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arbetskraft i Sverige == 3,8 milj.
invandrare == 600.000, därav 230.000 på arbetsmarknaden, därav 60.000

inom Metall

sysselsättning industri == 30 % av arbetskraften
offentlig förvaltning o andra tjänster ^ 27 %
jordbruk =7 % (vid sekelskiftet 70 %)

LO-anslutna == 1,7 milj., därav 470.000 kvinnor
Svenska Metallindustriarbetareförbundet == 233 avdelningar, 2.000 verk-

stadsklubbar, 370.000 medl.
fackföreningsavgift == 35^0 kr/mån., därav till förbundet 27 kr
yrkesskadade metallarbetare == 26.104 (1968)

invaliditet == 406

dödsfall === 30

arbetsplatser Järnbruks förbundet o Verkstadsföreningen == 8.700
produktionens saluvärde == 46 miljarder kr.(1969)
genomsnittsinkomst industritjänstemän == 36.0'00 kr.

industriarbetare == 25.000 kr.

ackordslön ^ 60 % av LO-anslutna

It Isaksson — Hermanson

För att göra sig hörd i bullret måste man stå nära inpå varandra. Gjuteriet Volvo-Skövde
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Innanför grindarna

Till sin kongress på hösten 1969 släppte Svenska Metallindustriarbetare-
förbundet ut en affisch, som på arbetsgivarhåll måste ha upplevts som ett
brott mot samförståndsandan och den goda smaken.

Bilden är enkel men talande: ett ståltrådsnät, något som liknar en grind,
och på andra sidan stängslet en fabriksbyggnad med en hög skorsten. Så
orden: "Demokrati även innanför grindarna". Här säger landets största
fackförbund ifrån att det inte finns någon demokrati på arbetsplatsen. Bil-
den visar på en slutenhet, och texten antyder att det måste ske en förändring
i det rådande tillståndet. Det är ett politiskt meddelande, agitatoriskt, trots
en viss blekhet i utförandet. På de flesta företag torde man ha valt ati
blunda för bildens innebörd eller att betrakta den som ett tillfälligt taktiskt
utspel. Hos LM Ericssons uppfattades affischen som en politisk partsinlaga,
och den revs ned från verkstadsklubbens anslagstavlor.

De flesta industriföretag ligger innanför en inhägnad. Området kring-
gärdas av ett gunnebostängsel, plastbelagd eller elförzinkad ståltråd i ett
förbjudande nätmönster, ett grindmaskineri samt en vaktstuga, ofta med
TV-bevakning. Inhägnaden är till för att markera reviret, platsens karak-
tär av privat område, men bevakningsapparaten har självfallet också en
förnuftig praktisk funktion: att förhindra obehörigt intrång, att skydda
egendom. Detta är företagets ansikte utåt - eller visiret för ansiktet -
och skiljelinjerna är dragna med olika tydlighet på olika industriföretag.
I vissa fall kan företaget likna en väl försvarad fästning, ibland är barriären
mot omvärlden nästan omärkbar. Jag är övertygad om att sättet att mar-
kera det egna området säger någonting väsentligt om ett företags "anda"
och dess förhållande till det som är utanför fabriksporten, samhället.
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Slutenheten har också andra uttryckssätt. I en del av de avtal som regle-
rar tillvaron innanför grindarna, järnbruksavtalet och verkstadsreglema
exempelvis, är tonen mycket kylig. Det finns en distans redan i språket,
och avståndet betonas genom de stränga, gamla lagtexternas omvända ord-
följd, "ocA åligger det envar arbetare att noggrant iakttaga den för honom
gällande arbetstiden," osv. Det talas om "skyldigheter" och om "påföljder".
Arbetaren är i arbetsgivarens "tjänst", han är "underkastad" bestämmelser
och underställd "befäl", han skall "efterkomma" föreskrifter samt vid
arbetstidens början "befinna sig, arbetsklädd, på sin plats och omedelbart
börja arbetet" (ur Verkstadsregler, Sveriges Verkstadsförening). Över
huvud taget är sättet att tala till arbetaren och om arbetaren i dessa ur-
kunder nedlåtande; han är en bruksvara som arbetsgivaren fritt kan förfoga
över.

Numera är naturligtvis formler som dessa inte riktigt representativa.
De vittnar om en inställning som har varit rådande. De kommer med all
säkerhet att skrivas om, för de är så oförmedlat auktoritära att de stör det
goda intryck som de flesta företagare i dag bef litar sig om att göra. (Det
är en gåta att fackföreningsrörelsen inte för länge sedan krävt en revision.
Också ord hör till verkligheten, och detta är ett förolämpande språkbruk.)
I dag har kasemgårdsstämmorna praktiskt taget tystnat inom svenskt arbets-
liv. I stort sett råder det en hygglig samtalston mellan befäl och under-
lydande, och jämfört med sina kolleger i utlandet är våra industriledare
socialt progressiva. Ändå har det svenska industriföretaget fortfarande en
tydligare prägel av klassamhälle än samhället i stort.

I ett klassamhälle är människorna av olika värde. I ett klassamhälle görs
det skillnad mellan folk och folk.

Arbetare betraktas, trots du-reformer, företagsdemokrati och försök med
självstyrande grupper, som sämre folk. Detta framgår vid en jämförelse av
villkor och arbetsförhållanden. Tjänstemännen har sålunda kortare arbets-
tid än de kollektivanställda, i vissa fall längre semester, bättre sjukförmå-
ner, lägre pensionsålder och högre pension. Till detta kommer en del väsent-
liga fast mindre påtagliga fördelar. Tjänstemannen är oftast mindre bunden
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till arbetsplatsen än arbetaren, och "arbetsbefälets" övervakning är mindre
påfallande i kontorsbyggnaden. Vidare har tjänstemannen den trygghet som
en fast lön och fast arbetstid ger; han jobbar inte på ackord, och han be-
hover inte gå skift.

En metallarbetare berättar att han brukade se hur "kontorspersonalen
kom varje morgon, utvilade, mellan åtta och halv nio nån gång". Då hade
arbetarna redan stått länge i jobbet. "Sedan på vårkanten infördes det som-
martid. Då gick dom hem klockan fyra, och vi jobbade till några minuter
över halv fem. En och en halv timme mer på morgonen och en halvtimme
mer på kvällen och obehagligt arbete. Där går dom på parkettgolv, allt så
snyggt och rent och fint, och vi har olja och skit och tungt\ "

Man gör jämförelser på verkstadsgolvet, och det finns tydliga motsätt-
ningar mellan företagets socialgrupp 2 och socialgrupp 3, fastän det oftast
stannar vid lite högljutt prat i omklädningsrummen. En verkstadsarbetare
anser att denna motsatsstälhiing är precis vad bolaget vill ha, "för att det
ska vara en buffert emellan kapitalet och arbetarna". Om tjänstemännen
säger han att de är "väldigt tysta, därför att dom har blivit indoktrinerade
mycket värre än vad vi har blivit".

Skillnaderna i lön och sociala förmåner mellan tjänstemän och arbetare
är påfallande. Olikheten i arbetsmiljö är ofta uppseendeväckande. I ett vals-
verk ser jag ett sönderslaget fönster och får veta att det varit trasigt i tre
månader. I många arbetslokaler är fönstren igengrodda av smuts och olja,
och när man hör efter, berättas det att de inte har tvättats på flera år. Det
finns vissa begripliga skäl till en sådan försummelse: fönstren sitter högt
under taket, det går knappast att få dem rena utan att använda syror och
för övrigt så blir man ju "verksblind", när man dag efter dag går omkring
i samma lokaler. Denna verkmästarnas och förmännens blindhet är ofta

också arbetarnas; de är så vana att befinna sig i en vårdslösad miljö att
den förefaller dem som det naturliga tillståndet. De som har klagat berättar
alla samma sorglustiga historia om en tröghetslag som effektivt motverkar
förbättringar. Det avges vänliga löften, någonting skall göras men sedan
händer det ingenting. Man påminner om saken, och det kommer nya löften
och undanflykter. Till slut tröttnar man på att klaga.

11
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Det finns annat att anmärka på än trasiga eller smutsiga fönster. Trots
ett bestämt motstånd från fackligt håll har det på senare år byggts fönster-
lösa fabriker, verkstäder och lager här i landet. En specialist hävdar att
det blir billigare med elljus än med dagsljus. Han tillfogar: "Fönster är
numera mest till för kontakter med yttervärlden." (För honom är sluten-
heten självfallen, företaget en bunker.) En verkstadschef som byggt fönster-
löst motiverar rationaliseringen mer cyniskt: "De som är här i fabriken job-
bar ju på ackord, så dom har inte tid att titta ut genom några fönster." Det
byggs däremot ingenstans fönsterlösa kontor.

Man kan gå igenom detalj efter detalj av arbetsmiljön, och man kommer
att finna att praktiskt taget alla skillnader är till de kollektivanställdas nack-
del. Till de uppenbara orimligheterna hör förhållandet att det ännu inte
existerar några officiella normer för temperaturen i arbetslokalen. Det finns
stålverk, valsverk och gjuterier där man inte har någon uppvärmning alls,
utom järnets strålvärme.

Arbetsmiljön är sämst på de avdelningar, där jobbet är tyngst. Detta hör
ihop med hanteringen och materialet; det går bara inte att ha samma städ-
kultur i hyttan eller gjuthallen på ett järnverk som i laboratoriet. Men det
är också ett slentrianmässigt missförhållande, en ingrodd dålig tradition.
De små "matsalarna" i anslutning till arbetsplatsen är bedrövliga utrym-
men som vältaligt vittnar om en dubbel likgiltighet - arbetarens likgiltighet
för de förhållanden under vilka han äter och vilar och arbetsgivarens lik-
giltighet för arbetaren. Med arbetare är det inte så förfärligt noga, speciellt
om de inte har vett att klaga över sin belägenhet.

En betecknande liten interiör från ett industriföretag med nära tvåtusen
anställda. I elektrostålverkets lunchrum finns det kylskåp och ett värme-
skåp för medhavd mat samt ett utrymme, där man kan ställa in bagen eller
portföljen. Det är en viss kylighet i färgsättningen, blågrönt kakel till axel-
höjd, ljusgröna väggar, brunrutigt golv, men när man byggde om här för
några år sedan var det meningen att stämningen skulle lättas upp med blom-
mor. Det sattes upp fönsterbräden, men blommorna dröjde. När blommorna
inte kom, började stålverksarbetarna sätta sig där krukorna skulle ha stått,
man rökte och diskuterade i en viss avspändhet. När denna ovana blev be-
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kant för befälet, togs fönsterbrädena Lort. Jag får se hålen efter skruvarna.
En sådan okänslighet i umgänget med människor är långt ifrån ovanlig

inom arbetslivet. Det är inte något som sker av ond vilja utan i tanklöshet.
De som utformar miljön och de som ansvarar för den brister i inlevelse-
förmåga. För övrigt bjuder ju systemet att alla fördelar skall samlas i den
ena änden av värdeskalan och alla ölägenheter i den andra. Vi har med
Wigforss ord "ett litet fåtal tänkande ledare" överst, högavlönade och hög-
aktade, som löser stimulerande arbetsuppgifter i ett ombonat rum, och
nederst på skalan "en massa av mekaniserade slitare".

I chefskontoret råder det en viss förvirring i dag. Tidskriften Veckans Affärer
har på känn att många företagsledare nu kommit till insikt om "att kraven
på insyn, medbestämmande, individuella och mänskliga hänsyn inte bara
är löst prat av en liten vänsterklick". Det behövs en större flexibilitet, slår
redaktionen fast, och "de nuvarande hierarkiska strukturerna klarar inte
detta".

På åtskilliga håll talar höga chefer numera entusiastiskt om "kommunika-
tion , om vikten av att man lär sig tala med varandra och förstå varandra.
De är medvetna om att det råder ett spänningstillstånd på arbetsplatsen, en
statisk elektricitet som under olyckliga omständigheter kan urladda sig.
Redan dessa spänningar är en svaghet, en ekonomisk belastning, och man
räknar med att bättre mänskliga relationer skall betyda en ökad produkti-
vitet.

Dessa strävanden motverkas av den tekniska och administrativa utveck-

lingen. En företagsledare, Jan Åfors, kritiserar i en intervju den förhärs-
kände "installationsattityden", dvs en strävan "att stycka produktionens
olika delar för att nå hög specialisering och minimal utbildningstid för
varje jobb . Han säger vidare: "Jag ser med bävan hur kontrollapparaten
stiger som spiraltrappor i en del företag. Bristande arbetsintresse möts med
ökad kontroll, och ökad kontroll leder till ökad negativism. Ansvar och
motivation måste byggas in i arbetet."

Ett nyckelord i företagardiskussionen, utom "kommunikation" och "mo-
tivation", är "ledarskap". I mötet mellan dessa begrepp finns det en mot-
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sättning, som måste vara svår att lösa upp. (En verklig kommunikation kan
bara ske på någorlunda lika villkor.) En "viljeförklaring" som Perstorp AB
efter en vidlyftig annonskampanj lät publicera för två år sedan innehåller
karaktäristiska glidningar. Formuleringarna tänjs ut, så att båda sidornas
intressen skall förefalla tillgodosedda, men det får inte råda något tvivel
om vem som skall leda utvecklingen. "Vi vill", heter det i denna text, "aktivt
medverka till att var och en kan utvecklas och leva upp till sin förmåga, så
långt detta är ekonomiskt och praktiskt möjligt inom ramen för våra utveck-
lingsplaner." Företaget önskar ett "förtroende", ett "utvidgat samarbete",
en "direkt kommunikation i båda riktningarna" samt utlovar en "framsynt
personalpolitik" och en "stor öppenhet" i informationen. Ledningen för-
klarar sig även beredd att pröva "nya arbetsformer och belöningssystem"
för att skapa en "större arbetstillfredsställelse, ökat engagemang i företagets
allmänna politik och utveckling samt höjd effektivitet".

Den här välvilligheten är förtjusande, fastän uttryckssättet ibland känns
lite flåsigt. Bakom denna och andra vackra samförståndsförklaringar skym-
tar dock inte minsta lilla vilja att omgestalta grundstrukturen, att på något
sätt omfördela makten. Man kan tänka sig att förbättra arbetsförhållandena,
men inte därför att detta är arbetarens självklara mänskliga rättighet, utan
av filantropi och därför att det kan komma att bli lönsamt. Ofta verkar det
som om nytänkarna är ute efter något slags epokgörande knep, med vilket
allting skulle kunna ställas till rätta, inte minst personalomsättningen. Helst
inte någonting kostsamt utan ett psykologiskt grepp att bryta motspänstig-
heten med.

På senare tid har det förts många diskussioner om § 32, den formel i
Svenska Arbetsgivareföreningens stadgar som fastslår arbetsgivarens rätt
"att leda och fördela arbetet". Paragrafen i fråga accepterades 1906 av
arbetarparten, i utbyte mot att Arbetsgivareföreningen erkände organisa-
tionsrätten. Efter en överenskommelse mellan LO och SAF gjordes det 1964
en inskränkning i rätten att "fritt antaga och avskeda arbetare"; på pappe-
ret star formuleringen kvar, men i praktiken måste varje avskedande i dag
motiveras med "objektivt godtagbara skäl". (Bevisbördan åvilar emeller-
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tid försvararen, verkstadsklubben, vilket är mot allmän rättspraxis.) Från
fackligt håll krävs det nu att § 32 skall avskaffas. Företagarna kan tänka
sig en "modifiering", vilket torde betyda lite stilistisk puts. 100 av 100 till-
frågade företagsledare anser nämligen, enligt Veckans Affärer i november
1970, att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet är "odiskutabel
och väsentlig". För övrigt så tycker de att saken dramatiserats i onödan,
och hänvisar till att liknande föreskrifter gäller vid avtal som stat, kommu-
ner och folkrörelser sluter med sina anställda.

Man kan både hålla med om att § 32 har blivit överskattad och hävda att
dess betydelse inte kan överskattas. Denna paragraf är den springande punk-
ten, den är maktens symbol och nyckeln till makten. Därför är det frasradi-
kalism att vilja avskaffa § 32, om man inte samtidigt är beredd att av-
skaffa det system som nyckeln passar in i. Jag har alltså lite svårt att
förstå den glada entusiasm, med vilken nian nu också på högre fackliga
nivåer går till storms mot den förhatliga paragrafen. Å ena sidan är § 32 en
betydelselös formel, å andra sidan är den själva makten. Man kan kräva en
ny paragraf, nya vändningar, någonting mindre stötande, och en sådan efter-
gift kommer Svenska Arbetsgivareföreningen givetvis att gå med på. Att av-
skaffa det som formeln står för är någonting helt annat och svårare; det är
att omgestalta förhållandena i grunden, det är att göra Sverige socialistiskt.

Frågan om företagsdemokrati hör till samma intressanta problemkomplex
som § 32. Företagsnämnder har existerat i ett kvarts sekel, och ur arbets-
tagarens synpunkt har de knappast varit någon större succé. Hör man sig
för, så tycks de flesta anse att denna institution är en dålig fars. En
smältare säger att så länge § 32 är kvar, blir företagsnämnden bara en
"diskussionsklubb". Också representanterna uttrycker en skepsis. Enligt
en undersökning gjord av LO 1966 ansåg bara en tredjedel av de tillfrågade
nämndledamötema att de hade fått tillfredsställande information från före-
taget före viktiga beslut. "Orsaken är", skriver Metallarbetaren, "arbets-
givarens grundinställning: de vill behålla sin maktposition, samtidigt som de
gärna ger sken av att de anställda har inflytande."

Diskussionen om demokratin innanför grindarna är inte ny. Det är en sär-
egen upplevelse att läsa Wigforss betänkande "Industriell demokrati" från
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1923; här finns alla de aktuella frågeställningarna, en klar analys av situa-
tionen, tydliga riktlinjer att gå efter, men från denna punkt har vi inte rört
oss en verktum. Att fackföreningsrörelsen inte har drivit på med någon
märkbar energi i denna sak, kan bero på misstanken att nya former för de
anställdas inflytande i företagen skulle urholka organisationens auktoritet.
Det verkar mer sannolikt att man inte har trott på metoden att tålmodigt
skola en väldig kader av arbetarrepresentanter i administration och företags-
ekonomi och så ta över makten, när de har blivit fullärda.

I dag saknar svenska arbetare inflytande och makt. Enligt Arbetsgivare-
föreningens expert på arbetsrätt Eric Forstadius har arbetstagaren tvärtom
normalt "lydnadsskyldighet", och han har att "följa den givna ordern,
oavsett om han måhända själv är övertygad om att den är felaktig". Per
Holmberg, sekreterare i Låginkomstutredningen, har sagt att "felet är att
vår relativt unga industri har kopierat det militära och kyrkliga systemet".
(Det är inte någon tillfällighet, tillfogar han, "att det finns så många gamla
militärer i företagen".)

Med detta system är det ofrånkomligt att livet på arbetsplatsen, trots
höjd levnadsstandard och en mjukare ton i talröret från kommandobryggan,
är "innehållslöst, tryckande och färglöst", som Ernst W^igforss uttryckte det
för snart femti år sedan.

En skogsarbetare, djävlig att arbeta

Artur. Skogsbjörn som blev metallarbetare. Han arbetar på ett medelstort
företag i Norrbottens kustland men har sitt hem i Tornedalen, i en by med
sjutton gårdar. Åker emellan varje helg. Tre vuxna barn i olika delar av
landet.

Vi står vid Arturs arbetsplats och följer hans verksamhet. Han har en
gängmaskin med sex spindlar och åker fram och tillbaka på stolen under be-
tjänandet av maskinen. Man får pinna på, ja. "Palme skulle pröva på det
här jobbet", tycker Artur.

Han får nitton kronor per tusen styck, och en normal dag gör han fyra-
tusen muttrar.

När jag kommer förbi lite senare denna fredag, plirar han och frågar:
"Tycker du att vi maskar?" Jag: "Nej, jag tycker att ni jobbar för mycket!"
Han: "Ja, men vi måste ju. Annars får man ju inte ihop till nånting."

Vi ber att få prata med Artur, men han skall hem till Mukkajärvi. Fast
om förmannen låter honom gå ifrån, skulle vi kanske kunna prata en stund
någonstans där det inte bullrar så inni helvete. Förmannen säger ja och
Artur går ifrån maskinen. Vi sitter i ett förrådsrum, med bandspelaren i tre
kvart, och Artur förlorar fyrahundra muttrar. Sorlet från excenterpressarna
bakom oss.

Artur, stark men Löjd. "Skogen tog ryggen för mig", säger han. Sedan
skrattande: "Och när jag dör en gång, så lär det inte bli någon skogsinspek-
tor som lägger någon krans på min grav."

16 i

Ja, du vet. Att man har tänkt varje dag nästan att, Djävlar att man tog det
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där klivet från stubben direkt och till verkstadsgolvet!
Det är ett långt kliv, kan man säga.
- Gruvade du dig?
- Neej, ingenting. Du vet, jag var alldeles slut, jag var utpumpad i sko-

gen.
- Hur länge hade du gått där?
- Jaa, få se. Nu ska jag räkna . . . jag har gått i skogen sen jag var tolv

år, och nu är jag femtitvå. Hit kom jag för två år sen.
Du förstår, när man hade så mycket, så djävla ont i ryggen, hur tungt

det gick att arbeta! Jag högg timmer åt ASSI, det här statliga företaget,
och jag ska säga att det har varit mina bästa arbetsgivare. Det ska jag
skryta. Utav skogsbolagen så är det bäst.

Skogsarbete, det är klart, så länge man är frisk, så är det ju det bästa
tänkbara jobb.

- M.en det som hände dig, händer ju nästan alla i yrket: ryggen.
- Joo, det händer ju alla. (Här sänker han rösten, tonfallet allvarligare.)

Du förstår, jag har ju brosk mellan kotorna och allting . . . Jag har varit
till Umeå. Alla läkare som finns.

- Är du förbannad på människor som har bekväma jobb och inte får
brosk mellan kotorna?

- Nää, det är jag inte alls. För det är bara för vem som helst att. . . man
har ju sin frihet.

- Ja men, olika människor har olika möjligheter att använda friheten.
Förr var det inte så lätt att få gå i högre skolor till exempel.

- Nä, och det är det som man tänker också många gånger. Att hade man
haft möjligheter att gå i skolor!

- Du blev metallarbetare, alltså, och först kom du till NJA, gjuteriet.
Vad kände du, när du kom in där?

- Ja, det var inte gott, när man inte förr hade hållit på med sånt där. Du
förstår, man var ju . . . ja, man blev som förstenad på en gång. Men du vet,,
det dröjde inte länge, innan man kom med i rytmen, så man visste nästan -
alltihop.

- Vad tyckte du om gjutare, som folk betraktat?

18
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- Jaa, dom var bra, kompisarna var mycket bra. Och du förstår, man har
ju varit en så där vild . . . en skogsarbetare, djävlig till att arbeta jämt och
så. Nog var det mången som sa att inte faan behöver du arbeta ihjäl dig här.

Men hur som helst, sen vart det hänt. Få se, när var det. . . den 30 april.
Jag gick inte skiftgång, jag hade bara dagtid. Halvtimma före innan jag
slutade, då kände jag nå djävligt i ryggen. (Han är tyst en stund.) Och över-
ingenjörn han sa till mig att, Det är bäst att fara direkt till doktorn.

- Högg det till?
— Jo, du vet. Precis som om jag skulle sjunka ner bara. Jag var ju som

vanligt på jobbet, till klockan fyra, och när jag gick ut från grinden, då ram-
lade jag ned direkt. Så var det färdigt. Som tur, en taxi kom. Och du vet,
jag kunde inte röra mig, jag kunde bara med handen. Stoppa. Så tog han
och lyfte mig i bilen.

Och det var ju det dummaste att man inte for till doktorn, för doktorn
hade vi alldeles innanför grindarna. (Skrattar.) Så. Och jag måste ju säga
då till taxin att, "Jag har inge pengar med mig, jag har i baracken, där får
du betalt". Ja, han sa att det går bra. Till och med så fick han söka upp
penningbörsen, jag sa var den var. Då låg jag där på sängen. Joo, då var det
slut med gjuteriet.

- Och sen var du sjukskriven.
- Fem månader. Ja, jag skulle ju vara hemma, hade jag läkarnas order.

För dom förbjöd mig på det mekaniska. Nej, sa jag, va i helvete, får man
inte prova som andra människor! Inte faan kan jag vara stilla.

Och läkarn i Övertorneå, han skulle ju till att söka efter pension åt mig.
(Frustande skratt i erinrandet.) Aldrig! Nej, nej.

- Fast nu har du ett bundet jobb. Efter skogen så borde du väl tycka
ganska illa om det?

- Nää. (Tyst en stund.) För jag vet att jag duger inte till nå annat mera.
Du ser ju min stol också, hur märklig den är. Och så den där rälsen, när

den går fram och tillbaka ; du vet, det är ju en rörelse som . . . precis att min
kropp fordrar. Jag har pratat med doktorn också om det där att, Förbanne
mig nu har jag det bästa som tänkbara!

Det är klart att det blir påfrestande att sitta, men jag har ju min fulla fri-

19



tiSK
rfl

—

ill

"Ij

•^f» ^<f^:
^-...-rf*

MX

ms1

"l<^ rt'

Jl

il 'iÄS

Nt? '»I»».

S—i:S

;.,>..slNgE
^.£.
^

H

^•.•^.-'y1
'/. m

i

f

•^ •••;:.::;:,.„ ^

•i:-

:;-yVWi.,^6-^ll^'i ^w^~.

x

•€

I»
iSS-

9nn

ia
Bfi

^ i;l?.' .å
:fm

a««5is':

"•U|aa
•s,

g«'

i

.('

w-

SKi*...:::'::;.»;iNISBisflga-""!

fc?' A ^-'

•<t,.!

iy^5>»if M
.<U»i-»lt,i»»ia*äB'! /

,^r

Bill
id
ii

M

ai

m: ^

::s,

m

"^\-

Lr
ä^

"'--^s.
Gängmaskin. Bulten. Kalix



i

het. Jag får ju hoppa opp och gå en bit. . . och då direkt avkopplar jag. Jag
går en bit.

- Vad tänker du, på, när du jobbar?
- Ja. (Suckar ur djupet.) Tänker och tänker. (Han kan säga såna här

enkla ord med en väldig tyngd.) Det där är mycket att säga. Man tänker
om allt djävla skit, när man har blivit van det därå.

Och det är klart, ibland börjar man sjunga som själva ia.an, ja. Fast det
inte hörs, så sjunger man, du vet man måste ha nånting! Det är som en av-
koppling för hjärnan, egentligen. Annars skulle man aldrig klara sig, man
måste ha det därå . . . ja, humöret uppe.

- M.en ni kan inte prata med varandra.
- Nä, du vet, man vill ju inte. Du vet, det är ett enda hets hur som helst,

man har inte tid. (Kort skratt.) Du vet, den där styckeräknarn, det är
den som, du vet, vi har ju den mot ögona. Medsamma när en mutter går, så
knäpper det. (Tyst ett ögonblick, två.) Och när du slutar, då knäpper det
inte! (Kort skratt.) Det är det som hetsar opp människan! Jo, den, den!
Man sitter bra också som på anklagades bänk, om den inte slår, för då
räknar den ju inte.

- Skulle du jobba på ett annat sätt, om du hade månadslön?
- Säkert skulle jag jobba lika mycket. Men jag tror att man skulle känna

sig mycket bättre, tryggare. Och så en sak - det skulle aldrig bli nåt skrot
eller nånting. Vi får ju löneavdrag, om det blir mycket skrot.

Hör du, de där ackorden, dom, du vet, det drivs med ett så djävla fart
och man blir själv så där villrådig. Man har för bråttom, och man ska inte
ha egentligen för bråttom. Det har jag sett många gånger . . . jaa, man har
gjort fel, opp och ned du vet. Man kommer inte ihåg, man får inte riktigt
att flyta.

Annars trivs jag egentligen. Jag har jobbat i gruvan också, tio dagar. I
Kiruna. Då vände jag ryggen. Sexhundra meter, sexhundra meter under
jorden. Och jag missunnar aldrig deras lön. Fast dom skulle få fyrtitusen
varenda djävla människa!

- Hur mycket tjänar du själv?
- Ja, jag hoppas på att det går kring tjugutusen.

,1
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- Skall vi ha jämlikhet, tycker du?
- Vi har ingen jämlikhet. Hel, det kommer vi aldrig att få heller. För då

blir det avundsjuka! Ja jämlikheten, det ska jag säga, det är en svår fråga
för mig.

Det tycker jag också att nog är det väl fel på det här systemet? Dom som
ingenting gör, dom ska ju ha bästa sociala förmåner! Och vi har inte tid
att njuta de där bästa sociala förmånerna, vi som är arbetare; vi ska skrapa
ihop skattepengar, så dom får det.

- Vad tycker du om Norrlandspolitiken?
- Varför ska dom ha allt till Stockholm? Jag tänker på de där skatte-

pengarna igen, hör du, att vi skulle ju få lite . . . det är ju vi som produce-
rar. Vilken råvara vi skickar dom dit!

- Om du förlorade det här jobbet, skulle du kunna tänka dig att flytta
då?

- Joo. Säkert. (Han är tyst en stund.) Jag var ju och prova i Stockholm.
Före, innan jag kom hit. Hör du, jag fick från arbetsförmedlingen att, "Nu
kan du komma". Det var det hära, va faan heter . . . Svenska Läkarför-
bundenas försäljningsaktiebolag.

Jo, jag kom ju dit. Ja, du vet, dom skulle ju ha mig som på kontoret där.
(Vi skrattar gemensamt.) Ja, men man måste skratta! Jag sa ju på arbets-
förmedlingen att, "Det är nog bäst att ni skriver en sån biljett, så att jag
kommer tillbaks också".

Jaa, då kommer jag! Ja. Då tog ju chefen mig, förstås, och sa att, "Det
här rummet ska bli ditt och här får du va". Det stod en skrivmaskin på bor-
det och . . . telefon och räknemaskin. Ja, hör du, förbanne mig jag höll på att
svimma nästan! Du vet jag har aldrig, fast jag har varit ganska klyftig
annars, bra till att lära allt, men jag har aldrig tryckt på nån skrivmaskins-
knapp.

Men det där, det kändes hemskt. Att då frågade ju chefen om jag hade
handskats med såna här. Nää tyvärr, så har jag inte. "Ja, du får ju börja
och öva dig här. Du ska få 1.500 i månadslön."

Jag var andra dan där och sa att, "Tyvärr så kan jag inte börja. Har jag
1.500 kronor i månaden, och ändå kan jag ingenting. Och det är för lite
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lön hur som helst; jag har ju familj och allt, att hur ska jag klara opp det
här i Stockholm, det går inte". Jaa, sa han, han var en hövlig människa, det
kunde han förstå.

- Tänker du stanna här nu?

- Joo. Jag tror inte det finns nå djävla jobb som jag byter. Jag kan inte
gå och springa och arbeta.

- Men du kan gå i skogen, när du får gå i din egen takt.
- Joo.

- Fast du springer väl inte i kapp älgarna?
- Nejnej. Nej, det gör jag aldrig. Jag har en hund och . . . han får springa.
- Vad tycker du om Sara Lidman? Har du sett henne i TV?
- Joo. En rättvis människa. (Rösten låg, allvarlig.) Så där ska man

sjunga ut! Man ska inte vara blyg, man ska sjunga direkt ut.

Vi är färdiga, egentligen, fastän man skulle kunna prata i sexton timmar
med Artur. Då ringer det ut. Hörs svagt från den stora hallen.

Han har suttit och talat som en fura, som en skogsbjörn, en fors, dånande
och sjungande på detta inlands- och gränsspråk som dels har ord, vanliga
ord, och dels betoningar, intensiva små svängningar med must och sorg,
djupa tumavtryck, och gör all annan svenska till en blekhet. Nu rycker han
till, Artur. Hoppar till faktiskt: "Va faan! Slog? Är det fyra?" Och han
rusar ut, med ryggen sin, mot stämpelklockan och friheten.

•;3
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Järnets väg

Utanför grindarna. Det är en tidig morgon i början av maj, en gråkall
gryning utan skiftningar, björkarna utan blad, marken utan ett grönt strå.
Järnverket ligger ute i ett marskland, en sanlc nordsvensk tundra med sjuk-
liga granar, och sjön mellan verket och bostadsbebyggelsen kallas i folk-
mun för Malariaviken. När man rör sig över området, kan man tänka sig
hur blåsten ibland i januari kan riva i från Bottenviken.

Fem över halv fem kommer den förste cyklisten uppför den lilla stig-
ningen, svänger åt vänster och cyklar genom porten. Äldre ungkarl, som
det verkar, tungt sittande. Vakten förklarar, han känner beteendet: "Dom
kan inte sova, och så . . ." Det är mest de äldre. Kanske har de inte längre
riktigt samma behov av sömn, och jobbet behärskar dem mer och mer för
varje år; de har blivit lite tröga i kroppen och kommer inte ut i skogen så
ofta nu. De vaknar till före fyra, drar sig upp och sitter olustiga en stund
i köket med en kopp kaffe. Det blir för mycket tystnad, och så tar de i alla
fall cykeln och åker i väg. Vad gör de, innan jobbet börjar? Det är en sorts
uppvärmning: man kokar kaffe en gång till och får i gång kroppen, man
vänjer sig långsamt tillbaka till arbetet, man sitter och pratar tillsammans
på lådor och staplar. Det är en skön stund på sitt sätt. Sedan, långt senare,
kommer de yngre med andan i halsen.

Vi väntar i morgonkylan. Näste man anländer inte förrän 04.52. Nummer
tre passerar tre minuter senare och nummer fyra strax före klockan fem.
Sedan blir det en större rörlighet i bilden. Det kommer bilar. Det kommer
cyklister, fler och fler, med portföljen eller bagen på styrstången eller med
unicaboxen på bakpakethållaren. Några har damcyklar; det är ett ekono-
miskt besked, tecken på armod och sparsamhet.
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Kvart i sex har strömmen sinat. Siste man i skiftet far förbi tre i sex,
snabbt nedför slänten med cykel och axelväska.

06.00 går signalen. Nästan samtidigt syns det en klunga cyklister längst
bort mellan stålverket och valsverket. De kommer ut ur ett ljust dis, det
skimrar över gråheten och vi märker att det har blivit varmare i luften.
Gruppen växer, den närmar sig och de här ansiktena verkar mindre slutna.
Två minuter senare ser man de gående, först några få, snart många. Tjugu
över sex startar bussarna till kustlandsbyarna.

Sedan vänder strömmen igen på vägen, men nu är trafiken till järnverket
mindre strid. Dagtidarna börjar komma halv sju. Den norrbottniska gången,
lätt gungande, som om man gick över myrmarker och hade lång väg att gå.

Ungefär femtitusen arbetare är i dag sysselsatta vid svenska järnverk och
bruk, därav knappt fyratusen kvinnor. En femtedel av arbetskraften är in-
vandrare, och av dessa är fyra femtedelar finländare.

Det råder brist på arbetskraft i dag, utom i Norrbotten naturligtvis, och
de ansvariga inom Jämbruksförbundet är oroliga över utvecklingen. Under
det här decenniet behöver man tolvtusen nya anställda på kollektivsidan,
om produktionsvolymen skall kunna fortsätta att stiga med sju procent per
år.

Det är svårt att få unga svenskar till det här slaget av arbete. Disponent
Carl Sebardt i Jämbruksförbundet har den uppfattningen att "ungdomarna
skräms av de väldiga hallarna och de gigantiska anläggningarna och hellre
söker sig till måttliga och stillsamma arbetsmiljöer". Om några år har
kanske finländarna flyttat tillbaka, och vad skall man då ta sig till? En
möjlighet är naturligtvis automation, att det tunga arbetet utförs av robotar
och manipulatorer. Om arbetet blir lättare i stålverk och valsverk, kan man
använda mer kvinnokraft, och det förefaller ju att vara den nya given. Kvin-
nans fysiska kapacitet är sexti procent av mannens, när det gäller tungt
kroppsarbete, om man får tro L0:s läkare Erik Bolinder. Å den andra sidan
anses kvinnorna vara noggrannare i sitt arbete, mer plikttrogna och mindre
böjda för att kverulera.

Egentligen är en rekrytering av kvinnlig arbetskraft till den tunga in-
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dustrin inte någon helt ny tanke. En fyrtiårig flicka som kör travers i ett
stålverk, berättar att hon hade "alla möjliga tunga arbeten" i början av
femtitalet, innan barnen kom. "Industrierna ropade på folk, och vi kunde
göra precis vilka arbeten som helst nere i industrin." Själv svetsade hon
bland annat. Sedan ändrades förutsättningarna emellertid. "När det var låg-
konjunktur nu senast, 1966-67, då vet jag att företaget här i samarbete med
fackföreningen hade gjort upp en lista på vilka dom skulle permittera. Det
gällde fyrti stycken gifta kvinnor, oavsett hur länge dom hade varit an-
ställda. Sedan fanns det killar som hade jobbat i tre månader; dom kom
inte i fråga." Av detta drar Siv, traversförerska, en bestämd slutsats:
"Alltså, vi kvinnor, vi är en sån där vara som dom använder sig utav, när
dom har högkonjunktur! Sen när det blir lågkonjunktur, då är det bara att
vi går hem."

Sedan 1950 har produktion och produktivitet ökat betydligt inom jäm-
och stålindustrin. Antalet anställda har gått upp med drygt tretti procent,
men produktionsresultatet per arbetare har tredubblats. I dag är jämbruks-
arbetarna fem procent av samtliga i industrin anställda. Också förädlings-
värdet är fem procent, medan värdet av anläggningar och maskiner däremot
uppgår till tio procent. Av detta framgår att järnhanteringen kräver stora
investeringar och underhållskostnader. Egentligen är väl Sverige för litet
för att kunna bära upp en tung industri. Ingen av våra tre stora enheter,
Domnarfvets Jemverk, NJA och Oxelösunds Järnverk, producerar en miljon
ton handelsstål, medan de största verken i Japan kommer upp till tio mil-
joner ton. För vårt vidkommande är en specialisering ofrånkomlig; vi måste
avstå från de grova varorna, inte göra råstål utan höglegerat specialstål.
1969 lade Jernkontoret fram en strukturutredning som innehöll detaljerade
rekommendationer om en "rollfördelning" mellan branschens företag. Man
måste hushålla med resurserna och hålla samman här för att kunna tävla
med någon framgång ute på den stora marknaden.

En problematisk omständighet, som inte heller Jernkontoret råder över,
är konjunkturerna: de återkommande avmattningsperioderna då efterfrågan
och priser går i botten, och de majestätiska vågberg som sedan kommer skri-
dande från horisonten någonstans, när nationerna rustar exempelvis, och
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omgestaltar industrilandskapet med ett väldigt svall.

Ett fullständigt järnverk består, ifall man enbart räknar de stora höm-
stenarna, av hytta, stålverk och valsverk.

Hyttan är "ankaret", säger en järnverksman. Här dånar masugnen, och
i den framställs tackjärn av sintrat järn med koks som reduktionsmedel.
Det är tappning ungefär var tredje timme, och då överröstas sorlet från
det rinnande kylvattnet av elementarkrafternas temperamentsutbrott. Det
stormar fram värme och rök, slagg och järn, tvåhundrasexti ton. I den mu-
rade rännan är en dammsten lagd, och där skiljs slagg och tackjärn åt. Slag-
gen rinner åt vänster, lättare och med ljusare glöd, medan järnets ström
löper i den andra riktningen, ned i en väldig skänk. Flödet fortsätter i tre
kvart, och efter hand lugnas processen.

Fem man jobbar här just nu, hyttdräng, slaggdräng samt tre hjälptap-
pare. For tjugu år sedan gjorde tolv man samma arbete, och då var påfrest-
ningarna större på varje enskild arbetskarl. Ändå anförtror mig hyttdrängen,
en reslig invandrare med en tung lans, ett spett som han bänder med i fåran,
att det är ganska många som inte stoppar för påfrestningarna, "plötsligt tar
det bara slut". De flesta andra har blandade känslor; de avskyr jobbet men
har mycket svårt för att bryta upp härifrån.

Jag får låna asbestkåpan och hyttdrängens hjälm med skyddsnät och
skyddsglasögon och går så nära ugnen jag kan. Genom de mörka glasen får
det fradgande järnet egendomliga färgnyanser; det skiftar mellan blekt rosa
och blekt svart, och de flygande gnistorna blir ozonblå. Ugnsvärmen, tusen
grader och mer. Det stramar i ansiktshuden som av en olidlig köld.

Mot slutet av utslaget sprakar det vildsint i masugnen, eld sprätter om-
kring och en kväljande brun rök väller fram. Det är tid att stoppa till tapp-
hålet, och hyttdräng och slaggdräng kan skjuta upp hjälmen i pannan och
ta sig en liten rast.

Från hyttan kommer det flytande järnet i skänkar till stålverket. Det
är en hall som är som ett helt landskap, en vidd under tak där hetta och
kyla möts i ett obehagligt korsdrag denna vinterdag. Att ta sig fram i stål-
verket är som att vandra över ett kalhygge eller i en blockterräng med vind-
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fallen. Det är en monumental oordning med något slags ordning i: slagg-
grytor, skänkar, tomma kokiller och kokiller med glödande röda göt, högar
av sand, travar av tegel och tunnor med dyrbara legeringsmetaller. I regel
är en av ugnarna under reparation. Man murar om infodringen i skänkar,
konvertrar, bländare och ugnar då och då, och oftast är det så brått att det
inte blir tid för någon städning av valplatsen.

Jag träffar en smältare. Vid elektrostålugnen är man tre, en "ugnsenhet'
bestående av smältare, hjälpsmältare och skänkskötare. Smältaren är av den
meningen att de svenska järnverken producerar mycket mer än de egentligen
har kapacitet för. Man sliter hänsynslöst på anläggningarna. "Pengar,
pengar!", säger han och blinkar.

En skrotkorg sjunker ned över grytan, och sexti ton klipp från valsverket
töms i ugnen. Det ryter till, när elektroderna pressas ned, och dånar och
brakar när ljusbågarna splittras mot det ojämna materialet. Det är ett ur-
sinnigt ramande som går över i en dov, skärande ton, då skrotet lite senare
har smält samman, man kan höra den över halva samhället på kvällen.
Smältaren tycker inte om den här musiken. Det blixtsprakande ljudet är
plågsamt, och det har han över sig kanske två timmar sammanlagt. Det dova
ljudet resten av dagen, för ugnen är ju alltid i gång. Ljusbågarna är besvär-
liga för ögonen, och sedan har vi hettan och det isande draget i ryggen, när
portarna öppnas på vid gavel och grensletruckarna skall in i stålverkshallen.
Detta är allvarliga ölägenheter. En smältare har dessutom höga elektriska
spänningar i sin närhet. Han har ansvar för en ugn som kostar tre miljoner
kronor, och varje kok är värt trettitusen ungefär. Att bli en fullgod smältare
tar ungefär lika lång tid som det behövs för att bli en bra läkare. Någon
likhet i fråga om lön är det dock inte.

I stålverket förädlas järnet. Genom tillsats av syre nedbringar man kol-
halten, och med legeringsämnen kan man sedan ge det kokande stålet de
önskade egenskaperna. Därefter gjuts stålet i kokiller, höga fonnar av
gjutjärn som rymmer mellan tio och tjugu ton. De står och svalnar här i
hallen med små fladdrande ljuslågor, eller också "strippas" göten, lyfts
ur och sätts ned glödheta i gropugnarna, där man kan ge dem rätt tempera-
tur.
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Nästa station är valsverket. Valsning är en formningsprocess men också
ett slags härdning; genom bearbetning förbättrar man stålets egenskaper.
Egentligen är valsverket en serie av verk, med olika förfaranden och olika
dimensioner på ämnena. I Oxelösund är valsverksbyggnaden 640 meter
lång, och där valsas plåt med en tjocklek som varierar mellan fem och
hundrafemti millimeter. I dag är valsning i regel ett högmekaniserat sta-
dium på järnets väg, delvis datastyrt, men på sina håll lever hantverket
kvar mitt i tekniken. Här kommer betan, illande röd med lite svart glödskal
på ytan, och så stiger valsverkaren ut och möter järnet med sin stora knip-
tång och lotsar in det i rätt valsspår, smidig som en flottare. Så går hetan
genom valsarna, kläms till sin avsedda form och får sedan ligga och kallna
på svalbädden längst bort i hallen.

En äldre valsverksarbetare talar om det nya och det gamla. Han har inte
så stor respekt för de senaste konsterna. "Där sitter en gubbe vid ugnen
där borta och trycker på en knapp. Det är skillnad att stå vid valsen och
ta varenda bit själv och springa ut där och få igenom den på kortast möjliga
tid för att hålla biten varm. Och så han som sitter stilla på en poll och bara
har att trycka på knappar och säga adjö till biten, när den springer förbi,
m!"I»

I dag förändras allting snabbt. En jämverkschef diskuterar de små bruken
som befinner sig i en besvärlig omstälhiingsperiod, där man nu måste slå
om från en ganska stillsam lunk och öka tempot. Han tycker inte om bruks-
andan, det är en slutenhet som han upplever som farlig, men han tycker
synd om mänskorna, "människor som lever kvar i 1700-talet och plötsligt
tvingas in i 1900-talet".

Förändringen har kommit med långsammare steg inom järn- och stål-
industrin än på verkstadssidan, men nu skymtar en teknisk och kanske också
en mänsklig omvandling runt hörnet. Redan under det här decenniet kom-
mer, tror disponent Sebardt i Järnbruksförbundet, "den pågående utveck-
lingen mot utjämning av kategoriskillnader" att bli helt genomförd, och
i stället för "arbetare" och "tjänstemän" får man "personal" eller "med-
arbetare". "Vi kommer att ha operatörer i alla kategorier, vare sig det
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gäller valsverk eller datamaskiner." Disponenten anser att vi med ett för-
bättrat utbildningssystem kommer att få en snabbare ståndscirkulation; de
dugliga avancerar ohindrade från botten och rakt upp till de högsta ledar-
befattningarna.

Detta är en alltför ljusblå framtidsversion. Den högutvecklade tekniken
kan komma att binda lika väl som att befria. Vid en konferens för några
månader sedan i Arbetsgivareföreningens och Industriförbundets regi om
automationens inverkan på människan målade en företagsläkare upp en
skräckbild av en framtid som vi delvis redan har stigit in i: "Det finns
exempel på att människor fått hallucinationer, när de stått och stirrat på
en instramentpanel som fungerat &å perfekt att de aldrig behövt ingripa.
De har till slut fått för sig att något hållit på att hända utanför deras kon-
troll, och de har då vidtagit åtgärder som ibland vållat allvarliga driftstör-
ningar. För att undvika sådana psykiska genomklappmngar har man på
fullt allvar övervägt att i fjärrstyrning av en. produktionsprocess program-
mera in signaler om vissa fel, utan att felen finns där i verkligheten. På så
sätt skulle nian kunna bryta rutinen för den anställde och tvinga honom till
vissa ingripanden och därmed hjälpa honom att bevara sin psykiska hälsa
och balans.'??
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Han har akademiska studier bakom sig men växte upp i ett arbetarhem.
Från första stund kände han sig hemma här i brukssamhället. Han hade
upplevt forshiingsarbetet som "verklighetsfrämmande". Nu gjorde han
någonting påtagligt, och det var en befriande känsla.

Han tycker det är roligast just nu, barnen är inte på långt när utflugna
och "det har inte gått rutin i så mycket".

Han håller med om att arbetarna i stålverket har ett stort ansvar, för
människor och för produktionen, och att de inte kompenseras ekonomiskt
för den bördan. Han säger: "Jag är inte främmande för tanken att vi skulle
ha samma lön allihop i stålverket. Men jag vill behålla den befattning jag
har!"

Politiskt kallar han sig "neutral" och söker balansera Svenska Dagbladet
med Aftonbladet. Bekantskapskretsen består av ingenjörer. Umgänget är
relativt ytligt, männen i ett hörn för sig. "Vi pratar om verk, alltså." Hans
fru: "Och vi pratar om barn, hemhjälp, diskmaskiner, mat. . ."59

- Hur känns det att vara chef? Finns det inte en risk, när man stiger i gra-
derna, att man kommer på avstånd från människorna på golvet?
- Jaa, och jag är rädd för att jag ska få uppleva en sån situation. Det är
klart att om jag kommer i den positionen, så upplever jag det väl kanske
inte. Men jag tänker på det nu.

När en chef får bestämma mer, så ställs det ju andra krav på honom. Han
blir mer administratör och det kan bli svårt att behålla kontakten, när man
sitter i det där ombonade stora härliga rummet.

47Järnverksarbetare, NJA



Jag kan nämna ett exempel. Man tycker att man vill ändra på en sak inom
avdelningen, så att det blir arbetsvänligare, men det kostar en viss summa,
och man lägger in hela sin själ för att få dom där pengarna. Man har ju
inte beslutanderätt om nyinvesteringar, även om det bara är ett par tusen
kronor. Nå, så skickas då ett anslagsäskande uppåt, och man talar sig varm
för varan. Ja, så får man ett avslag på det. Då kan ju reaktionen ofta bli
att: "Dom begriper ju ingenting där uppe! Dom sitter så långt ifrån verk-
ligheten!"

Man kan ha en målsättning: att dom anställda ska ha det så bra som möj-
ligt, men det blir inte så mycket av den, det är liksom en bitter erfarenhet.
Man får inte som man vill alltid.

Fast dom gånger man kan få med sig en högre chef på en runda i verket,
då kan man få pengar. Man kan ju inte be dom komma ner. Utan när dom
kommer ner och vill gå ut och se verket, så får man försöka fånga upp dom,
och om dom då är på det humöret så talar man om hur man vill ha det. Och
det tycker då dom också. "Ja, men kommer du inte ihåg det där jag skrev?"

Jovisst, jaa . . . skicka upp ett papper igen!" Och sen går det fort.
- Men Gud måste komma ned till jorden alltså?
- Ja. Och det här är ju ändå fråga om mindre saker, som absolut inte

kan äventyra ett företags ekonomi.
— Hur ser den idealiske chefen ut egentligen?
- Han ska nog vara rätt ung och kunna förnya sig. Men det räcker ju inte

med att bara vara ung.
Vår verkmästare han har lärt mig så otroligt mycket om hur man ska re-

sanera med folk, han har finslipat det hos mig, och han är nu sextifyra och
ett halvt år ungefär. Han har ständigt förnyat sig. Han har inga skolor, men
han har följt utvecklingen och han vet mycket mer om metallurgi och hur
man ska handskas med stål både praktiskt och teoretiskt än vad en bergs-
ingenjör vet, när han kommer ut. Så han, han är ung . . .

Jag tycker nog att många av dom tekniker som jag träffar är dåligt all-
mänbildade. Det är påfallande många som inte vet vad som rör sig i sam-
hället. Jag tror inte dom läser tidningar så mycket, och det är ju där man
lär sig. Man är inne i språket, om man följer med, det allmänna språket,
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Samhällsspråket, och det anser jag väldigt viktigf;.
- På en sån här arbetsplats kan det väl ibland bli lite hårda tag mellan

dom anställda och närmaste chef?
- Ja, visst händer det att folk öser ur sig, avreagerar sig. Dom tycker att,

Det är fördjävligt att det ska vara så rökigt här", till exempel. Det är det
också, och vi kämpar mot det. Eller dom kan säga: "Hur tusan kan du sätta
upp en sån här ovan kranförare? Ta en direkt från gatan och vi ska gå här
under och riskera våra liv!" Det är ofta så där tillspetsat, och det broliar
bli så, när nånting inte går som det brukar göra, när nånting hänger upp
sig. Det finns en del som inte behärskar såna situationer.

Den bästa metoden är ju att sakligt redogöra för vad man har gjort åt
saken. Man får inte ha kort stubin. ]V[an måste låta den andre prata ut. Man
förlorar på att bli arg, för då har man ju ingen kontroll över situationen.

- Nu är det lite skillnad i villkor förstås. Du sitter där innanför glas-
dörren, och den här mannen som grälar på dig, han är ute i röken.

- Men jag är rätt ofta ute i röken också!
- Fast om, stålverksarbetaren förlorar sin självbehärskning, kan det bero

på att han är osäker i jobbet eller har ett labilt temperament, men också på
att han har en speciell påfrestning. Draget om vintern, röken . . .

— Jaa, visst tusan förstår jag det. På vintrarna är det fruktansvärt, man
bävar när man går dit upp, en rök så man knappt ser nånting. Och i vissa
sammanhang säger man ingenting, man bara lyssnar. För att argumentera
med en människa som är trött och svettig, det ska man inte göra. Därmed inte
sagt att man behöver bli känslokall, men när man är i en arbetsledande ställ-
ning, så följer det med den rollen att man uppträder som den som andra kan
hålla i handen, när det blåser.

Man ska inte söka strid. Man ska se vartåt det barkar först. Om det är
nånting djupare, det märker man snart.

När det inte går att lugna ner situationen, då får man ju inte bara lämna
en individ, men han måste bort från platsen. Han kan komma in till mig, så
får vi resonera om problemen. Människor som arbetar i en sån här miljö
tar gärna till flaskan. Det är ett slags primitiv tillvaro, ungefär som i lum-
pen, och så har dom tre friskift. Dom arbetar tre förmiddagar, tre efter-
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middagar, tre nätter och sen är dom lediga tre dar, och då kan det vara
roligt att köpa lite glädje på flaska, glömma det här.

Det är kanske inte så fysiskt hårt, jobbet, men lite hektiskt och äventyr-
ligt och ... stort. Det är som skogsarbetare som ligger ute länge och arbetar
i ganska enkla förhållanden. Det är en viss kategori av människor som
jobbar på såna här arbetsplatser, och dom är mycket svåra att omplacera,
att sätta i såna yrken där man synar och styr med knappar och sånt; det
blir väldiga konflikter.

- En del påstår att det finns ett särskilt fint kamratskap i hyttor och i
stålverk.

- Jag upplever det kanske inte så, men man är beroende av varandra.
Man är beroende av att närmast föregående, att han gör . . . till exempel
tappar stålet vid en viss tid, och så ska man ta hand om det sen. Man är
beroende av varandra, och man kan röra sig relativt fritt på arbetsplatsen,
så man känner varandra ganska väl.

- Var står ni chefer i den gemenskapen?
- Vi ska ju se till att dom här länkarna hänger ihop och att det flyter.

Jag tror att vi är rätt så mycket "med" dom. Man måste vara nära här. Det
är ju bara att öppna dörren, så är jag rakt ute i röken och dånet.

- Själv arbetar du alltså i ett medelstort företag som. har anknytning till
ett mycket stort. Hur upplever du ASEA ?

- Det är ett byråkratiskt företag, i den meningen att det är väldigt styrt.
Det känner man nog av lite grann. Man känner pusten av det. Vi trivs nog
med att vara självständiga här, vi vill inte ha för mycket inblandning i våra
angelägenheter.

Jag tycker själv inte att det är särskilt lyckligt att det är en man som har
så stor makt som Wallenberg. Han är en skicklig företagare och har gott
om kapital, och på det sättet så kan han styra stora grupper av människor,
indirekt i varje fall. Rent alhnänt sett så tycker jag intuitivt att det inte ska
vara så, men det fungerar bra.

— Vad skulle hända, tror du, om vi fick mer socialism i det kapitalistiska
Sverige?

— Bara det inte blir en ny maktkoncentration, för då blir det inte nåt
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positivt med det. I Sverige så har vi trots Wallenberg etc ett rikt förgrenat
näringsliv med många små företag.

- Har du blivit mer konservativ, sen du kom till den här miljön?
- Det är klart att man har blivit en borgarbracka. Man är etablerad i

samhället, och jag ser inget fel i det, för man kan inte hålla på att debattera
hela livet. Jag anser det vara ett värde att kunna utföra nånting, att få
resultat.
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Ett bruk inne i skogslandet. Det är en söndag i mars, och avdelningen håller
sitt årsmöte klockan tre i Bruksgården.

Ett sextital medlemmar har mött upp, mest äldre män i grå, bruna eller
mörkblå kostymer. Fem över tre slår Lundgren, smed och avdelningsord-
förande, klubban i bordet. Först informerar han om förhandlingarna mellan
LO och SAF om de fackliga representanternas rörelsefrihet på jobbet, men
ingen har något att säga i den angelägenheten och rapporten läggs till hand-
lingarna. Lundgren fortsätter. Det skall investeras pengar i valsverket, som
nu börjar bli nedslitet. Han redogör för insatsen, bolagsledningen ämnar
pumpa in fem miljoner. Därefter säger avdelningsordföranden tungt, som
om han satte foten i djup snö för vart tredje eUer fjärde ord: "Det är ju så/
att det här företaget/ är varat levebröd/ så vi måste kämpa .. ."

Meningen glider ut i en eftertänlcsam tystnad. Trots vagheten är det en
vändning med en märkbar resonans, en sats som tycks överensstämma med
den allmänna meningen inom denna avdelning av Svenska Metallindustri-
arbetareförbundet. Läget är en smula pressat, konjunkturerna kan snart
tänkas vika och ibland har man nog här en känsla av att man lever på nåder.
Därför gäller det att kämpa. Inte kämpa mot kapitalismen utan kämpa för
företagets möjligheter att överleva.

Sedan diskuteras det arvoden, och mötet beslutar att ersättningen till de
flesta befattningshavare skall fördubblas. Ordföranden får påökt från tusen
till 2.500 kronor, sekreteraren får femhundra, huvudskyddsombudet fyra-
hundra och fanbärarna, Henry Andersson och Ernst Gustafsson, tjugu kro-
nor for varje högtidligt tillfälle. Någon motiverar höjningarna så här: "Det
har ju blivit nya tendenser.^ (Han menar ett ökat tänkande i pengar och en
3f Isaksson — Hermanson
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ökad ansvarsbörda för de förtroendevalda, som de måste få en kompensa-
tion för.) Så läser man upp protokoll, räkenskapsberättelse samt styrelsens
redogörelse för verksamheten under det gångna året. Det hölls fem ordinarie
möten, och styrelseledamöterna sammanträdde vid åtta tillfällen. Avdel-
ningen har 570 medlemmar, därav elva kvinnor, fast av de senare är tyvärr
ingen närvarande vid årsmötet.

Det är ett lugn över församlingen, en blid samstämmighet, som mellan
kyrkobröder.

Nu skrider man till omröstning. Det inträffar inga överraskningar, iitan
valberedningens förslag vinner bifall och Sven Lundgren omväljs enhälligt
för ytterligare två år.

Ett samtal med en metallarbetare på en annan liten ort. Evert Hansson
är förtidspensionerad och bor med sin hustru i en HSB-lägenhet. Vi sitter
i finrummet och sprakar. Det är en väldigt dämpad stämning omkring denne
man, en tystnad som pendylen tycks markera, lystnader som han sjunker in
i och mödosamt reser sig ur igen. Stillheten utanför: klockan fyra på efter-
middagen en frostgrå novemberdag i ett tynande industrisamhälle.

Först arbetade Evert i skogen, men i början av trettitalet blev han järn-
bruksarbetare. Den längsta tiden var han inom masugnsavdelningen och i
martinverket. För tre år sedan sa hjärtat ifrån. Nu går Evert ut med sin
fru på försiktiga promenader i samhället och ser på TV om kvällarna.

"Järnbruk", säger Evert Hansson, "det är ju ett ganska hårt arbete." Han
talar om gruppen, laget och betydelsen av att ha "en stadig kamrat . Förr
fanns det en samhörighet. Kom någon inom skiftlaget på efterkälken, så
fick han hjälp. "Sedan var det nog också så att dom gamla ville inte lämna
skiftet, utan att det var i fullgott skick." Det var en sådan anda, men så
blev det "krig och de här orostiderna och oreda på arbetsplatsen", och
det gick utför med sammanhållningen. Det kom arbetskraft från andra län-
der, människor med mindre ansvarskänsla.

Om företaget talar Evert Hansson med påtaglig sympati. Han håller med
om att det inte har gjorts nog för att bekämpa buller och drag exempelvis.
"Men, om man ska vara rättvis . . . jag tror inte att det är någon företags-
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ledare nu för tiden som tycker att, Det struntar vi i, för det ger inga
pengar! . . . Men dom kanske menar att det där med produktionssiffrorna
och tekniken, det måste vi lösa först, och så ska vi försöka ordna med det
andra sen." Han tycker att företagen månar om den äldre arbetskraften.

I och med att man inte kan hålla på längre, så försöker dom ändå hitta på
någon sorts sekundärt arbete som man kan utföra."

Hansson tror inte på medbestämmanderätt, för "det fordras ett så kolos-
salt stort ansvar och kunskap", och han ställer sig skeptisk till socialise-
ringar. Han hänvisar till det bostadsområde, där han hyr. "Nu vill jag inte
förhärliga den enskilda kapitalismen, men vore det till exempel ett enskilt
företag som de eller de personerna har satsat sitt kapital på, dom är mycket
noga om att se till att allting är juste. Men det syns här att det kan vara lite
si och så med det! Och påpekar man saker och ting, så skyller dom på var-
andra; det finns ingen personlig ansvarighet."

Hansson anser att det har blivit bättre i Sverige och att det är viktigt med
demokrati, "men det är beklagligt att det drar så stora nackdelar med sig".
På arbetsplatserna har det kommit in en ny ton som skärrar i hans öra. Om
det uppstår en teknisk malör, så kan yngre arbetare i dag "kosta på sig
till att ryta ifrån åt vem. det vara må; det är som ett kommando nerifrån
och upp". De fräser: "Ja, det struntar vi i, för när klockan blir åtta, då
går vi hem\" Också i andra sammanhang har det blivit mindre hyfs. Inte
minst så borde den studerande ungdomen vara mer mån om sitt anseende.

Jag frågar Evert Hansson, om det finns någon offentlig person som han
beundrar, en idol. "Jaa", svarar han, "det har jag haft och det har jag än.
Jag tycker bäst om Arne Geijer."59

Samhället ligger i en svacka, på den plats där ett mindre vattendrag mynnar
ut i en sjö. Förutsättningarna har funnits här i alla tider för industriell verk-
samhet: malmen i berget, skogarna runt omkring, ån och i ån ett litet fall,
där en stångjärnshammare en gång stampade och en smedja lyste upp vinter-
nättema. En viktig faktor var också arbetskraften, de pojkar och män som
vaktade elden i ugnarna och ledde metallens flöden och Bearbetade ämnena.
Husen där de bodde står kvar, några av dem, vid bruksgatan, förbindelse-
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linjen som en handlingskraftig patron för tvåhundra år sedan drog upp mel-
lan den världsliga maktens säte och den andligas, bruksherrgården och Guds
hus.

Brukssamhället var ett perfekt konstruerat klassamhälle. Det var över-
skadligt, schematiskt, med en otvetydig åtskillnad i intimiteten, inte sällan
med ån som en skiljande linje: på den ena stranden verket och arbetarnas
bostäder, på den andra sidan i någon avskildhet samhällets högre stånd. Det
var ett samfund där det var lätt att utöva social kontroll, uppifrån och ned
lika väl som åt sidan, inom den egna gruppen. Bara på midsommaraftonen
upphävdes för några timmar de fasta kategorierna, och brukspojkar och
bruksflickor svängde om på herrgårdslogen med damer och gentlemän.
Nästa dags kväll begav sig emellertid arbetarna till sitt nattskift igen, och
allt återgick till det sedvanliga.

På gamla fotografier framträder gestalter och anletsdrag, smederna i
sina fotsida skjortor av blaggarnslärft med stel hållning och magra ansikten.
Det var yrkesstolt folk, men vi vet också att de levde i ett beroendeförhål-
lande. Vid Söderfors bruk tog arbetarna för hundra år sedan av sig mössan,
när de passerade herrgården, och på en del orter var ordningen den att
arbetaren skulle be bruksherren om lov, när han ville gifta sig.

Inte minst var det naturligtvis ett ekonomiskt beroendeförhållande. Bruks-
ledningen utbetalade ogärna någon kontantlön; i stället hade de anställda en
motbok, på vilken de tog ut sin betalning in natura, i enklare konsumtions-
varor. En månad år 1884, berättar en gammal lancashiresmed i "Järn-
bruksminnen", återstod det av månadslikviden "två öre i den runda bleck-
asken" sedan avdrag gjorts för potatis och ved. Ett annat bindemedel var
hyreskontraktet. I Domnarvet byggde bolaget i början av det här seklet
småstugor åt verkets arbetare. Husen försåldes billigt, men köparen fick
underteckna en förbindelse, enligt vilken han lovade att arbeta åt Bergslaget
i minst tio år samt inte avyttra fastigheten till någon som inte var verksam
vid företaget.

På högre nivåer i brukssamhället var livet angenämare, fastän den goda
stämningen tillfälligt skingrades, när den förste socialistagitatora dök upp i
vägkorsningen med slokhatt och dammiga skor. Sommartid var platsen en
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grönskande idyll: vita herrskapsbyggnader och lindalléer, sorlande vatten
och dungar av al kring de fiskrika dammarna.

Patriarkalismen levde ett långt liv trots de ekonomiska kriser som kom.
Den svåraste omställningen inom bruksrörelsen skedde under 1800-talets
senare hälft, då industrialismen erövrade landet och nya metallurgiska me-
toder revolutionerade hanterandet av järnet. De flesta av familjebruken
kunde inte följa med i utvecklingen utan slogs ut eller slogs samman. En
ny nedgångsperiod inträffade på trettitalet i samband med den allmänna
ekonomiska krisen i industriländerna. Där man lyckades uppehålla driften,
var det vanligt med deltidspermitteringar. Man jobbade några dagar, och så
kom det upp en lapp vid porten: "Verket stannar vid skiftets slut. Bud
skickas." På kontoret fanns det däremot arbete året om.

Äldre jämbruksarbetare talar mer om glädjeämnena än om orättvisorna.
Det var roligare förr, menar många; man skämtade i jobbet, och man kände
sig trots allt på många sätt mindre bunden än i dag. Inom arbetarleden var
det en fin sammanhållning, och om det knep så hjälpte man varann med en
tia, en halv skäppa potatis eller ett handtag på egnahemsbygget. Alla kände
alla, och vackra kvällar gick man ut och promenerade i centrum. "Men
nu . . . när Konsum stänger klockan sex, då är hela samhället dött'."

De små självständiga bruken kunde, om tillgångarna förvaltades väl, reda
sig ett stycke in på femtitalet. I dag är praktiskt taget alla anslutna till en
koncern eller ett större företag, och hanteringen är specialiserad. Bruket
har blivit ett "beställningsskrädderi som servar varv och verkstäder", som
en företagsledare uttrycker saken.

Han har vuxit upp "med ett dass på gården", i ett arbetarhem, och när
han blev platschef, avskaffade han med ett par penndrag en rad traditionella
tjänstemannaförmåner. (Det är drygt tjugu år sedan. Då för tiden hade
kontorsfolket fri bostad, fritt bränsle och rabatt på mjölken.) I dag tycker
han att samhället är harmoniskt. Det finns en avgörande motivation för arbe-
tet. Här verkar alla för samma mål: att bruket skall hålla ställningarna.
Allting är överblickbart, "man ser vad det man gör blir av", och denna
känsla av sammanhang skapar en ansvarighet. Därför är svinnet obetydligt,
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och stölder förekommer knappast alls.
En ingenjör i ett annat brukssamhälle upplever en liknande harmoni i sin

miljö. Han tror att arbetarna håller mer på företaget på sådana här platser;
verket blir "nästan som en individ", och även om det ofta gruffas om lönen,
känner man en sorts tillgivenhet gentemot försörj aren. Det är också en vänlig
stämning mellan folk, "man tar hand om människor mer här". Allt går i
lugna banor, men samtidigt känner man att man uträttar någonting av värde.
Man gör stål och bidrar till exportinkomsterna.

Frågar man yngre arbetare om bruksandan, får man oftast helt andra
svar. En smedslärling bekräftar att "man känner sig som en människa'
på en sådan här ort, i motsats till i storstäderna, men att folk är "så trånga
i huvudet". Han upplever de äldre jobbarna på bruket som onödigt före-
kommande; sitter de på en rast och verkmästaren kommer in, så reser de sig
genast, ödmjukt och skuldmedvetet. En traversförerska talar om instängdhe-
ten i brukssamhället, hur illa till mods hon kände sig, när hon först kom hit,
därför att hon här konfronterades med ett strängt uppspaltat samhälle. (I
det nya brukssamhället umgås man inom sin grupp, som man gjorde i det
gamla, ifall det inte är fråga om utövande av idrott.) Hon känner sig upp-
rorisk, när hon tänker på dessa arbetarföräldrar som gör allt, för att deras
barn skall få klättra upp en samhällsklass och sitta på kontoret. "Dom får
lägre betalt än vad jag har, men det anses som finare." Ibland möter hon
hela raden av välklädda flickor som går hem för att äta lunch, och de
mönstrar henne "uppifrån och ned" och ser rakt igenom henne.

"Har ni några borgerliga arbetare här?", frågar jag avdelningsordföran-
den efter årsmötet. Lundgren svarar: "Vi har bara borgerliga arbetare,
allihopa Han ler, han skrattar men det kan hända att han menar allvar. På
mötet framkom det sannerligen inte några omvälvande förslag. Fyra yngre
män var med i samlingssalen, men vid kaffet efteråt satt de i en grupp för sig
i den vita salongen, skägg och tröjor bland de {inklädda och slätrakade.

Intrycket av att bruksmänniskan i Sverige inte har någon radikal lägg-
ning tycks bekräftas av Walter Korpis och Bengt Abrahamssons undersök-
ning av fenomenet "vilda strejker". Järnbruken karaktäriseras enligt deras
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rapport av en låg konfliktnivå. "Arbetet uppfattas på det hela taget som
meningsfullt och stimulerande även om bundenheten är relativt hög. Miss-
nöjet med företagets politik gentemot arbetarna och med förhållandena på
avdelningen är påfallande litet." Den fackliga organisationen är i regel väl
utbyggd på sådana platser och intresset för fackliga frågor förhållandevis
stort. Ändå är de fackliga kunskaperna "av någon anledning sämst av alla
undersökta kategoriers". Vidare är det politiska intresset svagt och "före-
komsten av politiska aktivister och opinionsledare" obetydlig.

Förklaringen till denna relativa passivitet i de strävsamma brukssamhäl-
lena måste sökas långt tillbaka. I brukssamhället har det tidigt skapats ett
bindande system: en skiktning i klasser och en uppdelning av arbetsupp-
gifter med sysselsättningar som ofta gick i arv från far till son. Samhällets
överhet gynnades av den avskildhet i vilken man levde, och arbetsköparen
kunde vraka och välja bland arbetsvilliga utan konkurrens av andra före-
tagare. Det uppstod en bindning, praktisk och ibland också känslomässig;
företaget upplevdes mindre som utsugare än som "levebröd". Under mellan-
krigsperioden jäste det på sina håll, men det mesta av den politiska energin
förslösades i kampen mellan de båda arbetarpartierna.

I dag har de yttre förhållandena förbättrats på ett iögonenfallande sätt.
Arbetarna vid bruket har byggt sig villor som kan förväxlas med tjänstemän-
nens. De skymtar inne i talldungarna med garage och flaggstång, och de
betyder sparande, möda och bundenhet. Skulle Lruket gå över styr, så blir
man tvungen att sälja och flytta från orten, och därför tar man hänsyn. "Om
vi fick igenom en höjning med två kronor av medeltimlönen", resonerar en
sotig gjuteriarbetare i en krets av kamrater, "då fick dom stänga butiken
här." Det är ett pinsamt faktum att på det stora företag några mil bort som
bruket numera är förenat med, ligger snittlönen nästan två kronor högre än
här inne i skogen. (Tjänstemännens löner lär däremot ligga på samma
nivå.) Ändå tycker de flesta som gjutaren och håller inne med sina krav.

På kvällen ser man de äldre, de gör en runda i skynmingen för att röra på
benen. Tystnaden nu och ett avlägset lok på banan. Kiosken som stänger nio.
En gammal arbetare går förbi. Keps, händerna nerkörda i fickorna och en
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huttrande hållning, som arbetslösa ute i det gamla Europa. Täckjackan med
reflexband i midjan och på ryggen.

I centrum, där de röda bruksgårdarna ligger i en rad, är det livaktigare,
för här bor brukets invandrare. De flaggar med tvätt, och det finns gott om
barn i husen.

Någonting har hänt, slutenheten håller på att brytas upp. På bruket finns
det två företagsamma ungkarlar som skaffat sig fästmö i Polen genom en
kontaktbyrå och nu väntar dem över. I snöyran på huvudgatan vid posten
får jag ögna ett brev från en 39-årig kvinna i Szczecin. "Älskling, jag älskar
dig!" etc.

62

s

.4';

s^

fm!.

.;ssni

•x.;

K 

m
HI.
vs-

;-i'e

itil

Iira
~^..

K- f' »<
ii-.

; ^: ^

 :
s

.a
n

!:t^

mm
^ y

sf-u'
"^fK

Stålverksarbetare med hörselkåpor, Surahammars bruk.



Vs,
11*1

7SS8Sfc:

fe

I*

,«a
sSK

^aa

r :] w

».
?a
•

;^^

.•^

I

^•^
:.^

i^—^liäl
Via

m

•i

v-
1*^.

i-^
-N
v

^itiéa'^

^
^»rfl :?-•»- »

^.WfM^

^INli:,
:^<^:'y:

:.{^
»8;-;,.-.-s?;u!^y;.p;;-;-.^

g»i
19

g^
m

B

fit

'"**»».

PSSSS9

1:

:'l;"::l!^?;:"^a:ts

:t^^ ^:-:l..l;:HÄiS'ä

fé»1
 1

^r"::.^i!^^

K.*''-'

t':'.,;f'
•Sia:

i!a
SKA

%<
Tio minuters rast.



^SS^-!'"""--' 'sggsr
^ 

&^
I

t«»,l
"f

9y el

•»NB s•s Elå ttin

^

s"MM
^

i
IS

åa liä»B
d Si

m »u* 1»B^-*

II
i?rI

s
"m

s^

ft%:n
m

's,•

tfl

A:ä!>-

m.s

•
1

^
\

^ärtB-^£i »
I

•¥-åsB
!t»:li

•*"* .^ &K. <tAIt-
Is ffeiSSife £«'•^s *.

dCS—^. RIS i ,*
we ISK;* is ~sm

r
f '<s- i-1A&K »u»•^• ffi s;^R ...s

SE»t

a'M»ft
s^

•aaSE K^»f1
iiSil

•B

•it»

6766

Lunchrum, Domnarvet NJA



M
Ss
'^

IS

 1

Nlii

IM

?(
i:

U j

a

!|Ä
~a

SäSWaSRI

SSWSiSwS

!giWw'så

i»WKK-W

^

.^»'

t

;^w

"i;i'%S^
'**K'::i';S!-xfil

^:Ä^

Ka•Ii
Bffi:;

?au

.1^

•:VM
'^

*':."s"E£;;":wIA;i:l'7M

»w
"Ig.

u

K a Blä

<?-Si

Bl

•^

ss

^/^y"y^^^

Ss&T'@i"!,.::""!.'M^"'W

^

Bft®®i%%

sssssss

^

Omklädningsrummet för valsverksarbetare, Motala Verkstad I väntan på järnet. Stålverket, Björneborg.



En motståndsmän

Bengt, fyrti år, ståltappare. Han står med en kompis på bryggan och tar
emot järn. Skänken rymmer 130 ton, och från den skall det flytande stålet
tappas i kokiller. Egentligen är Bengt ett slags gjutare.

Farligt? Nja, om det är "livsfarligt att leva", som någon har sagt, då är
det också livsfarligt att vara ståltappare.

I yrket har Bengt jobbat i åtta år. Dessförinnan hade han ett femtital
knog; han har gjort upp en lista och räknat ut summan. Bland annat så var
han vägarbetare, svaryare, sågverksarbetare, mejerist, bagare, sjukvårdare,
stuvare, sjöman.

Bengt läser mycket, skönlitteratur, verklighetsskildringar, politik, och
han känner sin tankes genomslagskraft. Han har självkänsla. Han har en fri-
hetslidelse och vill inte klättra på det här samhällets stegpinnar utan verka
underifrån, hålla sig "nere bland dom låga buskarna .

- Har du känt nån gång att du skulle vilja . . . explodera?
- Nej inte så, men man kan ju känna vanmakten. Och hur man ska av-

reagera sig från den, det vet jag inte. Med vanmakten menar jag då att man
känner att det finns ett inflytande uppifrån som hela tiden liksom trycker
ner mig.

Jag vill känna att även fastän jag befinner mig på golvet, på den låga
nivån, så ska jag ha ett värde. Jag vill inte ha ett erkännande från någon
speciell människa, men jag vill ha ett svar från dom människor som bestäm-
mer över oss. Jag vill känna att dom uppfattar oss som människor och inte
som några robotar.
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- Och ett sånt svar får du alltså inte?
— Nej. Det har inte skymtat heller. Jag har många gånger tänkt så här:

Jag är säker på att det finns ett departement, fast det inte är inskrivet i. . .
Det finns inrikesdepartement, utrikesdepartement osv, men det finns också
ett departement som arbetar med att bearbeta oss till fördumning, så att vi
ska acceptera det här slags systemet som är nu alltså.

Det är kanske inte en medveten politik. Men du vet, när dom etablerar ett
nytt industriområde, då blir det en kategoribebyggelse för det första, då spal-
tar dom upp. Dom bygger stora tjänstemannavillor, för att tjänstemännen
dom har större förutsättningar att kunna ta del av större bostadsyta, lite
komfortablare förhållanden, medan jobbarn . . . det är inte så noga med
honom, vi spyr ut såna här kuber åt honom, så. får han sitta där! Och sedan
är det en uppspaltning hela vägen. Det är varat klassamhälle, alltså.

Klass eller kast. Till exempel när man läser en bok om Indien, så visst
faan känner jag mig som en harijan, en kastlös; jag har en djävla sympati
för dom där gubbarna som ligger på gatorna, för dom är ju jag alltså. Det
är jag som, ligger där!

- Dom som är över i det samhälle vi har, hur ser dom egentligen på er
50/n är under?

- Dom ser på oss som själlösa individer som inte kan uträtta nånting, om
vi inte får order uppifrån.

Vi är bestämda till vissa göromål på arbetsplatsen. Vi har vissa begrän-
sade områden att röra oss på, och vi kan inte ta del i det snack som dom
har för sig på sina sammanträden. Dit upp i dom högre divisionerna får vi
inte komma, för vi uppför oss klumpigt. Vi kan inte röra oss på samma sätt,
vi har inte den där kulturella uppfostran så vi kan gå med rakt huvud lik-
som . . .

- Tänker du på de högsta cheferna nu eller på ingenjörerna?
- Cheferna. Alltså en ingenjör han ser ju upp till sin chefsingenjör och

chefsingenjören ser väl upp till . . . och sen blir det en schattering där. "Har
du tagit ingenjörsexamen på den där skitskolan, va"; där har du också ett
kastsystem.

Sen har vi ju de där riktiga höjdarna. Dom kommer som . . . hierarkiska
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gestalter bara och går igenom lugnt och stabilt och tittar nedlåtande på
menigheten som krälar i dammet där. Jag vill inte ha kontakt med den typen
av människor, för jag har diskuterat med många utav dom; det är torra
människor som bara diskuterar arbetet, produktionen, "resultatet av våra
gemensamma ansträngningar osv.

Dom säger "vi" och "vårt", men jag äger ingenting här. Dom försöker
smyga in det där, du vet - Köp en aktie!, men det är ju bara ett sätt att binda
arbetarna. Dom tycker att fackföreningen har fått lite för mycket makt, fast
den ju inte är så stark i dag att den kan förhandla på jämställd basis, och
då vill man splittra upp gubbarna.

- Men är inte det här ett av dom bästa företagen i Sverige?
- Ja det tror jag, men det är inte fråga om det "bästa" företaget, det är

inte fråga om det. Det är samma grunka hela tiden! Du får en snyggare
paketering på grejerna här bara, och sen tror vi då att vi är en bättre gynnad
grupp. Alltså, då spelar dom ut oss mot andra, se vad bra ni har det här. . .

Det är samma klassamhälle. Det är det här trycket som liksom vilar oppå
skallen på mig, va. "Man kan inte se skillnad på människor hos oss", säger
man. Jag kan märka att jag är jobbare! Det märker jag på . . . enkla saker
alltså, uppförandet osv. Det har med jobbet att göra, för det är ett ena-
hända, enformigt sätt att varje dag.. . Du, jag tänkte så här en dag: Om jag
vore sångare eller skådespelare, ja eller författare, vi kan ju ta det exemp-
let! Du kan använda ordena i en massa sammanhang. Men du, om vi säger
att du sitter och skriver samma bok i tretti år! Det är inte så roligt för
dig då, du har inte förnyat dig, du sitter och rabblar på samma bok. Det
kanske finns exempel på såna. Men det är ju en upprepning som vi får hela
tiden.

Dom andra, man kan ju undra hur betydelsefulla dom är egentligen. Jag
brukar tänka så här, när jag ser en sån där typisk tjänsteman med perfekta
ansiktsdrag och den där stela, lite vansinniga blicken rusa iväg med en
sån där dokumentportfölj. Då brukar jag tänka: Om. jag fick titta vad han
hade i den där portföljen, för med det där uppträdandet så verkar det ju
att vara viktiga handlingar, som kanske kommer att beröra mig också!

- Tycker du att du själv sysslar med viktiga saker?
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- Nej, ja det där är ju svårt att svara på . . . viktiga. Det där med att vara
en "kugge", det är ju bara skitsnack, för att om jag är borta, så fungerar
det ändå. Det är precis som med aktierna, du är en kugge i maskineriet, en
liten del, men ändå ska du känna din betydelse. Det där är ett rävspel,
alltihop. Dom snackar ju så mycket om "demokrati". Alltså, har vi demo-
krati? Vi kan ju inte ha någon företagsdemokrati, så länge det är en grupp
som bestämmer över andra. Ja, sen har vi ju den politiska demokratin,
säger dom. Det har vi ju intel Att du som valboskap får springa fram till
en rösturna, va!

Demokrati, det måste ju komma underifrån, från arbetarna och också de
lägre tjänstemännen. Fast att där fortsätter dom ju också att spalta opp
oss. Men dom spaltar ju också opp oss inom jobbarnas led, genom att dom
inom industrierna till exempel betalar dig med femton kronor i timmen och
mig med tretton kronor och så vidare. Det är en medveten politik från före-
tagsledningarnas sida för att försöka slå en bräsch i den enhet som skulle
kunna finnas.

- Kan man åstadkomma ett förtroende inom nuvarande ramar? Eller är
det nånting som bara kan etableras i en helt annan samhällsform?

- Jag tror inte man måste skapa en ny värld för att genomföra industriell
demokrati.

Men jag tror inte på reformer, så som det har varit. Jag tror på benhårda
sammanslutningar inom arbetarrörelsen, stenhårda. Alltså dom skulle spika
en femton, tjugu teser, och dom skulle inte gå en millimeter ifrån det! Dom
andra snackar om "kompromisser". Dom säger: "Alltså, man måste ju göra
kompromisser." Vi måste inte göra kompromisser, eftersom det är vi som
hela tiden ska stå i jobbet, och en seger för oss, den undertryckta samhälls-
klassen, det är en seger för varenda människa.

Det är klart att om man jämför . . . Men våran problematik det måste ju
vara att lösa dom konflikter som uppstår här och sen sätta det i relation till
en helhetsbild. Och då, om vi förbättrar våra villkor här, så är det ett fram-
steg också för dom människor som nu är utsugna stenhårt utav amerikanskt
kapital exempelvis.

Det är skillnader, det är sant, men jag är ju fortfarande, tycker jag, den
4* Isaksson — Hermanson.
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där kastlösa typen av människa, fast jag har fått en bostad och har mat och
kan köpa kläder och böcker och såna här prylar, och mina barn är väl-
mående och om dom har anlag för det, så kan dom gå i gymnasium. Men
man får inte falla tillbaks i den här tankegången att, "Det är väl inte så
mycket att bråka om, ni ser ju att vi har det bra, alltså, vi har varat käk och
vi får våran kub att flytta in i, och allting är styrt utav dom där höga gub-
bama som sitter nånstans uppe bland molnen och blickar ner och rycker i
tömmania på oss ibland . . .

Jag har en känsla av att om vi kan slåss ordentligt för våra rättigheter,
så hjälper det dom människor som lider ute i världen.

- Och vilka är era rättigheter?
- Det är den mänskliga värdigheten för det första. Ja, men hur faan kan

det sitta en arbetarregering och ha makten i tretti, fyrti år i ett land och
inte åstadkomma annat än vad själva tiden har åstadkommit. Det är ju inte
socialdemokratin och Tage Erlander och Olof Palme som har ordnat mina
förhållanden. Det är ju tekniken, det är ju det sammanlagda resultatet av
allting som har kommit från andra länder. Men nästan inga reformer är ju
aktuella med tiden; dom kommer tjugu, tretti år för sent. Dom. har diskute-
rät saker och ting på trettitalet, men sen säger dom att vi har inte ekonomi
för att genomföra det. Ja, men då måste dom skapa det!

- Vad tycker du om den politiskt engagerade ungdomen i det här landet?
- Det är vad jag hoppas på, dom här ungdomarna som protesterar. Bru-

dar och killar som ställer upp och snackar för våra grejer, vet du, som inte
har varit ute på arbetsplatserna men som begriper sammanhanget! Dom be-
griper mer än vi som har gått i skiten. Dom ser det mycket bättre på distans.

- Men dom flesta äldre arbetare ser nog med rätt mycket skepsis på de
här ungdomarna.

- Ja, vad är inte dom skeptiska mot! Dom är skeptiska mot allting. Men
det är den känslan jag har, om ungdomen, att det är mina människor.

Alltså dom gör det också ur egoistiska syften, och det är ju riktigt, för
dom ser att dom blir också inslussade i den här automationen, så dom måste
redan börja på tidigt att bearbeta det här.

- Är det många arbetare, tror du, som trots allt är nöjda?

I

(

- Neej, det är ingen som är nöjd. I så fall, om det är en förnöjsamhet, då
är det en pådyvlad grunka, uppifrån. Det är en form av legaliserat bedrä-
geri som pågår hela tiden.

Ingen är nöjd. Man klagar, på fackföreningen, på allt möjligt. Ja, det
gör jag själv också.

Dom enda grupper jag har rört mig i, det är ju arbetarna, och det tycker
jag är dom bästa människorna. Därför att dom är jordnära, dom inser reali-
teter som är uppenbara, dom försöker inte ge sig i kast med att förklara
symboliker och sånt där. Utan dom är ju alltså materialister. Om vi bara
kunde rikta materialismen på ett sånt sätt att vi själva kunde få styra den,
i stället för att andra ska styra oss med sina värderingar!

- Vad vill du ha i stället för det som är?
- Jag vill att vi ska få inflytande, och att vi ska ha en organisation som

vågar skapa om det här systemet. Men det nya tänkandet kan inte komma
genom fackföreningsrörelsen.

- Varför inte?
- Nej, för den är en institution i sig själv, det är en byråkratisk apparat.
- Kan man inte förnya en byråkratisk apparat?
- Ja, men då måste man ju slå sönder den!
- M.en om vi inte slår sönder hela systemet, vad kan man göra då?
- Ja om vi ska fortsätta i den här trallen som är nu, med blandekonomin

och det, då måste det ju skapas in ett nytänltande hos dom människor som har
beslutanderätten hos företagena. Dom måste se på ett helt annat sätt på job-
barna. Vad har dom för funktion, måste dom säga sig, vad har dom för
människovärde?

Men jag menar inte att man ska kunna sitta på arbetsplatsen och diskutera
om Proust och såna här författare och Pascal och så där.

Vi ska ges samma rättigheter som människor, inte Lära vara producenter,
apparater. När man talar med en tekniker, så diskuterar han egentligen bara
maskiner. Dom har förstås trycket på sig att skapa ett resultat. Dom säger till
mig sisådär att: "Skulle du inte vilja ha avkastning på investerat kapital?"
Så har dom sagt. Då blir jag förbannad, för jag tycker att det där är ju en
floskel som dom har blivit itutade sig, fast dom är skolade människor.
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Det är ju människorna som är det väsentliga, inte maskinerna. Döda,äck-
liga apparater som står och spyr olja och djävulskap, det är ingenting!

Alltså, jag tycker inte illa om arbetet som sådant, utan det är allt det
andra, känslan av att man inte är värderad som en människa utan som en
"kroppsarbetare" som säljer sin kapacitet.

Nu har inte jag fått ett förstånd så att jag kan sitta och bearbeta tekniska
fraser och så vidare, för jag är kroppsarbetare; jag är det genom generatio-
ner, det känner jag i mig. Och dom köper mitt arbete! Då blir jag förbannad
ibland på det systemet. Det är en aggressivitet som jag måste få utlopp för,
eller en energi som måste förbrukas på ett speciellt sätt. Jag måste ladda
ur mig, och det gör man ju i jobbet. Men sedan kan man ha en massa andra
tankar. Man får "döda sig" på ett visst område. Du behöver inte döda
själen, om du inte blir alldeles inslussad i det här systemet. Men om du
blir precis uppslulcad av det, då, då går du bara där . . .

Jag jobbar alltid som om det var sista dan. På dom ställen där jag har
jobbat, överallt, så har jag på nåt sätt haft en känsla utav att det ryker ur
fler skorstenar.

- M.en dom andra då?

- Ja, det är ju det ruskiga, alltså, när man har gubbar snacka om pension
till exempel, att om femton år då har dom pension. Dom ser fram femton år
i tiden. Dom blir stukade av den där lunken. Det är monotonin, upprep-
ningen.

Och sedan det att du aldrig kan få ett avgörande inflytande på en sak.
Inte att varje människa ska kunna gå och gapa och skrika att "Jag är direk-
tor", utan att vi har en känsla av att det vi verkligen gemensamt uträttar,
det ska kunna komma till ett sånt resultat att det gagnar oss och andra,
det stora flertalet. I stället så har vi ju det här vansinniga toppsystemet,
där det sitter folk i luften som inte tittar på oss. Men det är vi som utför
det jobb åt dom som dom lever på och som dom vill isolera sig ifrån.

— Hur har du klarat dig då, du är ju en medveten människa?
- Jag har försökt. . . min fantasi, det är ett redskap som jag har använt,

och det ögonblick dom försöker ta den, då är det sista dan, oåterkalleligen.
Annars kommer man in i det där korridor gåendet, alltså. Man vill egent-

I

ligen Inte ha annat än den där känslan av att, "Det här kan dom andra
mycket bättre, det är bättre vi låter dom sköta det". Och dom kan djävlar
inte sköta det, dessa människor som vi har över oss! Jag menar fackför-
eningen också.

Fantasin, det betyder alltså att jag föreställer mig med fantasins hjälp
att. . . Det är många gånger så att gubbarna ropar till, och då är man borta
liksom, fast man star mitt opp i jobbet. Det är mitt sätt att komma bort
från monotonin. Men det här systemet som jag praktiserar med mig själv,
det kan jag naturligtvis inte använda på alla områden, i alla jobb.

- Har du prövat på tempoarbete?
- Ja, det har jag gjort. Mycket kort. Och det stupade på sin egen orimlig-

het. För då gick inte det här. Men nu har jag ett rörligt jobb, där jag kan
vandra omkring som en drömmare, eller vad du vill, men ändå utföra mitt
jobb.

- Hur mycket tycker du att du egentligen borde tjäna?
- Jamen, jag är inte ute efter förtjänsten som sådan! Det spelar väl ingen

roll om jag har fem spänn mer i timmen eller om jag har fem kronor
mindre? Det spelar ingen roll i det ögonLlick jag tänker till exempel på såna
här saker att om jag nu tjänar dubbelt mer än vad jag gör nu, vad använder
jag kapitalet till? Köper jag en nyare bil och står och polerar? Jag menar,
ska man använda dom pengarna tiU att materiellt tillfredsställa sig med
en massa skitgrejer, då. är ju inte förtjänsten ett djävla dugg värd!

Ibland kan man naturligh^is fråga sig vad det är som vi strävar efter.
Först så skäller vi på borgarsystemet, på kapitalisterna och aristokraterna,
på dom privilegierade, på dom människor som har fått vad vi så att säga
längtar efter. Men är det dit vi ska gå? Är det deras apparater som vi ska
skaffa oss? Är det deras konst vi ska ha på väggarna? Är det deras mattor
vi ska ha på golvet? Är det deras böcker med skinnband över hela väggen
som vi ska ha? Vi vet inte riktigt hur vi vill ha det. Det som jag känner mest
inom mig, det är splittringen. Jag blir nästan så att jag darrar ibland, vet
du, av den här känslan att. . . ena minuten är man revolutionär, man vill slå
sönder hela helvetet, va. Men man har ju inget att sätta i stället då! Alltså,
hur ska jag kunna konstruera ett samhälle med den uppfattningen jag har?
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- Ser du en skymt av ett sånt samhälle nånstans?
- Nej, inte nåt idealland. Men det jag tycker om det är Kina, människor

som kämpar för ett gemensamt mål. Det är inte överflyttbart till exempel
till Sverige, men jag vet att den där enigheten skulle vara en befrielse, för
mig skulle den vara det.

- Finns det en verklig solidaritet arbetare emellan här?
- Inte en massiv sådan alltså. Men den kommer till uttryck vid vissa till-

fallen.
Man har den där känslan, som när det gällde malmfältsstrejken, att det

där skulle vi vilja göra. Nu är det andra som gör det, och då sätter man in
ett egenvärde just i det där att dom handlar som vi skulle ha gjort. Fast man
ser det ju på avstånd.

- Vad upplever du som meningen med jobbet?
- Varat arbete går ju ut på att föda en massa människor som redan förut

är stenrika, medan vi själva får en liten, liten del.
Vi får inte ut det kapital som vi gör rätt för. Fast om dom använder mitt

kapital på ett annat sätt, då ställer jag upp. Alltså om dom investerar för
människan.

Det finns ju såna här ruskiga framtidsversioner, som den där Huxley,
som han beskriver med alfa-, beta- och gammamänniskor, epsilonmänniskor,
buteljerade, som går fram på det där bandet och brudarna med patronbälten
med preventivmedel eller vad det nu var. Det där är ju en ruskig situation,
men det är inte mycket ruskigare än vad det är i dag. För det är ju samma
system i dag, fast vi inte tillverkas på flaskor. Om du föds till exempel i ett
arbetarhem i dag, då får du tänka på den miljön, den form utav kontakt med
dina barn som du kan ha i en miljö där du till exempel är spänd hela dagen.
Du har en känsla utav att "I kväll ska jag ut och jobba", och du kan inte
koncentrera dig på nånting annat. Du har bara den där känslan av att om
bara klockhelvete vore nio eller tio, så jag fick komma ner och göra ifrån
mig den där grejen som hänger över mig. Och sen, när jag kommer hem
alltså, då är jag tom.

Ja, sedan ska vi då förgylla upp tillvaron med det som blir över av den
där lilla kakan, bilar, materiella prylar. Vi ska efterapa dom stora hemma-
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hos-reportagen, där man får se sängdjävlar som är stora som rum och dyrbar
konst på väggarna och armaturer; det ska vi efterlikna!

Men jag försöker att motarbeta det där. Vi säger till exempel att jag går
och köper en bok. Är det nån intellektuell hävdelse inför mig själv då?
Varför läser jag det, varför köper jag den prylen eller varför vill jag sitta
i en fin bil och åka runt som en bacill här och titta mig omkring?

Jag ser ju inte ett djävla dugg mer alltså än . . . Ser du inte sambandet
med gubben som satt på hästflaket? Och han var ju en mycket finare män-
niska än jag! Han upplevde ju livet mycket närare än vad jag gör!

I den här kuren, du vet, där kan man sitta ibland, och då har jag tänkt
så här. Då när ugnarna i stålverket går . . . det här är ett fantasifoster, då
låter det precis ungefär som ett tåg, när det rusar fram, du vet när man
sitter ombord. Men då har jag kommit fram till det här att, där sitter jag
på tåget alltså, men jag kommer aldrig fram. Jag får försöka ordna det så
bekvämt som möjligt för mig på det där tåget, men nån slutstation det finns
inte.

Jag ser att jag befinner mig ombord på tåget, fastän jag åker hem, när
jobbet för dan är över. Det är ju bara en liten avstickare ifrån det hela.

Det blir precis samma sak som med den där sångarn, vet du, som står och
sjunger samma sång hela tiden eller författarn som skriver samma bok.
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Fyra ungkarlar som spelar kort i ett kalt rum och dricker Tingsryd på burk.
Kall, gnistrande dag utanför.

Det är friskift, och man umgås i en dragspelsstämning, två bröder från
en by i Jämtland, deras kusin och en fjärde man från trakten. Ett obäddat
sovrum intill med en tomtebonad på väggen. Bostaden är modern. Det är i
Mellansverige, på en plats där man gör järn.

Vi pratar lokaliseringspolitik. Pojkarna hör till de förflyttade och är
förbannade på beslutsmänniskorna, som rycker i trådar så att folk av deras
sort sprattlar hit och dit. "Det går ta mig faan inte , säger lägenhets-
innehavaren, en liten stubbrytare med pigga ögon, "att sitta i Stockholm i
ett djävla lyxpalats och bestämma hur gruvarbetare som är en åtta, nie-
hundra meter nere i backen ska ha det, inte!"

Sedan uttrycker han en vanmakt: "Vi oskolade arbetare . . . Man har lik-
som ingenting att sätta emot!"155

Pampen. På många sätt imponerande. Grå, urstark, stolt. Av sin styrka gör
han ingen hemlighet. När kamraterna blir äldre och deras lön sjunker, då
sjunker inte hans lön, och fadern var över åtti men böjde raskt upp benet
och tvättade sina fötter i porslinshandfatet, när man omsider hade fått
modernt.

Han är pensionerad numera men har maktens utdunstning kvar: en kon-
centration är det, ett anspråk och en dov, bändande irritation över att den
tid nu är över, då hans ord var som malm och det klang av dem i bygden.

Den förre disponenten, var han en sådan envåldshärskare som folk på-
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står? Nja, disponenten var att lita på, det var en hederlig karl. (Ungefär så
brummar pampen.)

Sedan far man ju höra att de gick bra i par, arbetarhövdingen och bruks-
patronen, att de gjorde upp i sämja och inte tålde motsägelser från någon
tredje part.

Sverige, det efterföljansvärda exemplet bland nationerna. Hälften av de
samlade förmögenheterna i landet ägs av fyra procent av befolkningen. Två
tredjedelar av aktievärdet innehas av två tusendelar av befolkningen.

Inom arbetslivet inträffar det ett år 125.000 olycksfall, 2.215 fall av
invaliditet och 421 dödsfall. Två tredjedelar av industribefolkningen är
hörselskadade. Var femte medlem av Landsorganisationen förflyttas varje
år inom det företag, där han eller hon arbetar. Osv.

Sju minusgrader och sörjan är stelfrusen. Utanför stålverket står kokiller
på en vagn och kyls ned av luften och av strilande vatten.

Här ute träffar jag en växlare. Han är ensamstående men har vårdnaden
om en minderårig son. Han trivs i samhället men längtar in, för han har
stått ute i fjorton år, vinter och sommar, ur och skur. Lönen är dålig.
Växellokets förare tjänar nästan femti öre mer, men det är ju växlaren som
har det yttersta ansvaret.

Skjorta, tröja, nött kavaj, keps. En smula kutryggig eller kanske hop-
kurad i kylan. Han tittar på mig och säger: "Jag är fyrtitvå, och jag kän-
ner att jag börjar bli sliten.^

Vi stampar i marken och försöker få upp värmen. Jag vågar inte säga att
vi är födda samma år.

)

för- och efternamn. Umgås man efter arbetstidens slut, faller emellertid
öknamnet av utanför fabriksporten.

Tidigare var seden den att nytillkomna fick välja sig ett öhiamn av tre
föreslagna. Sedan skulle den nye bjuda på en kvarting renat. "Man slog upp
en sup och så slog man det i skallen på han och resten drack dom ur." Detta
försiggick enligt uppgift fram till 1962. Fortfarande har man varje jul
en gran i verkstadslokalen med avdelningens öknanm på vita lappar i stället
för glitterstjämor och flaggor.

En verkstadsarbetare räknar upp dessa namn: Nagelspräcken, Länsman,
Säcken, Bagarn, Fluga, Skrockhöna, Trotter, Haren, Elefanten, Tanna, Trea,
Snömannen, Bonn-Erik, Finn-Johan, Bocken, Tuppen, Locket, Gunghästen,
Kikhosta, Rallebusen, Sengångaren, Benis, Katten, Oxen, Spöket, Näcken,
Slabang, Batongen, Kölavagnen, Böna, Sticker och skräp, Kaffe-Petter,
BIåbärs-Ollen, Grammofon, Orren, Medicinmannen, Kniven, Tvärstjärten,
Spiken, Skaplig, Moraklockan, Runten, Skadeskjuten, Släpvagnen, Skit på
skjortan, Agronomen, Pomack, Kalven, Väderhatten, Plattnos, Fjässman,
Dagens eko, Pixen, Stenvagnen, Loket, Vildkatten. "Det finns också namn
som inte går att skriva!"

På ett bruk arbetar en man, Gösta, som har ett öknamn, buret sedan pojk-
åren. Han säger: "Om någon kallar mig Gösta, så rycker jag till."5;

Vi är inte fullkomliga", säger informationschefen upprepade gånger och
svänger med händerna. Han har en generös attityd, han är fullt förstående
för våra invändningar i den ena eller andra frågan, men vi måste besinna
att även de som leder stora företag är människor.

Han talar om personlighetens betydelse, det slutgiltigt avgörande. Per-
sonligheterna. Dessa män som kommer ovanifrån eller underifrån, också det
kan tänkas i dag, och som banar sig en väg . . .

En avdelning på ett stort företag med anor. Det är gott om äldre arbetare.
Frågar någon efter Erik Karlsson, står man oftast undrande: "Ja, vet du
vad dom kallar han?" Ibland känner man inte ens den närmaste kompisens
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Ung man i brukssamhälle. Han har nyss slutat skolan och berättar om hur
avlägsna och högdragna kamraterna blir, när de börjar studera. Varför?
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9?"Ja, det är väl bara det att jag är en vanlig arbetare.

På gatan mötte han en ingenjörsdotter. De var goda vänner nyss, klass-
kamrater, och han säger hej, men hon låtsas inte se honom.

Tackjärasmaskinen, en vinterdag. Slagghögar, spår, väldiga skänkar på
vagnar, rök och eld.

En smal ränna för järnet och en rullbana som glider uppåt med glödande
stavar. Flygande eldsloppor, de snurrar till, de skruvar sig i individuellt
liv en sekund. Vattnet som gjuts över eldstavaraa på deras färd uppför
bandet, röken som insveper överbyggnaden och det jämna, svaga klirrandet
av tackor som faller. Ångan som stelnar till en ragg. Bergsväggarna skrov-
liga, skulpterade med dynamit. Sot i snön.

En liten kur intill maskinen med asbestkläder lagda över en stol, formade
av en människokropp. Som om han var död, utsugen med tryckluft, och rust-
ningen låg kvar.

Gammal vänstersocialist. Berättar om hur budet om Ådalshändelsema når
samliället och man går ut och demonstrerar, ett väldigt tåg upp till Stora
backen, där någon håller tal. "Det var ingen partipolitik den dagen", minns
han. "Vi var upprörda, vi kände starkt.

Nu, ett år före pensionen, säger han att "en borde egentligen demonstrera
varje dag mot USA". "Jag har sagt det ibland, när en blir lite förtvivlad att
jag tror det vore bäst till att bli med och kasta ägg\5?

"Vi hade koloxidprov i vintras. Just den dan var inte ugnsskötaren där,
utan dom satte dit en arman kille, när provet skulle tas. Verkmästarn och
ingenjören hade sopat golven, innan inspektören kom, och vattnat dom och
öppnat alla dörrar, för att koloxiden skulle blåsa bort från ugnarna. Och
så satte dom på fläktarna två timmar i förväg.

Vi sa ju till att vi godkänner inte det här, men yrkesinspektören sa att det

har direktören sagt att det är så alltid, alltså.
Men sen andra provet vi fick, då var inte direktören närvarande, då fick

vi ju de rätta resultatena och det var stor skillnad."?9

I

Rödlätt och något fyllig. Han har ett dammigt jobb på bruket och hostar,
tror att det är astma. Tidigare har han varit på sjön, som mässuppassare,
och hans högsta önskan i livet är att få möjlighet att sätta upp en grill-
bar i samhället. Om bara företaget ville låna honom tiotusen kronor!

Over helgen är personalmatsalen stängd. Det finns ingenting annat, inte
ens en korvkiosk. Han berättar om ungkarlarna, finska och svenska, som
samlas i taxilag och åker in till stan och köper korvar".
Vi hälsar på honom hemma i bostaden en lördagseftermiddag. Tillsam-

mans med tre andra ogifta svenska män bor han i en gammal tvättinrättning
som företaget rustat upp. Det är sämre än i finländarnas baracker: ingen TV
och bara en liten kokplatta i köket. Man diskar i ett tvättställ ute på muggen.

Hyran är förstås modest, femtitre kronor i månaden, och rummet har han
gjort riktigt ombonat med ljusa gardiner. Vi sitter på sängen och pratar.
Då knackar det på, och en liten pojke kommer in, nio år, ungkarlens son.
Han är skild och har fått lämna sin lägenhet men är i alla fall glad att
han då och då kan träffa sina tre barn. För deras skull och kanske också

för egen skull, för sällskaps skull, har han burfåglar, måsfinkar och
undulater. Pojken står och pratar med dem, vickar försiktigt på deras burar,
sticker in ett finger. Sedan går han igen.

Fadern berättar om sin ekonomi. Efter skatt och underhåll har han sex-

hundra kronor kvar att leva på. Det är oro kring hans ögon.
Skymningen kommer klockan sex. Tystnaden ute i samhället som lång-

samt drar sig in i rummet.

Industrifilm. Järnets väg genom ugnar och valsar och ut i världen. Mycket
elegant fastän tomt, en teknik som verkar helt oberoende av människor,
vacker och ensam som en solnedgång.
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Ugnsmurare på ett stålverk om löneskillnaderna bland de kollektlvanstäUda:
"Arbetaren tror ju själv att han är för 1:50 bättre. Han begriper inte att
han är styrd i det där, för det är ju för att skapa misstämning och misstro
bland arbetarna; det är inte avsett för nåt annat. Och arbetaren han går ju
på den djävla niten alla gånger han!"

Bara inom murarlaget finns det fem löneklasser.

En arbetarförsamling, fackets folk. I gruppen tio nyblivna pensionärer som
skall avtackas. De sitter för sig: svarta kostymer, händerna i tung vila och
så reser de sig upp, bockar, får ett presentkort, en bukett blommor och en
applåd av de yngre.

Vi kör hem Hjalmar till ett barnrikehus; han bor där vägen slutar, i
skogen. Barnen är utflugna nu, och det är tyst här inne i gläntan.

Han började i smedjan 1917 och tjänade tjugufyra öre i timmen. Hjalmar
har gått skift praktiskt taget hela sitt arbetsliv. Han säger: "/ag- har inte
vetat vad det var för dag."39

Skänkramare om Sveriges regering: "Dom börjar bli för hårda med små-
folket!"»

När platschefen blir på lyran mot slutet av middagen, höjer han rösten.
Han talar om de intellektuellas brist på verklighetskontakt, och om den
handfasta tillvaro som han och kommunens breda pojkar förstår sig på och
finner samförståndslösningar till.

Sedan önskar han sig en borgerlig Sara Lidman, en Sara för "knegama ,
för överingenjörernas, platschefernas och de verkställande direktörernas
förtrampade minoritet. Han uttrycker ett desperat behov, vädjar.

Blästrare, femti år. Tidigare var han bonddräng, virkesbärare, skogsarbe-
tare, byggnadsjobbare. I blästerkuren har han stått i tio år. Åttl procent
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av arbetstiden tillbringar han bakom skyddsdräkt och ansiktsmask. Företaget
håller honom också med läderförkläde, två blåställ per år samt träskor.
Han tycker inte illa om sitt arLete men säger att "man får ta ut det mesta
möjliga av kroppen".

Berättar att han ibland vaknar upp på natten och har drömt att han jobbar,
att han står där i blästerkuren, i den yrande stålsanden. När han blästrar,
måste tanken "vara med handen", säger han. När han gör andra jobb, kan
tanken ibland gå ut i det blå; då arbetar "handen utanför hjärnan".

Påklädd ser han ut som en man som skall vandra omkring på månen eller
stiga ned i en oceangrav, men han släpar det ena benet och har diskbråck
och en sliten höft.

Sjuttinioåring med pojkögon. Han berättar om arbetslöshetens och armodets
tid, tjugutal, trettital.

Käringen sa att, Nu får du sluta med det där, för annars svälter vi
ihjäl! Men jag sa att har jag tagit på mig den röda skjortan, så ska den
sitta kvar!"

Vi undrar om han alltid har varit kommunist. "Ja, och det ska jag vara
så länge jag kan tugga välling!" Om revolutionen kommer, hur ska han
ställa sig då? "Dom får låna min älgstudsare, när det börjar!"99

Varvsarbetare, några och femti, atletiskt byggd och rosig i hyn. Han är
äldst i gruppen av ställningsbyggare, men hoppas kunna bygga och riva
ställningar också när han har blivit sexti. Sysselsättningen är riskabel,
naturligtvis, livlina kan man inte använda. Ändå är han nöjd, helnöjd, och
strejker har han ingen som helst förståelse för.

Han tycks se på sitt arbete som en bergsbestigare på sin kamp mot alper-
nas toppar: det är dels någonting ofrånkomligt, det oemotståndliga ödet,
dels en sport med livet som insats, ett manligt självförverkligande.
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Han jobbar i stålverket på NJA. Berättar att han kände sig lite tveksam
först, när han såg pjäsen. Sedan sa hans fru till honom när hon varit och sett:
"Ja men, det här är ju vad du har berättat för mig i nitton år!""

Avgjutare, tidigare trålfiskare. Ungkarl. Hur gammal är du? "Trettiett
år. Jag håller väl på till jag blir fyrti, fyrtifem."

På kvällen, när jobbet är över, känner han sig utpumpad. "När man har
käkat, sätter man sig då och kopplar av. .. då kommer du inte ifrån stolen!
Man måste ta med sig hunden och gå ut och få lite luft. Men tar man en
tidning och lägger sig och läser, då somnar en ju direkt, och så är den
kvällen förstörd."

som svår, tredje stadiet. ("I stadium III, när silikosknutorna konfluerat
tiU större härdar, inskränks lungvolymen, vilket ger ökad benägenhet för
andfåddhet." Axel Ahlmark, "Silikos i Sverige") J. J. gick nu sjukskriven
i två år. På labbet började han 1967.

Han ler och ser ung ut men har faktiskt jobbat med det fackliga sedan
början av trettitalet. När han reser sig upp, är det en tyngd över honom.
Det är svårt att få luft, berättar han, en snaps då och då hjälper lite,
kärlen vidgar sig. Efter en stadig middag blir tillståndet sämre, och det
gäller att anpassa sin gång efter silikosen.

Man måste ha ett starkt hjärta för att bära den här tyngden i brösthålan.
Om hjärtat sviktar, då är man förlorad. Då drar tyngden ohjälpligt nedåt.

95

Valsverksarbetare, femtiåtta år, om Ernst Wigforss: "Där, förstår du, om
den vore femti år i dag!

Om han var femti år i dag, så skulle djävlar i mig, du förstår, ja det
skulle . . . nåt helt annat skulle visa sigV?9

J. J. är född 1910 men ser mycket yngre ut. En stillsam man men tydlig. Han
är ordförande i verkstadsklubben och arbetar sedan några år på laboratoriet.

J.J. har silikos och berättar om sin sjukdom. En dag, han skulle just
hämta löningen, sticker det till i ryggen på honom. Han minns precis, hur
det var: han åker spark, och då kommer detta hugg bakifrån.

J.J. åkte in på sjukhus, det var 1954, och efter en lång väntan kom be-
skedet: stendammlunga. Han hade arbetat i stålverket, som smältare, och
tror att han fick silikosen, "när vi rev de där gamla ugnarna", kvartsdam-
met som då virvlar upp. Efter sjukhusvistelsen kom han tillbaka till sitt
gamla jobb, "och det var ju dumt". Nej, han vill inte anklaga någon, fast
läkaren måste ju ha haft kontakt med bolaget om hans fall.

1963 kom sjukdomen tillbaka, och nu visade det sig att J.J. också hade
tuberkulos, en följesjukdom till stendammlunga. 1964 betecknades silikosen
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De långsamma olyckorna

Skiftarbete. Femton procent av arbetarna i svensk industri går skift. Räk-
nar man med familjemedlemmarna, påverkas ungefär tre kvarts miljon män-
niskor av denna arbetsform.

Det egendomliga är att så pass många skiftarbetare är nöjda med sin till-
varo. Man kan träffa trettiåringar som trivs men är lite oroliga för hur
det skall gå sedan, när de blir äldre, men också glada femtiåringar som
anser att det bara blir bättre och bättre att gå skift. De talar om långledig-
heten, "då man har den där frihetskänslan", om möjligheten att ge sig ut i
markerna och jaga eller fiska i två långa dagar. Sedan har man också
blivit ett sammansvetsat gäng på jobbet, och nattskiften är lugna, för då
sover basar och ingenjörer och man sköter sig själv. Dessutom tjänar en
fyrskiftare några tusenlappar mer per år än en som går dagtid.

Ingen av de belåtna nämner något om hur familjelivet påverkas. De redo-
gör för sin egen situation, och de upplever sig som friare nu.

De negativt inställda har mer att säga. En stålverksarbetare i Oxelösund
talar om den "skuggtillvaro" som fyrskiftsjobbaren lever i och "svärdet som
man har hängande över huvudet". Allra mest tar det naturligtvis emot, när
man skall ut en lördagskväll. Många talar om en obehaglig avskildhet, allt
det som man är utestängd ifrån. "Det umgänge man har haft förut, det är
uppbrutet nu. Man träffar knappt sina grannar som bor femti meter ifrån.
En NJA-arbetare har gått fyrskift i sexton år och börjar "vara less"; så fort
barnen har flugit ut, skall han söka sig ett dagtidsjobb. De två första åren
var han vid Domnarfvets Jernverk, där man efter gammal bergslagstradition
börjar klockan fyra på morgonen, inte sex, och det var pressande. "Man la
sig och hade ingen sömn, och sen började man titta på timmarna, vad man
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95hade kvar, och så steg man upp och kokade kaffe."
Hur man trivs med att gå treskift eller fyrskift, beror på konstitution och

humör, på familjeförhållanden och boendesituation. "Det blir så tokigt
med familjen, vet du", säger en naturaliserad norrman; sedan en månad
jobbar han dag och känner sig som en helt annan människa nu. "En blir som
nånting särskilt, när man går skift. En kan inte vara med, en kan inte gå
till parken en lördag, när man vet att man ska ut klockan fyra på morgonen.
Eller en kanske börjar tolv och slutar åtta på kvällen; då är du inte pigg
till att ge dig i väg ut och ha roligt tillsammans med frugan. Och du vet
sömn! Som här, i det här hyreshuset, då får en allt ha ett bra sovhjärta,
om en ska. . . För när du slutar fyra, då kommer du hem halv fem; sen ska
du lägga dig och så dröjer det ett tag, innan du har kopplat av och somnat.
Ja, sen när du sover som bäst, då börjar spolning .. . då ska ungarna i
skolan osv. Så det tar ju på en."

Den här mannen trivdes så illa att han höll på att få magsår. Han bad
om. ett annat jobb, men det tog nästan två år, innan företaget hittade en
vakans åt honom. Han förlorar lite mer än tvåhundra kronor per månad,
men med sänkt skatt blir det inte ett så stort minus. Fördelarna överväger.
Tidigare såg han ju knappt sin familj, "det fick gå på lappar".

De medicinska synpunkterna på skiftgående är inte helt entydiga. Ett
svenskt forskarteam, Bjerner-Holm-Swensson, visade 1948 genom försök
med råttor att mönstret för de kroppsliga funktionerna kan ändras om rela-
tivt snabbt. Norska undersökningar från ungefär samma tid på mänskligt
material pekar på en lägre grad av sjuklighet hos skiftarbetare. Senare
studier tycks dock gå i motsatt riktning. I varje fall visar de tydligt att
personer med sömnproblem, magbesvär eller nervös läggning inte bör gå
skift. Verksläkare som jag talat med nämner en siffra på ungefär tjugu
procent som faller igenom.

Läkarna är ense om att människan har en bestämd dygnsrytm, ett mönster
med individuella variationer, att det finns dygnsbundna växlingar i leverns
funktioner, att blodtrycket sjunker på natten osv. Den här inre rytmiken
kan utan alltför stora ölägenheter ställas om, fast egentligen skulle det
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behövas mycket längre skiftcykler, så att kroppen fick tid att vänja sig
vid de nya villkoren. En del egenheter i mönstret kvarstår under alla för-
hållanden; det är till exempel fastslaget att handlingsberedskapen är lägst
under de tidigaste morgontimmarna. En valsverksingenjör berättar för mig
om den "domning" som efter fyra, fem timmars arbete drabbar dem som
gått på klockan fyra på morgonen; de sackar av, blir lite borta, förlorar
koncentrationen. En stålverksarbetare beskriver kompisarna som på någon
liten rast slappnar av och sitter eller halvligger mitt mellan vaka och sömn,
"orörliga, man ser ögonvitan, det är ett slags koma .

Det djupast betänkliga med skiftarbete är de sociala ölägenheterna. Nor-
malt sover också en välanpassad skiftarbetare betydligt mindre än en dag-
gående, och hans sömn är av sämre kvalitet. De flesta har en "sömnskuld".
En arbeterska skildrar sina sex skiftarbetsår som "en enda lång, lång dag
eller natt då man alltid var trött, då man aldrig hade ledigt, man var aldrig
riktigt vaken någon gång". Andra beskriver hur man sakta urholkas
eller hamnar i ett tillstånd av överretlighet. Det finns ingen statistik på det,
men det finns anledning förmoda att skiftgång medför störningar i den
sexuella samvaron. I inte så få familjer varvar makarna skift; det betyder
att barnen i stort sett har tillsyn, men att föräldrarna nästan aldrig träffar
varandra. (Undersökningar har visat att en industriarbetarhustru löper
femti procent större risk att drabbas av svåra depressioner än genomsnitts-
befolkningen.)

En skiftarbetare lever i mycket vid sidan om. Samhället är inte konstru-
erat för honom utan för dagtidaren, och därför blir han utestängd från
vanligt mänskligt umgänge, från kulturella och politiska aktiviteter, från
studier. Fyrskiftaren bidrar till finansieringen av vuxenutbildningen genom
att betala skatt men har ytterst små möjligheter att själv fullfölja några
fritidsstudier. För att leva någorlunda drägligt skulle han behöva en stor
våning, där störningsmomenten reducerades till ett minimum, eller helst ett
eget hus, men taxeringsnämnderna beviljar honom inget avdrag för sådana
extra kostnader. Inte minst skulle han behöva en kortare arbetsvecka. Pap-
persindustriarbetareförbundet har också krävt att skiftjobbarens arbetsvecka
skall maximeras till 36 timmar, när 40-timmarsveckan genomförs 1973.

l

i

Svenska Arbetsgivareföreningens direktör Curt-Steffan Giesecke anser dock
att detta förslag "strider mot jämlikheten".

Det arbetas skift av företagsekonomiska skäl, för att dyrbar maskinell
utrustning skall kunna utnyttjas rationellt. Skiftarbete är lönsamt, och
med den tekniska utvecklingen följer ett oavbrutet ökande behov av skift-
arLetare. Lennart Levi, forskare vid Karolinska institutets stresslaborato-
rium, är betänksam. Han är av den bestämda övertygelsen att "resultatet
av det nuvarande systemet" blir stress.

Stress är en speciell yrkesskada, en långsam förslitning. En företags-
läkare som jag träffar påstår att det är mer stress på kontoret än ute i verket.
En av arbetarna där säger emellertid så här: "En arbetare han är egentligen
rädd för att gå och säga, Jag är stressad, jag är sjuk, jag stoppar inte. Han
snackar inte om att han inte kan sova, utan han ligger vaken om nättema.
Han har en stolthet men också en rädsla. Han är rädd för vad det kunde
kosta honom att bli borta och gå sjuk."

Det kommer att bli mer skiftgång i svensk industri. Välståndsnivån måste
upprätthållas och höjas, och några får betala mer för detta än vi andra.
Några får betala med sin kropp och med sin psykiska hälsa.

Företagshälsovården är ett omdiskuterat kapitel, liksom den överenskom-
melse från 1967 mellan LO och SAF som verksamheten vilar på.

Egentligen täcker begreppet "företagshälsovård" inte vidare bra de akti-
viteter som det här är fråga om eller borde vara fråga om. Det handlar
dels om vård", dvs behandling av sjukdomar eller skador samt hälso-
kontroll, dels om en förebyggande verksamhet. En företagsläkare kallar det
senare för den "tekniska" delen. Den är enligt hans mening den viktiga och
den eftersatta. Egentligen borde läkaren på ett industriföretag inte sitta och
ha mottagning utan vara ute på verkstadsgolvet och undersöka arbetsplatsen,
men det finns det sällan resurser för i dag. Det är svårt för oss, säger denne
progressive läkare, att "konkret påvisa de risker vi har. Alltså vi måste ut
och mäta och komma med siffror som vi kan stoppa i händerna på tekni-
kerna!"

Resurserna är för små, och läkarna är för få. I dag finns det bara 250
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industriläkare i Sverige, mot ett beräknat behov av 1.300. Våra myndig-
heter räknar med att ha hunnit i kapp någon gång i början av åttitalet.

Ett diskussionsämne har industriläkarens ställning varit på senare tid.
Han tillsätts och avlönas av företaget, men samhället bidrar med hälften
av hans lön och hälften av övriga kostnader. Detta under förutsättning att
företaget har en "femtiprocentig sjukvård", dvs en sjukvårdande verksam-
het (som försäkringskassan står för) och en förebyggande (som företaget
självt förutsätts betala). En kritik från vänster har skjutit in sig på det här
arrangemanget. Man menar att företagsläkaren borde ha en mer fristående
ställning och exempelvis vara anställd av landstinget. I denna fråga tycks
SAF och LO ha samma åsikt. Från fackligt håll antyds det att man genom
den rådande ordningen har en viss kontroll över situationen.

Jag samtalar med en yngre industriläkare. Han tycks leva ett behagligt
liv och har något överlägsna synpunkter på arbetare och deras bekymmer.
Som han ser det, befordrar ett hårt kroppsarbete hälsa och välgång; stål-
verksarbetarna har en fantastisk kondition helt enkelt. För övrigt håller
en tjänstemans rygg bara i medeltal sexton månader längre än en kropps-
arbetares.

Andra företagsläkare som jag frågar ut har en något annorlunda syn. En
veteran i yrket, chefsläkare vid ett storföretag, talar allvarsamt och inträng-
ande om den pågående utvecklingen. Han upplever en starkt ökad förslit-
ning, fysiskt och psykiskt. För tjugu år sedan verkade han på ett annat före-
tag, och då var det ungefär fem procent av de kollektivanställda som det
var svårt att placera eller som föll ur ramen, äldre arbetare som inte orkade
hänga med etc. I dag är den här gruppen mycket större, kanske tolv procent.
Det har skett en ökning både av tempot i arbetet och av kraven på arbets-
resultatet. Belastningen per anställd har ökat betydligt, och det börjar synas
i sjukjournalema.

I dag upplever hela 82 procent av L0:s medlemmar sin arbetsplats som
farlig. Egendomligt nog tolererar samhället hälsorisker i arbetsmiljön som
inte anses acceptabla i den yttre miljön. I fråga om svaveldioxid exempelvis
säger Naturvårdsverkets rekommendationer att man bör tillåta högst 2/100
miljondelar i luften. På arbetsplatserna tillåts två miljondelar, alltså hundra

]

gånger så mycket som i omgivningen. En företagsläkare, med vilken jag
diskuterar de här sakerna, säger: "Det diskuteras så förbannat mycket om-
givningshygien, och man satsar så mycket pengar på det. Men innanför
företagen är ju miljön ännu sämre: dammängden är större, koncentrationen
av olika lösningsmedel är större osv. Där ska i första hand den stora stöten
sättas in!"

Han säger också: "Det är klart att man får oerhörda vinster, om man gör
en bra arbetsmiljö." (Han tänker på den kostsamma genomströmningen,
personalomsättningen.) Hittills har arbetarskyddet i svenska företag varit
en kostnadsfråga, och oftast har man sett pessimistiskt på lönsamheten. En
god arbetsmiljö har inte varit en självklar mänsklig rättighet.

Också tidigare har det höjts krav på anständigare förhållanden i arbetet,
inte minst i facklig press. Att de yrkandena inte väckte tillbörlig uppmärk-
samhet eller förklingade i långtidsutredningar, beror delvis på att fack-
föreningsrörelsen tidigare inte prioriterade dessa frågor. Under trettitalet
och fyrtitalet stod den fulla sysselsättningen i centrum, och det var ingen
omotiverad politik. (1932 gick en femtedel av de organiserade arbetarna
utan jobb. Det fanns dessutom en stor dold arbetslöshet.) Femtitalet var i
mycket en period av stagnation eller vanmakt. Under sextitalet formulerades
kraven på nytt, och den här gången slog diskussionen igenom i massmedia,
I dag sker det saker, inte nog många, inte snabbt nog, men dock. Lagar
skrivs, och i Arbetarskyddsstyrelsens rekommendationer håller ordet "bör"
på att bytas ut mot ordet "skall".

Även om det ljusnar något nu, får man inte vara för säker. I en lågkon-
junktur kan lönsamhetssynpunktema återigen få större makt. Samtidigt
fortgår hela tiden det som en skrivande metallarbeterska, Marit Paulsen,
kallar för "de långsamma olyckorna", förslitningen. Man kan uppleva den
påtagligt i ett omklädningsrum en tidig morgon, då det är skiftbyte: de
äldre arbetarnas rådbråkade kroppar.

De äldre är de nöjda. De är nöjda socialdemokrater, lojala Per Albin-
socialister, och de har byggt sig en egen villa och kallar sig ibland skämt-
samt för "kapitalister". De är nöjda, säger en av dem, "därför att vi har
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upplevt det där, när vi stod med mössan i hand och bockade och skulle ha
ett par timmars jobb, och verkmästarn stod där och granskade oss." De
har stått utanför grindarna, eller de har legat ute på nödhjälpsarbete och
betalats med tolv öre i timmen av Arbetslöshetskommissionen.

"Det som har hänt oss", säger en äldre varvsarbetare, "det är alltför
djupt rotat. Därför protesterar inte hans generation, när det är vrängt;
den är tålmodig, stark och samtidigt väldigt osäker någonstans. De yngre är
bekväma, fasligt bekväma, tycker den här sextitreåringen, men det är skönt
med deras frimodighet.
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Samtal med företagsläkarc

Snabb i talet, rutinerad och tekniskt progressiv. Har utmärkt humana åsikter
om exempelvis skiftarbete och arbetares behov av ordentliga måltidsraster.

När man kommer in på allmännare frågor, sociala, politiska, skyndar sig
doktoni att säga att det här är inte mitt ämne. Dock uppstår detta samtal i
samtalet.

- Det är väl ändå mycket som fortfarande är ganska otillfredsställande
inom arbetslivet?

- Nja, jag tycker inte man ska se det så. Allting är väl inte så hemskt
otillfredsställande som det talas om överallt.

Alltså den nuvarande debatten är bra, den är ju hemskt bra, för det är
ju en massa som är fel, som behöver rättas till; vi är ju fast i en massa
slentrian. Men sen är ju inte allt så förbaskat negativt som det sägs. Jag
menar, träffa gubbarna som jobbar här... det är ju väldigt många män-
niskor som . . . alltså, alla har ju inte samma krav som dom så kallade intel-
lektuella!

- Borde dom inte ha det egentligen?
- Ja, men man kan inte begära . . . Alltså, man kommer in på såna här

saker som begåvningsfrågor. Det är ju en kurva, med begåvningstoppama
där och botten där (visar med händerna). Jag kommer inte ihåg siffrorna,
men det är ju en ganska stor procent som är mycket lågt begåvade, och
deras intressen dom är ju helt andra än alla som nu skriver i Aftonbladet.

— Vore det inte vettigare att kalla dom " understimulerade" ?
- Ja, dom finns det också. Men, jag menar, det finns ju vetenskapliga
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bevis, IQ alltså, hur det är fördelat så där, och jag menar man måste låta
dom få vara lite i fred ibland, tycker jag.

- Mera det handlar väl inte bara om intelligenskvot! Det finns ju också
människor som har en dålig bakgrund, som från början är nedtryckta i
skorna.

- Visst, visst. Och det är väl det som är bra med det nuvarande systemet :
att såna har en chans att få komma upp i dag.

- Fast dom kunde ha fått den chansen tidigare.
- Ja, det tycker jag också. Men jag menar bara det att . . . och jag hoppas,

ni inte missförstår mig här nu . . . för jag vill bara precis säga att det finns
alltid en grupp som inte har det där stora behovet att, som gubbarna säger,
få "ett litet fint jobb".

- Mera då borde det vara alla andras skyldighet att tala för dom här som
inte kan göra reklam för sig själva!

- Ja, det kan ju vara. Men det är inte den gruppen som har de psykiska
problemen.

Dom som inte har kapacitet tillräckligt på ett jobb och inte klarar det,
dom får en psykisk insufficiens. Och så vänder man på det, då får man
också en psykisk insufficiens - den högtbegåvade som sätts på ett okvali-
ficerat jobb. Bägge dom grupperna kan få en nevros. Men jag menar, därför
behöver man väl inte rycka riktigt alla dom här lågt begåvade som har ett
jobb som passar dom ur detta? Jag menar, det tycker jag är lite fel med de-
batten nu att . . .

- Men det är väl inte enbart en fråga om, konstitution, utan också om
miljön! Och kan inte en förbättrad miljö påverka också dom människor som
är väldigt passiva och stängda?

- Joo, det menar jag inte att det inte kan göra. Visst inte (skrattar).
Men man kan nog åstadkomma motsatsen, menar jag.

Alltså, jag är helt positiv till att detta kommer upp, men jag menar bara,
överdrifterna (skrattar) . . . det kanske man ska vara lite försiktig med.
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"Det är politik hela jobbet"

9?'Jag är född 1927 i en liten stad i Österbotten och arbetar här sedan 1954
som slipare.

Jag har vuxit upp i en arbetarfamilj. Min far var kommunalanställd, han
var en sån här som plogar och sånt. Vi var åtta barn. En bror kör brand-
bilar nu och ena system hon har en minkfarm och den andra brorn är
bagare och så jag. Resten är döda. Mamma är pensionerad, men pappa bor
här i Sverige.

Barndom

Det var fattigt hemma hela uppväxttiden. Dom tyckte jag var bra i skolan, så
att dom menade att jag skulle få börja i "förberedande", som dom säger i
Finland, for att komma in på läroverket. Jag var en flicka på tio år. För då
blir man flyttad från folkskolan, och så ska man inplanteras där.

Så kommer jag in alltså på den där förskolan, jag enda fattig människa
i denna skola bland rika människor, finlandssvenskar. Och där sitter jag och
jag grät hela terminen, för dom pinade mig. Till exempel när jag gick hem
från skolan, så stod dom och spottade efter mig. Jag fick inte gå nånstans,
för det var det att . . . nej! Jag passade inte där, för "Du är en .. .", vad
kallar dom det. . . "ett kommunistyngel'". Barnen sa det. Ditt djävla kom-
munistyngel, kom inte hit! Ja. Men jag tänkte att, Ni ska få.

Jag grät och så stack jag och var hemma, och sen blev jag flyttad tillbaka
till folkskolan. Ja, sedan blev det krig, gudskelov, och då behövde vi inte
gå till skolan mer. Det kändes jättebra.

126

När det blev krig, så kom det evakuerade till min stad. Då var det en
flicka där som tyckte väldigt mycket om mig, och hon sa till sin mamma:
"Kan jag inte få ta hit henne som lekkamrat, till mig i Helsingfors?" Och
min pappa tyckte ju att det var bra, för då blev det en mun mindre att mätta
och jag fick åka dit till denna fru. Jag fick inga pengar, men hon gav mig
mat och kläder mot att jag passade flickan. Hon var servitris, men hon höll
sig nog lite förmer än arbetare.

Sedan fick jag gå till en tandläkare på sommaren och arbeta i familjen.
Men det var en mycket fin människa, den bästa människa jag har träffat
hittilldags. På vintern fick jag vara där hos denna fru och på sommam fick
jag gå till tandläkaren. Så helt plötsligt mot slutet av kriget bombade rys-
sama Helsingfors, och aUa under arton år måste utrymma staden. Då åkte
jag ju därifrån. Och kommer tillbaka till denna fattigdom igen! Fast det
är klart att det fanns dom som hade det ännu fattigare. Min pappa var inte
sån att han kom raglande hem på lördag och söndag, utan han skötte sig.
Mamma var borta och städade hos dom rika och slet. Hon var väldigt om-
tyckt, för hon tvättade ju så bra.

Jag hade blivit arton nu. Då fick jag inte åka tillbaka till Helsingfors, då
ville dom inte ha mig mera, för nu var ju flickan stor. Nu behövs jag inte
längre. Nu ska jag vara kvar i denna fattigdom. Nu måste jag börja själv
klara mig ur den, för nu sticker han till Sverige, min pappa.

Han rymde först under kriget, för han var ju kommunist och ville inte
vara med i det. Sen blev det ju bättre tider, och då fick han komma hem
igen, när ryssarna vann. Sedan stack han tillbaka till Sverige, han hade väl
träffat nån kvinna, kan jag tänka mig, på vägen. Min yngsta bror kan inte
ha varit mer än sju, åtta år, och mamma var ju gammal nu. Var ska hon
få nåt jobb, hon fick inget jobb, och han bara stack och lämnade alltihop.
Och där stod vi då och hade inga kläder, ingenting. Då fick vi barn ta hand
om allting, hjälpa mamma och försöka alltså att hon inte skulle kollapsa.
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Ungdom

Då började jag jobba på fabrik, på tobaksfabriken. Det är en ära att komma
in där! För dit kommer bara dom som är toppen. Snabba i fingrarna, långa,
det är inga korta som kommer in där. Jag var stark och lång, så dom bara
tog mig. Man måste vara lång för att orka lyfta. För att maskinerna var
höga. Lyfta stora backar, alltså tobaken som ska in i. .. och då ska man
ju lyfta den opp, den är jättetung. Jag tjänade väl en så där två mark i
timmen, men det var ju billigare då.

Jag fick gå första skift, från klockan sju till klockan fyra. Så åt jag
inget hemma, för det kunde jag inte, för vi hade ingen mat. Då fick jag
gå på en sån där konditori eller matservering. Halv fem gick jag dit och
arbetade, till klockan halv åtta. När jag kom hem, stickade jag på betal-
ning åt folk, för att det skulle kunna gå ihop. Så sov jag och så upp igen
på morgonen. Jag var stark och jag var tvungen att vara stark, för det
var ingen annan att lita till; min ena bror hade stupat, min storebror
gifte sig, så det var jag och min gamla mor och min lillebror och min
syster som inte var i den åldern så att hon kom in på den där stora fina
fabriken. Och då måste jag liksom försöka flytta in henne där, och jag
fick in henne, bara för att jag är så duktig själv.

Det var jobb och så i säng. Man kunde inte tänka på nånting. Det är bara
gå, ja, som en häst. Det måste man, för annars orkar man inte. Om man
tänlcer, så orkar man inte.

Så där höll jag på i två, tre år, och sen förlovade jag mig. Då började
ju han att bråka. För: "Varför ska du jobba så, det är ju inte klokt!" Och
då sa jag: "Ja, du är ju inte klok du heller, för jag måste sköta min familj."
Då var min mamma femtifem kanske. På vintern skottade hon snö på en
kyrkogård. Och vem ville då låta henne skotta ensam! Vi kanske började
klockan fyra på morgonen, då fick man gå ut och skotta.

Min fästman hade det väldigt bra hemma, dom gav allting till honom, så
han tyckte ju att jag var korkad som gjorde så, men jag hade ju inget annat
val. Han tyckte att jag inte var klok, och jag tyckte inte han var klok. Så då
gick det i sär, och det var ju bra, för han söp. Det är det värsta jag vet,
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att dom super, för då kommer dom ingen vart. Jag har sett kvinnor som
har legat på golvet, och jag har fått hjälpa upp dom; jag har ju varit hem-
biträde, så jag vet hur det går till.

Äktenskap

Sen så träffade jag min man. Han var målare, vanlig målare alltså, och så
kommer då min väninna och säger: "Nej, men kom och titta, det är en
svenska Hon bultade på fönstret. Jag sa: "Jag bryr mig inte om svenskar,
för jag ska hem till min mamma." Så sa hon, det var i april, det var vår:
"Ja men, du måste titta på honom, han är så snygg!" "Är det en sjöman?",
säger jag då. "Nej, du är inte klok, det är inte öppet vatten än." Och jag
tänkte att jag måste gå och titta på honom. Och herregud, han var på Stads-
hotellet och satt och åt. Och jag höll på att få svimma, för att han var så snygg!

Jag såg honom bakifrån först, och han hade så snygg nacke, och så steg
han upp . . . och hela kroppen och . . . snygga skor, ja, och så tog han stolen
och . . . ja, jag höll på att få slag. Så frågade han då, om jag inte skulle
sätta mig ner där. Då hade jag sällskap med en annan kille. Och herregud,
tänkte jag, vad ska jag göra nu; jag kan ju inte svika han som jag hade
träff med på kvällen, och den ville jag ju inte släppa. Och då sa jag:

'Neej", sa jag, "jag vet inte, jag är upptagen i kväll." Då sa han: "Men
det spelar ingen roll. Du har ju mig." Ja, han var så självsäker. Han var
sexton år äldre. Så gick vi och dansade på kvällen på Stadshotellet, jag
var tjugutre nu. Och så sa han att, "Vill du gifta dig med mig?" Då hade
det gått två timmar ungefär. Så sa jag att, "Till midsommar". Så sa han:

'Kan du gissa, när jag är född?" Då säger jag: "Ja, vi kan ju säga den
19 februari." "Hur kan du veta det?" Då säger jag: "Nej, jag gissade på
mitt eget datum." Och då sa han: "Ja, då gifter vi oss till midsommar."
Toppenbra!

Så kom jag till Sverige, alltså. Först bodde vi l en sån där rivnings-
fastighet i Majoma, men där hängde de sig och där söp dom, och jag fick
inte sova. Sen köpte vi en väldigt gammal villa, och vi grejade till den
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så att vi kunde bo. Så sålde vi den, köpte en annan och reparerade den och
så köpte vi denna, där vi nu bor.

Jag har jobbat hela tiden, jag måste ju göra det. För att jag visste att
han hade tre barn, när vi gifte oss, jag visste att han hade underhåll, och
det har varit besvärligt. Om han inte var tvungen att betala för barnen och
för henne, så skulle jag inte behöva jobba. Då skulle jag stanna hemma, och
skulle jag inte ha egna barn, så skulle jag ha andras.

Arbetsdagen

Min dag ser ut så här: Jag vaknar halv sex. Då har jag väckarklockan på
ringning, och så sätter jag på äggena först, innan jag går och tvättar mig.
Och sen tar jag på mig strumporna, medans äggen kokar. Jag tar det väldigt
lugnt då. Så klär jag på mig, kammar mig och sedan är äggena färdiga precis
exakt, fem minuter. Då kokar jag vällingen och brer smörgåsar till min man,
för han sover fortfarande, och gör kaffe. Så går jag in med det till honom
och kastar in tidningen, Göteborgs-Posten, för nu ska jag klä på mig och
ta min cykel, och så åker jag i väg.

Jag cyklar varje dag, det är ungefär fyra kilometer till jobbet, antingen
det är snöfall eller det regnar. Även om det regnar knivar. Det är för att
det är så lugnt och skönt; jag hinner koppla av mig, innan jag börjar. Det
är ingen som hetsar, och går en kätting sönder, så byter jag bara ut den
och så håller denna cykel i evighet. Ja, och så stämplar jag halv sju, exakt
prick, så har det varit i sexton år. Sedan måste jag ju göra mig i ordning
här på arbetsplatsen. Då pratar vi lite grann, om det har varit kallt eller om
nån har vart sjuk eller hon har varit ute på dans eller den har träffat nån,
så där. Annars känner vi inte varann nära. Men vi bråkar inte eller nånting,
vi är kamrater.

Sedan går jag ner, och prick tolv minuter i börjar jag. Så håller jag på
till en kvart i tolv, i ett kör. Jag sätter i en ring, och så gör jag ett hål i
ringen. Sen mäter jag den. Jag måste köra ungefär tusenåttahundra om
dagen för att tjäna pengar. Ibland får jag byta jobb. För att nu är det nån
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borta; då får jag en ny maskin, och då ska jag vara lika snabb där, det
är bara till att hoppa på. Jag måste vara lika snabb på alla maskiner, men
det är helt olika operationer. Ändå så säger dom bara: "Jaa, ackordena är
såna, ni är en van slipare, vi kan inte göra några specialpriser för er."

Nu med dagens läge så tjänar jag hundratio kronor, om dagen; det är
12.80 i timmen ungefär.

Om en maskin går sönder, då förlorar vi lite grann. Jag vill inte bråka.
Vad hjälper det att bråka, man får det bara värre själv!

Sen har jag rast, lunch alltså, det är fyrtitvå minuter. Då äter jag bara
smörgås och kaffe och ett äpple. Så sitter vi där hela rasten två karlar och
tre kvinnor. Vi är ett gäng och vi trivs tiUsammans. Mest pratar vi bara
skoj, TV-program, vi diskuterar den pjäsen i går till exempel. Mycket
sällan politik, det gör vi inte, nej, därför att . . . vi hinner inte. Ska vi börja
prata politik, så blir det så långrandigt. Och jag vill inte prata politik, för
det är politik hela jobbet.

Och så ner igen då. Sen klockan två, så dricker vi the, jag har en panna
med mig hemifrån. Det är en rast som vi har tagit oss, så den får vi ju
inget för; det är ungefär sju minuter. Jag jobbar sämre på eftermiddan. Jag
ska hålla på till sex minuter över fyra. Jag jobbar precis till fyra. Sen
tycker jag att de kunde öppna dörrarna, så man fick klä på sig och gå ut,
men då står det en gubbe där och vaktar. Så ringer det.

Jobbet

Det är bättre att stå på samma maskin, även om det är monotont, för då kan
man koncentrera sig på nånting annat. Men hoppar jag, då måste jag tänka,
Jaha, vad är det här nu? Det är mycket jobbigare.

Då kan jag inte titta på den som går förbi heller, men står jag vid en
maskin som jag känner, då kan jag följa dom med blicken. Och det är vik-
tigt, därför att jag behöver inte umgås med dom, men jag kan heja på dom,
jag kan ropa till dom och säga: "Hej Bruno, jag har inte sett dig på länge!"
Och så främmande besökare, det är väldigt trevligt. Vi hade nyss en turk,
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och han gick alltid runt ikring så, han hade gott om tid. Då hejade jag på
honom, när han gick förbi, för jag tänkte att han var ensam; jag tänkte,
den kan vi ta in hit och prata. Men så kunde han ju inte, han kunde bara
engelska. Och jag kan ju inte släppa mina händer, annars kan man prata
med händerna, men nu måste jag jobba, och så kan jag ju inte . . . jag kan
ingenting, bara svenska och lite finska.

Annars släpper jag gärna mina händer från det vad jag håller på med, om
det är en trevlig människa; jag förlorar kanske femti öre om dagen så. Jag
vet precis - pratar jag med den, så förlorar jag så och så, och då måste
det vara en väldigt trevlig människa, annars gör jag det inte.

På rasten får vi sitta i lugn och ro, fast en gång var det en ingenjör som
gick förbi och sa: "Ni behöver inte sitta så öppet!" Han säger: Ni kan
väl. . . skingra er lite grann", men han är inte otrevlig.

Annars får man ju stå. Vi har en bänk, en lång bänk, och så är det fem
maskiner där och en sån där rem som går ner. Fem maskiner och fem arbe-
tare som står jämte varann. Den där drivremmen den har de lagt rakt upp-
och ned, och då kan man inte få in stolen där. Det borde gå att klara tek-
niskt, skulle jag tänka mig. Men nu är det så att om vi tar och flyttar på
remmen, så är det en plats som går förlorad. Jag har stått ; tio år på en yta
på, vad ska vi säga . . . femti centimeter, sexti, så man får inte ut bena
nog långt, för att då måste man inkräkta på den andras sida. Vi säger åt
ingenjören att. Vi måste nog få en stol, för det blir så tröttsamt att stå.
"Ja, det ska vi undersöka, men det är väldigt svårt, då måste vi flytta
på drivremmen och då tar det för stor plats, men jag ska undersöka saken."
De har undersökt det i tio år nu, och jag står där än. Men nu är det mindre
folk, så att man kan putta bort bänken; då kan man sitta. Jag sitter ibland
nu, för nu är vi bara två. Det är inte bekvämt, men man sitter i alla fall
ibland.

Jag har bett om nytt jobb, för jag börjar känna att jag inte orkar hålla
på så här i alla evigheters tid. Då går jag upp till avdelningschefen och
säger så här: "Jag blir så förfärligt trött i bena, kan jag inte få börja
köra truck?" "Njaa", säger han, "tyvärr så står det femti i kö." Då säger
jag: "Ja, men sätt mig i kön då! Sen står jag där och väntar på kön till
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slutet, och kom till mig sen." Ja, så kommer ingenjören där och säger efter
ett tag: "OK, nu får ni börja köra truck, vi behöver en i morgon." Så går
jag till min ingenjör. "Nej men, det kan vi inte tänka oss!", säger han.

Ni förstår, ni är en väldigt duktig arbetare." Den som är duktig, den åker
dit, man ska inte vara duktig. "Nej, det går inte", säger han, "vi behöver
er." Så kommer det in en jugoslav, direkt från gatan, och då, då gick det
bra, men för mig gick det inte. Nu ska jag vara där, nu ska jag pressas
till sista blodsdroppen! Och sedan blir det också lite maktkamp mellan de
två ingenjörerna, och där sitter jag i kläm.

Nu säger vi. . . tio år till. Nu är jag slut snart, för man får jobba väldigt
hårt, samma jobb som en man. Jag får inte gå fram och klaga att det orkar
jag inte med, för då säger dom så här: "Nejmen, lika lön lika arbete!"
Så står man där, man kan inte få nåt lättare jobb. Sen säger jag då: "Nu
är mina armar slut, nu är jag död, nu orkar jag ingenting, min rygg är
slut." "Ja, men det förstår ni väl att det är svårt att placera er, alla vill
ha ett lätt jobb. Ja, ni förstår hur det är." Sen står man där. Till man
faller halvdöd, färdig; sen är det bara till att sjukskriva sig.

Mitt jobb kommer inte att finnas i framtiden, för det ska rationaliseras
här. Då får man ju hoppas att dom tänker på mig, hur duktig jag har varit
alla dessa år. Men det är det dom inte gör.

Kvinnor och män

En snygg kvinna blir bättre behandlad än en som är ful. Då blir det: "Den
där djävla kärringen, vad hon gnäller!"

Och det börjar med en gång man öppnar porten här. Man söker jobb och
så fort man kommer in till personalchefen, så gör han en titt på mig, som om
han tänkte: "Aha, den, den ser inte vidare ut, den ska ner i slipen." Sen
kommer det då en pin-uppa med röda naglar och sprayat hår och vad det nu
är; den får lättare, den kan bli stickprovstagare eller i kontrollen, den
hamnar aldrig i slipen.

Så är det. Och inte nog med det. Sen har vi inställare. En inställare, om
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inte han gillar mig, då kan mitt ackord åka ner. Han är arbetare, LO-
ansluten, han ställer in verktyget i maskinen. Ligger man bra till hos en
inställare, då har man det bra här. Dom är storkungar, större än ingenjörer.
Det finns inga kvinnor som är inställare och kommer aldrig att bli några.
En kvinna får aldrig komma ur den ställningen, förrän hon är så halvdöd,
så att hon inte orkar lyfta ett finger; då kanske hon får ett lättare jobb,
annars inte.

En kvinnlig förman? Jag tror inte att kvinnorna skulle gilla det. Jag är
skeptisk själv mot kvinnorna. Kommer man bara över det, så att man har lite
större tolerans kvinnor emellan, så blir det bättre. Men jag tycker det att
jag kan ställa in en maskin lika bra som en inställare, absolut.

Efter jobbet

Sen är jobbet slut, alltså, och jag ska hem. Då börjar jag planera lite grann,
medans jag klär på mig, för nu måste jag ju tänka vad jag ska ha för mat i
dag, och så måste jag ju veta priserna också, var det är billigast.

Det är bara jag som handlar, inte han, och jag som har hand om pengarna.
Allt vad som går till hushållet, det köper ju jag, och lönen räcker till det
och lite på banken. Min man tycker att jag ska köpa mig en bil, så att det
inte blir så kallt, men det är kallare att sätta sig i en kall bil, och det
är så mycket irritationsmoment. Min man vill ha en villa utanför staden,
långt härifrån, men jag vill ha det så att jag kan cykla till arbetet. Det
är Alko för mig; jag vill inte irritera mig, sitta i köer och sen vara irriterad,
när jag kommer, och komma för sent.

Sedan går jag och handlar, alltså. Vi säger att nu har dom öppnat en ny
affär där borta; då går jag dit och kollar priserna. Jag köper bara det som
är billigt, så jag går inte och köper en massa konserver. Jag lagar också
så det blir billigt hemma. Jag gör maten och diskar efteråt.

Nå, då har jag lagat mat och så är klockan ungefär sex, när jag är färdig
med disken. Sen tittar jag på TV lite grann, eller jag läser en bok.
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Dikter

Jag lånar böcker på biblioteket, dikter läser jag mycket. Då tar jag den dikt-
boken hem och läser den, och så skriver jag upp i min bok hemma; för jag
har en massa dikter antecknade. Så tar jag en dikt med mig till jobbet, en
bra dikt. Jag skriver av och tar lappen med mig, och sedan lär jag mig den
utantill och läser den för mig själv.

Det kan vara utländska dikter eller svenska, Nils Ferlin till exempel.
Eller Runeberg. Då säger vi. .. jag ser nån som går förbi, säger vi, och så
kommer jag ihåg hans dikt "Allena var jag,/ han kom allena,/ förbi min
bana/ hans bana ledde." Då kommer jag ihåg den. Den är väldigt fin: "Du
obekante,/ du välbekante!/ En dag försvinner,/ ett år förflyter . .." Det där
kan jag stå och läsa liksom inom mig. Jag står där för mig själv och läser
den. När det blir tråkigt, så gör jag det.

Det började med att det kom en ny man hit på avdelningen. Jag tänkte att
den måste man vara försiktig med, för den kan föra sig så bra, så den får vi
allt titta lite nogare i sömmarna. Och då började han att prata om, snabba
sig tyckte jag alltså, om att han läste så mycket, läste alla möjliga.

Sen kom han med några dikter, och då tänkte vi att, Nu börjar han att
larva sig där. Och så kom han med "Krig och fred". Men då säger jag: "Det
orkar jag inte läsa." Men då säger han: "Men ta 'Möss och människor', den
är inte så svårläst." Och så tänkte jag, Jag gör honom till viljes, och den
var ju jättebra. Sedan ville han ge mig mer, men så kände jag ändå att jag
inte orkade. Då sa han: "Ta och läs dikter!" "Dikter. Du är inte klok!
Kommer jag hem och säger att jag läser dikter, så skickar han mig till Lill-
hagen, sinnessjukhuset!" Men så fick jag en dikt av Ferlin och sen en annan,
och så höll han på ; det är åtta år sen nu.

I dag klarar jag mig själv, han satte mig i gång. Vi får ju egentligen
inte läsa på jobbet, men jag gjorde så att jag gjorde mig en låda. Sedan
tog jag en bok från biblioteket och så en glasskiva hemifrån, och sen satte
jag över den; då fördärvas ju inte boken. Sedan tittar jag ibland där och
läser med det ena ögat.

Och så hade vi en kompis. Stig, min kompis jämte mig. "Ja, du är ju
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inte klok, hålla på med sånt där!" "Nej, kom ska du få se, kom hit!" "Nej
då, börja inte med såna där dumheter!" "Ja, men du kan väl läsa utantill!
Jag läser en rad, så får du läsa efter." Och han kom ihåg så väldigt bra, så
han kan tiotusen dikter snart utantill. Sen läste han för mig ibland, för han
hade bättre minne än jag.";9

Hon har ett förnamn som verkar som hämtat från någon romantisk sekel-
skiftesroman. Mycket intagande, hon sprider ljus omkring sig och det
sjunger, när hon talar.

Ivrig, hon berättar snabbt. Med ens letar hon emellertid efter orden, och
språket krymper, som om det var inlärt och plötsligt förflyktigades.

Någonting förefaller blockerat, smärtsamt inneslutet och stelnat i ett
chocktillstånd. Hon säger sig inte känna till sin fars födelseår. Hon vet
inte om han deltog i inbördeskriget. (Mycket talar för att han var med,
på den röda sidan.) Hon beskriver honom med en barndomens vändning som

en mycket stor kommunist". När hon första gången nalkas ordet, tvekar
hon: "Vad kallar dom det? Inte nazist. Vad heter det andra . . . kommunist-
yngel!"

Det som barnen i en liten stad sade till en flicka som talade de goda män-
niskornas språk men ändå inte var av deras sort.

Politik är en svår sak fortfarande. Den arbetskamrat som visat henne på
litteraturen har också försökt bilda henne politiskt. "Men jag har väldigt
svårt med politik, därför att jag kan inte gå och ställa mig upp och säga
att, Så och så är det. Han kan prata, han kan sätta ordena riktigt, men går
jag dit, så står man där och vet inte vad man ska säga."

Hon tänker på de fackliga mötena; de flesta arbeterskor tycks uppfatta
dem som männens angelägenhet. Männen bidrar av allt att döma ofta till att
skapa ett sådant intryck hos kvinnorna på verkstadsgolvet. "Nej, politik det
är väldigt svårt, därför att de klubbar ner en direkt!"

Å andra sidan är ju allting politik, och inte minst jobbet.
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Iträlhavet

Dagmar är sextifem och sitter vid en maskin i presshallen. Hon har arbetat
där i tjugu år.

Tycker, när hon ser tillbaka, att nästan allting har blivit sämre. Basarna
är mänskligare förstås, men själva stämningen på jobbet är så förändrad.
Det var en kamratskapsglädje förr; man hade hyss för sig, skämtade, ibland
lite brutalt förstås, och man höU ihop och lånade pengar av varandra.
Sedan kom bullret och skilde mänskorna åt, eller vad det var som hände.

För tjugu år sedan var det nästan bara svenskar på företaget. I dag är det
en språkförbistring och ett viftande med händer. Nej, Dagmar har inget emot
invandrare. Hon tycker turkiskorna är duktiga, men också med dem har det
hänt någonting. "Dom var så glada, så lyckliga, när dom kom hit, och nu
verkar dom alldeles utschasade."

En irritation är i växande på arbetsplatserna, tror Dagmar, "alla är
aggressiva, på var sitt håll". Det är svårast för de äldre. De måste spänna
sig för att hänga med, och de är oroliga att de ska förlora jobbet, rädda
att mista sin maskin och inte kunna reda sig på en ny plats. De våndas och
plågar sig och har väldigt svårt att stå på sig. "Dom går ju under tagg-
tråden så att säga för att inte riva sig", inflikar Dagmar» man.

Dagmar gör tolvtusen bitar per dag, plockar och plockar. "Det krävs en
koncentration utan like", säger hon, och man får vara noga med sömnen, för
annars orkar man inte med. Mest är det ett jagande. "Jag tävlar med mig
själv, det gör vi alla. Jag sitter här vid pressen och jobbar, och så sitter det
eii där och en där, en på var sida om mig,och så hör man slagen, och då
tänker man: Hon kör fortare än jag\ Man känner ju priserna, så man vet
vad dom andra tjänar. Alltså, man tävlar med sig själv och man tävlar med
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99andra, och man kan ju räkna ut vem som tjänar på det."
Tidigare hade Dagmar ett annat jobb, vid ett band, hon gjorde ankar-

bryggor. "Jag skulle ta dom ifrån bordet och lägga dom i maskinen och
sedan sätta för en spärr, och så trampade jag. Där körde jag mellan sexton-
och sjuttontusen varje dag i två års tid. Varenda dag. Jag fick ena foten
sned, bara för att jag satt och trampade med vänster fot, men det har gått
tillbaka." Pressama har Dagmar egendigen inte haft någonting emot. "Fast
jag har varit nära två gånger att pressa mig själv, och det var trötthet."

Hon kallar presshallen för "trälhavet". Om förhållandena nere på verk-
stadsgolvet säger hon: "Som det nu är, så alstrar det kommunister." När
man sitter vid maskinen, känner man sig som kommunist, fast när folk sedan
röstar, blir det ju socialdemokratenia ändå i de flesta fall. "Ja det är
rädslan, tror jag." Själv kommer Dagmar från landet, och hon röstar på
Gunnar Hedlund.

Hon skall sluta snart nu och ser fram mot den stunden. TiU den pensio-
nerade delar företaget ut en penningsumma och en plakett. Dagmar berättar
om ceremonin: "Då har dom stjälpt en trälåda på avdehiingen, en sån som
vi har bitar i annars, och sopat golven, och sedan ska dom andra stå och
titta på. Och så upp på trälådan och sen kommer fotografen och tre eUer
fyra som tar i hand. Just den dagen räcker dom fram handen, så där nätt
och jämt, och det syns på dom att dom vill gå därifrån så fort som möjligt
Men den där trälådan har jag retat mig på så mycket. Och jag har sagt att
ni har ju gröna filtar här, varför kan ni inte kosta på att slänga en sån där
filtbit på lådan?"

Efter avtackandet går pensionären upp på kontoret. Där får hon etler
han en blomsterbukett, en penna samt en lapp att överlämna till taxichauf-
fören som på det stora företagets bekostnad kör sextisjuåringen hem.

Stora presshallen. Domderande vidunder på linje inåt hallen, rad efter rad,
och sedan svetsarnas avdehiing med ett blixtljus i vitt och blått och en stic-
kände rök.

Vid varje stor press två man, vända mot varandra och med händerna på
reglagen. Det dundrar till, pyser till och järnhänder plockar plåten ur maski-
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nen, ett litet sjok som skall bli det främre hjulhuset på en bil. Det dånar i
nästa press och igenom hela produktionslinjen, och dånet och pyset och
slamret återkastas mot taket. Blekgröna höga maskiner och asfaltsvarta
transportvägar, gator där truckarna kryssar och tutar genomträngande.

Det är högt i tak, men luften är tung. Oljedimman och rumsvärmen för-
enar sig till ett kvalm som jag inte har känt någon annanstans.

Sedan är det bullret. Det ligger och trycker över huvudet, tynger och
tynger, en krängande Ijudmassa av maskindån, plåtskrammel och trycklufts-
stötar. Bullret är en kraft, det laddar upp luften som åska. Bullret är ett
element, som eld eller vatten; det omsluter, överväldigar och sköljer med
sig allt som kommer i dess väg. Det finns inga gläntor, men här och var
bildas det små sällsamma grupper på verkstadsgolvet. Två människor, en
arbetare och en förman, en verkmästare och en ingenjör, som står så tätt
tryckta intill varandra att det blir en bild av värme och förtrolighet. Bara
så här kan de höra vad de säger.

Bullret når in i plåtförrådets innersta vrå. Där hittar jag en sextitreåring
som på egen begäran blivit förflyttad från fronten. Han är svårt bullerska-
dåd. Förr falsade han bildörrar å tjugusex öre styck med en lufthammare;
man stod bredvid varandra i smattrande rader. Han hade larmet med sig
hem från jobbet, i huvudet, och blev överkänslig för ljud. Om någon slog
på en radio bara, kunde han bli alldeles ifrån sig.

En signal och så blir det nästan tyst i den väldiga hallen. Bullret trap-
pas ned, bara en del av småpressarna är i gång. Lunchrast. Många sitter
kvar vid maskinen, fast det egentligen är förbjudet, men det är inga stora
gruppbildningar. En ingenjör säger att han upplever det som en försvars-
reaktion, mot bullret; när det är rast, vill man dra sig tillbaka in i en
tystnad, och därför sitter man här ensam med sitt smörgåspaket eller små-
pratar stillsamt två och två.

En arbetare berättar om de plötsliga, oförberedda arbetsavbrotten, när
strömmen går. "Det blir dödstyst, dom varvas ner, motorerna, aUting. Så
sitter man och snackar, och plötsligt får vi andra röster, vet du! För man
skriker ju i falsett för dom där djävla maskinerna, för att göra sig hörd.
Men nu lyssnar man. Man sitter och ser sig förvirrad omkring, och ja . . .
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så tar man fatt nånting, och så börjar man tala. Det är strömavbrott -
minimilön."

Naturligtvis kan man vänja sig vid en bullermiljö, som vid det mesta,
men vid buller kan man bara vänja sig genom att förlora sin hörsel. Hörsel-
vadd har använts mer allmänt bara i femton år och hörselkåpor i fem, och
därför är de flesta äldre arbetare som umgås med buller i sitt jobb hörsel-
skadade. På en arbetsplats, S J: s huvudverkstad i Göteborg, visar det sig
vid en undersökning av alla personalkategorier att bara åtta procent har
normal hörsel. Varannan verkstadsarbetare är bullerskadad, och var tredje
har ett svårt fel på sin hörsel.

Örat är en känslig registreringsapparat. Det kan uppfatta frekvenser
mellan tjugu svängningar per sekund och tjugutusen, från en myggas surr
till ett dån av en miljon gånger större styrka. I innerörat sitter ett membran
med tjugutusen mikroskopiskt små antenner; det är dessa hårceller som
först slås ut, om man arbetar utan hörselskydd vid excenterpressen.

Trehundratusen arbetstagare är i dag sysselsatta inom verkstadsindustrin i
Sverige. De flesta av arbetsplatserna är små, ungefär nitti procent har
mindre än hundra arbetare. Mindre än en procent av arbetsställena har mer
än tusen kollektivanställda, men tillsammans är dessa tretti procent av den
totala arbetsstyrkan.

I det stora hela är den svenska verkstadsindustrin en ganska liten bit.
Slår man ihop alltsammans till ett enda jätteföretag, blir det inte större än
Ford Motor Co. (Konkurrenten General Motors har en omsättning som är
lika stor som den svenska bruttonationalprodukten.)

Däremot ligger vår verkstadsindustri i topp, när det gäller ackordsvoly-
men. I avtalen står det skrivet att arbetet i görligaste mån skall ackordsättas;
fackföreningsrörelsen har nämligen hittills betraktat ackordsjobb som det
bästa medlet för att uppnå högre löner. Nu har man ju börjat tänka om så
smått. Det är ett tänkande som utgår från folket på verkstadsgolvet och inte
från pamparna. Frågar man svenska metallarbetare i dag, om de vill ha pres-
tationslön eller tidlön, blir det en överväldigande majoritet för det senare.
Det är en ny, entusiastisk opinion, men när resonemanget fortsätter, kommer
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det ibland fram betänkligheter. En tveksam punkt är löneglidningen; den
möjligheten till justeringar vill man inte gärna mista. En del tror också att
det skulle bli mer övervakning, om ackorden försvann och man fick månads-
lön. "Förmännen kommer att springa ihjäl sig", säger en skeptisk svarvare.
Samtidigt tycker han att den nuvarande situationen är ohållbar. Svarvning
är ett precisionsarbete, och för att bli en fullärd yrkesman krävs det unge-
far lika långa studier som en nybliven student behöver för att ta en fil. mag.
Ändå går jobbet på ackord, vilket betyder stress och kassationer. På några
arbetsplatser har man datastyrda svarvar, högeffektiva underverk. Svarvareii
har där förvandlats till "operatör" och fått sin lön sänkt, men det är fort-
farande ackord. Att det är så kan möjligen bero på att ackord inte bara är
en arbetsform och ett lönesystem utan också en del av ett tänkande, en
industriell filosofi.

Långtifrån alla kollektivanställda tycker illa om ackordsarbete. De flesta
anser att tiden går väldigt fort, när man jobbar på ackord. Dessutom finns ju,
om man så vill och själv står för kostnaderna, möjligheten att stå emot
tävlingsinstinkten, att inte hela tiden pressa sig mot bristningsgränsen. En
hopsätterska säger: "Känner jag att jag inte orkar, OK då går jag ut och
röker cn cigarrett och slappnar av en stund." En presserska, hon tjänar elva
kronor i timmen, tror att skillnaden för henne mellan att "hetsa" och att
"ta det lugnt" är ungefär tre kronor. Somliga har också lärt sig konsten
att vila i bullret, vila under hetsjakten. Medan händerna stansar och ploc-
kar bitar, tänker arbetaren eller arbeterskan på någonting annat. Många
säger att det är därför som de står ut. En del tänker på sina närmaste och på
vardagens problem, men de flesta dagdrömmer. Det finns också arbetare
som har utvecklat en speciell metod för att försvara sin integritet. En man
sjunger visor inne i huvudet, Taube, ingen hör honom, läpparna rörs inte
en gång. "Det är ett sätt att få det att gå. Man kommer in i en rytm."

Vad som händer med de människor som inte har något psykiskt försvar
mot monotonin, vet vi tills vidare inte så mycket om. Många tempoarbetare
uppfattar sitt jobb som fördummande. "Man blir enkelriktad , säger en
verkstadsarbeterska. "Tempoarbete, det ger ingenting tillbaka", säger en
arbetare.

146

De personer som skapat dessa själsdödande arbetsformer har tänkt kallt,
rationellt, företagsekonomiskt, men det finns inte bara en mänsklig be-
gränsning i konstruktionen. Antagligen är detta system ekonomiskt enbart på
kort sikt. Om några år går det kanske inte, mycket tyder på det, att få någon
till sådana här jobb, inte heller finländare eller hemmafruar. På ett stort
verkstadsföretag i Stockhohn, Atlas Copco, slutar i dag åtti procent av de
nyanställda under det första halvåret. Det betyder att företaget tvingas an-
ställa tre, fyra personer för att få behålla en och lära upp honom till
yrkesskicklighet. Det blir en ond cirkel, säger verkstadsklubbens ordförande:

'Det ackordsystem vi nu har fordrar att man har kännedom om lokaler och
rutiner för att komma upp i full lön. De nyanställda hinner inte göra detta,
vilket är en bidragande orsak till att de slutar. För att motverka dessa svårig-
heter ägnar sig arbetsledningen mer åt de nyanställda med den följden att
de äldre i gården känner sig försummade, vantrivs - och slutar."

'Det halvautomatiska tillståndet i fabriken är det värsta", säger en
annan fackföreningsmän. "Det är det tillstånd där maskinens rytm bestäm-
mer människans rytm, och man är fjättrad vid maskinen och dess i förväg
bestämda intensitet."

I presshallen ser jag en ung kvinna som kämpar förtvivlat med sin maskin.
Kanske har hon inte ännu hunnit lyssna fram rytmen och stämt sin egen
rytm efter den. Hon plockar vid sin press, in och ut, in och ut, feberblank i
ögonen och svettig i pannan. Hon jagas av någonting och jagar sig själv.
Verksläkaren på det här företaget är en saklig och lågmäld man; han har
bara arbetat här några månader, men han har föresatt sig att göra någon-
ting åt bullereländet. Om ackordsarbete, tempoarbete säger han så här: "Nu
är vi ganska nära den där kritiska punkten; om man ökar ytterligare, så
orkar inte människan med."59

Den största bundenheten är självfallet vid bandet, i lineproduktionen.
En bilarbetare är inte enbart bunden till platsen, till sin station. Han kan
inte låta sin arbetsprestation följa sitt humörs eller sitt hälsotillstånds skift-
ningar, för då hinner han inte med sin "balans". Inte heller kan han fly
från bandet med sin tanke, för arbetet kräver honom helt. En Volvoarbetare
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säger att det kan bli en minut varje kvart "att prata med kompisen som
följs åt". De första dagarna fanns det ingen frist alls. Då var det så man
skakade nästan. Man hade bara det här arbetet i huvudet och så: nästa bil,
nästa bil!"

När man far förbi produktionslinjen med turisttåget, ser bandet inte ut
att gå särskilt fort. Det är en missvisning, anser den här arbetaren. "För
alltid när det kommer en sån där vagn, så stannar man upp och så tittar man
lite grann." Man tittar på tittarna, och för dessa ser det ut som om arbetarna
hade ett vilsamt jobb. De far förbi och ser ett stillastående, eller näst intill,
men bilarbetarna säger att det är som Vietnam.

Det senare är en överdrift. Det finns emellertid besked om att män-
niskor inte mår särskilt bra av att stå vid ett löpande band. I Detroit
sattes ett antal pastorer att arbeta i en bilfabrik. Försökspersonerna
förde bok över sina upplevelser, och anteckningarna lär ge en talande
bild av hur drastiskt deras moral påverkades av de nya erfarenheterna.
Dessa gudsmän fann att "de började svära, ljuga, fuska, hata, maska och
medvetet göra dåliga arbetsinsatser .

En viktig fråga som psykologerna ännu inte har gett något svar på är hur
mycket bundenhet en människa kan uthärda utan att ta skada. Eller omvänt
- hur breda marginaler hon egentligen behöver, hur många ögonblick då hon
kan se åt sidan och följa någon med blicken och vara sig själv och inte bara
en människomaskin kopplad till maskinen.

På ett större företag får jag tala med arbetsstudiechefen. Det finns av-
delningar, påstår han, där produktionen har ökat med tretti å femti procent,
sedan man införde ackordet. Men upplever inte arbetarna den här studie-
verksamheten som en förberedelse till en frihetsinskränkning? "Nja", säger
ingenjören, "vi vill inte inskränka på spilltiden. Utan m vill ta reda på
hur mycket spilltid man behöver.'''1 Hur mycket spilltid behöver man egent-
ligen för att inte tappa bort sig själv?

Om arbetsstadier finns det två helt motsatta uppfattningar. Enligt det
ena synsättet är de fint uttänkta verktyg för en ännu mer långtgående exploa-
tering av människor. Enligt det andra synsättet är arbetsstudier till för att
underlätta arbetet för arbetarna, och lönsamhet får företagarna på köpet.
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Mellan SAF och LO har det i dessa viktiga frågor inte rått några märkbara
motsättningar. I 1948 års arbetsstudieavtal betonas bl.a. arbetsstudieman-
nens ställning som "opartisk utredare". (De arbetsstuderade har inte fattat
det så.) Där står också denna sats: "De anställda ha liksom varje annan
samhällsmedlem fördel av en rationalisering, vilken leder till ökad produk-
tion och därigenom i sin mån skapar underlag för en aUmän höjning av lev-
nadsstandarden." Det är en viktig förklaring, och det spår som de två organi-
sationema här lägger ut har man sedan följt genom åren. Produktion ger
välstånd, och man vill med all kraft verka för detta goda.

Det största felet svensk fackföreningsrörelse har gjort", säger en gjuteri-
arbetare, "det är att dom har accepterat tidsstudier." I dag har väl entusias-
men avtagit något också på högre ort, så mycket mer som det finns ett
uppenbart samband mellan de vilda strejkerna och rationaliseringsinstru-
ment av typ MTM eller UMS. 1956 gav emellertid Metall ut en upplysnings-
skrift, "Vad är MTM?", som ger en solskensskildring av denna metods till-
lämpning i arbetslivet. Med MTM kan man, genom att de grundrörelser
analyseras fram som krävs för ett visst arbete, fastställa "den objektivt
riktiga tiden" för operationen. Den största förtjänsten med MTM "ur rent
mänsklig synpunkt" ligger i detta att man nu äntligen "fått ett vetenskap-
ligt underlag för att arbetet tar sin tid". MTM åstadkommer en rationali-
sering av den fysiska insatsen; med en "oförändrad manueU arbetsinsats"
gör den anställde "mera produktion därför att man använder det insatta
arbetet på ett mera nyttigt sätt". Det är fel, säger författaren, att föreställa
sig att metodingenjörens avsikt är att "ta mesta möjliga arbetskraft ur arbe-
tåren". Arbetskraften är nämligen "en konstant kvalitet" och MTM-systemet
lika neutralt "som multiplikationstabeUen eller tumstocken". För övrigt
tjänar företaget "mest på att arbetaren har en lätt, ledig och bekymmersfri
sysselsättning". Om arbetaren blir ansträngd i sitt arbete vid linen, arbetar
han på fel sätt eller också är MTM-analysen felaktigt utförd, vilket är
osannolikt.

Det är tänkbart att denna idyll är falsk. Det är tänkLart att MTM inte
befriar utan binder. Det är tänkbart att MTM inte frigör arbetarens kraft
utan försätter honom i en olidlig tvångssituation. Det är tänkbart att systemet
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i all sin fömuftsmässighet är uppgjort utan hänsyn till det faktum att en
människa inte bara har en muskulatur som efter kommando från en order-
central utför vissa nyttiga eller onyttiga rörelser, utan också ett känslans liv
som inte på samma sätt låter sig styras eller som upplever dressyr som en
tortyr.

En fortsatt höjning av levnadsstandarden vill de flesta av oss ha, och
organisationerna ackorderar sinsemellan om det pris vi skall betala för
välståndsutvecklingen.

Det är påfallande att inte alla i detta samhälle betalar samma pris. En
fackföreningsmän, en av de nya pamparna, en av dem som inte är så följ-
samma, uttrycker det så här, med ett slags vrede under ironierna: "Vad är
det industrins arbetare måste underkasta sig? Jo, intensitetskontroll, kvali-
tetskontroU, verkningsgradskontroll, dom tre huvudelementen vid mätning
av prestationer i industriellt arbete. Dom måste underkasta sig det, därför
att ni andra ska få hålla på och åka snålskjuts med hög levnadsstandard osv.
Varenda follcskollärare eller kapten eller kyrkoherde kan åberopa tillväxt-
takten här i landet. Prästen kanske inte har begravt någon fler det här året,
men nog ska dom allihop ha del av den välståndsökning som industriarbe-
tärna åstadkommer genom att underkasta sig det här tvånget!"

Arbetarna har funnit sig i ordningen. Nu börjar det emellertid att ryta
till bland vågorna där ute i trälhavet.
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En sovande vulkan

Han är några och tretti och arbetar sedan tio år på ett verkstadsföretag i
Göteborgsområdet.

För tio år sedan spelade han mest fotboll. "Det är väl det att en del
människor dom får ett visst intresse, och jag tyckte om bollar och har alltid
tyckt om bollar." Några år var laget uppe i division II. "Vi spelade utan
ersättning; vi fick mat efter matcherna på bortaplan men aldrig några
pengar."

Sitter i köket. Frun går på syjunta, och han lägger barnen klockan åtta
med fast hand.

En boksamling i det stora rummet. Böckerna nötta som pojkböcker. Här
står Upton Sinclair och Rekord-Magasinet (inbundna årgångar för Per Stig-
mans skull), Josef Stalins skrifter och "Kapitalet".

Socialismen

9?

95

'Kapitalet" fick jag av en förman, en socialdemokratisk förman. Han sa att,
Det där har du större användning för än jag!" Du såg dom där inne, det

är halvfranskt skinnband.

För mig är min politiska åskådning livsgnistan, det är en ropande röst
inom mig att man vill göra så väldigt mycket. . .

Jag har varit rabulist, kan man säga, men genom teoretiska studier har
jag försökt komplettera mig, så gott det har gått. Sen har man blivit på det
klara med att det är en vetenskaplig nödvändighet, en mänsklig nödvän-
dighet att det systemet måste vinna, socialismen.

159Presshallen, Olofström. Pressning av plåtdetaljer för Volvo-Torslanda.



Grogrunden finns inom alla människor, anser jag. Men det är inte så
konstigt att arbetarna har haft lite misstänksamhet mot kommunismen, med
den borgerliga pressens fruktansvärda dominans och arbetarnas ständiga
kamp för att få ihop till hyra och till tanten och mat och allt sånt där. Det
måste flyta. Så det blir inte så mycket tid över att läsa, utan dom får lägga
sig på kvällen och sova.

Men det är ett uppvaknande nu som börjar bli på fabrikerna. Jag tror att
sjuttitalet kommer att bli ett fruktansvärt motsättningarnas decennium
mellan kapital och arbetare.

Jag tror inte på en fredlig övergång till socialismen. Även om samtliga
Sveriges kapitalister skulle säga: "Vi är för fair play. Har vi förlorat,
så erkänner vi vårt nederlag", så gör inte det internationella kapitalet det.

Dom låter arbetarna gå till en viss gräns, sen slår dom till, världshistorien
visar det.

Skillnaden mellan borgerlig konservatism och fascism, det har med låg-
och högkonjunktur att göra. När det är högkonjunktur, då visar dom fram
det borgerliga draget. Men sen, då när det börjar bli kritiskt, då kommer
militärstövlarna fram.

Diskussioner om samhället

På den här avdelningen där jag jobbar, går det inte en dag utan att vi har
politiska diskussioner, om samhället och orättvisorna. Vi har åkt ihop
många gånger, men vi har en väldigt god samhörighet.

Upprinnelsen var att dom skulle införa ett nytt ackordssystem, en form
av gruppackord, och det tog väldigt lång tid, innan det kom till förhand-
ling och vi fick någon justering av våra löner. Vi skällde på varann och
gav varandra på pälsen, allihopa. Men eftersom månaderna gick och vi
skällde, så tvättade vi oss mot varandra, ungefär som när man tvättar på
en tvättbräda. Vi började mer och mer komma underfund med saker och
ting, bolagets finter och tidskontorets agerande och detta här.

Och sedan blev det ju tidtagningar och ena fruktansvärda motsättningar.
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Vi hade varit med aktivt i fackföreningen ett par av oss och kände till
dom där herrarna, och genom sitt agerande fick dom oss att förstå hur vi
skulle handla.

Vi diskuterar lönen, och sen glider vi över på de större politiska frågorna.

Socialdemokraterna

Gråsossar. Nja, de flesta partier har ju en trogen skara av närmast sörjande,
om man får vara elak, som tror på allting. Det är genomgående för alla
rörelser som inte analyserar själva, utan dom är ungefär som, du tänker
dig . . . telefontrådarna. Där sitter ungarna och gapar och så kommer partiet,
morsan och farsan, och ger dom käk! Då vet dom vad dom ska tänka.

I dagens läge så har vi socialdemokratin i två skilda riktningar. Dom
vill genomföra skolreformer och Metall har engagerat sig i demokratin på
arbetsplatsen osv. Men folk börjar få det svårare och svårare till att gå
ihop, och den äldre generationen av socialdemokrater, dom etablerade,
regeringen och LO-toppen och så där, dom är inte politiker längre, dom är
administratörer. Dom är administratörer på det viset att dom ser samhället
som ett bestående; det ska vidareutvecklas och tekniskt fulländas, men helt
inom kapitalismens ram alltså. Partiet har slängt den socialistiska teorin
på hyllan och ersatt det med en administrativ politik för att försöka få
det kapitalistiska samhället att se snyggt ut. Ungefär som när jag kanske
har varit ute och festat om och kostymen har blitt skitig, och jag går och
pressar upp den. Men det är klart - blir det far stor smutsfläck på kostymen,
då får man skicka den till kemtvätt, och det skulle man behöva göra med
socialdemokratiska partiet. Dom har kommit in i en sån återvändsgränd!
Därför tror jag att det kommer att bli en fruktansvärd brytning mellan arbe-
tarrörelsen och högersocialdemokratin.

Men sedan har vi då den yngre generationen socialdemokrater. Dom tar
det på allvar. Och därigenom kommer oron på arbetsplatserna, alltså när den
ärlige jobbaren, som inte har mer än sina händer att tjäna ihop sina pengar
med, börjar förstå att detta går inte.
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Ungdomsrevolten

Ungdomen, dom får gå längre i skolan, dom får lära sig språk och läsa
samhällskunskap, och den där respekten för auktoriteten den börjar spricka.
Dom äldre får svårigheter att hävda sig. Dom kan inte säga att, "Jag är
femti år, nu ska du hålla käften!", alltså.

Arbetarna har inte varit på det klara med vad studenterna demonstrerade
för; dom trodde att det var en överprivilegierad grupp som ville djävlas
bara. Men min uppfattning är att genom historien så har bråken alltid börjat
med studenterna, bara för att dom har haft lättare att tillgodogöra sig saker
och ting i samhället, än vad vi arbetare har.

Idrotten

Varför företagen satsar så mycket på idrotten? Dels för att det är en publik-
attraktion. Det har PR-värde för firman och dom kan få ett grepp över sam-
hället, om vi säger som Åtvidaberg, och så kan dom placera sina pengar där
av skattetekniska skäl.

Men det viktiga är ju den här idoldyrkan. Dessa spelare som är med där,
dom blir privilegierade, och dom blir konservativa många gånger i sin syn.
Jag har diskuterat med dom. Nu vill jag säga att det var bra killar mot mig.
Men genom sitt arbete, för dom får många gånger hyfsat arbete, bra betalt
och mycket ledigt, så blir dom förborgerligade i sitt tänkande, för dom
behöver aldrig kämpa för pengarna, och dom binds till företaget.

Idrotten, den har en tendens till att. . . nu går vi på Ullevi på fredag,
och så köper vi en flaska! Det är en gemenskap, och man snackar om den
och den stjärnan och den och den uppläggningen och den och den taktiken.
Det är ett härligt dösnack många gånger alltså, men många gånger så drar
det bort verklighetsbilden i dom åren, så att människor kanske inte riktigt
fattar det hela förrän det är för sent.
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Taket

Vi har fått några öre lokalt, och så har gubbarna ökat upp takten. Och så
när nästa grej har kommit, då har vi ökat takten igen, och sen har det fortsatt
så trappstegsvis och sedan har priserna åkt upp, alltså.

Nu har vi utnyttjat hela vår reserv, så vi kan inte köra upp arbetstakten
mera. Det går inte, vi har nått taket.

Vulkanen

Det finns fruktansvärt mycket begåvade arbetare; det är bara det att dom
har inte blivit frigjorda.

Kina visar ju vilken oerhörd kraft arbetarklassen har, när den blir fri.
Men det här samhällssystemet det frigör inte den skaparkraft som arbetar-

klassen har. En skådespelare, säger vi, han ska göra nånting . . . men han
får inte ut det riktigt, han vill göra en roll men han tycker inte att det
stämmer. Förr, när jag var yngre, tyckte jag att jag var misslyckad, för
att jag gick fram och tillbaka till jobbet och gjorde ett monotont arbete
och så där, men i dagens läge så är jag inte missnöjd med mig själv, därför
att jag har konstaterat det att fattningsförmågan på mig själv är det inget
fel på eller på arbetarklassens.

Men vi har inte det instrument som kan plocka fram detta i dagen, så
att vi får utlopp för den kunnighet vi har. Det vi sysslar med det är ju
levande, men vi skapar det och sen är det stopp. Sedan får vi då för det
kläder, mat och tak över huvudet. Men fortsättningen på detta skapandet,
vidareutvecklandet, det ska andra sköta, till sin fördel, och driva hela
kulturen, hela samhällsmaskineriet åt det hållet dom vill. Hela det väsent-
liga ska vi göra; sen ska dom andra ta hand om friikterna.

Arbetaren är djävligt stark, i roten. Men han är inte frigjord. Han är
hämmad. Därför tycker dom många gånger att arbetaren är lite tråkig och
intresselös, men det beror på att han har inte fått den möjligheten att få
fram det han verkligen kan. Det är en sovande intellektuell vulkan."95
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Människor, situationer, exempel

Besök hos elitarbetare. En stor gammal våning med porträtt på väggarna
och mattor på golvet. Pendylen som går.

Han är änkeman men har en vän, som han sammanbor med. I tjugu år
arbetade de på samma företag, och nu är båda pensionerade. Hon sitter lite
osäkert på stolen, i våningen som Verners maka en gång formade omkring
hans starka själ och stora kropp. Hon har hjärtbesvär, andas tungt och ser
på Verner med en gränslös tillgivenhet. Berättar hur hon gick förbi hans
maskin varje gång hon gick på toaletten, år efter år.

Verner har varit en hejare till karl. På tjugutalet arbetade han dagtid
som slipare och gick sedan till Berns för att seryera mellan åtta och två.
Han betjänade Gösta Ekman och Ernst Rolf och klarade sig Lra med tre och
en halv timmes sömn per natt.

Så kom han till det stora företaget, till presshallen. Monotonin, det
är klart att det var svårt. "Man får sitta och titta på den där blanka
metallen timme efter timme, och till sist ser man ingenting." Han talar
om bullret som blev värre och värre men nämner detta med ett avstånd som

knappast enbart beror på att det är några år sedan han gick ut genom
porten för sista gången. Själv plågade han sig aldrig, och ändå tjänade
han alltid mest på sin avdelning. Han arbetade lugnt och metodiskt, "så
att det flöt". Han talar om sin begåviiing som om en musikalitet. "Jag tror
att det är nånting som finns i kroppen", säger han. "En viss rytm. Man
sätter sig in i maskinerna, man hör hur maskinerna går", man hittar en
överensstämmelse.

Bilderna av sommarstugan där han med samma lätta hand som styrde
maskinerna - "den ena kärran var på 600 ton" - får blommor att blomma.
Hon visar på ett av färgfotografierna och lyser: "Det här är kungens ros!"„

165Propelleraxlar och ämnen till motorer, Mekaniska verkstaden, Björneborg.
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Siv, traversförerska, frånskild, intresserad av bildningsarbete och fackliga
frågor. "Det största motståndet har man hos sina egna. Nere i omkläd-
ningsrummet där vi samlas . . . Dom vet att jag måste ha en reserv, för att
jag ska med på en kurs till exempel, och då tittar dom på mig och säger:
Har inte du nog att göra hemma? Hur kan du försumma dina barn?"
Sedan, när jag kommer med mina broschyrer och delar ut, att vi ska starta

en studiecirkel eller nånting sånt. "Jaha, kommer den där igen . . . nej,
vi har inte tid, vi har så mycket annat att göra." Och så sitter dom där och
broderar och lägger in i skåp, va!"??

För akademiker gäller att en 65-åring i genomsnitt tjänar 8,5 % mera än
en 40-åring. Förhållandet för metallarbetare är det motsatta, dvs. inkomsten
ligger 10 % lägre vid 65 år än vid 40 år."

Hans Almgren: "Våra löner"

Sällskapsrummet på ett hotell i landsorten. Ett TV-reportage om strejken
i Malmfälten. En rödbrusig gäst, medelålders herre mellan groggar, sitter
i soffan och yttrar sig: "De kommer inte att klara sig . . . de djävla kra-
karnaV

Bredvid oss Birger, stålverksarbetare, som kokar. Så stiger mannen upp,
vacklar till, ostadig, urholkad.
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Svarvare, femtitre år. Han hade egentligen velat bli skogsman, men så kom
den ekonomiska krisen och han fick börja här som reparatör. 1940 förtjänar
han sextitre öre i timmen. Kompisarna säger till varandra: " Vi får nog faan
lov att ta livet av ossV I stället hänger laget upp en docka i taket, och
förmannen ryggar tillbaka, när han kommer in i verkstan på morgonen.

Som protest mot lönesättningen försöker arbetarna bromsa produktionen.
Svarvaren blir förflyttad, när ledningen kommer på sabotaget, och får sin
svältlön sänkt. För att klara sig tar han extrajobb och sysslar bland annat
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med hjälpgjutning. Ugnen håller tusen grader, och för att skydda sig mot
strålvärmen är arbetarna klädda i säckväv som dränkts in med vatten. En

dag cyklar han hem i trettiåtta graders kyla. "Varenda por var öppen ,
säger han.

Nu sitter han i en källarlokal och svarvar ventiler, stora blanka tingestar
som kostar nästan tretusen kronor styck. Det är pressat också här, fast på
ett annat vis. Uppmärksamheten, tvånget att vara noggrann och att skynda.
"Det har varit skift då jag inte haft tid att gå på toaletten!"•>•>

Överingenjören berättar en anekdot om MTM. En femtiåring som en morgon
sitter på kontoret och gråter. Säger att "dom ska sätta tidsstudier på mig".
Han är fullkomligt förtvivlad.

När de talats vid ett slag, arbetaren och ingenjören, visar det sig att det
hela är en dröm. På natten drömmer arbetaren att en tidsstudieman står

bredvid honom och ropar: "Öka, öka, öka!" Då tar arbetaren i sin ångest
en hammare och slår ihjäl sin fiende.

På morgonen går han till arbetet med sönderslitande skuldkänslor.

Gammalkommunist. Sjunde våningen, en stor ljus lägenhet. Hustru och svär-
mor i köket. En ung son som kanske skall bli tjänsteman. En trettiårig son
som är förlamad, en speciellt svår reumatism, och sitter i rullstol för livet.
Mot honom har företaget, säger denne bolsjevik, varit utomordentligt gene-
röst.

Ansehn är från Västerbotten. Ett antal år arbetade han vid Rönnskärs

smältverk men råkade ut för en blyförgiftning och blev tvungen att flytta
söderut.

Fadern byggde Norra stambanan och blev sedan byskomakare. Man var
sexton barn i hemmet, men fyra av syskonen dog i späd ålder. Sedan dog
ytterligare fem på tre veckor i difteri. "Då tycktes hon bli barnlös", säger
Anselm om sin mor. Ett barn dog av vanligt näsblod, det fanns inte läkare
inom räckhåU.
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Varför han blev socialist? "Jag vet inte", säger han först. Han har blivit
socialist på grund av "förhållandena". 1931 hände det viktiga saker i hans
liv. Det året var det strejk också i Klemensnäs, och liksom i Ådalen hade
arbetsköpama kallat upp strejkbrytare, men arbetarna gick samman och
jagade dem i sjön. I tumultet tappade syskonen bort sin sjuttiåriga mor.
Sedan ser de henne springa efter svartföttema med en stor bräda i högsta
hugg.

Tror Anselm på revolutionen, här och nu? Han tänker efter en lång stund,
och sedan säger han Nej. Det är välfärden, den svenska arbetaren är fjättrad
vid tingen.

Vi diskuterar företaget; det är så hyggligt som det kan bli inom kapitalis-
men. Själv har emellertid Anselm sett andra förhållanden. Han har varit i
DDR, i Rumänien, i Bulgarien och han visar oss en färgbildsbok från
Moskva, "en vacker stad". Han har sett paradiset, och att dessa bilder skulle
vara en förfalskning av verkligheten, som illustrationerna i företagets
broschyrer, vill han inte höra talas om.

Han känner en "frossa", när han tänker på de socialister som styr
Sverige. Skatterna tycker han är på tok för höga; han talar som en surmulen
småföretagare om skattetrycket.

Nyanställda tjänstemän vid ett storföretag. Man har samlats i direktionens
matsal på tionde våningen i kontorshuset. Friska blommor i vaserna, gobe-
länger, en stor utblick över hamnen.

Prydliga unga män, en handfull kvinnor och ett par utländska praktikan-
ter. De nämner sina namn samt den avdelning där de börjat tjäna. Sedan
blir det en frågesport om företaget och dess förgreningar i främmande
länder.

En stor tystlåtenhet fastän det yttras ord. Allt återhållet. Inga gester,
ingen fysisk kontakt, språket nedbrutet till en genomskinlighet.
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Skogsarbetarna som kommit till industrin. En visar mig sin handled, ärret
över pulsådrorna; han slutade, därför att han höll på att skada sig till
döds med motorsågen.

De talar, ryggbrutna, om en förlorad frihet. Men i dag är deras gamla
hantverk industrialiserat: en line från trädets rot, där skogsarbetaren stam-
par till snön, och till timmerbilens flak.

Ordförande i avdelningen, en stor kapacitet. Bland mycket annat är han en
lysande debattör. Var har han lärt sig debattekniken?

'Om jag nu är bra", säger han eftertänksamt, "så beror det på träning.
Vi hade stora fina kollektivskithus här, när jag var ung, och rymliga ackord,
och vi satt där ute och diskuterade, massor av folk.

Det var öppet mellan muggarna, och framför stod det fullt av människor
som rökte. Och där var det alltid full cirkus, snack om dom stora frågorna,
politik och allt möjligt. Det var verkligen hårda piss . . ."59

Handikappverkstaden är företagets stolthet. Det är ljust i lokalen, och här
står krukor med gröna slingerväxter. En vänlig miljö men en gammal
svarverska säger till oss: "Jassa, ni kommer och tittar på det här aphuset!"

En vitlockig sextisexåring kastar sig över besökarna och berättar att
lönen, 7.50 i timmen, den kan man inte leva på. Han har blivit överflyttad
hit, sedan en avdelning lades ned, och doktorn har inte haft något att göra
med det arbetsbytet, fastän vår ciceron nyss påstått att det är regeln.

Förmannen säger att detta är en "sluss" på vägen tillbaka till arbetet,
efter sjukdom eller en skada. Syftet? Han säger det så vackert: "Att få
folk bra fort igen för att få in dem i produktionen."5?

Personalchefen är välvillig, vidsynt och kultiverad. Han är oroad emellertid
- Sverige har blivit så egendomligt, han känner inte längre igen sig i landet.
Alla dessa rörelser i olika riktningar över fältet, dessa plötsliga motsätt-
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ningar, kraven och oron! "För egentligen", säger han vädjande, "är ju vi
svenskar konservativa och lite tröga och . . ." En stabilitet är förlorad, nu
kan vad som helst hända.

En folkvisa från 1922. På ett bruk i Sörmland fanns det en arbetare, som

hade en dotter. Flickan var kommunist och brukade sälja Stormklockan i
samhället.

En dag kallade disponenten upp arbetaren och tillsade honom att nu fick
det vara slut med de där dumheterna, flickans, annars skulle han förlora
både arbete och bostad. Fadern gick hem och bad sin dotter upphöra med
sin politiska verksamhet. Hon vägrade. Inte nog med det, hon gick upp till
disponenten och sade ifrån; han hade ingen rätt att bestämma över hennes
åsikter och hennes privata liv.

Nästa dag vräktes familjen, och den foglige arbetaren förlorade sitt
arbete. Nästa dag fann man den trotsiga flickan i skogen. Hon skars ned
från ett träd och var död och kunde inte väckas till liv igen.

Kronprinsen skall komma på besök. John som är betrodd uppmanas se till att
det blir städat i lokalerna, ingen olja på gångarna osv.

Han vägrar blankt: "Den därå pojkjäkeln, han borde väl om nån få se en
riktig verkstad, hur det ser ut\ Och tål han inte se hur miljön ser ut i
verkligheten, så har han ingenting här att skaffa.

Det blir städat, på något sätt. Sedan går kronprinsen en runda med lands-
hövding, riksdagsman och platschef. Man tar tid på sällskapet; kronprinsen
anslår sex minuter till detta studiebesök. Han talar inte med någon av
arbetarna eller arbeterskoma.

Metallarbetare, trettisju år, begrundar framtiden, då man blir äldre och
får svårt att hänga med. "Man tänker väl inte så ofta på det i dag, när
man står och jobbar, för det är bara . . . man står och kör och räknar pengar,

vad en tjänar. Men sen ibland då kommer det väl på en i alla fall att,
Hur faan ska det bli när förtjänsten kommer att sjunka?"?9

En arbeterska i presshallen berättar om tidsstudiemän. Vid ett tillfälle
håller en av dem. på i tre dagar vid hennes maskin. Hon frågar honom till
slut: "Vem tar tid på er?"

Då skrattar han men säger ingenting.

Volvo. Efter strejkerna behöver man "arbetsro", säger PR-ledningen, och
jag får nöja mig med att se företaget från det s.k. Blå tåget.

Turistresan genom bilfabriken tar en timme. Man sitter på bänkar, ett
tågsätt med sex, sju öppna vagnar. Det är som en film, svårt att minnas
vad som glider förbi.

När tåget kommer, stiger det ett underligt rop ur djungeln av transportö-
rer och maskiner. Det är gäckande, gutturalt, till hälften spov och till hälften
Tarzan svingande sig i lianer. Det är ett könsrop (det finns yngre kvinnor
med ombord) och en social utmaning, ett rop från underklassen, och det
skorrar effektivt mot det glättade i PR-bilden.

På en arbetsförmedling i Norrbotten. En metallarbetare erbjuds arbete
söderut men vill inte flytta, för han ämnar bygga ett hus för sig och sin
familj. Tjänstemannen: "Det blir att bygga en grav, det."59

I

En gammal villa. Familjen i ett annat rum, hustru och söner vid kaffebord
och TV.

Först är det en gråvit tystnad. Han sitter hopsjunken och håller högra
handen tryckt mot bröstet - någonting har hänt honom i arbetet, han talar
inte om det, men handen har bara två fingrar.

Han får liv, när han börjar berätta om ensamheten vid bandet. I flera år
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trodde han att en av dem som stod närmast, en vanlig svensk, var en främ-
ling som det inte gick att spraka med. Han erkänner att han inte var sig
själv, när han jobbade där. Denne stillsamme man med Den heliga skrift i
bokhyllan bakom fåtöljen och boken "Men Bibeln hade rätt" bekäimer att
det for mörka impulser igenom honom, när han stod vid bandet, det kändes
som om. han ville sparka någon på smalbenen, intensivt, vem som helst. Han
säger att arbetet är sådant att man måste "hänga av sig själv som människa
för att stå ut. Efter olyckan har han fått byta jobb och har det lugnare. Han
är femtifem år.

Han darrar, när han talar, och den högra handen darrar. Samtidigt är
denne arbetare utomordentligt förstående för vinstintresset hos företaget.
Han talar med feber i blicken om de pengar som dessa bilar tjänar in åt
Sverige på världsmarknaden.

Fadern var statare. "Jag har det med mig", säger sonen. (Kanske en inre
misär, en nederlagskänsla.) Han har dessutom upplevt arbetslöshetsåren,
den svåra "krympningen" då man fick sänka anspråk och utgifter ned till
blekhetens gräns.

Hon kör travers och är en konstnär med sina händer, spelar på tre spakar.
Sitter på en vanlig kontorsstol och har ingen sikt bakom sig och rakt under,
böjer sig fram. Där nere gör man små handrörelser och fingertecken, och
hennes farkost kommer farande så mjukt och hon sänker sina krokar.

Ett stort ansvar är det, för människor och gods. En gång har hon tappat
ett lyft. En kamrat slutade, därför att hon kände tyngden tynga i sitt bröst;
den hindrade henne från att sova, och nu står hon vid en svarv.

Lönen? Bara nio kronor i timmen. Om hon hade en ung dotter, skulle hon
råda henne att bli traversförerska? Absolut inte, "det är en nödfallsutväg .
Hon har en dotter, ja, men flickan arbetar på datan.

LM, utstäUnmgshallen. Först något dämpade röster för IBM, huvudkonkur-
renten, är också här på studiebesök.
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Introduktören har en två meter lång pekpinne och en militär grad, han
nämner också tiden då han tjänade "farbror Kungen". Med pekpinnen når
han ut över världen. Här är en karta i gulmetall med röda ljus för LM
Ericssons agenter och gröna ljus för försäljningsbolagen. En röd lykta
ensam ute i oceanen, det är Mauritius. Också under Himalaya flammar det
ett litet bloss.

I två och en halv timme föreläser företagets man om organisationen och
produkterna. Han har åtskilligt att säga om andan och styrelsesystemet.

Gräsrotstanken är en nödvändighet", förkunnar han, "för vi är så förtvivlat
många", och därför säger man "du". Ute på fältet är emellertid medarbe-
tama få. Det är en extrem belastning på varje missionär, och någon särskilt
hög lön uppbär inte den utsände. Det viktiga är den personliga tillfreds-
ställelsen och upplevelsen av det stora sammanhang, i vilket man är insatt.

Av tradition beflitar sig företaget om sparsamhet. Det känner "ett mora-
liskt ansvar för prisnivån" och vill därför motverka "löneskruven". Om
priset på produkten stiger på grund av oresonliga lönekrav, kan LM Ericsson
inte konkurrera med amerikanare och japaner utan måste flytta fabrikerna
ur landet. Dessutom garanterar de låga lönerna den inre stabiliteten, till.
gången på likvida medel. Det är stora risker förknippade med det här slaget
av tillverkning, och det kan krävas dyrbara omställningar av produktionen.

Introduktören formulerar en formel för firmans rationalism. "Det finns
ingenting som är vitt, ingenting som är svart", säger han högtidligt, "Åar
är allting grått." Dock har man kanske varit alltför tillbakadragen. Kanske
borde företaget i fortsättningen vända sig mer utåt, gå ut till skolorna
exempelvis med information och ta del i samhällsdebatten. Massmedia
borde informera om företagens betydelse för exporten, alltså för välståndet,
om deras samhällsnyttighet.

Efter dessa utläggningar leds vi runt några timmar. Ciceronen, en silver-
hårig man som byggt upp fabriker i tropikerna, berättar att det finns an-
ställda som är LM-are i tredje ledet. "För dem är det nästan en religion!"
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I det lilla industrisamhället möts två arbetare, en yngre och en äldre,
på morgonpromenad. Den äldre är av allt att döma pensionerad. Den yngre
är sjukledig eller har friskift, och de träffas vid den vägkorsning där man
samtalar på den här orten, på väg från Konsum eller kiosken.

Jag passerar platsen och hör den yngre, barhuvad, säga till den äldre,
i keps: "Och jag tänker på det Wigforss sa i Göteborg: att det inte blev
som man hade tänkt det. Att det gick fel nånstans."99

Sonja kör truck på verkstan. Hon kommer från mellersta Norrland och har
tidigare arbetat i skogen som en hel karl och skött kreatur. Hennes dröm-
jobb är att ha tvåhundra kräk att vårda sig om.

Hon sitter med sin kille i ett stort kalt rum. En dyr tvåa och väggar utan
prydnader. I det andra rummet hennes lille son, tre år. Pojkvännen är
turk, en mörklockig ung man med vitt hull i jeans och undertröja.

Hon dricker inte, går inte ut och dansar och hon röstar på centern. Om
sin vän säger hon lugnt att "man vet ju inte om det här håller , och han
ler.

Soffan där de sitter och en stämning omkring dem av nästan bedövande
jordiskhet.

t

I

Facket

Alla, nästan alla, har negativa saker att säga om fackföreningen. Men
det går ju ingen på fackföreningsmötena, säger fackföreningsgubbama.
Vems är felet? Det måste vara fackets fel, eftersom dom inte får med grab-
bama. Dom är dörädda för nya saker, att ha debatter eller så! Att vi ska
kasta glåpord i skallen på dom."

stålverksarbetare

55'Hela vår rörelse kommer att stå inför en omstörtningsperiod, era inre själv-
prövningens tid . .. om den inte ska rämna."

avdelningsordförande

Finns det något sätt att göra facket mer aktivt? "Ja, det finns det säkert.
Det behövs en helt annan organisation på arbetsplatserna. Det skulle ju
vara så att var och en som har nånting på hjärtat, det skulle man få skriva
upp på ett papper och tala om, och sen skulle det tas upp undan för undan
av förbundsstyrelsen."

Men ni går ju inte på mötena! "Ja, nån gång. Jaa, man går upp och säger
nånting. Det händer ingenting; man ställer förslag, och dom tar upp det och
dom ska diskutera med firman . . . Sen rinner det ut, sen hör man ingenting
om det, det rinner ut i sanden det mesta."

smörjare
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Vilda strejker? "Jag har den uppfattningen att arbetsgivarna och fackorga-
nisationerna har lika stor skuld."

klubbordförande

"Jag är lika ovetande, när jag går från mötena, som när jag kom dit. Jag
tycker dom. liksom pratar över våra huvuden. Man har en känsla av att
allting är bestämt i förväg.

Vi var på ett informationsmöte för några dagar sedan nu, och där talade
man om 14-dagarslön. Då fick vi med handuppräckning tala om vilka som
var mot; det var ju de flesta. Men så var det en som reste sig upp och sa att
det var det ingen mening att fråga, för det var redan bestämt.

hopsätterska

"Jag går på möten, därför att jag vill ha rätten att kritisera. Jag har alltid
dåligt samvete, när jag bara kritiserar.

När jag är med på fackföreningsmöten, så att jag håller mig å jour, då
har jag också rätt att kritisera det ena och det andra."

hyttdräng

II

"Rent fackligt så kan jag inte förstå, varför det ska vara en black om foten
för Sven att han har just den inställningen. Annars skulle han ha blivit ord-
förande för länge sen.

Det är ju bakvänt! Ska vi inte ta vara på . . . oavsett om dom är kommu-
nister eller socialdemokrater? Det är ju väldigt enögt. Hellre då så får det
hela bli slätstruket."

traversförerska

;»'Strejkerna har ju blivit ett sånt där Vakna upp! Men jag är inte nöjd med
deras arbete. Det är precis som om. Bara jag får han tyst, så är det bra.
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Informationen är dålig. Det har varit precis som om vi varit en grupp
ointellektuella . . . att vi inte förstår nånting, så det inte är någon idé att ge
nån information. Det har varit nästan en vana förut att behandla oss iingefär
som barn.

Nu har dom gjort en liten helom vändning här och informerar både före
och efter förhandlingarna."

massaberedare

"Vi kommer längre och längre bort från besluten, i och med att allting blir
mer komplicerat.

Det är kontakten mellan topparna och ned till verkstadsgolvet som har
blivit svårare. För att få en kommunikation så måste man, tror jag, hitta
på en annan organisationsform."

klubbordförande

?»'Det är klart, man får väl en känsla av, när man går på mötena, att det
är så uppstyltat. Det är dagordning, och det klubbas i bordet och det är
så stelt - folk törs ju inte säga nånting.

Om man kunde komma ifrån det där. Det vet jag själv, första gången jag
skulle säga nånting på ett fackföreningsmöte . . . det dröjde länge, innan
man tordes resa sig upp och säga nåt."

handformare

För facket er talan? "Nej, det gör dom inte. Det enda dom tänker på, det -
är att komma ett trappsteg högre upp själva."

Går fackföreningsfolket omkring på verkstadsgolvet och söker kontakt
med er? "Nej, vi ser aldrig dom här nånting."

presserska
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'Som det nu är så har vi ju medel, förbaskat mycket pengar, och vi har
massor av unga förmågor. Hur skulle det vara, om vi skar ner lite grann på
all representation inom LO och de olika fackförbunden, och om vi i stället
tog en hel del pengar och skickade unga entusiastiska människor med en
gedigen utbildning ut i världen, människor som på ort och ställe kunde
göra en insats?

uppslagare

Vad tycker du om vilda strejker? "Dom ska finnas. Dom ska vara en viss
påminnelse till det fackliga om bättre aktivitet. Man får inte gå och halv-
sova.5;

inställare

'Den här organisationen vi har, den är fullkomligt kass\ Man ska inte be-
höva gå långt upp i toppen för att få nånting uträttat. Det ska finnas killar
i närheten . . . Det är ju det att de centraliserar allting."

klubbordförande

Det är dåligt med uppslutningen bland medlemmarna. Jag är förskräckt
över det! Dom går där i skit och lort och svär över förtjänsten, men när
det är ett möte då kommer dom inte.

Standarden kanske en del mäter så högt att dom tycker att vi klarar oss
fint på det här och vi kan skaffa oss det och det. För om det var fattigt,
då kom dom. Ja absolut."

kokillgjutare

Och sen den här bedrövliga fackliga rörelsen som vi har i vårt land, som
har medverkat till det här förslavandet av människor, industriarbetarna . . .
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som har åstadkommit att vi har fyrti procent högre löner än dom lika för-
slavade industriarbetarna på kontinenten^.

avdelningsordförande

"Man måste försöka med nya grepp och försöka föra en samhällsdebatt.
Man kan till exempel ta upp kommunala frågor som är av intresse, större
saker, och man kan ta upp u-hjälpen. Jag anser att från centralt håll så är
man alltför rädd för att föra ut diskussionen på klubbplanet. Man är rädd
att verkstadsklubben ska bli en diskussionsklubb. Ja, men varför ska man
vara rädd för det! För jag anser att det är det den ska vara, för att hur
det än är, kan vi få i gång en samhällsnyttig diskussion inom facket, på
verkstadsklubbama och därifrån stråla ut. . . så kan vi skapa en påtryck-
ning på dom som sitter och beslutar i samhället.

För det går helt enkelt inte att tro att man ska kunna isolera sig helt
politiskt och vara så rädd för såna frågor inom fackklubben, för det handlar
ju inte om nåt annat än politik i själva verket."

försteman

Går du på dom fackliga mötena? "Jag kan inte det." Varför inte? "Jag
har sånt djävla humör!"

valsverksarbetare
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En stillastående rörelse?

Ordföranden. Vi sitter hemma hos honom en kväll. För några år sedan blev
han ensam, men en ung grannfru hjälper till med städningen, och det är
ett prydligt hem. Vitt i köket, ljusblått och gult. Intill ett rum i en mörkare
ton med skrivbord, pärmar och telefon, ett slags kontor.

Det är tyst ute i samhället, söndagskväll, och här inne. En klocka stegar
upp tiden. Tre nästa morgon kommer den att jaga smeden Sven Lundgren ur
sin säng, men nu är det stilla omkring honom. Han är tung i kroppen, och
när han skall tala, känns det som om han först kämpade med en blyghet. Han
lutar huvudet i den ena handen och ser en aning åt sidan, ut genom fönstret,
mot brukssamhället där skymningen faller och enstaka människor skymtar
meUan björkarna och tallarna, på väg bort eller hem.

Lundgren har varit fackligt verksam i snart två decennier och har funge-
rät som ordförande inom avdelningen i sex år. Egentligen hade han ju inte
alls velat bli omvald! Det var nomineringsmate före årsmötet, men man
kom inte till något resultat utan tillsatte en valberedning. Inte heller den
kunde hitta ett nytt samlande namn. Folk drar sig för ansvarsposter, det
är tyvärr så.

Facket är en viktig sak på den här platsen, men det kommer inte längre
någon på mötena. Avdelningsordföranden tycker det är sorgligt men har i
och för sig förståelse för dem som inte vill släppa till sin fritid. "I och med
att man slutar fredag kväll", säger han, "så vill man ha fritt då. Men på
såna villkor går det ju inte att sköta en organisation." Ett stort problem
är också att så många i dag kommer utifrån, från hyggen och småjordbruk
och från skogarna i Finland. Dessa nya metallarbetare är inte alltid klara
över hur viktigt det är att man håller samman. Det finns folk som kverulerar
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hämningslöst men själva aldrig gör något för att facket skall bli bättre.
'Såna där som är med och åker!", säger ordföranden förtrytsamt.
Med företaget har man inga särskilda problem på den här platsen. "Vi

löser problem som kanske skulle ha blitt problem, om vi inte hade kunnat
spraka med varandra'1'', förklarar Sven Lundgren, smed och förhandling»
ledare. Däremot har det ofta varit svårt att etablera kontakt med koncern-
ledningen och få besked om planläggning och prognoser därifrån.

Avdelningsordföranden sitter här vid köksbordet med ansiktet i händerna.
Han är en eftertänksam sort, förivrar sig inte. Han känner ansvaret som en
tyngd och kanske ibland som en huvudvärk, men han gör så gott han kan.
Det känns tryggt i hans sällskap. Han är ett ankare, och det skulle behövas
många som han.

Om facket för jag en lång rad samtal på verkstadsgolvet. Rast, bandet
har stannat och bilarbetarna delar upp sig i ätande och samspråkande na-
tionalitetsgrupper. I stålverket blir det uppehåll, då järnet tar hand om sig
självt, och de flesta i laget går in i "matsalen", ett dystert litet utrymme
med bord, stolar och ett värmeskåp för matlådorna. Här sätter man sig,
slappnar av och plockar upp en flaska med mjölk ur konsumkassen. I den
stora presshallen är det fyrtiåtta minuters tystnad, lunchrast, och presserskan
tar fram bagen med äpple och ett smörgåspaket och slår sig ned bredvid
maskinen. Vid sådana tillfällen och på sådana platser kommer ett samtal
lätt i gång. Det hörs vad man säger. Jag frågar om facket, organisationen,
rörelsen.

De flesta meningsyttringar är oförmedlat kritiska och verkar brutalt
uppriktiga. Man kan fråga på arbetsplats efter arbetsplats om inställningen
till vilda strejker, och då får man mycket olika meningar, delvis beroende
på i vilken del av landet som. man befinner sig. (Det är lättare att finna
sympatisörer i Göteborgsområdet och Norrbotten än i Bergslagen och Skåne. )
När det gäller inställningen till facket är det mycket svårare att finna skift-
ningar i åsiktsbilden. Nästan alla omdömen är negativa, och ofta talar man
om fackföreningen med en förtrytelse som inte ägnas företaget. Av före-
taget har man egentligen aldrig väntat sig någonting, men facket är något
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som var nära och som gled bort. Någon gång för ett antal år sedan skedde
det en förändring i språkbruket. Sveriges arbetare började säga "dom" om
sina egna företrädare. Sedan dess har förtroendekrisen fördjupats.

Man betraktar inte de fackliga representanterna som svikare och över-
löpare, men banden har tänjts ut till dess att samhörighetskänslan nästan
helt försvunnit. Nu säger man: "Å, dom gör ingenting för oss!", bittert
men som om man konstaterade någonting självfallet och ohjälpligt. Man har
slutat gå på fackliga möten, dels därför att de är tråkiga, dels därför att man
där fastställer något som redan har klubbats i ett slutet sällskap av besluts-
fattare. Det är en allmän känsla; medlemmarna uppfattar sig som utestängda
från aUt inflytande över utvecklingen.

"Facket" är den lokala organisationen, verkstadsklubben. Förbundet och
förbundens förbund, Landsorganisationen i Sverige, är i dessa samtal av-
lägsna som all annan överhet. Man talar om huvudorganisationen på ett svalt
sätt, likgiltigt, ibland fientligt. En fyrskiftare ironiserar över ett vanligt ord
i avtalskommunikéema. Som nattarbetare tycker han att det är gripande, när
de höga herrarna utfärdar en bulletin om att de haft en "nattmangling".

En del av det man får höra, när man kommer in på det här kapitlet, är
naturligtvis ogenomtänkt. Frågar man fackets folk hur de ser på dessa reak-
tioner, tycks de flesta uppfatta dem som temperamentsutbrott, "man av-
reagerar sig". Det är vanligt, säger de, att en skur av förebråelser reduceras
till några obetydliga stänk, när man har fått tala ut om saken. Kanske talas
man inte vid nog ofta?

Representanterna är upptagna män. På de största företagen, där ordföran-
den och ytterligare en eller ett par styrelseledamöter är heltidsanställda som
fackföreningsfunktionärer, med lön från företaget, blir det ett dilemma om
man skall löpa omkring på verkstadsgolvet och avlyssna stämningen eller
finnas tillgänglig vid telefonen. Avtalsdiskussionerna tar tid; vid ett av våra
stora järnverk fördes enligt uppgift på ett år 159 förhandlingar. Fackets
folk tycks också i första hand betraktas som förhandlingstekniker av med-
lemmarna, experter som man eventuellt kan få användning för vid tvister om
ackorden.
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I klubbstyrelsen är atmosfären resignerad eller optimistisk, beroende på
vilka personella resurser verkstadsklubben förfogar över. Det är svårt att
få unga förmågor till förtroendeposterna, och därför är klubbens ordförande
inte så sällan en man mellan femti och sexti som vill väl men har sjunkit
ned lite för djupt i skrivbordsstolen. Det är troligt att han för varje år kom-
mer allt längre bort från sina gamla kompisar i arbetslaget, och att han
samtidigt får allt svårare att klara av förhandlingarna, där han med sina
sex år i folkskolan och några kurser skall stångas med personer som har
företagsekonomi som sin specialitet. Det är möjligt att det fungerar, men då
är det i regel fråga om mindre arbetsplatser och mindre komplicerade proce-
durer.

En del förtroendevalda är betänksamma över utvecklingen. De känner inte
längre att de har medlemmarnas förtroende, de vet över huvud taget inte var
de har dem. På en större arbetsplats där det våren 1970 inträffar en vild
strejk, berättar en medlem av verkstadsklubbens styrelse om hur en vrede
plötsligt gick i dagen, och vilken skakande upplevelse det var att stå inför
dessa förbittrade opinioner som man inte hade vetat någonting om.

En orsak till missnöjet är jämlikhetsdiskussionen. Den har skapat för-
väntningar, säger någon, som är så starka "att man inte accepterar den takt
som förhandlingsväsendet åstadkommer". Den har släppt lös en energi som
tills vidare famlar efter en angreppspunkt och slår vilt i olika riktningar.
Det är en positiv kraft som på sikt kan komma att omgestalta denna viktiga
del av samhället, men också kan komma att vändas inåt och omvandlas till
en ännu större bitterhet.

En yngre fackföreningsmän i framskjuten position diskuterar rörelsen. Han
håller med om att försummelserna är många. "Vi skulle ha haft en hårdare
intern debatt och drivit frågorna om arbetsplatsmiljön mer hänsynslöst, och
vi skulle ha drivit på våra förbund och de centrala ledningarna hårdare!"
Han erkänner att det i dag kommunicerar dåligt inom organisationen. Det är
rättare sagt en ensidig kommunikation ; det strömmar uppifrån och ned men
i ganska liten utsträckning nedifrån och upp, och det som kommer ovan-
ifrån är riktlinjer och beslut snarare än förslag och förfrågningar.

189



!1

Inte heller hävdar sig facket alltid så väl som man skulle kunna önska
vid konfrontationen med motparten. På en del håll finns det en flathet.
"Arbetsgivarna är bortskämda med att dom fackliga representanterna går
och frågar om allting, frågar om dom får passera in och ut genom portarna
och om dom får ta främmande personer med sig in", säger denne okonven-
tionelle funktionär. Han anser att de vilda strejkerna i mycket beror på
"ojämnheten i makten på arbetsplatsen". Facket förmår inte bryta företagets
övermakt, och då uppstår det en irritation på verkstadsgolvet, besvikelse,
förbittring, och dessa aggressioner vänds i första hand mot den egna organi-
sationen. Det hoppfulla är, som han ser det, aktiviteten på den lägsta fackliga
nivån, inom gruppen. På det företag där han verkar håller klubben sju möten
per år. De är inte särskilt väl besökta, men det gör egentligen inte så mycket.
"Dom är till för att klara av rapporter, få debattera dom osv, men det fram-
kommer nästan aldrig något nytt där. Där diskuterar man dom dåliga upp-
görelser som vi har gjort, men den kritik som medlemmarna vill framföra,
den har nått oss innan dess." Det viktiga sker i den direkta kontakten män-
niskor emellan, på gruppmöten och i arbetssituationen.

Jag har prövat det här talet om existensen av en vital facklig gräsrots-
demokrati på ett antal metallarbetare vid olika företag, men nästan alla
har uppfattat det som en alltför idyllisk beskrivning. De anser att också
arbetet på gruppnivån är präglat av det stillastående som enligt deras mening
utmärker verksamheten i stort. Det finns viktiga undantag. Det finns indivi-
der som genom ett självuppoffrande arbete får det att pulsera också i nät-
verkets finaste kapillärer.

Det rutinmässiga arbetet fortgår, och dess betydelse bör inte underskattas,
men det finns en tröghet i mekanismen, en brist på rörlighet och ibland en
rädsla för rörlighet. "Ingen har sagt nej till ett föreslaget namn på flera
år", berättar en fackföreningsmän vid ett av våra stora exportföretag. Facket
har blivit en institution bland andra institutioner, och eldsjälarna har gått i
pension.

På en annan arbetsplats säger klubbordföranden med ett brett leende: Vi
är några idioter här som håller fast vid det gamla!" Han menar att det är
illa beställt med det fackliga engagemanget, och att denna likgiltighet hör
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till tidens tecken.

Nya känslor uppstår dock inte av sig själva inom ett kollektiv. Om intresset
för facket har avtagit, beror det på ett växande avstånd mellan medlemmar
och beslutsapparat men också på att förutsättningarna ändrats på arbets-
platserna. På sistone har fackföreningsfolket visserligen fått större möjlig-
heter att röra sig fritt på verkstadsgolvet, genom att företaget betalar ord-
föranden hans lön, som om han fortfarande stod vid svarven. (Detta betraktar
majoriteten av medlemmar inte som en oren förbindelse, utan som en fördel
som organisationen tilltvingat sig vid hårda förhandlingar.) Å andra sidan
har nya industriella processer och nya mätmetoder brutit upp den gamla
gruppgemenskapen, arbetslagen i vilka man diskuterade politik och blev vän-
ner för livet. Dessa små grupper fungerade som en ständigt fortgående
grundkurs i fackliga frågor och var, som Jan Lindhagen säger i en artikel,
själva "kittet i fackföreningsrörelsen".

Samtidigt har de tekniska och administrativa förändringarna tvingat de
fackliga organisationerna att "alltmer byråkratisera sin verksamhet, införa
storavdelningar med heltidsanställda ombudsmän och kontorspersonal, för-
stärka förbundsexpeditionerna och inrätta experttjänster" (Lindhagen).
Företagen har rationaliserat och rörelsen har, för att följa med i "utveck-
lingen", rationaliserat på sitt sätt, och konsekvensen har blivit ett avstånd
mellan människor.

Genom strejkerna har missnöjet yppats, och ett nytänkande är kanske nu på
gång i de högre sfärerna av den svenska fackföreningsrörelsen. Vid förbunds-
kongressen 1969 lovade Åke Nilsson, Metalls ordförande, en "vulkanisk"
aktivitet under det kommande årtiondet. I ett tal inför de 336 ombuden
deklarerade han att fackföreningsrörelsen måste föra en hårdare kamp och
eventuellt ompröva sina angreppsmetoder. "Vi får överväga", sade han,

om 70-talets kamp för mänskligare arbetsplatser och demokrati innanför
fabriksportarna i stället skall föras via talarstolar och demonstrationståg."

Sedan dess har det inte varit särskilt mycket tal om en sådan mer militant
taktik. Kanske försiggår det ändå en strömkantring just nu inom rörelsen,
en långsam vändning mot en mindre samförståndsvänlig attityd, igångsatt
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av impulser underifrån. "Det skall vara bra kontakter mellan företag och
fackförening, men inte bra relationer", säger en fackföreningsmän til] mig.
Någon intressegemenskap skall det inte vara.

Fackföreningsrörelsen måste, som jag ser det, politiseras, om den skall
kunna återvinna sin vitalitet. Den har alltför länge levt i ett kyskhetstill-
stånd, ängsligt iakttagande de suddiga skiljelinjer som avgränsar L0:s och
SAP: s domäner från varandra. En sådan frivillig isolering är en orimlighet.

Fackföreningsrörelsen är ju egentligen", har jag hört Ernst Wigforss säga,
partiets motor." Rörelsen skall inte vara en stödorganisation som välvilligt

står till tjänst med valarbetare och kontanta medel, utan i första hand en på-
drivande kraft.
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Om det allmänna missnöjet
och det bor^lömda broderskapet

Vägar och avtagsvägar. Den sista biten går vi till fots, pulsande i djup snö.
Erik bor i en liten stuga längst upp mot skogsranden tillsammans med sina
gamla föräldrar. En stigning, mörka granar i tät farmering.

När vi kommer fram, håller han på att lägga ut foder åt rådjuren som har
det svårt i detta väder. Han är jägare och skogsvandrare, femtifyra år, en
man som älskar tystnaden och har skogen som sin kyrka. En tänkare och
läsare är han, men han tycker också om gemenskapen och älskar diskussioner
lidelsefullt.

Kulturbygd. Erik berättar att i hans barndom fanns här en gånggrift som
oförståndigt folk raserade och en helig källa som fylldes igen. Ett kloster,
grundat för åttahundra år sedan, låg inte så långt härifrån. Man kan tänka
sig att Sverige föddes här i trakten.

Under snön kan man skymta bikupor, det är faderns sysselsättning som-
martid. När han var yngre, jagades han i väg från tio arbetsplatser, därför att
han organiserade kamraterna. Han var byggnadsarbetare, bar tegel och fick
hud på ryggen "som en nilkrokodil".

Vi möts i köket. I finrummet sitter vi sedan med sonen Erik, arbetarintel-
lektuell och individualist, fram till midnatt. Han talar med en väldig inten-
sitet och lyssnar ivrigt, otåligt, med pekfingret höjt.

De gamla vänder sig i sömnen i ett angränsande rum, väggklockan låter
som vattendroppar och där ute susar skogen. Det fortsätter att snöa.

- Det finns ett ganska allmänt missnöje i dag bland arbetare i det här landet.
Tycker du att det är befogat?
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- Det är inte obefogat, naturligtvis inte, men jag tycker det är tråkigt
att 99 % av allt missnöje riktar sig mot den lönemässiga delen. Det förekom-
mer ju ännu att människor tar uppenbara otrevligheter i fråga om arbets-
miljön mot en betalning utöver det avtalsmässiga, och det är ju definitivt
fel.

I stort sett så är det felriktat det här missnöjet. Vi ska inte vara missnöjda
med vad vi själva har uppnått, utan så långt som vi har kommit både ekono-
miskt och i fråga om jämlikhet, så borde vi säga: Vi är väldigt missnöjda
med att inte omvärlden, där det verkligen behövs, att inte dom får del! Det
är där vi ska sätta in nånting, tycker jag.

- M.en för dom flesta på verkstadsgolvet i Sverige är de fattiga länderna
väldigt avlägsna.

- Ja, det är väl avigsidan av vår välfärd det: att vi har glömt hur män-
niskor kan ha det. Nu sitter vi med en massa statussymboler, TV, sommar-
stuga, båt och grejer.

- Fast om man talar med svenska arbetare nu, så låter det inte som om
dom har för mycket. Dom pressas hårdare i jobbet i dag än för tio år sen,
och lönerna har inte ökat lika mycket som arbetstakten.

- Det vill jag absolut protestera mot. Jag har jobbat på samma ställe i
nitton år, och jag anser att i dag så använder jag inte mer än högst tiondelen
av den muskelkraft som jag använde för nitton år sen, men jag tjänar mycket
mera. Jag har kortare arbetstid, och ändå så säger företaget att, "Vi håller
med om att det är pressat". Visst gör jag fler detaljer per tidsenhet nu. Men
jag gör dom oändligt mycket lättare, därför att dom har ju satt in grejer
och maskiner så att det enda jag har att göra det är att följa processen med
ögonen. Till största delen.

Men det är klart att det är otroligt många som går till jobbet på morgonen
och vantrivs, redan när dom går dit. Och då kanske dom upplever nånting
som vi i dag kallar för stress.

- Känner du dig aldrig olustig då, när du går till jobbet?
- Nej, nej. Det är klart, man hör ju, när man börjar på morgonskiftet att,

'Det är ett slaveri!" Men för det första så har jag själv valt jobbet, jag
har inte blivit vald till det, och är det så att jag inte trivs, så har det ju
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funnits vilka möjligheter som helst för mig att skaffa ett annat. Och går jag
på ett jobb år ut och år in och vantrivs . . . ja, hur är den människan egent-
ligen funtad som gör så?

Jag trivs på jobbet, trots att jag har ett av dom smutsigaste, varmaste och
högljuddaste jobben som firms här. Fast jag tror att människor som har en
viss känsla för humor, dom har det mycket lättare.

Alltså, jag kan ju inte säga att jag trivs med att bli svart och svettig och
bränna mig och att fara, som vi säger, illa. Men man har kamrater, en liten
krets, människor man sympatiserar med, umgås med, som. man skämtar med.
Om det är nån dag som man inte går dit, då känner man sig ungefär som en
skolpojke som skolkar. Ja, precis!

- Men det här missnöjet. Man klagar på lönen, men egentligen handlar det
väl om större saker, till exempel om bristen på mening i arbetets tillvaro.
Det känner ni som har jobbat i nitton år kanske mindre av, därför att ni kan
jämföra med hur det förr var i Sverige. Och så har vi dom här undantagen,
som liksom har en glädje inom sig.

Jag tror att missnöjet handlar om en brist på inflytande, detta att vara
reducerad till ett verktyg som, någon använder. Och det handlar om ett av-
stånd som, ständigt växer mellan dem som bestämmer, statsmakterna, byrå-
kratin, företagen, och dom som ska anpassa sig och lyda.

- Du. Det där "människans värdighet", det. . . jag trodde också en gång
att det handlade om det.

Men jag är övertygad om att det gör det inte. Jag tror att detta missnöje,
som har förmedlats genom massmedia, det liknar tanken: Varför är inte jag
generaldirektör? Varför är inte jag tjänsteman? Dom allra, allra flesta män-
niskor är inte nöjda med sitt liv. Förr eller senare så kommer den där tanken
att, Vad blev det av allt det här? Vad blev det av med livet? Du, jag har en
känsla av att generaldirektörn, han ställer samma frågor till sig själv. Och
då uppstår det där missnöjet, och det är ungefär samma missnöje högt på
den sociala rangskalan och nere på verkstadsgolvet. Man tror att, Ja den,
den har det mycket bättre än jag, varför ska det vara så orättvist?

Det är inte orättvist, för att alla har vi ju, nästan alla, möjligheter att
göra det bästa möjliga av vårt liv.
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- Men det finns verkliga orättvisor som gör att människor känner sig ned-
klassade. Om du exempelvis går till läkare på jobbet, så förlorar du ekono-
miskt på det, men tjänstemannen gör inte det. Det är en orättvisa som kanske
är försvunnen om något år och den är inte enorm, men ytterst så bottnar den
väl i ett slags ringaktning.

- Men då är vi tillbaka i den där värderingen som jag avskyr; då är det
pengar.

— Men är inte pengar också tecken, symboler?
- Vad sa Konfutse? Han sa så här att, "Man ska äga tingen, inte ägas av

dem". Det ligger väldigt mycket i det. Jag själv och många, även yngre män-
niskor, vi säger ibland: "Tack och lov att vi inte är tjänstemän eller att
vi inte sitter högt, för vilka bekymmer!" När jag har gjort min dag, då har
jag gjort den.

- Fast nu motiverar du med det de löneskillnader som råder mellan gene-
raldirektören och tjänstemannen och arbetaren. Dom går hem med bekym-
mer, och kompenseras alltså med pengar.

- Tjänstemannen eller förmannen, för att nu ta det närmaste, har bekym-
mer för att behålla sin plats på pinnen eller för att komma högre upp på ste-
gen. Men var jag religiös, så skulle jag säga så här: Tack Herre Gud, att jag
är fri från den strävan ! För det måtte vara nåt hemskt. Det förminskar män-
niskor. När får dom egentligen tid att leva?

- Arbetaren har ju en annan sorts otrygghet. Han gör inte karriär, men
när han blir äldre, så är han ofta rädd för att inte få behålla sitt jobb. Hur
skulle du uppleva det själv, om du blev omflyttad?

- Det är just vad som är förestående här. Jag har jobbat i nitton år på
samma plats alltså, och nu ska den avdelningen bort.

Nåväl. Vi har ju blivit informerade i god tid, och det är en arbetsgrupp
från verkstadsklubben och från företaget som håller på att syssla med den
här omplaceringen. Dom har arbetat frenetiskt och tagit den där uppgiften
väldigt högtidligt med täta sammanträden. Och så vart vi inkallade. Vi fick
först ett papper, och där hade vi tre alternativ. Jaha. Det var många, många
gubbar som faktiskt svettades, men den stående frågan var ju: "Hur kommer
det att inverka inkomstmässigt?" Ja, så kom då den dagen då personalchefen
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här och metodchefen kallade in oss i tur och ordning och frågade, vad vi
önskade. Jag chockade väl hela församlingen, för jag var på sånt humör så
jag sa: "Som jag känner det nu så vill jag ha fri transport till närmaste ätte-
stupa, när den dagen kommer!" Personalchefen sa: "Tycker du jag ska
skriva det?" "Ja, det tycker jag." Vilket han alltså gjorde.

Men jag vet, skämt åsido, att det är många som har tagit det väldigt all-
varligt, dom är rädda för att trilla ner. Mig själv gör det ingenting. Det
kvittar väl vad människan gör!

- Skulle du ta kvasten utan att blinka?
- Jag skulle göra som Fröding sa. Han sa inte om kvasten utan om tiggar-

staven, han sa att "om än kung Salomo på tronen satt/ och bjöd att lägga sju
provinsers skatt/ åt höger till som lön åt varje träl/ som lydigt läte korka in
sin själ/ - den frie tiggarns stav åt vänster till/ och sade välj! och ske dig som
du vill!/ - jag grepe staven utan lång förbidan/ och sade tack och gick åt
tiggarsidan." Ja, jag känner det så.

- Men hur har du blivit kvitt den där fåfängan?
- Nej, jag är hur fåfäng som helst! En del människor vill ha bilar, nya

bilar. Det kan hända att dom är väldigt lyckliga, dom som skaffar sig saker
och tillfredsställer sig på det viset. Men om man i stället. . . det låter väldigt
skrytsamt det här, men om man engagerar sig i jämlikhetstanken, då blir det
inte så viktigt om man får gå med kvasten eller göra något som har mera
status.

Det är ganska otäckt, när man tänker på alla dessa miljoner människor
som har det så otroligt, så vi kan inte göra oss en föreställning om det, vet
du, och här sitter vi i detta välstånd, uppe i gröten så att säga. Och det
hemskaste är att här har vi yvts över att vi har slagits för frihet, och det
har vi gjort, och jämlikhet och broderskap, men det är just det där broder-
skåpet, vet du, det är det som vi absolut har glömt bort.

- Arbetarrörelsens strateger har slagits för trygghet de senaste decen-
niorna, och det är ju ett mer begränsat värde.

- Ja, och samtidigt undergräver västvärldens arbetare, som ju har hunnit
ganska långt, sin egen trygghet genom att strunta i den stora, stora, stora
del av världen som inte har nån trygghet. Vi har glömt av att ta med oss dom
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andra! Och den trygghet som vi har här uppe, den kan sopas bort på . . .
Vet du, vad jag avskyr mest av allt i världen? Det är när jag hör män-

niskor tala om gränser. Det finns ingenting som gör mig så arg och besviken
och ledsen, som att det ska behöva finnas såna människor emellan. Det är en
likgiltighet som är nånting så fruktansvärd.

- Varför är då svenska arbetare så likgiltiga för sina bröder ute i världen?
Jag tror inte dom är det, därför att dom skulle vara sövda av välfärd. Men
dom är trötta, dom, orkar inte med inlevelsen, och budskapet har inte kommit
fram till dom riktigt.

Kanske är det där missnöjet som vi talade om det första steget till ett upp-
vaknande.

- Jag tror inte det, tyvärr. Det är inte genomtänkt. Det är ungefär som
här, varje gång som skiftet är slut. Vi har ju avklädningsrum i källarplanet
och verkstadsgolvet en trappa upp, och då står det köer, en massa folk, vid
stämpelklockorna.

Dom börjar med att dra av sig skjortan och så snör man upp skorna, och
sen så står dom på språng och så . . . om du har sett en Vildavästernfilm med
de här skenande buffelhjordarna! Det blir ett enda vrål och sen en stormflod
ner och så in i duscharna då, och det finns dom som slår kana på golvet och
åker förbi sina klädskåp en fyra, fem meter av bara farten. Och hela tiden
det där otroliga tjutet. Åh! Det börjar precis, när dom har tryckt ner kortet
och springer. Det är ett oljud som är öronbedövande. Det är en protest, men
jag tycker det är genant.

- Men detta säger ju att man upplever arbetsplatsen som ett fängelse.
- Det är demonstrativt, och jag tycker inte om det. Alltså, det är väl en

känsla av maktlöshet som man vill ge uttryck åt.
Vad heter det där folkslaget som for ner för höjderna . . . cimbrerna.

Ungefär så tror jag dom lät. All sån där flockmentalitet tycker jag är ruggig,
det är nåt stort och ogripbart som beter sig precis hur sjutton som helst.

— Ja, men vem har skapat flocken? Flocken har skapats av industrialis-
men.

— Den fanns långt före den. Den fanns före Yoldiahavet, när vi gick ut på
grässtäpperna, då fanns flocken.
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- Vad tycker du om vilda strejker?
- Jag tycker inte om dom. Det är absolut fel sätt att komma fram, därför

att det äventyrar så otroligt mycket. Fortsätter den här utvecklingen, då är jag
rädd att vi hamnar i kaos så småningom, för att jag tror inte det stoppar en-
bart inom arbetslivet, utan om. det legaliseras så får vi uppleva det i hela
samhällslivet. Överallt, överallt, överallt.

Jag är fullt medveten om att fackföreningarna är en av dom stora syndarna
i det här sammanhanget, men därför ska vi väl inte riva upp hela det fack-
liga, för då får vi ju börja från början igen.

- En del unga vill ju börja om från början och skapa ett helt nytt sam-
kalle.

- Jag tror inte att dom nyskapar ett samhälle och sedan står på samma
nivå som förut. Utan då får dom ta ett ganska stort kliv tillbaka, och det
kommer att finnas grupper som kommer att klämmas otroligt hårt.

Men dom här småstrejkerna som har varit, här bland annat, det har varit
temperamentsutbrott, och dom som har satt i gång strejken har inte haft en
aning om vad dom har velat och framför allt inte vad dom riskerat. Så myc-
ket tror jag mig veta att det kommer att bli oerhört svårt för oss att hävda
oss i lokala avtalsuppgörelser efter det här.

- Du ser det som en sorts berusning?
- Ja, det gör jag. Först vart jag förgrymmad, inte mot dom som la ner

iobbet, för dom visste inte vad dom gjorde, dom följde bara med, utan på det
lilla fåtal. . . Dom skyllde ju på finländarna, men det var inte dom. Det var
kverulanter som blåste opp . . . som ville ha bråk. Det är väl den här van-
maktskänslan. Ser du, det finns människor som uppfattar företaget som nåt
stort och fasansfullt vidunder som bara har en enda ambition: att liksom

sluka upp den här stackarn!
- Är det alldeles fel då?
- Jaha, det är det. Företaget är ingen vampyr, absolut inte. Det där har

vi väl kommit ifrån.

Spelar det så stor roll, om det är en statsägd kapitalism som är min
arbetsgivare eller ett privatföretag? Därför att jag är ju i samma situation
i alla fall. Jag har en enda sak att sälja, och det är min arbetskraft. Om jag
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säljer den till företrädarna för ATP-fonden eller jag säljer den till Wallen-
berg, tja . . .

— Hur ser du som, fackföreningsmän på din organisations sätt att fungera?
Det är ju dålig aktivitet också här, få som går på mötena.

- Ja, det är ju tyvärr så att dom fackliga representanterna det har blivit
en församling för inbördes beundran. För några dagar sedan satt jag på ett
styrelsesammanträde, och där sas det som första punkt att nu skulle styrel-
sen konstituera sig. Jaha. "Väljs den?" Ja! "Väljs den?" Ja! Den återval,
den återval, år efter år, den återval, den återval. När man har hört det några
år i sträck, då blir man väldigt, väldigt. . .

Det finns massor av alternativ, men det är bara det där gamla att jag sågar
inte av den pinne som jag själv sitter på. För det är en väldig massa för-
delar förknippade med att vara fackligt engagerad, så det ska man vara väl-
digt rädd om. För det första: du kan få ledigt ifrån arbetet, du kan knalla
iväg medan dom andra står där och jobbar och svettas, då kan du gå ett par
timmar, då är det styrelsesammanträde, då sitter du på stjärten där uppe
och pratar. Och så ekonomiskt. Om jag är medlem i styrelsen, så har jag ju
dels betalt för varje timma som jag gör, sen har jag i regel andra förtroende-
uppdrag och då blir det en hundralapp där och en femtilapp där osv. Man
kommer i väg på resor och kurser, och dessa fördelar vill man behålla.

Varje år så sitter massor av klubbstyrelser före årsmötena och är livrädda:
Tärde om, tänk om! Om jag åker väck!

Undra på att det är dålig aktivitet på fackföreningsmötena, när det kom-
mer upp en affisch: "Sedvanliga mötesförhandlingar." Nån eldsjäl går dit.
Jaha, där dras rapporter och diverse andra angelägenheter. Det är denna
ritual som har varit i sjuttifem år, som fortfarande är, men det går väl att
förnya sig för allt i värld,en\ Det är väl ingenting som säger att jag ska göra
precis som hela världen av klubbordförande före mig, att vi ska säga samma
ord, och så sitter det några halvsömniga stackare där och ...pang! och så är
det hela färdigt.

Det går väl att göra saker och ting trevligare! Det har ju till exempel gått
att reformera skolutbildningen. Jag minns min småskola, där vi satt rätt upp
och ned som ljus och hörde på lärarinnan och höll truten. Nu är det nåt helt
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annat, grupparbete osv, ungarna är hur skärpta som helst. Varför kan vi inte
göra likadant inom fackföreningsrörelsen? Och då får du folk, ser du!

- Vad anser du att fackföreningsrörelsen, ska göra för att få dom unga
med sig?

- Det finns unga och energiska människor som skulle vilja säga sitt hjär-
tas mening och kanske ändra på hela systemet, men dom kommer inte fram.
Där sitter dessa "förtroendevalda". Om du visste, vad jag avskyr det ordet!
Det är väl hur barockt som helst? Titta på klubbstyrelsen här - vi är fyrti,
femti, femtifyra och sexti år. Här sitter vi tills det växer mossa på oss!

Vi har lyckats vi gamla att göra en tradition av det hela som går precis
i samma spår, som Julevangeliet, rätt upp och ner.

Det finns inga patentlösningar för att öka aktiviteten, men vi försöker ju
ingenting. Vi är "igenkorkade" faktiskt! Vi kan ett schematiskt mönster och
är väldigt belåtna med oss själva, och där sitter vi, och systemet skyddar oss.
Du, jag hörde nu på årsmötet, jag har aldrig hört del förut, jag blev så glad
så jag höll på att hoppa högt och klappa händer . . . Det var en finska. Hon
reste sig opp och sa: "Nu vill jag", sa hon, "att dom som är nominerade re-
ser på sig, för jag vill se på dom." Många sa att. Men hur kunde människan
säga så, men hon sa: "Jag vill gärna se er, hurdana ni ser ut. Jag vet nam-
nen, men dom säger mig ingenting, men hur ser den ut?" Ja, det var ju
bara att resa sig.

- Men dom här äldre som har kämpat och gjort en karriär inom rörel-
sen. . .

- Vem har sagt att dom har kämpat! Det är inte att kämpa att säga så
här: "Jaha, åk, nu ska jag åka bort på tre dar! Det är en kurs, och jag ska
träffa Lillemor Erlander." Jag har hört det. Då blir jag förbannad.

En gruppordförande eller en klubbordförande, han är bra så länge han är
väldigt osäker, men när han har etablerat sig och känner sig trygg i stolen,
där han sitter, då ska han väck. Så fort som han visar minsta trygghetstecken,
bort med honom och fram med nästa! Jag ser på våra ombudsmän; dom
sopar så otroligt energiskt, så länge dom är nya, men sen . . .

Jag har talat med många unga människor här på jobbet, och det finns ett
intresse, men i nittinio fall på hundra så stöter jag på samma invändning.
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När jag säger: "Hördudu, nu ska du banne mig, nu måste du engagera dig
för det här!" Ja: "Jag törs inte." Jag har gått ute i fjorton dar och frågat,
därför att vår gruppordförande ska bara sitta ett år till och han vill ha en
ung grabb som efterträdare, en som vi kan bygga på. Dom säger: "Ja, jag
har inte kunskaper." "Det skaffar vi, det ska vi se till." "Jamen, jag . . .
räcker inte till."

Det går väl an för dom som har högre skolutbildning, men för dessa som
bara har folkskola och så kommer direkt ut i förvärvslivet, när dom ställs

ensamma, då blir dom vettskrämda.

Vi skulle ta hand om dom, skola dom. Om vi säger en grupp på tio, femton
årligen, dom vi anser vara lovande påläggskalvar, om vi lärde upp dom, då
är jag säker på att vi skulle få nåt alldeles otroligt material. Och har man
en gång väckt nyfikenheten och oppositionslustan som behövs, dal

mer just in från skogen, en söndagseftermiddag, och berättar att det artat sig
bra efter omflyttningen; han har fått en kontrollerande uppgift, lättare jobb,
och ändå inte förlorat det ovärderliga kamratskapet. Han är kritisk mot myc-
ket, mer nu än förra gången. Han har börjat tänka om i fråga om strejkei-na;
han håller med om att de kan vara en förnuftig reaktion på ett olidligt tryck.

Annars tycker han att "utsikten är skymd". Det mörknar över skog och
slätter, och Erik frågar sig oroligt vart världen egentligen är på väg.

Jag är oense med Erik i åtskilliga frågor, mest med hans uppfattning att
arbetarmissnöjet är ett slags avundsjuka. Han är en osedvanligt företags-
vänlig arbetare. Han har inte bytt lojalitet. Han tycker helt enkelt att han
har det bra på sin arbetsplats, och att företaget är så pass hyfsat som man
kan begära.

Han har skaffat sig en frihet, där de flesta andra inte skulle vara fria.
Kanske drar han alltför vittgående slutsatser av sin egen oavhängighets-
känsla. För många andra är det en ofrihet.

När det gäller facket är Erik, som han själv uttrycker det, "en påle i
köttet". Han är en hängiven fackföreningsmän och socialdemokrat, men han
tycker inte om partiets och den fackliga rörelsens krav på entydighet. "Alla
ska ha samma färg i flocken!" Jag frågar Erik om han ibland känt sig som
en vit kråka i gemenskapen, och han svarar: "Det har jag faktiskt gjort. Och
vad värre är, jag sätter en ära i att vara det!"

Han tycker illa om förkonstling, anspråk. "Det är inte inne att vara job-
bare", säger han. Det är en skamkänsla som arbetarna har "ympat in" hos
sina barn, en "nationalhögfärd".

Ett år efter vårt samtal ringer jag upp Erik och hör hur det är. Han kom-
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Importerad arbetskraft

Offentlig debatt i invandrarfrågan i ett invandrarsamhälle. Ett urval repre-
sentanter på podiet i samlingssalen: företagsledaren, personalchefen, verk-
stadsklubbens ordförande, kommunalrådet, en skolans man och en kyrkans
man (romersk-katolsk) samt en tyckare från Stockholm. Diskussionen skall
handla om invandrarnas "anpassning" eUer "acklimatisering". Tolkar som
behärskar finska och serbokroatiska är redo att hjälpa, ifall det skulle finnas
någon invandrare som vill berätta om sin situation.

Minst tvåhundra personer har infunnit sig, och en folklig underhållare
försöker värma upp publiken. Tyvärr blir det inte någon lyckad kväll. Det
beror delvis på det stela, traditionella mötesarrangemanget, eliten där uppe
på sin plattform, och utredningstonen hos de flesta av inledarna ( Samman-
fattningsvis skulle jag vilja säga . . .") men möjligen också på det snäva per-
spektiv som de anlägger. Det är inte tal om en gemensam anpassning, deras
till oss och vår till dem i ett berikande växelspel. Här utvecklas en beskyddar-
attityd, välvillig men som om det bara var vi svenskar som hade någonting att
ge-

Praktiskt taget från första stund är det ett underligt missljud som skärrar
mot det belevade resonemanget. Åhörarna skruvar på sig och tittar sig om-
kring. Längst bak i salen står ett antal unga män, och från deras grupp kom-
mer det ett tungt sorl. Det ligger under hela samtalet, ett mummel som blir
allt dovare.

Till slut är det någon där borta som ropar något med hög röst. Tolken tve-
kar men översätter sedan från finska till svenska. Meddelandet lyder: "Vi
är förtryckta'.^ Publiken skrattar, och samtidigt verkar det som om den
fryser till, som när en obekant person börjar berätta sitt livs historia i bussen.

211Invandrare. LM Ericsson. Midsommarkransen
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Då är det en av männen som. bryter sig ut ur gruppen; han kommer nedför
gången med stora steg och tar sig upp på podiet och griper mikrofonen. Vi
ser hans röda ansikte, mörka kalufs, den stora vita tröjan med ett litet hål
framtill och känner att han är heligt förbannad. Han brottas med orden, men
det blir inte mycket mer sagt. Invandrardebatten kommer emellertid av sig,
och man övergår till förtäring och dans.

Jag tror inte att finländare eller andra invandrare på den här platsen är
speciellt förtryckta. Ändå upplever jag detta intermezzo som en betecknande
händelse. Upprördheten ger besked om en djupgående olust. Kanske bör
man också se den som ett vanmäktigt försök att skapa kontakt, en nödraket
från den andra sidan barriären.

Invandrarna är den stora gruppen i fonden, men i regel är det tyst i klassen.
Av Västeuropas nio miljoner invandrare bor drygt en halv miljon i

Sverige. 180.000 av våra nykomlingar är finländare, och i denna grupp har
115.000 personer förvärvsarbete. Det senare torde innebära att finska in-
vandrare oftast är ungkarlar, unga tillfällighetsarbetare som bor i barack
eller delar på en nödtorftigt möblerad våning och som oroligt vandrar från
arbetsplats till arbetsplats och gör personalchefer förtvivlade. Bara en tredje-
del har kommit till Sverige genom arbetsförmedlingen; de andra har värvats
direkt av företagen eller sökt sig hit på egen hand. Kompisar skriver ett brev,
och så kommer man med en adress på en skrynklig lapp och en gammal
kappsäck med snören omkring.

Ett besök en lördagsförmiddag i en invandrarbarack. I dagrummet står
det en TV och smattrar på svenska. Någon sitter och dricker öl i burk med ett
sammanbitet uttryck. I korridoren är det en viss trafik; man går till tvätt-
rummet eller kommer därifrån med bar överkropp och en handduk slängd
över axeln. Tolken är en man med ett vinnande sätt, och efter en stund har
vi blivit en samtalsgrupp. Unga pojkar, de flesta är arton, nitton, tjugu. De
kommer från skogslänen i norra och mellersta Finland. Några har gått arbets-
lösa, och ingen har tidigare haft jobb i metallindustrin. De tycker inte att
arbetet är särskilt tungt, men det är mer hets än i Finland. De tycker inte om
att bo l AMS-barack, men hyran är billig och de hade inte blivit lovade
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något bättre. Däremot var de inte klara över att skatterna var så höga och
maten så dyr. De flesta lagar middag åt sig här i baracken.

Varför sökte de sig hit? Bland pojkarna finns en något äldre man, fyrti-
fem år, småbonde och skogsarbetare, och han svarar för allesammans: "Det
är hungern som har värvat oss!" De hör hemma med magen i Sverige men
med hjärtat i Finland. Vilket samhälle som är människovänligare vill de inte
uttala sig om. Kanske har arbetaren ett högre värde i Sverige; åtminstone
verkar basarna hyggligare här. Där hemma är det stor skillnad mellan folk
och folk. Skogshuggaren säger: "Finnarna är så galna att så fort någon har
två kor, så betraktas han som borgare. Den som är storbonde tittar ner på den
som bara har två kor, och den som har en ko lyfter på hatten för den som har
två!"

Vi skrattar tillsammans, och det blir lättare att tala om annat. Fredags-
kvällarna då man inte vet vad man skall ta sig till, tiden som står stilla
och ibland måste slås sönder med brutalt våld, för att man skall stå ut.
Supandet. Vi talar också om arbetet. AUa vet att de är här, därför att
svenskar inte längre vill ha sådana här trista jobb. De vet att om de vill ha
en mer meningsfull sysselsättning, så måste de lära sig språket. Ingen i ba-
räcken tilltror sig en sådan uthållighet. De är beredda att stanna på botten.

Ingen av de här pojkarna är intresserad av politik. Ändå verkar det som
om de var i stånd att se sig själva utifrån. Som om de såg sig själva i
sammanhanget: det rika landet där det är kallt mellan människor, även om
man talar ett mjukt språk när nian befaller, det ombonade landet där det bor
främlingar i baracker och rivningshus, det bekväma landet där nykom-
Ungarna bär de tyngsta bördorna.

Senare möter jag landsmän, andra grupper. En del är kvar i skogsskygg-
heten. De sitter, tre man, på en nedsutten säng i ett kalt rum med slutna an-
sikten. En talar lite svenska, och när jag frågar hur man har det, svarar han:
"Det går, dag efter dag."

I ett brukssamhälle ligger det två baracker inne bland tallar och snö. En
man som varit nio år i Sverige följer oss från den ena till den andra, och
när vi nämner tystnaden, den ekande tystnaden omkring oss och över oss,
säger han tungt: "Joo, mitt i veckan." (Menar att när det blir fredagskväll
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och lördag, så blir det mera liv här.) Den andra baracken är som den första:
tystnad, tröghet, språkfångenskap, slötittande på TV, lite slarvig mat i köket,
ölburkar, askkoppar och märken efter grova skor, av hårda sparkar, på de
bruna dörrarna.

Eller jag tänker på en syn i Göteborg. Snömodd där och ett söndertrasat
utkantslandskap. Ett järnvägsspår, bensinstationer, små verkstäder, smutsig
snö, skrovliga klippor. Två stonnarknader ligger i närheten, EPA och Do-
mus, och Volvos barackstad med en vaktstuga som också är kiosk samt en
skylt mot obehöriga. Klockan är halv fem, och barackmännen kommer till-
baka från jobbet vid Torslandaverken. De har gått ut genom portarna, stigit
på bussen och varit inne och handlat på snabbköpet, och nu kommer de över
fältet med kassar i händerna. Lågskor i den våta snön, tunna jackor eller
blazer och byxa i snålblåsten, kutryggiga och smala och nitton år.

En medelålders svensk arbetare berättar om sina finländska arbetskamrater.

"Dom har så många problem", säger han med verklig medkänsla. Alltså,
dom ska anpassa sig till det svenska samhället som de flesta blir ganska be-
svikna på. Dom är skygga och väldigt vilsna, men sedan har dom nånting
mycket fint: era otroligt stark gruppkänsla. Det är väl just den där osäker-
heten som driver in dom i den. Dom är hänvisade till sig själva! Ändå så
är dom väldigt bra kompisar på jobbet. Bland annat har jag lagt märke till
att när dom går förbi här mellan avdelningarna och det kommer någon och
drar nånting tungt, då ska du aldrig se någon svensk som tar ett handtag,
men det gör dessa gossar. Dom kan stå i dammiga och tunga jobb, men dom
har en glädje som vi aldrig törs släppa loss."

I stället för glädje kunde man tala om en intensitet. Det är någonting i
ansiktsuttrycket och språket, en tung närvaro, en godmodig våldsamhet. I
ett brukssamhälle kommer jag in på puben klockan två en lördag. Där sitter
femti helgdagslediga finska metallarbetare, och det dånar som havet. Denna
påtaglighet har en del svenskar svårt att anpassa sig till. Det finns ett
dumdrygt krav hos somliga att gästarbetarna skall vara tacksamma och
snabbt tillägna sig ett svenskt nonnalbeteende. En jugoslav i Olof ström säger
skämtsamt och allvarligt: "När jag går på gatan, vågar jag inte ens gesti-

216

kulera, för då tror polisen att jag är berusad." Det finns en fördomsfullhet
inte minst i språket, stereotyper och invektiv. Det är byns talesätt, byns rädsla
för det nya och främmande, och denna inskränkthet lever kvar trots industria-
lisering och centralisering.

En polsk invandrare som jag talar med tror att motsättningarna kan skär-
pas i en lågkonjunktur. Själv är han svensk medborgare sedan femton år,
men han vet med sig att han av infödda svenskar alltid kommer att betraktas
som en utanförstående. Han tycker det är egendomligt att det skall behöva
ta sju år att vinna medLorgarskap i detta "föregångsland", och anser att
invandrarna åtminstone borde ha rosträtt i kommunala val. Också i det fack-
liga arbetet är de åsidosatta. Det borde, menar han, sitta minst en invandrare
i klubbstyrelsen, "om inte annat så för att sköta bandspelaren". Det skulle ha
ett symboliskt värde: att detta i alla fall är en gemenskap. För det är ju

arbetarrörelsens mening och mål att det inte ska finnas några gränser!"
Ute på arbetsplatserna är stämningen mellan nationaliteterna på det hela

taget god. En svensk verkstadsarbetare säger att "utlänningarna gör det
mera uthärdligt", för de har friska synpunkter och annorlunda erfarenheter
och en del är så glada. Det blir inte särskilt mycket personlig kontakt på
arbetstid, men man ler mot varandra ibland. Efter jobbet umgås svenskar
med svenskar, finländare med finländare och jugoslaver med jugoslaver.

För ett par decennier sedan var förhållandet mellan svenskar och invand-
rare på verkstadsgolvet något mer problematiskt. Strax efter kriget kom det
tyska och norditalienska arbetare till svensk industri. Det var yrkesskickligt
folk, men de kom för att stanna några få år och tjäna pengar. En förman vid
SKF i Göteborg talar om den avgörande förändring som inträffade på
arbetsplatsen vid den här tiden. Tidigare fanns det ett kamratskap på de
olika avdehiingarna. Man höll ihop och "alla låg och tjänade lika", men
så kom dessa främlingar och "körde rakt igenom ackordstaket" med en gång.
"Sedan har det hela tiden varit att jaga varandra; den ene ska prestera mer
än den andre. Företaget har vunnit på det, men arbetarna har förlorat."?9

Den officiella svenska attityden till invandring och invandrare har undergått
vissa förändringar sedan krigsslutet. I dag har vi en reglerad invandring
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från de utomnordiska länderna, och till den håller det på att fogas nya förbe-
håll. Sextitalets många invandrare kom till Sverige på relativt lösa boliner;
om de hade arbete och arbetstillstånd ordnat, var deras bostadsfråga sällan
löst på ett tillfredsställande sätt och språkproblemet lämnades nykomling-
arna att försöka klara på egen hand. Vådorna av en sådan liberal utlännings-
politik har visat sig, och nu får det inte gå så lättvindigt till.

Pådrivande för denna nya linje har framför allt Landsorganisationen
varit. "Vi har redan hamnat i ett läge med för många utlänningar", för-
klarar Arne Geijer på sitt något frostiga sätt i november 1970. Det är inte
L0:s avsikt att försöka sätta stopp för invandringen, men import av ut-
länningar måste ske successivt så att en anpassning kan ske utan friktioner .
Samma restriktiva synpunkter uttalas av inrikesminister Holmqvist: "På
många håll har det blivit alltför stark ansamling av alltför många nationali-
teter." (Utlänningstätheten är störst, 17,6 procent, i Surahammar.)

Motiven till den här instälhiingen är flerfaldiga. Det viktigaste är om-
sorgen om den fulla sysselsättningen, oron att vi skall få en stor ökning av
arbetslösheten i en lågkonjunktur och att det i en sådan situation skall
uppstå spänningar mellan olika befolkningselement. Det är möjligt att herr
Holmqvist också tycker att det är otrevligt med andra nationaliteter, att
han har homogeniteten som ideal, ett rike och ett folk. Invandrare upplevs
som ett oroselement. Det är sant att flera av de vilda strejker som följde på
arbetskonflikten i Malmfälten inträffade på företag med ett starkt inslag av
finländsk arbetskraft, men de flesta större företag i metallbranschen har i
dag ett sådant inslag. Insinuationer om finländarnas skuld har framlagts
även från högsta håll, men de är obevisade. En facklig funktionär vid Volvo-
Skövdeverken berättar för mig att det var svenskar som låg bakom, de
gömde sig bakom ryggen på finnarna och blåste på".

Däremot tycks det vara så att finländarna står på sig mot arbetsbefälet.
På SAAB anförtror mig en förman att när han beger sig till en annan avdel-
ning för att låna folk, händer det ofta att de finska arbetarna vägrar att
ställa upp. De säger dovt: "Da går viV Paragraf 32 har ingen makt över
dem, för de är verkligen beredda att gå, att vid behov säga upp sig i samlad
trupp, och man kan inte undvara deras insatser.
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I en barack på en liten plats i södra Sverige lär jag känna en ensam man,
Aleksandar, en av trettitusen inflyttade jugoslaver.

Han är fyrtifem år och har ett händelserikt liv bakom sig. När han var
sexton, var han partisan i bergen men blev tillfångatagen av ockupanterna
och fördes till Dachau. Han var tvångsarbetare och sattes att gräva strids-
vagnsgravar utanför Warszawa. Han satt i fem koncentrationsläger i Tysk-
land och Polen, men till sist kom ryssarna och befriade honom. Då var han
tjuguett år och vägde tjuguåtta kilo. På ett par månader hade han ätit upp sig
till fyrtifyra och följde med Röda armén västerut.

Sedan vandrade Aleksandar över Europa i ett antal år. Han hade jobb i
Västtyskland, Frankrike, Belgien, Schweiz, och till Sverige kom han för fem
år sedan. Kanske reser han vidare. Till hemlandet vill han inte tillbaka.

Han har en dotter där, i Belgrad, en flicka som går på gymnasium och
skall läsa kemi vid universitetet. Aleksandar skickar henne femtusen kronor
om året och unnar sig själv ingenting. Han är kvar i baracken också på se-
mestem; när det är vackert väder sitter han ute och läser ibland. Han har
två, tre vänner här och en fritidssysselsättning, han spelar bingo. Nej, han
håller med om att det inte är något särskilt, men det är en gemenskap i alla
fall, mänsklig närhet.

Han är svetsare och arbetade förr på ett varv. Goda dagar kunde han göra
trehundrafemti meter fartygsplåt, men han stod inte ut med att arbeta utom-
hus om vintern.

Han berättar stillsamt om. sitt liv, sina många liv. Han är mycket anspråks-
lös, en man som väger femti kilo och har mörka ögon och en gång i tiden
erövrade Berlin.

I
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Samhället ska fungera för
aUa människor

??'Jag är född 1923 och tjänar tolv kronor i timmen. Jag började jobba, när
jag var fjorton år gammal, direkt från skolan till springschasjobb på Wilh.
Becker, Götgatan 27. Sen var det Konsum, springschas och biträde några
år.

Sedan kom jag in på Sandviken-Coromant, på ett laboratorium där; det
var undersökning av metall, mikroskoparbeten och såna grejer. Jag hade ju
ingen skolutbildning utan bara folkskola. Det är klart att annars hade man
kunnat gått vidare. Det fanns ju möjligheter till kvällskurser, men man var
gift och ungarna var små och man behövde hjälpa till hemma. Så det blev
inte den ron som man måste ha för att plugga på kvällarna.

Sen kom jag hit alltså, det var nära och bra. Då kom jag till ett ackords-
jobb och det var rätt kämpigt. Det var skift, fyrgång, och frugan blev dålig
i nerverna, så då kunde jag inte ha skift, for jag måste passa affärstider
och sånt.

Jag stansade alltså. Det var enahanda jobb; det är ju bara att byta rulle,
det var automat aUtså. Jag stod ut i fyra år med det, arbetade och led.

Alltså man, man känner som om man viU explodera ibland, man känner
sig hemsk, det går inte att beskriva.

Förutsättningen för ett sånt där arbete, det är att kunna fly med
tankarna.

När man gick dit på morgonen . . . man var ju rädd\ Man började bli rädd
på söndag; man tänkte det att, I morgon börjar det igen, i morgon börjar
det igen.

Man känner en tillfällig lättnad, när man går ut igenom fabriksgrinden,
när man går hem och andas luft. Då njuter man ju. Sen när man är hemma,

229Finländska invandrare. Volvo- Torslanda. 



då känns det underbart, på fredagskvällen och lördag . . . men sen söndan,
då börjar man bli rädd, då vet man att i morgon väntar det.

Det är likadant nu, fastän jag inte går skift. När man träffar alla en
måndagmorgon och går in i omklädningsrummet, då är allihop tysta, ingen
säger nånting. Alldeles tyst, mungiporna nere. Det är så måndag efter
måndag, såvida det inte har varit att AIK och Djurgårn har haft en match;
då kan det ju lätta opp lite, då har man det att snacka om.

Sen tar det en tid, innan man har tinat upp. Det tinar upp till fram mot
lunch, då känns det bättre.

Det finns ju dom som har en liten pava i omklädningsrummet och går
ner där på lunchen och tar sig en smygare. Det är ett satt att överleva, att
stå ut, för det finns ju ingen som man kan tala med om sina problem. Man
kan inte gå till verkarn med nånting. Det är en vägg där. Basarna? Så
länge jobbet flyter, då hör man ingenting, men när det går åt helvete, då
kommer dom störtande. Fackets folk har man ju ingen kontakt med heller.
När man behöver dom, så är dom djävligt ovilliga att komma. Man har
mött den attityden att dom vill helst slippa ifrån.

Här strejkar vi ju inte, utan här säger vi opp oss. Redan efter en månad
kanske eller två säger vi opp oss. När nån är missnöjd med arbetsförhållan-
dena, så går han och sen slutar han på nästa företag efter ett par månader
osv, dom hoppar runt många. Uppe i Svappavaara fanns det ingenstans
att hoppa, där var dom tvungna att göra nånting åt det.

Det är svårare med sammanhållningen nu, sen invandrarna kom. Fast
jag gick med en lista - det är egentligen förbjudet - men jag gick med en
lista för en kille som hade mistat högra handen i en maskin. Han var från
Finland. Jag tyckte det var ömmande; han var gift och hade barn, unga
grabben. Jag fick ihop fyrahundra spänn, och då märkte jag att det var
även turkar och greker, dom var inte ovilliga att skriva på listan, då var dom
solidariska. I såna situationer så.

Annars ar ju relationerna ganska låsta. Det är språket förstås och miss-
tänksamheten. Det är arbetslöshetens spöke, trots att det är mycket att göra
nu. Man vet inte vad som händer alltså, om konjunkturen skulle svänga om
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nåt år. Vad händer? Blir turkarna tillbakaskickade till Turkiet, eller blir
vi utan jobb? Vilka blir utan jobb?

Vi känner otrygghet. Vi är rädda för att vid en minskad orderingång,
vid svårigheter för företaget att få avsättning för produkterna, så blir vi
permitterade. Vi är rädda, fastän det är högkonjunktur. Här bor det aUtså
människor ute i de nybyggda områdena med oerhörda hyror. Dom betalar
ju tusen kronor varje månad och dom har bilar och sommarnöjen. Det är en
rädsla att inte kunna hålla detta.

Som det nu är så sitter alla och kämpar. Ibland sen klockan har ringt till
rast, så kämpar en del och nästan vägrar att stänga av maskinen. Dom är
så inne i det där, dom vet att dom måste tjäna en viss slant om dan för att
klara sina utgifter. Här är många hitflyttade finnar och turkar som sitter
och hyr ett rum på stan för kanske tvåhundrafemti spänn i månaden, och
så äter dom ju ute och ska skicka hem en slant kanske till gamla föräldrar.

Om det här är en speciellt dålig arbetsplats? Nja, det är många som bör-
jar här och slutar väldigt fort. Dom slutar därför att. . . ja, det är ett
stort stängsel runt om fabriken och det verkar instängt. Många tycker nog
att det är Ute fängelseliknande med dessa taggtrådsstängsel. Och så vakterna
där i kuren. Och andan. Det är nåt gammalt över den, nåt liknande feodal-
systemet. Dom anställda ska inte vara besvärliga, det är inställningen, utan
tyst och stilla ska dom utföra sitt jobb.

Det kommer en ny generation nu, unga jobbare, och dom kommer inte att
finna sig i det som vi har funnit oss i. Jag tror det blir en förbättring, när
vi får dö undan. Vi har förstört mycket genom att vi har varit så slöa och
så oföretagsamma.

På den här avdelningen är dom lättaste jobben, automatjobben, dom mest
avlönade.

Det var en som började för inte så länge sen här. Han jobbade på ackord
och kom upp till 7.50, och han gick och klagade. Då sa en utav basarna
åt honom: "Här har du ett annat jobb, det här är bra." Alltså, det är olika
prissättningar, det är så slumpmässigt så det är inte klokt.

Den här killen han klagade alltså, och då fick han ett jobb så att han
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tjänade fjorton kronor i timmen. Samma man, hur faan är priserna då satta
på ackorden.

Fast om man klagar för mycket, kan basarna djävlas och då kan man få
ett sämre jobb. Bestraffning förekommer på det viset att dom ger en omöj-
liga jobb. Det är också en diskriminering mellan kvinnor och män. Det ford-
ras långbyxor för att kunna komma opp någotsånär i förtjänst i alla fall.
Och kvinnorna kommer aldrig in på vissa jobb.

Själv har jag ju ett ganska fritt arbete. Jag kan gå ifrån. Jag har en
utgångspimkt, där jag fyller på oljor och sånt alltså, och sen går man från
press till press. Och då kan man ju snacka lite grann.

Vad vi diskuterar? Det som händer här hemma, strejker och så, och där
sluter dom opp. Vietnam däremot, det är så långt borta. Ja, det är klart
att det är djävligt taskigt om vietnamesiska folket som har råkat så illa
ut, men man förstår också USA, att dom är rädda för att kommunismen ska
få fotfäste i Sydvietnam. Många är förstås ointresserade. Du vet, dom ser
bara Djurgåm och AIK, det enda dom läser i tidningen det är sportsidan,
Djurgåm eller AIK, dom har sina ränder och sina svarta tröjor och du vet
att det där hänger med.

Och sen kortspelet, då får man inte snacka nå politiskt. Jag gick in på
en lunchrast och sa åt dom: "Såg ni det där på TV, Song My, dom drev ned
kvinnor och barn och sköt dom i dikena där?" Ja, "håll käften vi spelar
poker!" Dom skjuter ifrån sig det. Dom vill inte höra talas om tråkigheter,
det ska vara roligt det man kommer med alltså. Kom jag och sa så här att,
"Hör ni, jag har hittat en hundralapp som är märkt med Westin på; det
måste vara din, hör du Westin!", då var det ju roligt. Men alltså, man ska
inte komma med nå tråkigheter, för dom kanske inte orkar med det. Dom
har väl nog ändå.

Mot studenterna finns det ju en skepsis. Alltså dom menar att dom leker
revolutionärer. Jag brukar säga att studenterna som demonstrerar nu, dom
ligger hundra år före oss. Men för arbetarna är det nån sorts lek dom hål-
ler på med, dom är långhåriga och skitiga. Dom blandar in långhåriga i
det alltså!

Det är ett arbetarmönster, att man ska vara snygg och ordentligt klädd.
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Och så bilen. Herregud, ligga under en bil och krypa och reparera en bil!
Bilen, det är helgedomen, det är den heliga kon för arbetarungdomen. Det
är ju det första han gapar efter, körkort och bil.

Dom flesta tycker inte om att tala politik. Själv är jag så långt till vänster
man kan komma. Det är klart att man får vissa gliringar; det finns inte så
många som är vänster här, utan det är socialdemokrater och borgerliga.

Det socialdemokraterna har bristat mest i, det är ju det här att dom
inte har förstatligat bolagen. Det skulle vara mycket annorlunda, om dom
hade gjort det, det är jag övertygad om.

Om vi hade inflytande, då skulle det gälla for oss att få lugnare arbets-
förhållanden. Den här hetsen nu, det är inget sätt att öka produktionen.
Om vi fick vara med och dela på produktionsökningen, så skulle vi plocka
upp varenda skruv som ligger på golvet. Jag ser dagligen fullt användbara
grejer som åker till skrotpackningen. Det är stora värden som går till spillo
inom privatindustrin, felproduktion, överproduktion, grova tavlor. Som
jobbaren hade kunnat stoppa. Och köpa maskiner! Det ser jag ju här, hur
många gamla idiotmaskiner dom har köpt in. Hade dom frågat verktygs-
reparatörerna och dom som monterar maskiner och dom som arbetar vid
maskinen och haft ett samarbete med dom, så skulle dom maskinerna inte
ha blivit köpta. Teknikerna vet ju varvantal och prodtiktionskapaciteten,
men dom vet inte . . . felen, avigsidorna med maskinerna.

Alla frågor är inte så komplicerade. Det finns många lätta frågor också,
där arbetaren kan hänga med. Elektrikern känner den elektriska appara-
turen, och reparatören han vet hur maskinen ska fungera. Var och en på sitt
område så är vi specialister, och vi har ansvar vi också.

Jag tycker det vore rättmätigt att vi fick en utdehiing av överskottet,
utöver våra löner. Det skulle vara en sporre. Att ta opp varenda skruv
från golvet! Jag tror att vinsten skulle bli större också, om den ordningen
kom. Då skulle inte folk bli så förbannat slöa som dom är nu. Nu sparkar
dom till skruven i stället för att ta opp den.

Nu har ju folk det dom har i kuvertet. Dom har ingenting att se fram
emot.
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Dom gamla tycker att det är väldigt bra, för dom jämför med sina förhål-
landen för tretti, fyrti år sedan, hur djävligt det var då, när dom bara åt
sill alltså. Dom är nöjdast.

Själv tycker jag om att arbeta. Men vissa stunder hatar man det. Sen kom-
mer man över det och så sätter man igång igen. För man vet ju det att här
gäller det antingen att jobba eller också bli socialfall.

Jag brukar tänka så här: Tänk, här går tusentals människor till företaget,
och ingen enda vill hit! Ingen tycker det är roligt, ingen går med glädje
hit. Alla går hit, år ut och år in, utan glädje. Vilken djävla tillvaro!

Socialist har jag alltid varit. Vi är uppfödda med vägglöss och elände. Vi
bodde i ett hus som kallades för Gipshuset. Namnet skulle man ju kunna
sätta på det här samhället - det är som ett gipshus, det är byggt på samma
sätt.

Min farsa jobbade som chaffis, och sen började dom äldsta av mina
bröder där efter farsan. Farsan han tjäna nånting på sexti kronor i veckan
den tiden, i början av trettitalet. Det han tjäna i dagslön, det gick jag och
släpa ihop i järnskrot vissa dagar och sålde hos Lump-Nicke där. Jag hjälpte
till med försörjningen och gav morsan.

Farsan var socialdemokrat, men mina äldre bröder blev kommunister
successivt. På grund av förhållandena och genom att dom läste mycket
Marx, genom litteraturen. Själv blev jag det genom bröderna. Jag började
glutta i böcker och så vidare och genom påverkan och en del jämförelser.
När morsan var utan pengar, då gick hon alltid till mina bröder. Dom hade
en slant i plånboken och jobbade, men farsan han söp, så det var väl det
också. Jag fick se att dom var skötsamma, och dom gifte sig och byggde sina
villor.

Många ungdomar nu dom går ju emot sina borgerliga föräldrar. Men
det är väl därför att dom som kommer från bättre hem så att säga, dom ung-
domarna är så uppfödda med prylar, så jag tror dom är trötta på prylar.
Vi är inte det! Vi som har kommit från ingenting, som inte haft nånting,
som har fått lekt med tändsticksaskar, vi har såna här stora amerikanska
vrålåk. Vi vill ha de där prylarna. Det är en barnsjukdom. När vi har blivit
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mätt på prylar, när vi har blivit äldre och fått se att prylar det är ingenting,
då fordrar vi nånting bättre, nånting beständigare.

Vad då? Ja, en gemenskap, nånting stabilt. Jag menar, samhället ska ju
fungera för alla människor! Som det är nu, så fungerar samhället för Berna-
dotte och för Wallenberg och för Bonnier, men det fungerar inte för Svens-
son och Pettersson. Det fungerar inte för dom flesta. Kommer Svensson
till bostadsförmedlingen, då säger dom: "Det finns ingen lägenhet här."
Men kommer Wallenberg opp . . . herregud, han behöver inte gå opp till
bostadsförmedlingen en gång, han kan lyfta telefonen bara och betala under
bordet. Det finns inga problem för dom! Så att det här samhället det funge-
rar bara för dom som har pengar. Det är det som måste bort. Det ska
fungera i alla situationer.

O vad många som går med hål i tänderna, som inte har råd att reparera
sina tänder! När jag var barn, då hade dom inte råd att köpa glasögon åt
mig, fast jag var närsynt. Och nu . . . det finns säkert en miljon svenskar
som inte har råd att gå till tandläkarn. Minst.

Och går vi över gränserna . . . hur många finns det på Sicilien och i
Afrika som har råd att köpa glasögon!

Jag köpte själv mina första glasögon, när jag jobbade springschas och
hade lagt undan ett tag. Jag hade inte råd att lösa ut glasögonen hos
optikern, utan jag fick lämna en tia i taget, tills jag hade dom där fyrti
kronorna, fyrtitvå kronorna, klara.

Jag fick ta på mig glasögona, och så gick jag ut och tittade i affärerna
och tittade på skyltar och på Maria kyrka. Jag gick och tittade på stan,
färger och . . . allt såg jag ju. Det var en upplevelse, att se allting riktigt.
Och så får dom nu, dom fattiga nere i Sydamerika och i Afrika, gå i dimma
hela sitt liv. Dom får aldrig se saker och ting i sitt rätta . . . hurdant färger
och allting. Dom går som i en dimma, som i en fog, dom går som i foggen
hela sitt Uv.95
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BUdterter

Sid.
4

6-7
20-21
26-27

29
35

36-37

38-39
40-41
42-43
44-45

46
52

56-57
63

64-65
66-67

68
69

80-81
82-86

96-98
99

100-101

För att göra sig hörd i bullret måste man stå nära inpå varandra.
Gjuteriet, Volvo-Skövde.
Norrbottens Järnverk. I mitten av bilden kokshyttan.
Gängmaskin. Bulten, Kalix.
05.30. På väg till jobbet.
Utanför en av hyttorna. Oxelösunds Järnverk.
Järnbruksarbetare med skyddskläder av asbest. Björneborgs Jern-
verk.

Tackjärnsmaskin, Oxelösund. Järnet rinner ned i formar på ett
band och svalnar till tackor.

Hyttdräng med skyddsmask, Oxelösund.
Vid KALDO-ugnen. Domnarfvets Jernverk.
Hyttan, Domnarvet. Ljus från masugnen.
Hytta, slaggdräng i arbete. Oxelösund.
Järnverksarbetare, NJA.
Järnbruksarbetare, Björneborg.
Smedjan, Björneborg. Syrgashyvling.
Stålverksarbetare med hörselkåpor, Surahammars Bruk.
Tio minuters rast.

Lunchrum, Domnarvet och NJA.

Omklädningsrum för valsverksarbetare, Motala Verkstad.
I väntan på järnet. Stålverket, Björneborg.
Det glödande järnet, "betorna", valsas.
Valsning är numera i huvudsak en automatiserad process, men
fortfarande förekommer det att valsverksarbetare griper in i ske-
endet. Bilder från NJA, Hellefors Jernverk och Motala Verkstad.
Förflyttning och märkning av valsade ämnen, Oxelösund.
Reglerare i valsverk.
Vid instrumentpanelen. Arbetaren som blivit operatör.
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109 Renseriarbetare. SKF, Katrineholm.
110-111 Renseriarbetare, Surahammar. Gashyvlare, Motala Verkstad. Re-

paratör, NJA.
112 Hyttdräng, Domnarvet.
113 Syrgashyvling av valsade ämnen, Oxelösund.

114-115 Blästrare. SKF, Katrineholm.
116 Svetsare, Olofström.

119-121 I presshallen, Olof ström.
122-123 Stansning av detaljer till hållare för kullager, ett typiskt kvinno-

arbete. SKF, Göteborg.
124-125 Händer i arbete. Hållare och ringar för kullager. SKF, Göteborg.

137 Finländsk arbeterska. LM Ericsson, Midsommarkransen.
138-139 I presshallen, Olofström.
140-141 Finländsk arbeterska, Olofström.

151-158 Presshallen, Olofström. Pressning av plåtdetaljer för Volvo-Tors-
landa.

164 Propelleraxlar och ämnen till motorer. Mekaniska verkstaden,
Björneborg.

166-167 Verkstaden, Vikmanshyttan.
168 Verkstadsarbetare, Husqvarna Vapenfabrik.
172 Automatsvarvare, Motala Verkstad.

184-185 Jugoslavisk arbetare. SKF, Göteborg.
193 Bilarbetare, Olofström.

194-195 Vid löpande bandet. Olofström och Volvo-Torslanda.
-198

196-197 Bilarbetare, Volvo-Torslanda. Dräkten ett skydd mot blyhaltigt
slipdamm.

210 Invandrare. LM Ericsson, Midsommarkransen.
212-213 Jugoslavisk arbetare. SKF, Göteborg.
220-222 Vid stämpellclockan.

223 Tvättrum, Motala Verkstad.

224-225 I invandrarförläggningen. Grovplåtslagare från Norrbotten i
Kockums barackläger i Malmö.
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226-228 Finländska invandrare. SAAB-Trollhättan, Olofström och Volvo-
Torslanda.

236-237 Studiebesök, Ankarsrums Bruk.
Omslagsbild. Specialståltråd för kullager och rullar. Rullkroppsfabriken,
SKF-Göteborg.

F&retagsförteckning

AB Ankarsrums Bruk
ASEA, Västerås
Björneborgs Jernverks AB
Bulten.Kanthal AB, Kalix
Domnarfvets Jernverk

Electrolux, Motala
Hellefors Jernverk
Husqvarna Vapenfabriks AB
Järnverket, Nykroppa
Kockums Varv
Kohlswa Jernverks AB

LM Ericsson, Midsommarkransen
AB Motala Verkstad
Norrbottens Järnverk AB

Olofström AB
Oxelösunds Järnverk

AB Pump-Separator, Katrineholm
, Tullinge

SAAB, Trollhättan
Saab.Scania, Södertälje
SKF, Göteborg

, Katrineholm
Surahammars Bruks AB
Söderfors Bruk

Wikmanshytte Bruks AB
Volvo-Skövdeverken

-Torslanda
AB Åminne Bruk

Materialet har insamlats under perioden våren 1969-hösten 1970.
Något samband mellan de metallarbetare som kommer till tals i denna boks
texter (resonemang, samtal, monologer) och dem som framträder i bild finns
inte.
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