mera av restbitar från tillverkningen.
Chockbesked och ny bana

En dag kom arbetsgivaren med chockbeskedet att verksamheten
skulle flyttas till Bengtfors, men jag var inte beredd att följa med
utan jag efterlyste andra arbetsmöjligheter. Jag fick erbjudandet
att besöka Volvo Torslandafabriken. De svenska tjejerna kommenterade det hela:
– Du är inte klok, ska du börja på löpande bandet?
Mitt svar var att jag inte ville vara arbetslös och att det inte var
något fel på Volvo. Jag ville börja så fort som möjligt.
Jag jobbade tvåskift på en mindre avdelning bredvid banan, som
kallades sadelmakeriet. Jag hade femton jobbarkompisar – tolv
finskor, två från Jugoslavien och en svensk tjej.
Min arbetsledare Ingvar Barrby var alltid vänlig mot sina anställda och försökte skapa rättvisa, och redan på 1970-talet var vi den
enda gruppen i monteringsfabriken som hade jobbrotation.
Arbetsuppgifterna bestod i att montera stolar, hämta material, lasta framstolar och baksäten till en convayer som gick i taket för att
transportera detaljerna till banan, rapportera tid, bevaka material
brist samt kontrollera kvaliteten. Vi turades om med uppgiften att
avlösa varandra och även vara instruktörer. Vi hade också en så kallad 
roterande rast, alltså vi turades om att ta vår tolv minuters kafferast.
Detta gjorde vi på både förmiddagen och eftermiddagen.
Fel färg på stolarna och stopp i produktionen

En kväll blev det sena skiftet en mardröm. Pojkar från banan kom
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springande in till sadelmakeriet och sade att vi hade monterat ihop
framsäten av fel färg, de passade inte ihop med färgen på bilens
övriga inredning. Vi försökte snabbt komma på var felet var. Vi
tittade på löpnumren och jag försökte ringa till styrbryggan och
fråga vilka löpnummer som fanns på banan.
Svetten rann, det var tur att man kunde öppna fönstret och få lite
frisk luft. Vi visste att snart skulle hela produktionen stanna.
– Shit också! tänkte jag när jag ringde till styrbryggan och upptäckte att en finne och en skåning inte förstod varandra så bra.
Den skånska dialekten gjorde nämligen att jag inte trodde att han
kunde prata svenska!
Det visade sig sedan att det var styrbryggan som hade gjort ett
misstag. De hade råkat skicka en order på 25 framsäten någon annanstans.
Det fackliga intresset vaknar

Många gånger blev vi uppretade av produktionsteknikerna, som
också kallades tidsstudiemännen men som vi finnar kallade för
”Klock-Kalle”. De som var ute efter att minska personal. De tyckte, att det gick alldeles utmärkt att göra samma uppgift med färre personal även på vår avdelning.
Då blev jag intresserad av MTM-studier, ett tidsmätningssystem som tillämpades i industrin på den tiden för att veta exakt
hur mycket tid ett arbetsmoment tog.
Jag var arg och vi undrade hur de hade beräknat arbetstiden för
de olika momenten eftersom vi inte hann bygga färdigt stolarna.
Fanns det någon som hade räknat ut att 2+2 blir 3?
Vi kallade dit facket för att följa upp hur de hade mätt och räknat arbetsmomenten, de så kallade balanserna. Fackets representanter följde upp det hela steg för steg, och det visade sig att man
inte hade tagit med tiden för att hämta materialet till stolarna
från olika delar av hallen. Det slutade med att vi fick tillbaka den
indragna arbetskraften.
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Fackets förhandlare vid det tillfället var förresten italienaren Marcello Malentacchi, som numera är generalsekreterare i
Internationella Metallarbetarefederationen i Genève.
Jag blev imponerad av att facket kunde åstadkomma en sådan
förändring, och då tänkte jag att nu gällde det att läsa lagar och
avtal! Mina kamrater ville välja mig till skyddsombud. Själv tyckte jag inte att mina kunskaper räckte till, men de valde mig ändå.
Rasterna ägnade jag åt att läsa avtal, arbetsmiljöregler och lagar,
medan jag lyssnade på finsk tangomusik.
Semester och sjukskrivningar

På vår avdelning fördes alltid livliga diskussioner inför semestern
om vilka som skulle få fem eller sex veckors semester från midsommar och framåt. Alla kunde inte få det samtidigt, så hälften
fick ta sin femte och sjätte vecka efter den ordinarie semestern. Vi
blev riktigt osams med varandra. Det blev ofta så att de som hade
längre sträcka att åka till sin semesterort fick sex veckor, och naturligtvis hade de med sig en semesterpresent till chefen, och det
var något de själva brukade dricka.
Det fanns en och annan på 1970-talet som hade för ovana att
fuska och sjukskriva sig utan att vara sjuk. En person hade korttidssjukfrånvaro rätt ofta, men försäkringskassan ifrågasatte aldrig
hans frånvaro eftersom han alltid uppgav att han var underställd
PG Gyllenhammar. De anställda på försäkringskassan trodde att
han var hög chef i Gyllenhammars närmaste krets!
Öppna portar

Vintertid hade vi problemet att det var alltid kallt på arbetsplatsen för portarna till sadelmakeriet var ofta sönder. Vi ställde kravet att vi skulle få vinterjackor för att kunna jobba med tanke på
att portarna var öppna så mycket. Ledningen undrade om jag försökte åstadkomma en strejk på avdelningen men så var inte fallet.
Jag ville bara att portarna skulle fungera som det var tänkt.
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Strejkernas tid och växande fackligt engagemang

Jag kommer också väl ihåg strejkerna under 1970-talet. Det var
produktionsstopp och då passade vi på att gå till matsalen, ta en
kopp kaffe och äta en macka i lugn och ro. Cheferna gick runt i
matsalen med en lista. Alla blev då tillfrågade om de strejkade och
man fick uppge sitt anställningsnummer och namn.
År 1979 blev jag invald till Metalls gruppstyrelse i monteringsfabriken, som då hade cirka 4 200 medlemmar. Jag fick jobba med
studier och arbetsmiljö.
Vi hade stora problem på banan med underredsbehandlingen
av bilarna. Massan droppade ner på golvet och spred sig med skor
överallt i fabriken. Vi i gruppstyrelsen kämpade länge innan vi
fick en särskild och avgränsad avdelning för detta arbetsmoment
i slutet av monteringsfabriken.
Många kamrater fick dessutom handledskador, eftersom det saknades bra jobbrotation på banan. Det fanns folk som hade stått
vid ett och samma arbetsmoment under fyra år.
Jag blev alltmer engagerad i fackliga frågor och valdes in i
Verkstadsklubbens styrelsen 1981. Jag var då vice sekreterare samt
ansvarig för sociala frågor och rehabilitering
Hårdare tider för bilbranschen

År 1990 sjönk bilförsäljningen i hela värden och i augusti meddelande företagsledningen att personvagnstillverkningen skulle
drabbas. Drygt 900 personer blev övertaliga på Torslandafabriken
med varsel och permitteringar som följd. Tvåskiftet och kvällslaget lades ner.
Det var inte lätt att vara fackligt ombud då, för många menade 
att allt var fackets fel. Det blev många intervjuer om omplaceringar och rehabiliteringssamtal. Man startade omfattande utbildningsinsatser, orienterings- och vägledningskurser och kompetenshöjande utbildningar. Arbetsförmedlingens vägledare fanns
också på plats.
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Arbetsmiljön blev allt viktigare under 1990-talet

Foto: Henrik Nilsson

Under samma period beslutade riksdagen att arbetsgivarna skulle betala en arbetsmiljöavgift på 1,5 procent för tiden september
1989 till december 1990; avgifterna placerades i en fond som kal�lades Arbetslivsfonden. Varje arbetsgivare fick möjlighet att söka
medel från fonden för arbetsplatsprogram, rehabilitering samt investeringar i bättre arbetsmiljö, utöver arbetsmiljölagen. Varje län
hade en styrelse för detta ändamål och jag fick förmånen att representera LO i fondstyrelsen för Göteborg och Bohuslän.
Ett arbetsplatsprogram inleddes för karossfabriken som innehöll bland annat ergonomisatsningar. I monteringsfabriken anordnades en komponentverkstad för dem som hade svårt att klara
jobbet på bandet. På RA, det vill säga reservdelsfabriken, startade
ett rehabiliteringsprogram för hela enheten. Friskvårdssatsningar

Leena går igenom och fyller i en AGS-anmälan (avtalsgruppsjukförsäkring) med Sture
Henriksen och Rolf Roos, Verkstadsklubben, 2005.
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på Volvo Lastvagnar minskade antalet sjukskrivningar och belastningsskador och Uddevallafabriken satsade på ett handverktygsprojekt i samarbete med flera industriföretag.
Arbetslivsfondens verksamhet varade fram till 1995.
1990-talet rullar på med Tjejligan

LOs Tjejligan var ett kvinnligt nätverk av fackligt aktiva kvinnor
inom LO-förbunden. Tjejligan ordnade den 18 september 1993
en annorlunda demonstration på Götaplatsen med syftet att sätta stopp för raserandet av den offentliga sektorn och vår sociala trygghet. På denna demonstration samlades tjejligor från hela
Västsverige. Efter det startade vi studiecirklar om sambolagsstiftningen, försäkringar, lagen om anställningsskydd, föräldraledighet med mera för att aktivera tjejerna.
Tuffare med sjukskrivningarna

År 1995 försvann stämpelkorten och månadslön infördes i april
året därpå. Tidigare hade vi haft löpande tvåveckorslön. Reglerna
för sjukpenning skärptes i oktober 1996, vilket innebar att många
av våra medlemmar blev utan sjukpenning från försäkringskassan om inte de fyllde i en särskild försäkran vid sjukskrivningar
som varade mer än 28 dagar. De nya rutinerna innebar en tuffare
handläggning från försäkringskassans sida.
Eftersom oenighet kunde uppstå huruvida man var sjuk eller
inte, resulterade det i många överklaganden till länsrätten och
kammarrätten. Ärendemängden ökade under 1997, ända fram till
att man fick ett antal prejudicerande domar 2,5 år senare.
Volvo Personvagnar säljs till Ford

Verkstadsklubben fick i augusti 1998 egen hemsida. Verkstadsklubben
anlitade under en period en så kallad löntagarkonsult som medverkade i försäljningsprocessen i samband med Fords köp av
Volvo Personvagnar. Volvoklubbarna sade ja till Ford i mars 1999.
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Internationell facklig verksamhet inleddes inom personvagnsfacken i Belgien, Holland, Tyskland, England, Italien och Sverige.
Vår arbetsplats – Volvo

År 2000 gav Volvo LO-klubbarnas Samarbetsorganisation
ut en boken Vår arbetsplats
– Volvo. Boken ger en samlad bild av Volvoklubbarnas
historia, från första Volvo
klubbens framväxt till år
2000.
Hur blir det framöver?

Verkstadsklubben fyllde
75 år i april 2002.
En familjedag anord
nades i Eriksbergom
rådet med många aktiviteter, bland annat
en utlottning av en
Volvo S 40 och en
resa för två till valfri Volvo-ort i världen.
Trotjänarnas jobb,
att montera instrumentbrädor inom
Volvo Personvagnar, såldes ut till en underleverantör som
sade sig kunna bygga dessa till ett billigare pris. Det innebar att
cirka 150 metallare omplacerades juni 2003.
I dagsläget har vi åter igen en tuffare handläggning vad gäller
rätten till sjukpenning. Detta drabbar ofta invandrargrupperna
som utifrån sina språksvårigheter har svårt att förklara besvären
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Foto: Privat

för läkare. Inte heller har arbetsgivaren så stor förståelse för deltidssjukskrivna, vilka ökar i antal för varje år.
Hur framtiden ser ut vet ingen, men jag vet i mitt hjärta att det
fackliga arbetet måste fortsätta. Det behövs.
Leena Backman

”När man jobbar fackligt är man borta många kvällar och helger och det är viktigt att ta till
vara på de små stunder man får tillsammans. Här är min man Esa och jag på resande fot år
1999.”
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Förtroendevalda
”Jag tror att vi genom åren hade fler finnar än svenskar 
i vår gruppstyrelse på TA, Karossfabriken. De var duktiga och fick förtroende i många år av arbetskamraterna. Men det var säkert olika på olika arbetsplatser inom Volvo.”
Erkki Heino

Bland alla LOs kvinnor är det de som är födda i Finland
som har den högsta andelen med fackliga förtroende
uppdrag.
Bland LOs män har de finska männen en lägre andel förtroendevalda än de som är födda i Sverige.
Källa: LOs rapport, Integration 2004
– Fakta och kunskap

År 2002 fanns det drygt 5 000 förtroendevalada
inom LO-förbunden födda i andra Nordiska länder.
Ytterligare 10 000 medlemmar säger sig vara beredda
att ta ett fackligt uppdrag om de blir tillfrågade. De
allra flesta av dem är födda i Finland.
Källa: LOs undersökning Röster om
facket och jobbet, Rapport 4
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Hela familjen jobbar
på Volvo
Matti Korhonen
Född: I Oulu, Uleåborg.
Flyttade till Sverige: År 1978.
Utbildning i Finland: Åttaårig grundskola och mi-

litärskola i ett och ett halvt år.
Har arbetat i Finland: Inom det finska försvaret.

Foto: Peter Svenss

on

Förutom att vara yrkesmilitär har jag även arbetat som däckmontör, lastbilschaufför och
inom skoindustrin.
Facklig utbildning: Lagar och Avtal samt

Medlemsutbildning.
Fackliga förtroendeuppdrag: Har inte haft fackliga uppdrag.
Svenska: Genom jobbet läste jag först 240 timmar svenska och senare
ytterligare 80 timmar.
Finska: Jag känner till att finskan har utsetts till minoritetsspråk i
Sverige men det har inte påverkat mig och min familj.
Bor: I hyreslägenhet.
Fritidsintressen i Finland: Fiske och skidor.
Fritidsintressen i Sverige: Pallo IF.
Läser och lyssnar på: Svenska och finska tidningar och även radio och

TV. Jag lyssnar också på Sisuradios sändningar och även finskspråkiga
närradiosändningar.

Att jag flyttade till Sverige berodde inte på arbetslöshet i Finland.
Jag var anställd i det militära. Visserligen skulle det bli förändringar och vi som var anställda skulle behöva flytta 50 mil men
det var inte avgörande. Min fru hade två systrar som hade flyttat
till Göteborg. Hon ville gärna åka och själv kände jag för att pröva
lyckan. Anställningen på Volvo var redan ordnad innan vi åkte.
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Foto: Madlén Gunnarsson

Jag kunde lite svenska och fick ett bra mottagande med kanonbra arbetskamrater. Jag har jobbat på samma arbetsplats sedan jag
kom 1978. Jag är nöjd med mitt arbete och tycker att jag har kunnat påverka min arbetssituation. Jag har också fått den vidareutbildning jag krävt på arbetsplatsen.
Hela vår familj arbetar på Volvo. Min äldsta son jobbar på Volvo
Lastvagnar i Tuve och min yngsta på Volvo Personvagnar, liksom
min fru som är montör.
En lustig sak är att min yngste son, Jorma, gick i finska skolan
tillsammans med Seppo Hölsä, som är vår facklige representant
på jobbet. Seppo bjöd in oss i den gamla generationen att vara
med, berätta och skriva om våra minnen och ledde själva cirkeln.
Tiden går, barnen växer och en ny generation tar över.
Matti Korhonen

Matti tillsammans med arbetskamraten Raimo Saarainen, 2004.

Hela familjen jobbar på Volvo

| 137

Foto: Madlén Gunnarsson

”Jag kom till Sverige i början av 1970-talet och har jobbat i många år inom Volvo Lastvagnar
och Personvagnar. Sedan sommaren 2005 är jag dock utlånad till Volvo Bussar AB, till en avdelning som heter Prototype Workshop & Test. Där utvecklar och testar vi framtidens bussar.”
Pauli Perttula mäter placeringen av de nya motorfästena. Volvo Bussar AB, 2005.
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Levnadsvillkor i Sverige 1980
Medellivslängd: Män 76,6 år och kvinnor 82,7 år.
Barndödlighet: 0,69 procent.
Folkmängd: 8 317 937 invånare.
Arbetslöshet: 2 procent.
Lönen för en arbetare inom LO: 33,42 kronor/timme.
Ett kilo kaffe kostade: 35 kronor och 90 öre.
En dagstidning kostade: 2 kronor och 3 öre.
En liter mjölk kostade: 2 kronor och 41 öre.
Utdrag ur boken, Vår arbetsplats – Volvo
(Storkonflikt, olja och livsmedel – perioden 1980–1989)

Antal Finlandsfödda
bosatta i Sverige 31 december 1980: 251 342 personer.
Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik.
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Första gången som
cirkelledare
Seppo Hölsä
Född: I Sverige 1969.
Gymnasieutbildning: Tvåårig fordonsteknisk i

Kortedala.
Har arbetat: På Volvo Personvagnar mellan 1987

och 1989 och därefter på Volvo Lastvagnar.
Arbetar som: Påbyggnadsmekaniker.
Facklig utbildning: Lagar och Avtal, politiska 

Foto: Bo Gidfors

ideologier, Grundutbildning, kursen för
medlemsutvecklare och ett antal andra så
som kurser om kemiska hälsorisker, Sam –
systematisk arbetsmiljö, med flera.
Fackliga förtroendeuppdrag: Sitter med i gruppstyrelsen, Grupp 35, och är samordnande skyddsombud.
Resor till Finland: När jag var liten var vi på semester i Finland hos släkt

och vänner. Det var vi säkerligen mer än 20 sommar. Jag har även tagit
med mig min fru och mina två flickor.
Syskon: Jag har två bröder.
Språk: Jag talar och skriver både svenska och finska obehindrat tack
vare min skolgång.
Fritidsintressen: Ute och springer och innebandy.
Musik: Allt möjligt, mest pop och sånt men jag lyssnar gärna på allt.
Tycker om: Att resa. Vi reser så ofta vi kan, gärna till Italien och då

passar vi på att besöka min frus släkt i Österrike. Hon är själv född i
Sverige, men hennes mamma är från Österrike och hennes pappa är
från Tyskland
Något jag är stolt över: Min familj och att jobba som påbyggnadsmeka-

niker.
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Min mamma kommer från en liten by som heter Sievi och min
pappa är från Savonlinna. Mamma kom till Sverige 1957 och pappa 
i början av 1960-talet. De kom först till Borås, men lärde känna
varandra i Gamlestaden i Göteborg. Både pappa och mamma jobbade på SKF. Mamma har jobbat som lokalvårdare de senaste 20
åren och precis gått i pension.
När jag var liten gick jag in en gammal hederlig svensk skola, fast
på finska uppe i Bergsjön. Skolan är numera nedlagd. I dag finns
bara en friskola i Göteborg där man kan läsa på finska.
Svenska är det språk jag tänker på. Vi har alltid talat finska hemma med mamma och pappa, det gör vi än i dag. Mellan syskonen
är det svenska som gäller. Ibland blir det flera språk samtidigt när
våra barn som inte kan finska är med.
Det var intressant och roligt att leda studiecirkeln. Det är något 
jag aldrig gjort förut. Tidigare har jag varit med som deltagare 
i fackliga cirklar och kurser, men inte haft huvudansvaret själv.
Tarmo hjälpte till och tillsammans skrev vi till och med ett eget
studiematerial. Tommi Saarikoski ställde också upp. Vi hade ett
rum där vi samlades som Volvo Lastvagnar ställt till förfogande.
Det var bra stämning och mycket uppskattat.
Förutom att vi pratade om våra egna historier och allt mellan
himmel och jord, tog vi upp försäkringar och avtal. Vi gick även
in på pensionssystemet. Många av finnarna är ju faktiskt 50 plus
och har inte långt till pensionen.
Vi har aldrig kört något sånt här tidigare. Det var viktigt att facket 
gjorde något för de här killarna och tjejerna. Flera av dem som gick
i vår cirkel nappar annars aldrig på att gå fackliga utbildningar.
Med de här cirklarna blev de nyfikna på och gick med.
Seppo Hölsä
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Foto: Bo Gidfors

Seppo Hölsä och Tommi Saarikoski kontrollerar att lastbilsflaket går upp till rätt vinkel på en
Volvo FM12, år 2004.
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Född i Sverige
Tommi Saarikoski
Född: I Sverige 1978.
Föräldrar: Båda är födda i Finland.

Pappa kom till Sverige 1964 från Vasa.
Mamma kom till Sverige 1966 från
Dalsbruk.
Gymnasium: Treårig fordonsteknisk

linje.
Arbetar som: Påbyggnadsmekaniker.
Började på Volvo: År 1998 efter lum-

pen i Östersund.
Foto: Bo Gidfors

Trivs på jobbet: Som fisken i vattnet!
Blev medlem i facket: Redan när jag

gick i skolan som elevmedlem.
Facklig utbildning: En hel del under de senaste sex åren.
Fackliga förtroendeuppdrag: Ledamot i gruppstyrelsen – Grupp 35.
Familj: Jag har varit singel och speleman, men nu är jag upptagen.
Språk: Finska, svenska och engelska. Vi har alltid talat finska hemma.
Jag kan tala obehindrat men att skriva är det lite si och så med.
Språk jag tänker på: Det beror på sammanhanget. På båda svenska och

finska.
Fritidsintressen: Styrketräning och fiske.
Dansar: Inte gör jag det i nyktert tillstånd i alla fall.
Musik: Allätare.
Läser: Gärna faktaböcker. Skönlitteratur är inte precis min grej.
Personer jag beundrar: Min mor och min far.

Att hjälpa till i studiecirkeln var väldig roligt! Jag fick en propå
om att vara resursperson eftersom jag kan båda språken. Det var
helt nytt för mig. Jag har tidigare gått många fackliga kurser men
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Foto: Madlén Gunnarsson

aldrig varit med som stöd till cirkelledaren. Vi hjälptes åt med
skrivandet eller rättare sagt med att vränga ord från svenska till
finska. Även om själva pratet var på finska var de frågorna vi jobbade med skrivna på svenska. Flera av cirkeldeltagarna valde att
skriva direkt på finska och andra skrev på svenska. Man fick reda
på mycket om deras egna liv, sådant som man i vanliga fall inte
pratar om. Det kändes bra att göra nytta och hjälpa arbetskamraterna fast det var Seppo som slet mest som cirkelledare.
Tommi Saarikoski

Tommi kontrollerar lastbilen innan den körs ut på avställningsplatsen. Volvo Lastvagnar, 2004.
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Om att skriva och berätta…
”Jag kom ihåg mycket jag trodde jag hade glömt. En sorts återblick av livet.
Det var intressant. Bara man kom igång med att skriva så rullade det på.”
Matti Niiranen
”Det var roligt men lite svårt att berätta och
skriva och komma ihåg allt.”
Ulla Jumisko
”Det var mycket svårt att skriva. Jag skrev hemma
istället. Det var lite lättare att göra det i lugn och ro.”
Oili Järvenpää
”Det var intressant att vara med i cirkeln och det var faktiskt roligt att skriva.”
Timo Mansikka
”Det var svårt, man skriver inte så mycket, man jobbar mest,
man skruvar. Man tappar språket. Båda två i slutänden.”
Esko Nieminen
”Vi hade roligt på våra träffar, eftersom alla berättade
om roliga episoder som hade hänt under åren.”
Anneli Ylijärvi
”Det var nostalgiskt att börja tänka tillbaka. Man trodde att man hade glömt
men det sipprade fram och till slut blev det en ketchupeffekt. När jag hade
skrivit klart slog det mig hur knapert vi hade haft det… Ja, fattiga som
kyrkråttor, så var det.”
Pentti Riutta
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Man kan bara föreställa
sig…
Jari Saarelainen
Född: I Helsingfors den 20 juli 1959.
Mina föräldrar är från Karelen.

Började på Volvo: År 1987, sammanlagt
har jag varit på Volvo i 18 år.
Arbetar med: Jag är montör på Volvo

Personvagnar och är ställföreträdande huvudskyddsombud, regionalt
skyddsombud samt gruppstyrelseledamot 80 procent av min arbetstid.
Facklig utbildning: Jag läste en kvalificerad facklig utbildning i samhällskunskap och ekonomi på GAF – Göteborgs Arbetares Folkhögskola.
Jag har också fem högskolepoäng vardera i arbetsmiljö och hälsa samt
konfliktlösning i arbetslivet genom Göteborgs Universitet. Diverse interna företagsutbildningar varav några i webbdesign och HTML.
Familj: Sambo, fyra barn varav två utflyttade.
Språk jag tänker på: Svenska.
Fritidsintressen: Litteratur, fantasyrollspel och webbdesign.
Senast lästa bok: Peter Robinssons ”En lek med eld”.
Favoritförfattare: JRR Tolkien.
Musik jag gillar: R.E.M, Blue Öyster Cult, Genesis, Mike Oldfield, Kent.
Dansar: Nej!
Person jag beundrar: Karl Marx.
Något jag har gjort på jobbet som jag är stolt över: Att ha kunnat hjälpa
människor med rehabiliteringssamtal så att de känt sig trygga.
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Foto: Privat

Skolutbildning i Sverige: Grundskola och
livsmedelstekniskt gymnasium i två år.
Jag gick också en behörighetskurs till
storkökskock och arbetade som dietkock i tio år.

Jag kom 1968 som nioåring till Sverige med min mor till ett litet samhälle utanför Göteborg som hette Jonsered. Mina två första grundskoleår hade jag gått i Finland och jag minns att jag vid
ankomsten blev placerad direkt i tredje klass. Det var den enda
klassen där det inte fanns andra finska barn. Jag kunde bara matte första året men efter två år sade lärarna att jag lärt mig svenska flytande.
Min mor flyttade till Jonsered för att vi hade släkt där. Vi var
fyra syskon och man kan bara föreställa sig hur tufft det måste
ha varit för min mamma.
Om att översätta

Det var intressanta människoöden att sätta sig in i. Man fick genom deras språkliga gestaltning en inblick i hur svårt det kunde
vara att komma in i ett samhälle som geografiskt låg nära men
språkligt lika gärna kunde vara på månen. Det är mentalt och fysiskt mycket starka människor som det handlade om.
Jag översatte Juhani Tuominens, Oili Järvenpääs, Timo Mansikkas
och Ulla Jumiskos berättelser från finska till svenska. Det svåraste med översättningarna var alla idiomatiska och svåröversatta uttryck. Jag har tidigare översatt monteringsfabrikens lönesystem
till engelska åt en japansk arbetslivsforskare.
Den längsta berättelsen jag översatte var Timo Mansikkas. Över
sättningen blev inte rättvisande, för Timo berättar på ett livfullt
och rikt sätt som var både roligt och en utmaning för mig att
översätta.
Jari Saarelainen
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Foto: Volvos historiska arkiv

Svetsning av kaross med svetsrobot på Torslanda Karossfabriken på 1980-talet.
Automatiseringen bidrog till att en del tunga jobb försvann samtidigt blev ett femtiotal
arbetare omplacerade när roboten togs i bruk. Monteringen, 1984.
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Levnadsvillkor i Sverige 1990
Medellivslängd: Män 78,3 år och kvinnor 83,7 år.
Barndödlighet: 0,6 procent.
Folkmängd: 8 590 630 invånare.
Arbetslöshet: 1,7 procent.
Ett kilo kaffe kostade:  43 kronor och 42 öre.
En dagstidning kostade:  5 kronor och 20 öre.
En liter mjölk kostade:  5 kronor och 49 öre.
Utdrag ur boken, Vår arbetsplats – Volvo
(Massarbetslöshet och storaffärer – perioden 1990–1999)

Genomsnittslön för arbetare
i gruv- och tillverkningsindustrin: 72, 28 kronor/timme.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Antal Finlandsfödda
bosatta i Sverige 31 december 1990: 217 636 personer.
Källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik.
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Andra tider på 1990-talet
Under 1990-talet ställde Volvo Lastvagnar bland annat krav på
svensk gymnasiekompetens. Nyrekryteringar av utomnordiska
invandrare hade under en längre tid lyst med sin frånvaro.  Detta
fick mig som fackligt aktiv och själv barn till finska invandrare
att reagera kraftigt.
Jag såg hur folk i mitt bostadområde Angered helt enkelt inte
fick jobb, trots att de var duktiga och drivna. En del gjorde allt,
till och med bytte namn, i hopp om att få komma till en anställningsintervju. Jag tyckte att Volvo som var en stor arbetsgivare
borde ta sitt ansvar och bana väg.
I oktober 1995 skrev jag tillsammans med Magnus Ståhl
från gruppstyrelsen 32 en arg
insändare i företagets personaltidning Volvo Nu. Det ledde till en livlig debatt. Kort därefter anställde Volvo Lastvagnar
en diversity manager och en ny
satsning för att öka integrationen startade i företaget.
År 2001 fick Volvo Lastvagnar en utmärkelse för sitt integrationsarbete av Rådet för Integration i Arbetslivet, där Svenskt Näringsliv,
Arbetsgivarverket, Sveriges Kommuner och Landsting, LO, TCO
och SACO samverkar för att främja likabehandling och motverka etnisk diskriminering i arbetslivet.
Timo Mäki
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År 2003 fick Volvo Lastvagnar dela med sig av sina erfarenheter
av integrationsarbete i samband med rådets utmärkelse. Denna
gång fick Framtiden AB, Bostadsbolaget AB, Fastighetsanställdas
Förbund avdelning 2 och utbildningsföretaget Kunskapsakademin
AB ta emot rådets utmärkelse.
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Finland fortfarande i topp
I början av 2000-talet fanns det i Sverige dubbelt så
många Finlandsfödda som dansk- och norskfödda tillsammans. Trots att den finska invandringen har avtagit sedan 1980-talet toppade Finland de tio vanligaste
födelseländerna för utlandsfödda i Sverige 2004.

Land

Antal

Finland

190 000

Jugoslavien

140 000

Irak

70 000

Iran

55 000

Norge

45 000

Danmark

40 000

Polen

40 000

Tyskland

40 000

Turkiet

35 000

Chile

30 000

Källa: LOs rapport Integration 2004
– Fakta och kunskap, LO
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Varför just Sverige?
Några tankar om vår gemensamma historia
av Tarmo Ahonen
När jag skrev min egen berättelse funderade jag mycket över alla
de år som förflutit sedan jag som sextonåring kom till Sverige.
Varför blev det just Sverige? Var det verkligen bara för att några
av mina syskon hade flyttat hit?
Förbjudet modersmål

I skolan i Finland läser man mycket mer av vår gemensamma historia än man gör i Sverige. Ibland får man faktiskt en känsla av att
man i Sverige avsiktligt valt att glömma den finska delen av sin
historia. Kanske beror det på sviterna efter Kung Oscar II:s hårdhänta försvenskningspolitik, i försvarssyfte mot Ryssland i slutet
av 1800-talet. Men det handlade nog också om en nationalistisk
era som svepte över Europa. Resultatet blev likväl att några decennier senare utsattes finnskolorna i Tornedalen för hård press och
ekonomiska sanktioner, och nya statliga svensktalande skolor inrättades. Barnen förbjöds att tala sitt finska modersmål, bestraffades när de talade något annat än svenska, till och med på skolrasterna och fritiden.
Så fortsatte det ända fram till 1960-talet. Att politiska beslut
kan påverka samhällets utveckling på lång sikt är inget nytt.
Både språken och historien förenar Sverige och Finland

Tanken på vår gemensamma historia fick mig att börja leta efter mer fakta. I min bokhylla hittade jag en bok om min egen
släkts historia och om de gemensamma rötterna som Finland och
Sverige har.
Boken berättar om hur kung Gustav Vasa, som konfiskerade katolska kyrkans alla egendomar i dåtidens Sverige, förklarade alla
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ödemarker och även omstridda jaktområden som kungens och
kronans egendom den 20 april 1542. Detta var början till en ny
bosättningspolitik. Den svenska staten uppmanade folk att flytta till dessa områden med löfte om skattebefrielse under många
år. Det var ett mycket lockande erbjudande för många jordlösa att
få en egen gård gratis och därtill skattebefrielse upp till 20 år. De
områden som var aktuella var Värmland, Dalarna, Ingermanland
som låg söder om Karelen och områden i västra Finland.
Av någon anledning flyttade folk i första hand från Savolax till
de här områdena. Med berättelsen om denna flytt börjar min släktbok. En av mina förfäder flyttade 1547 just från Savolax till Ruovesi,
gränslandet mellan Österbotten och Tavastland. Han började betala skatt till svenska staten först 1581.
I dag vårdas familjens historia av en mycket aktiv släktförening
som har spårat alla avkomlingar till Antti Heikkisson Melainen.
Han kan anses vara upphovet till gårdens och släktens historia.
Det finska kriget

År 1809 rycktes Finland loss från Sverige och kom att tillhöra
Ryssland under de följande hundra åren.
Under alla dessa år fanns stora grupper i landet som var beredda att gå i krig för att Finland åter skulle bli en del av Sverige och
man ansåg att Sverige för lättvindigt hade givit upp Finland.
Det faktum att Ryssland hade infört inre självstyre i Finland,
ledde till att självständighetstanken vann terräng. Detta i sin tur
medförde att det ryska hovet i början av 1900-talet satte in en ”ryssi
fieringskampanj”. I syfte att befria landet från Ryssland skickades unga frivilliga finländare till militär utbildning i Tyskland.
Samtidigt pågick första världskriget och den ryska revolutionen
svepte över Ryssland. Nu såg Finland sin chans att lösgöra sig från
Ryssland och gjorde det den 6 december 1917. Det visade sig att
varken Sverige eller England vågade erkänna Finland som självständig stat utan att först ha inhämtat tillstånd från Sovjet.
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Den finska riksdagen, lantdagen, hade varit en av de första i
världen att få socialistisk majoritet. Det skedde 1916. Och Finland
var 1906 det första landet i Europa och andra landet i hela världen som införde kvinnlig rösträtt. Bara Nya Zeeland hade gjort
det tidigare.
År 1917 fick emellertid den finska högern den ryske tsaren att ogiltigförklara valet 1916 till lantdagen. Valet gjordes om med bland annat ny valkretsindelning och de borgerliga återtog majoriteten.
Efter självständighetsförklaringen och lösgörandet från Ryssland
ansåg sig de finska socialisterna lurade av de borgerliga och av tsaren, och de beslutade att låta Röda gardet i Finland ta över makten i landet.
De borgerliga hade ingenting att sätta emot, men de samlades i staden Vasa i Österbotten under ledning av Carl Gustaf
Mannerheim som hade flytt till Finland undan bolsjevikerna, efter mer än trettio års tjänst i den ryska armen.
Vita armén och Röda gardet

Hans första åtgärd var att sätta upp en egen armé och det gjorde
man i all hast. Väl utbildade jägare strömmade tillbaka från utbildningen i Tyskland och tillsammans med 84 frivilliga svenska
officerare utgjorde de stommen i Vita armén som skulle ta upp
kampen mot Röda gardet.
De första riktiga striderna utkämpades i Virdois i byn Vaskivesi
vid gränsen mellan Tavastland och Österbotten, där min farfar
bodde. Den framryckande Vita armén tvångsrekryterade alla vuxna män som kom i deras väg och på så sätt tvingades även min far,
som då var 15 år, in i Vita armén. Han släpptes dock av den lokala befälhavaren efter två veckor efter vädjan från min farfar som
var sjuklig och hade åtta barn att försörja.
Befälhavare var den svenska översten Harald Ossian Hjalmarson
och hans order löd ”fångar får tas endast om befäl godkänner
detta”. Det vill säga att alla misstänkta skulle skjutas om det inte
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fanns särskilda skäl att tillfångata dem. Endast uppgiftslämnare
eller överlöpare skonades. Slaget vid Vaskivesi var upptakten till
Vita arméns frammarsch mot arbetarstaden Tammerfors, ytterligare tio mil bort, där det avgörande slaget mellan de röda och de
vita kom att stå.
Krigsåren

Efter det mycket blodiga inbördeskriget, där över 40 000 människor 
miste livet i strider eller genom avrättningar, var det mycket svårt
att återuppta det normala umgänget olika samhällsgrupper emellan.
Hatet mellan grupperna var markant, speciellt på grund av de
många avrättningar som genomfördes av de vita efter det att striderna hade upphört. Avrättningarna stoppades först efter det att
England hotat att bomba Helsingfors, om man inte slutade med
blodbadet.
På landsbygden härskade de så kallade skyddskårerna. De tolkade lagarna på sitt sätt, och försökte ta makten i landet när statsmakten inte gjorde som den blev tillsagd.
Försoningen började på allvar först inför krigshotet från Sovjet
i slutet av 1930-talet och det blev möjligt att åter arbeta politiskt.
Kommunistpartiet var dock fortfarande förbjudet.
Min far, som hade varit duktig i skolan, var en av de få i byn som
kunde formulera brev och överklaganden till myndigheterna. Han
blev en central figur i lokalsamhället och tilläts verka, trots att alla
visste att han tillhörde det socialdemokratiska partiet.
När vinterkriget mot Sovjet bröt ut 1939, blev han inkallad och
sårades i striderna i Karelen.
Frivilliga soldater och finska krigsbarn

Sverige anslöt sig inte till kriget på Finlands sida som många både
i Finland och Sverige hade hoppats på, men den svenska hjälpen
till Finland blev rätt så omfattande i alla fall. Det första beslutet
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från svensk sida var att tillåta frivilliga, både soldater och civila, att
söka sig till finska armén och många svenskar gjorde det också.
Det andra erbjudandet var att Finland skulle kunna skicka barn
från de evakuerade områdena, och även från andra platser i Finland
till Sverige, där svenska familjer skulle ta hand om dem så länge
kriget pågick. Så blev det och 10 000-tals finska barn skickades
till Sverige i olika omgångar, så även mina två syskon som kom
att bli kvar i Sverige i tre till fem år.
Ett av mina första minnen är när min några år äldre bror, efter
fem års Sverigevistelse, kom tillbaks utan att kunna ett enda ord
finska. Han var mycket ilsken och förstod över huvud taget inte
varför han skulle åka till Finland. Han hade glömt både mamma
och pappa, men kände igen en av våra systrar, som också hon hade
varit i Sverige en kortare tid.
Hårdare tider

Finland hade förlorat kriget och dömdes att betala ett omfattande skadestånd till Sovjetunionen.
Betalningen kom att ske i första hand i varor från den finska
industrin och innebar nästan full sysselsättning i hela landet under långa perioder. Samtidigt skedde återuppbyggnaden av bombade och brända delar av landet, men den viktigaste uppgiften
var dock att finna bostäder åt de över 400 000 karelare som hade
evakuerats från de områden som Finland hade tvingats att lämna över till Sovjet.
År 1952 hade det rekordstora skadeståndet återbetalats på mycket 
kortare tid än beräknats. Koreakriget, som också hjälpt upp sysselsättningen, hade slutat med stillestånd. Plötsligt tog de goda tiderna slut. Resultatet av att industrin nu saknade order var massarbetslöshet. Under många år hade staten ”beställt” stora delar av
produktionen och då hade man inte kunnat utveckla andra marknader utan allting skulle ju gå till Sovjet som krigsskadestånd.
Situationen blev mycket svår för många familjer.
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Utvandring

För många som tidigare haft anknytning till Sverige blev det ett
förstahandsalternativ att söka sig hit efter krigen. Så även för vår
familj. Vi blev några av de över 250 000 finnar som under de senaste 60 åren kom att söka ett nytt liv i Sverige. En handfull av
oss har fått plats på dessa boksidor, men historien om den finska
invandringen till Sverige kan berättas från många olika infallsvinklar.
Många infödda svenskar liksom andra arbetskamrater som invandrade till Sverige från andra länder under denna period har egna
minnen och upplevelser de gärna delar med sig av. När vi arbetade med våra studiecirklar och boken Finska arbetare minns och berättar, påminde sig Leena Backman, ledamot i Verkstadsklubben,
om hur det hade varit, när många jugoslaver lärde sig först finska
och sedan svenska när de började jobba på Volvo. De finska arbetskamraterna var i överväldigande majoritet. Likaså påminde sig
Verkstadsklubbens ordförande Olle Ludvigsson hur det var för honom, när han 1968 började sin anställning i karosseriet på Volvo
Personvagnar. Då bestämde vi oss. Vi skulle be en annan facklig
kämpe, från Volvofabriken i Olofström, att berätta om sina minnen från den finska invandringen på sin arbetsplats, nämligen
Metalls ordförande, Göran Johnsson.
***
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Det började med en cirkel
Göran Johnsson samtalar med Tarmo Ahonen och minns arbe
tet på Volvo i Olofström, den finska invandringen och den fack
liga kampen.

Göran Johnsson
Född: September 1945.
Yrke: Verktygsfilare.
Började på Volvo: År 1963.
Familj: Fru Ann-Christin och dottern Catrin.
Började som förbundsordförande: År 1993.
Fritidsintressen: Joggning, promenader och

musik.
Foto: Gunnar Wa

llin

Musik och favoritsångare: Lyssnar på allt –
mest jazz men dottern Catrin, mezzosopran, är nog favorit.
En bra bok: Rötter av Alex Haley.
Person jag beundrar: Nelson Mandela.
En dold talang: Sjunger hellre än bra.
Om framtiden: Varje dag bjuder nya möjligheter.

– Välkommen! säger Göran Johnsson, ordförande i Metall när han
tar Tarmo Ahonen i hand och ber honom slå sig ner vid det lilla
runda bordet vid fönstret.
Tarmo har kommit till Metalls förbundskontor i Stockholm för
att berätta hur det går med studiecirklarna och boken som han
och arbetskamraterna på Volvo skriver.
Nu är det Görans tur att berätta om sitt liv och sina minnen
från första jobbet, om arbetskamraterna, den fackliga kampen
och den finska invandringen till Volvo.
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Mitt första jobb

– Det började med att jag körde moped olovandes till mitt första
jobb i augusti 1960. Man måste nämligen vara 15 år i Sverige för att
köra moped. Det var jag inte. Jag fyllde 15 först i slutet av september. Mitt första jobb var som galvaniseringsbiträde på Lundqvist
mekaniska verkstad, en underleverantör till Volvo.
På den tiden hette företaget Svenska Stålpressningsaktiebolag
et och köptes så småningom av Volvo 1969.
– Mitt första fackliga medlemskap hade jag i Metall. Jag gick
till uppbördsmannen, på den tiden hade man sådana. De samlade in pengarna och man fick ett ”frimärke” när man hade betalat
sin fackföreningsavgift. Jag visste inte så jättemycket om facket,
men tyckte att jag också skulle vara med i ”det där”.
Uppbördsmannen satt i matsalen, det var en liten matsal som
också var omklädningsrum. ”Jag vill också vara med i facket”, sade
jag bestämt.
Han spände ögonen i mig och sade:
”Du får vänta tills du är 15 år!”
Så jag kom alltså inte med, men när jag hade fyllt 15 släppte de
in mig.
ID-kort från Volvo

– Efter jobbet i verkstaden var jag cykelreparatör i ungefär ett år
innan jag började på LM Eriksson och fick arbeta på lägsta timlön,
1 krona och 79 öre i timmen. Då var jag 17 år gammal och jag jobbade där tills en kompis och jag mönstrade på M/S Becky. Vi körde pappersmassa från Norrlandskusten till Liverpool, Manchester
och andra hamnar. Så jag var sjöman i nästan ett år innan jag började jobba på Volvo i Olofström.
Göran tar plötsligt fram sin plånbok och visar Tarmo ett gammalt Volvo-ID-kort som han har sparat till än i dag.
– Här ser du, rena rama Beatlesfrisyren! Det var det som var
inne då.
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Tarmo nickar igenkännande.
– Ja, så såg man ut…

Göran är en av de få som har fått tillstånd att behålla sitt ID-kort.
– Jag bad speciellt om det när jag efter 27 år blev avtackad och lämnade Volvo för att börja på Metalls förbundskontor i Stockholm.
Göran började på Volvo 1963 och utbildade sig till verktygsfilare i sex månader genom företagets internutbildning.
– Jag var med och byggde de verktyg som tillverkar stora pressverktyg. Dessa pressverktyg i sin tur används för att forma en plåt,
klippa ett ämne eller stansa hål.
Verktygsfilare är ett mycket kvalificerat yrke som tar sju år att
lära sig fullt ut.
Göran berättar att efter några år på Volvo blev han på allvar intresserad av politik. Det stora fackliga engagemanget kom först
senare.
– Min mor var fackligt engagerad, hon var skyddsombud på en
syfabrik och med i Beklädnads. Hon var en radikal socialdemokrat
som aldrig var rädd för att säga sin mening. Hon hade varit på kurser på Brunnsvik och hon hade en bra ideologisk grund. Mamma
kom från en frireligiös familj som var frisinnad, där fanns det inte
så mycket socialistiska traditioner, men hon kombinerade båda
de där egenskaperna.
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Jag glömmer det aldrig

Det hela började med en studiecirkel. Året var 1968 och stämningarna var vänsterinriktade och radikala.
– Jag uppsökte ABF aktivt. Jag kände att jag ville vara med och
engagera mig så jag gick upp på ABFs kontor och frågade om det
fanns någon studiecirkel. Då hänvisade de mig till studieorganisatören på Volvo, Stig Janzon. Han blev föresten kommunalråd
några år senare.
Göran och den unge Stig Janzon startade en studiecirkel ihop.
– Jag glömmer det aldrig! Vi var ett gäng ungdomar som satt i
källaren i ett hyreshus i Olofström och läste ”Metall och avtalet”,
eller vad den nu hette på den tiden. Det var i alla fall en avtalscirkel. Cirkelledaren var en bra gubbe. Vi hade kaffe, mackor och
kakor med oss. Vi läste på som sjutton mellan träffarna, och sedan debatterade vi så att taket höll på att lyfta.
Ur den cirkeln bildade Göran och de andra ungdomarna en socialdemokratisk ungdomsförening, SSU-Facket.
– Först tänkte vi bilda en vanlig SSU-klubb, men vi hade också
fackliga ambitioner. Kombinationen blev att bilda en SSU-Facket
klubb. Vi satte blåslampan både på den fackliga klubben och på
avdelningen. De som bestämde där var minst 30 år äldre än vi.
Vi var ett gäng vilda ungdomar som hade lösningen på allt och
vi kunde inte förstå varför man inte kunde lösa problemen direkt
istället för att hålla på och förhandla.
Göran och de andra ungdomarna satte fart inte bara på facket
utan också på kommunalpolitiken.
– Vi fick en väldig uppmärksamhet. När klubben väl hade bildats krävde vi sju ledamöter i fullmäktige. Vi gick fram med krav
och anslag och fick in tre av oss i fullmäktige, Pentti Suua, Stig
Janzon och jag.
Pentti Suua som var född i Finland och hade bott i Sverige som
krigsbarn i några år under 1940-talet. Han återvände till Sverige
och kom till Olofström i början på 1950-talet. Han var några år
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Foto: Ur boken Vår arbetsplats – Volvo

Göran med Pentti Suua och Pentti Törmänen på klubbexpeditionen i Olofström, 1970-talet.

äldre och mer erfaren än de andra och blev så småningom avdelningsordförande i Avdelning 43 Västra Blekinge.
– Pentti och jag blev kompisar i slutet av 1960-talet, och vi har
haft en väldigt nära relation genom åren. Pentti var med i klubbstyrelsen i Olofström när jag var klubbordförande. Han kom också
med i förbundsstyrelsen under en kort period och i Metalls överstyrelse. Så vi har en lång historia tillsammans och man kan säga
att det hela började tack vare en studiecirkel.
Strider mellan vänstergrupper

Vid den här tiden var det också väldiga politiska stridigheter i
Metall på Volvo.
– Det var ett ständigt bråk mellan vänstergrupperna och alla
möjliga kommunistfraktioner, vpk var de snällaste. Sedan var det
kpml, kpml(r), skp och allt vad de nu heter. I Göteborg var det
ännu värre men vi hade det också. Motsättningarna på den tiden
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var mer ur ett politiskt perspektiv än ur ett integrationsperspektiv trots den stora mängden invandrare på arbetsplatserna.
Göran berättar om en interiör från ett medlemsmöte i början
av 1970-talet då han, 27 år gammal, var viceordförande i klubbstyrelsen på Volvo.
– Dels var det alla aktivister och sympatisörer från de här kommunistiska grupperingarna och dels de som var socialdemokrater. Dessutom hade ungefär en tredjedel av klubbens medlemmar utländsk bakgrund. Den största gruppen var finländare och
den näst största var jugoslaver, som det hette då. När det var som
mest tror jag att vi var 39 nationaliteter bland Metalls medlemmar
i Olofström. På ett klubbmöte på den tiden hade man för det första fruktansvärt många tvistigheter om villkoren på jobbet, och
för det andra skulle vi tolka diskussionerna till finska och till serbokroatiska. Därutöver hade vi alla dessa politiska grupperingar
med olika intressen, där den ena kommunistgruppen skulle överträffa den andra i att hålla tal.
De mer extrema vänstergrupperna hade också lyckats skaffa sig
några få anhängare bland invandrarna
– Men det är klart att det var inte så många kommunister bland
jugoslaverna. Det fanns en del däremot bland finnarna, men som jag
upplevde det så var det inte så mycket (r):are utan mer vpk:are.
Mötena hölls på söndagarna så att även skiftarbetarna skulle
kunna var med. På den tiden var Göran med i förhandlingarna
med arbetsgivarna så han var föredragande på mötena.
– Ibland började mötena vid tiotiden. Först hade vi varit och
raggat upp våra sympatisörer på verkstaden, för att vi skulle vara
fler än kommunisterna. Även om alla grupperingar var osams
sinsemellan, så fanns det en sak som förenade dem. Alla var mot
socialdemokraterna.
Mötena drog ut på tiden. Allt skulle debatteras på tre språk.
– Framåt klockan ett började folk bli hungriga. De som vi hade
jagat dit, kanske lite äldre män, ville hem. Frun hade kanske ma-
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ten färdig hemma eller så skulle de på någon familjetillställning.
De ville inte sitta där och tjata. Men de andra kunde ha fortsatt att
prata i flera dygn. För oss unga som tyckte att det här var livet, var
det ju fruktansvärt kul! För mig var det en oerhört bra skola.
Tuffa arbetsvillkor

– På de värsta jobben, innan ”presslinjen” blev mekaniserad och
på andra liknande arbeten pratades det ingen svenska. Det kan
jag garantera. Det var bara invandrare på de jobben för ingen annan ville ha dem. Det man gjorde från storindustrin på den tiden,
var att man öste in folk på dessa jobb. Man visste att i ena änden
sprang de in och i andra änden sprang de ut. På ”presslinjen” hade
vi över 100 procents personalomsättning. Det var alltså fler som
slutade än som var kvar. Det var ingen svensk som ville ha dessa
arbeten, och det ville ju inte invandrarna heller.
Människor kom från länder som hade väsentligt lägre löner.
Kollektivavtalet var på så sätt ett skydd mot lönediskriminering
men arbetskraftsinvandrarna fick tunga och slitsamma jobb.
– Den finländska gruppen var stor och de flesta pratade inte ett
ord svenska. Många hade bara en sak i huvudet, de skulle tillbaka
till Finland. Jugoslaverna var på det sättet mer motiverade att gå
på språkcirklar och lära sig svenska. De var mycket mer inriktade
på att de skulle stanna kvar i Sverige
Man ska inte romantisera det för mycket och säga att det var
integration fullt ut på arbetsplatserna eller i bostadsområdena.
De sista som kom fick inte bara de sämsta jobben utan fick också flytta in i de lägenheter som var minst attraktiva. De som varit
en tid i Sverige fick det bättre ställt allt eftersom.
Göran minns hur det var då han och frun Ann-Christin köpte
sitt första hus. Det låg i ett område med 45 rätt små hus som kostade mellan 145 000 och 170 000 kronor.
– Om jag tänker efter vilka grannar jag hade då, så var det en
kroatisk familj på den ena sidan och en finsk på den andra. Och
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i min dotters klass undrar jag om inte hälften av barnen hade utländsk bakgrund i mitten på 1970-talet
– Men det var väldigt stabilt och det som jag tror är den stora
skillnaden mot nu var att efterfrågan på arbetskraft var stor. Det
som var viktigt var att alla hade ett jobb. Ska man hitta en bärande faktor för bra integration, så är det arbete. Det ger ett egenvärde och självförtroende. Man blir också mer jämbördig och ekonomisk självständig.
Göran säger att arbete är den i särklass viktigaste delen men
att det också handlar om villkoren på arbetsplatsen där facket
har sin stora uppgift.
– De som hade varit här ett tag sökte sig till andra bättre jobb.
När jag hade utbildat mig till verktygsfilare, träffade jag många
som bott i Sverige en tid och som hade gått samma utbildning
som jag. Men de sämsta jobben var nedbrytande och det fanns
som sagt alltid nya människor som fyllde på. En del av dessa arbeten rationaliserades bort så småningom. Men 1990, när jag slutade som ordförande på klubben, var det nog så att invandrarna
fortfarande var överrepresenterade på de tuffaste jobben. Det kan
man nog se på Volvo än i dag.
Integration i vardagen

På den tiden fanns det ingen introduktion eller organiserad svensk
undervisning i samhällets regi, för de som kom till Sverige.
– Vi sysslade väldigt praktiskt med integration. När vi hade lågkonjunkturer körde vi facklig utbildning och cirklar i svenska stenhårt. Facklig information och samhällsinformation ingick i språkcirklarna. Vi var oerhört engagerade i detta. Vi hade enormt många
cirklar i svenska genom ABF. Det hade vi förhandlat fram med företaget. Det var direkt på arbetsplatsen vi tog tag i problemen och
löste dem. Tack vare arbetsmarknadspengarna kunde man lösa de här
konjunktursvackorna samtidigt som folk fick lära sig svenska.
Göran hävdar att utan en genomtänkt arbetsmarknadspolitik
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och utan den folkbildningstradition som fanns så hade mycket
blivit annorlunda.
– Det hade inte alls gått så bra. Folk hade gått rakt ut i arbetslösheten. På det här sättet kunde människor vidareutbilda sig. Vi
i facket kunde också se vilka ungdomar som var särskilt intresserade och vi rekryterade dem till fackligt arbete som fackombud,
skyddsombud och till ytterligare fackliga cirklar. Vi tog också
med dem i kommunalpolitiska studiecirklar. Vi tryckte in ett antal i olika kommunala styrelser och nämnder. När invandrarna
fick rösträtt i de kommunala valen så var det riktigt gott om folk
på listorna. Det var jätteviktigt för integrationen!
Även i det fackliga arbetet var det av stor betydelse att invandrarna var aktiva.
– Människor behöver känna att de har företrädare med liknande
erfarenheter och bakgrund. Det är en demokratifråga och avgörande för integrationen. Finländarna var väl representerade. Det
var lite svårare att få med jugoslaverna, för de hade en annan politisk historia. Fast det gick det med.
Facket i Sverige hade mycket tidigt sagt nej till att de utländska arbetarna skulle vara ”gästarbetare ” i landet, med lägre löner
och sämre villkor än de svenska arbetskamraterna.
– Det var aldrig något snack om att någon inte skulle ha avtals
enliga löner. Dessutom hade vi lokala avtal. Det som facket gjorde med råge på 1960- och början av 1970-talet var att man verkligen slogs för de traditionella jobben stenhårt, framför allt för jobben vid pressarna. Många av de där jobben låg på ackord, så en del
tjänade mer än yrkesarbetarna. Det blev nästan tvärtom. Några
kunde gnälla: ”Ska de som kommer nya direkt utifrån utan erfarenhet tjäna mer än vi som har sju års utbildning?”
Ackordskulturen och brödtjuven

När arbetskraftsinvandrarna kom till Sverige fanns en väl etablerad ackordskultur på arbetsplatserna.
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– När det var fria ackord, hade man någon ledargestalt på verkstaden som bestämde den övre gränsen för hur mycket man fick
producera. Annars kunde tidsstudiemannen, som för övrigt kallades för ”brödtjuven”, försämra ackordet. Om någon sprängde den
övre gränsen, kunde tidsstudiemannen se att det var för mycket
”luft” i systemet. Han insåg då att det var felberäknat och att det
gick att jobba snabbare. Var det någon som skulle höja tempot så
gjordes det efter en signal från ledaren.
Problemet uppstod när det kom någon som inte kände till ackords
kulturen.
– Han eller hon kunde få för sig att det var jättelätt att tjäna
mer genom att ge järnet under en bestämd period. Då uppstod det
oerhörda konflikter bara för att den som var ny inte kände till de
tysta reglerna på arbetsplatsen eller i det arbetslaget. Man pratade om ackordet i kaffehörnan, om det var ett gammalt gäng. Men
om det kom ett annat gäng från en annan kaffehörna, så höll man
tyst. Man pratade helt enkelt inte öppet om det.
Olofström var ett litet samhälle och Volvo var ett stort företag.
Det fanns jobb på Volvo och i Olofström och det betydde mycket för samhället.
– Anledningen till att de ungdomarna som växte upp under 1960och 1970-talen kunde gå längre i skolan och få mer kvalificerade
arbeten var att vi hade många invandrare som tog de sämre jobben.
Någon var ju tvungen att göra det. Det var ju jobb som det tog en
förmiddag att lära sig och det krävdes vissa muskler. De var starka, de var unga, bostad ordnades, och så rakt in på jobbet. Ibland
både fru och man. Det var ju kalas för företagen!
Att det jobbades febrilt råder ingen tvekan om, 45-timmarsvecka
och arbete på lördagar också, för kvinnor som män. Kvinnorna
fick de sämsta jobben.
– Båda i familjen jobbade, och det var väldigt vanligt att man
körde var sitt skift. Ekonomiskt var det bingo, för du slapp betala
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barnomsorg. På 1960-talet fanns det särskilda kvinnolöner i avtalet och så fanns det ortstillägg på vissa orter. Kvinnolönerna försvann så småningom. Många kvinnor hade kanske inte så tunga
lyft, men jobben var väldigt statiska och på ackord. Dessutom satt
kvinnorna ibland på rad, kanske sju stycken, där varje arbetsmoment var beroende av de andras insatser för det egna ackordets
skull. Det blev en väldig press. Med ett sådant upplägg kunde en
enda människa sabba för hela gruppen.
I dag kan vi se resultatet av den dåliga arbetsmiljön. Statistiken
visar att finnar har högre sysselsättningsgrad och facklig anslutningsgrad än andra invandrargrupper, framför allt de finska kvinnorna. Men de är tvungna att gå i pension tidigare än andra. Deras
kroppar har slitits ut av ett långt och tungt arbetsliv.
– Man säger att för en stark man tar det sju år innan han tar slut,
för en kvinna tar det tre år. Det är bara en fråga om tid, för alla tar
slut av de tunga och ensidiga jobben. Vi jobbade väldigt aktivt med
arbetarskydd. Vi kallade det så på den tiden för det var verkligen
fråga om skydd. Vi hade mycket skärskador och klämskador och
hörselskador. Vi hade 110–120 decibel i presshallarna. Dessutom
hade vi ackord.
Klasskampen gick inte att ta miste på

– Du kan tänka dig vilken klasskamp. Här står en medlem vid en
maskin, och så kommer en tidsstudieman och erbjuder ett pris
för det medlemmen ska göra. Tidsstudiemannen erbjuder 20 öre.
Då säger medlemmen: ”Det räcker inte. Jag klarar inte att köra
ihop förtjänsten på det. Jag måste ha 22 öre.” Om inte medlemmen blev nöjd med beräkningen så fanns det i avtalet stipulerat
att medlemmen kunde kalla på verkstadsklubbens ombud. Då
gjorde verkstadsklubben en egen mätning. Ibland kom den som
mätte fram till att medlemmen hade rätt, och att han kanske behövde 23 öre. Men ibland kunde mätningen också visa att det gick
alldeles utmärkt att klara det på 20 öre.
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Eftersom tidsstudiemannen var tvungen att komma överens
med klubbens ombud så gjorde man en kontrollstudie på plats.
Då skulle medlemmen jobba och tidsstudiemannen vara med.
– Det var ofta en ung man som var tidsstudieman. Det var ju
ett otacksamt jobb egentligen, men de skulle vidare i karriären.
Var det då ett garvat ombud från fackklubben, så kunde det bli
en väldig cirkus. Medlemmen och verkstadsklubbens ombud tog
i direkt samverkan ställning gentemot tidsstudiemannen och i 9,5
fall av 10 skedde överenskommelsen direkt på verkstaden. Facket
var oerhört tydligt i den där kampen.
Ackordsystemet var dock något svårt att lära sig för alla.
– Vi hade alla typer av ackord – bunda MTM-ackord, fria MTMackord, klockackord även kallade konventionella ackord, raka ackord, blandackord. Det var en hel vetenskap. Med den bakgrunden vi hade fick vi gå fem veckors utbildning bara för att förstå
Metod-Tid-Mätning-systemet, MTM. Kunde man inte språket så
är var det inte helt lätt att få ordning på alltihopa. Fackets arbete
var därför oerhört viktigt för dem som inte kunde så bra svenska.
Men jobba kunde folk.
Cirkeln sluts

Det finns mycket kvar att berätta. Även om klockan för länge sedan har passerat den tid som Göran hade avsatt till mötet med
Tarmo fortsätter samtalet. De minns gamla gemensamma vänner
och bekanta, vad de sagt och gjort och att en och annan kamrat
har hunnit gå ur tiden. Precis så här utspelade sig samtalen i de
finska studiecirklarna på Volvo som Tarmo kommit för att berätta om. Göran fortsätter med att reflektera över arbetarrörelsens
stolta folkbildningstradition i det lilla.
– Vi är så fokuserade kring organisationen, uppdragen och formalia. Hjärnan behöver hjärtat! Arbetarrörelsens själ är det som
händer i myllan. Det är viktigt att ta vara på viljan att förändra
och förbättra.
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Foto: Privat

Pentti Suua och Göran på sommarträff med gamla fackligt aktiva från Verkstadsklubben i
Olofström. Sjön Halen i början av 1990-talet.

– Intresset har minskat för det nära perspektivet, och där kan
man vara självkritisk. Inom Metall fokuserar vi mycket på våra
klubbar och avdelningar, och vi har starka arbetsplatsklubbar. Men
det finns en risk att det blir ett ovanifrånperspektiv när vi skriver historien.
Göran tror att det finns enkla vägar att se till att historieberättandet inte försvinner inom arbetarrörelsen.
– Tänk att få vara med i en studiecirkel där var och en får berätta sin egen historia. Man kanske inte är redo att göra det på första
träffen, men efter ett tag. Det man själv inte kan formulera, kan
kanske gruppen tillsammans hjälpas åt att formulera. De enskilda
berättelserna växer fram och så småningom blir de också en del av
ett större sammanhang. Gruppens gemensamma historia.
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Göran tittar på Tarmo

– Jag är säker på att det som du och medlemmarna på Verkstads
klubben på Volvo i Göteborg har gjort är av stor betydelse för oss
alla. Vi i facket måste bli bättre på att ta vara på det som människor är genuint intresserade av och ta vara på lusten och glädjen
som finns i det. Vi vill alla känna att den erfarenhet vi har betyder 
något också för andra.
I december 2005 lämnar Göran sitt uppdrag som ordförande i
Metall när Metall och Industrifacket bildar ett gemensamt förbund. Cirkeln är sluten och Göran är tillbaka i sina tankar där allting en gång började – en liten ABF-cirkel för den som ville göra
skillnaden, vara med och förändra världen.
Vid pennan María-Paz Acchiardo

Göran Johnsson tillsammans med Tarmo Ahonen under Metalls avtalsråd
8–9 november 2005. Tarmo är Avdelning 41:s representant i avtalsrådet.
Detta är Görans sista avtalsråd som förbundsordförande i Metall.
Folkets Hus, Stockholm, 2005.
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Foto: Stig-Åke Karlsson
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”En vecka innan den första bilen var färdig, den 4 april
1927, samlades ett 40-tal arbetare i Aftonstjärnans lokaler på Lindholmen. De var alla anställda vid Volvo,
den nystartade bilfabriken i Nordkulans gamla lokaler i Lundby på Hisingen.
Denna dag ansåg de anställda arbetarna att tiden var
mogen för att bilda en fackförening. I protokollet
från det första mötet står följande att läsa: ’Sedan
Ernst Ohlsson (expeditör på Avdelning 41) i ett kort
anförande redogjort för en verkstadsklubbs uppgifter och arbetssätt beslöt de närvarande enhälligt att
bilda Volvo Verkstadsklubb med omedelbar anslutning till Metalls Avdelning 41 och Svenska Metall
industriarbetareförbundet.’”
Ur boken Vår arbetsplats – Volvo
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Volvo Verkstadsklubb i Göteborg
www.vvkgbg.o.se
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Volvo Verkstadsklubb i Göteborg är Nordens största enskilda verkstadsklubb.
År 2005 hade Volvo Verkstadsklubb i Göteborg 11 000 medlemmar, varav 2 500
kvinnor och 8 500 män.
Medlemmarna väljer sina fackliga representanter bland arbetskamraterna
och det finns 550 förtroendevalda – allt ifrån kontaktombud, skyddsombud,
ledamöter i gruppstyrelser till ledamöter i Verkstadsklubben. År 2005 fanns
det 26 gruppstyrelser inom Volvo Verkstadsklubb.
Volvo Verkstadsklubb i Göteborg bildar tillsammans med ett 60-tal andra
verkstadsklubbar i Göteborg med omnejd Metall Avdelning 41. Medlemmarna
i Volvo Verkstadsklubb i Göteborg utgör cirka hälften av alla medlemmar i
avdelningen.
När Ford köpte Volvo Personvagnar AB  krävde Verkstadsklubben att förbli en
enda verkstadsklubb för både Volvo Personvagnar AB och Volvo Lastvagnar AB.
Så blev det och så är det än i dag.
Volvo Verkstadsklubb i Göteborg är en av de 21 verkstadsklubbar som ingår i Volvo LO-klubbars samarbetsorganisation och en av de fem som ingår
i Metalls koncernfack Volvo Personvagnar. Sammanlagt finns det närmare
30 000 medlemmar i alla Volvos verkstadsklubbar i Sverige.
Arbetarna på Volvo utgjorde 2005 drygt 10 procent av alla Metalls medlemmar innan Metall och Industrifacket gick samman i ett enda förbund
– Industrifacket Metall, IF Metall.
Ulf Albinsson och Stig-Åke Karlsson
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Slutord
Det gick inte att ta miste på Tarmo Ahonens upprördhet i det brev
han skrivit till LOs ledning. Det finska språket hade två år tidigare, 1999, fått minoritetsspråkstatus av regeringen och Sveriges
riksdag. Frågan var: Hur skulle LO göra framöver? En stor del av
LO-förbundens medlemmar har finsk bakgrund.
LO hade många år tidigare haft facklig information på finska
men nu var det slut med det. Situationen var illa och något måste göras!
Tarmo som var ledamot i Volvos Verkstadsklubb i Göteborg lät
mycket bestämd i telefonen, när vi talade med varandra. Efter samtalet funderade jag länge på hur vi i facket kunde bidra till att lyfta fram det finska språkets status som minoritetsspråk på ett mer
konkret sätt än bara genom uttalanden och principbeslut. Språk
är något levande som behöver talas, skrivas och användas för att
utvecklas och leva vidare.
På den tiden var LO mitt i en femårig kraftsamling för integration och mot diskriminering. Vi genomförde en mängd olika projekt och satsningar. Även om minoritetsfrågor inte faller inom ramen för integrationsarbetet så finns det en viktig princip som är
gemensam: Det handlar om allas lika värde och lika rätt och om
ett arbetsliv och samhälle som har plats för alla och tar vara på
allas resurser på ett rättvist sätt.
Jag ringde Tarmo och berättade att åtta förbund, bland andra
Metall, hade startat ett fackligt kulturprojekt för integration, Nytt
liv i Sverige. Projektet skulle synliggöra invandringens betydelse i
arbetslivet. Vi kunde kanske göra något väldigt konkret för att ta
vara på det finska språket och de finska arbetarnas erfarenheter och
historia. Tarmo nappade direkt, Verkstadsklubben på Volvo hade

176 | Finska arbetare minns och berättar

länge funderat på hur man kunde stimulera en del finska medlemmar på Volvo Lastvagnar att bli mer intresserade av fackliga frågor. Det fanns också många förtroendevalda på både Lastvagnar
och Personvagnar som hade mycket att berätta.
Inom kort satt Tarmo och jag på Volvos Verkstadsklubb tillsammans med projektledaren för Nytt liv i Sverige, Luis Ariño och
Leena Backman, ledamot i Verkstadsklubben. Vi diskuterade olika möjligheter och så föddes tanken på att göra studiecirklar och
att även ge ut en tvåspråkig bok med berättelser från finska arbetare på Volvo. Men hur gör skulle man göra en sådan cirkel direkt på arbetsplatsen? Och tänk vad värdefullt det skulle vara om
boken kunde bli en inspiration för andra medlemmar att skriva
sin egen historia!
Vi bestämde oss för att snarast få studieansvarige Ulf Albinsson
involverad i det hela. Vår tanke var att pröva oss fram och följa arbetet noggrant. Vi ville alla dra lärdom av de erfarenheter
Verkstadsklubben skulle göra och sprida dem vidare. Det var till
exempel uppenbart att det saknades ett lämpligt studiematerial med enkla frågor som kunde inspirera till att berätta och skriva. Projektledaren Luis Ariño tog med sig detta till en annan arbetsgrupp inom Nytt liv i Sverige. Den gruppen hade i sin tur blivit varse om hur svårt det var att finna invandringens spår i det
svenska arbetslivets historia. Gruppen ville ta fram ett material
som var lämpligt för studiecirklar och så småningom utarbetade
de studiematerialet Brev till framtiden.
Men under tiden fick cirklarna på Volvo prova sig fram med
hjälp av ett eget frågeformulär och annat fackligt material. Det
blev två berättar- och skrivarcirklar och efter många turer lyckades vi samla texter, bilder och fakta till Finska arbetare minns och
berättar. Vi hjälptes alla åt med liv och lust och Tarmo fick till
och med Metalls ordförande att ställa upp och berätta om sina
erfarenheter från den finska arbetskraftsinvandringen till Volvo
i Olofström.
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Det arbete vi alla har gjort har lärt oss mycket och fört oss närmare varandra. Rösterna i Finska arbetare minns och berättar ger
oss en stark nutidsskildring av det svenska arbetslivet och bidrar
till att berika fackföreningsrörelsen.
En serie böcker

Finska arbetare minns och berättar ingår i en serie böcker och rapporter som publicerats inom ramen för LOs kraftsamling för integration i arbetslivet och i den fackliga verksamheten.
Statens Kulturråd har bidragit till att finansiera Nytt liv i Sverige
och på så sätt gjort en värdefull insats för att synliggöra invandringens betydelse i arbetslivet.
Finska arbetare minns och berättar kan användas i studiecirklar
och fackliga kurser. Studiematerialet Brev till Framtiden kan göra
det lättare att komma igång och skriva, för de medlemmar och
andra intresserade som samlas i berättar- och skrivarcirklar.
Vi hoppas att Finska arbetare minns och berättar, Brev till framtiden liksom alla andra böcker i serien Nytt liv i Sverige ska inspirera alla de som vill berätta om sina liv, sitt arbete, sitt fackliga
engagemang och om sina drömmar om framtiden. Det är i mötet
med varandra som vi alla kan hjälpas åt att göra Sverige till ett föregångsland för integration.
María-Paz Acchiardo
Integrationsansvarig
Landsorganisationen i Sverige
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Finska arbetare minns och berättar kan liksom andra böcker, .
rapporter och material i serien Nytt liv i Sverige och från .
LOs kraftsamling för integration beställas .
till självkostnadspris från:
LO-distribution, 811 88 Sandviken
Telfax 026-24 90 10
e-post: lo@strombergsdistribution.se
LOs hemsida: www.lo.se
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