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Visst mötte jag mot
gångar. Ibland kommer 
man ingen vart. Men 
man ska ändå kunna visa 
upp en svettig tröja, som 
man säger i lagsport. 

Thomas Gustavsson
73 år, Rävlanda
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Erfarenheter
ur ett
arbetsliv

Text
Annica Carlsson Bergdahl 

Foto
Elisabeth Ohlson
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Förord

”Vi vill ge plats för fler skild ringar om 
att vara människa i vår tid.” 

Jag tycker om det citatet i ABFs 
idéprogram för att det så tydligt 
fångar det som för mig är hjärtat i 
hela folkbildningen. Och för att förstå 
vår samtid behöver vi också blicka 
bakåt. 
 Med den här skriften har vi valt att 
låta nio personer som har avslutat 
sina arbetsliv få ge sina berättelser. 
 Som en fristående fortsättning på 
”Vi som arbetar med våra kroppar” 
har Annica Carlsson Bergdahl och 
Elisabeth  Ohlson intervjuat och foto
graferat pensionärer som här delar 
med sig av sina erfarenheter. Förutom 
skriften finns också en mobil fotout
ställning att  använda i folkbildningen. 
 Min önskan är att det här arbetet 
ska väcka ett intresse för att skapa 
studiecirklar och träffar där ni själva 
delar med er av era livsberättelser. 

Här vill jag särskilt uppmuntra er 
som är engagerade i våra pensionärs
organisationer PRO, SKPF Pensio
närerna och Sverige finska Pensionärer 
att fortsätta bidra till arbetarrörel
sens rika kulturarv. 
 Varje del bidrar till en helhet och 
därför är varje berättelse lika vik
tig. Och här finns både klokhet och 
lärdomar som  yngre generationer 
kan ta med sig – för att förvalta, 
 utveckla och föra kampen vidare 
för ett  värdigt arbetsliv.

Tack Barbro, Irma, Thomas, Kerstin, 
Gunvor, Jonny, UllaKarin, Ingegerd 
och Jorma för att ni ville vara med!

—
Sofia Olsson Lönn, 
Kultur ansvarig, 
ABF Västra Götaland
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Stridbarheten finns i mitt 
blodomlopp, i mina gener. 
Men man kan inte bara 
gapa och skrika om hur 
man vill ha det, man 
måste föra vettiga diskus
sioner och det går aldrig 
att ändra saker ensam. 

Irma Pulli
73 år, Tranemo
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Varje helg var det spel
ningar. Oändliga mil i 
 vanlig bil med släpkärra 
till finska klubbar, för e
ningar och finska restau
ranger, som fortfarande 
fanns på den tiden i 
 Göteborg, Södertälje, 
 Karlskoga, Malmö, Borås 
… Hundratals i publiken 
på varje spelning.

Jorma Väliranta
65 år, Hjo
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Jag är uppväxt i en lant
handel. Alla människor 
skulle behandlas lika, 
så var det. Det har verk
ligen präglat mig och 
jag är  väldigt intresserad 
av människor.

Ingegerd Nilsson
75 år, Limmared
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Barbro Westergren
78 år, Falköping

Arbetat som undersköterska, brev
bärare, överpost expeditör, försälj
ningschef, i hemtjänst, hudterapeut
—
När jag var liten var min dröm att bli 
sjuksköterska, farmor arbetade som 
vårdbiträde. Efter realen gick jag en 
undersköterskeutbildning. Jobbade ett 
tag på Vasa sjukhus i Göteborg, åkte 
till Stockholm och arbetade på ny
byggda Danderyds sjukhus men åter
vände efter ett år till Göteborg. Blev, 
som man sa då, med barn. Jag var 
hemma i sex månader, som föräldra
ledigheten var. Det fanns inga dagis 
som passade det oregelbundna arbe
tet i vården så när jag såg en annons 
där de sökte kvinnliga brevbärare 
 nappade jag och blev en av de första 
kvinnliga brevbärarna i Göteborg. Tufft 
och jätteroligt. Efter tre år gick jag 
vidare till postkassörska, också ett 
tungt jobb med postsäckar, paket … . 
Arbetade i många år som överpost
expeditör på Drottningtorget, i det 
gamla huvudpostkontoret, och trivdes 
jättebra för jag gillar att planera och 
organisera. Så småningom blev jag 
försäljningschef i Nordstan, Sveriges 
största postkontor. 
 1997, efter 34 år och knappt en sjuk
dag sa jag upp mig. Många kände 
samma oro och olust som jag. Posten 
skar ner och såldes ut, vilket vi alla vet 
idag varit förödande. 
 Äldrevården sökte personal inför 
sommaren. Jag slängde in sju ansök
ningar och fick sju positiva svar. Det  

var bara att välja. Jag valde Frölunda. 
Efter två veckor ringde stadsdels chef  
en och undrade om jag kunde hjälpa 
till att anställa personal till ett nybyggt 
äldreboende. ”Se till att du får folk 
som har två armar och två ben, mer 
behövs inte”, sa chefen. Fasansfullt! 
Jag ringde stadsdels chefen och sa att 
jag inte kan jobba på de premisserna. 
 Jag började inom hemtjänsten i 
stället. Jag minns en man, som sas vara 
besvärlig. ”Vad härligt att se en äldre 
kvinna. Kan hon steka fisk?”. Ja, visst. 
”Då vill jag ha stekt strömming”. När 
han åt satt jag med honom och prata
de. En gladare farbror har jag ald rig 
sett. ”De unga flickorna som kommer 
vet inte vad fisk är, fisk pinnar kommer 
de med, och det vill jag inte äta.” 
 Jag trivdes jättebra, men när jag 
varit där i två år och fortfarande gick 
som timvikarie, ringde jag stads   
dels  chefen och sa att jag vill bli fast
anställd. ”Nej, jag har inte råd”. Då 
går jag tillbaka och kommer inte i 
morgon, svarade jag och så gjorde jag.
 Jag gick en kurs och blev hud tera
peut. 60 fyllda öppnade jag egen hud
mottagning. Jag tjänade betydligt 
mindre än tidigare men det var roligt 
och givande. Fantastiska samtal, 
 sorgliga, fina.
 Jag och min man närmade oss 
 pensionen och längtade efter att göra 
något annat, lämna stan, kunna gå 
barfota på en gräsmatta. Vi fann en 
gård, med hur mycket som helst att 
göra, utanför Falköping. 
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 Efter något år flyttade jag hem 
 salongen och vid dryga 70 la jag 
ner den.
 Tack vare att jag är förenings
människa var det lätt att komma in i 
byn, i hembygdsföreningen, i kyrkan. 
Jag engagerade mig fackligt igen, i 
SKPF, sitter nu i distriktsstyrelsen som 
ordförande och är ledamot i Förbunds
styrelsen. Prio ett är bra äldrevård 
och pensionerna. Vi har studiecirklar, 
pensionsskola, för att fler medlemmar 
ska bli insatta. Vi har en slogan: ”Vi 
ska ha en pension att leva på, inte 
bara överleva på.” Det gäller att höja 
vårdpersonalens löner. Man pratar 
om slavar, jag anser att människor 
som arbetar inom vården, och andra 
 områden också, är slavar. 
 Som representant från SKPF sitter 
jag med i Kommunala pensionärs
rådet. Vi är från olika pensionärs orga
ni sationer. Vi har fått igenom att 
 dialog ska ske före beslut i kommun
fullmäktige. Vi försöker påverka och 
ifrågasätta. Men det ska erkännas: 
Det är som att stångas, politikerna 
är tuffa och kör sina mantran. I snitt 
är politikerna 50 år och tycker 
de vet bäst.
 Vi är drygt två miljoner som är 
65 plus. Representationen i våra sty
rande organ finns inte. Vi måste få 
våra åldersgrupper att intressera sig. 
Det är som jag sa på min fackliga tid: 
Hemma vid köksbordet kan du inte 
 påverka. Vi måste ut på torgen. Vi 
måste finnas med i beslutande organ. 

Våra kunskaper måste tas tillvara. 
 Sverige är till stor del uppbyggt 
 genom föreningsengagemang. 
Vi hade inte haft det Sverige vi har, 
eller hade kanske för tio år sen, om 
vi inte haft människor som jobbat 
ideellt. I dagens samhälle finns många 
egon och det måste vi bort ifrån. 
 Sam hället bygger vi tillsammans !
 Jag har svårt att bara sitta still 
och titta på. Det handlar om omsorg 
om människor och om att bekämpa 
orättvisor. 
 Jag är också ordförande i Pilgrim 
Skaraborg. Vi letar efter historiska 
leder med religiöst innehåll, jag har 
varit med och skapat 48 mil. Jag har 
suttit i kyrkofullmäktige i åtta år men 
avsagt mig det uppdraget. Men jag 
sitter fortfarande i församlings rådet. 
Jag har också haft studiecirklar i 
 bygdens historia och i Världsarven, 
kanske blir det fler.
 Det svåra för mig är det lilla ordet 
nej. Det är mycket som är roligt och 
givande. Jag får mer kunskaper, lär 
mig mer om människor och samhället 
när jag engagerar mig. Vi är inte slut
lärda för att vi går i pension, kommer 
inte vara den dagen vi lägger näsan 
i vädret heller. 
 Återhämtningen finns i naturen, 
vandra, sätta sig på en sten och ta 
djupa andetag … 
 En dag utan att läsa går inte. Ska jag 
riktigt koppla av är det skönlitteratur.
 Jag känner mig definitivt inte så 
gammal som jag är på pappret. 
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I dagens samhälle finns många egon 
och det måste vi bort ifrån. 

Samhället bygger vi tillsammans!
Barbro Westergren
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Jorma Väliranta
65 år, Hjo

Arbetat i skogen, som montör, 
arbetsledare, utbildare, egen 
 före tagare, dansbandsmusiker
—
Jag är uppväxt i Savukoski, 20 mil 
ovanför polcirkeln. När jag var 18 år 
följde jag med min faster till Sverige 
och började jobba på Volvo i Skövde. 
Fast besluten om att återvända till 
kompisarna, familjen och den fan
tastiska naturen. Så blev det aldrig, 
annat än på semestrarna.
 Fabriken var nybyggd och det fanns 
nya tankar om arbetets organisering, 
man fick göra olika saker och lära sig 
om hela motorn och vi jobbade i team. 
Det var intressant och roligt. 
 Datorerna kom och jag lärde mig 
fort. Jag hade läst svenska i realskolan 
hemma i Finland så jag hade lätt att 
komma in i det svenska.
 Det var människor från Jugoslavien, 
Grekland, Finland. På ett skift var det 
två svenskar av 80, resten invandrare 
men inga bekymmer.
 En kompis, som var trubadur, kon
taktade mig och frågade om vi skulle 
spela ihop. Jag hade spelat i band i 
Finland, så visst. Kompisen var bra på 
text och skrev en del protestsånger 
och jag spelade gitarr. Vi uppträdde 
mycket på finska föreningar, första 
maj, årsmöten … 
 Några år senare tackade jag ja till 
att spela keyboard i ett dansband. 
Varje helg var det spelningar. Oändliga 
mil i vanlig bil med släpkärra till finska 
klubbar, föreningar och finska restau

ranger, som fortfarande fanns på den 
tiden i Göteborg, Södertälje, Karlskoga, 
Malmö, Borås … Hundratals i pub liken 
på varje spelning. Finländarna som 
kommit till Sverige hade nu stora barn 
och ville ut och festa och dansa. 
 Rigga. Soundchecka. Dansen började 
vid nio. Finsk tango, polka, måstelåtar 
som ”Sagolandet”. Vi lärde oss spela 
SvenIngvars, ”Min gitarr”, men det 
blev högljudda protester: ”Spela finskt”, 
ropade publiken. Svensk dansbands
musik gick inte alls hem. Efter dansen 
packade vi bilen och for. Många, långa 
nattkörningar, för vi ville alltid hem. 
På söndagarna var vi ofta, spelbakis, 
som vi sa. 
 Jag blev arbetsledare, la av mig 
knappen som visade att jag var facklig 
företrädare. Men politiskt ändrade jag 
mig inte. Jag ville vara med och påver
ka, ta beslut ihop med gubbarna. Så 
småningom gick jag ett ledarutveck
lingsprogram som Volvo hade. En ny 
fabrik byggdes och då började jag där.
 Jag har alltid velat framåt, lära nytt, 
såväl i arbetslivet som i musiken. Man 
ska inte stanna på samma ställe för 
länge. Jag såg de som varit arbetsle
dare i tio år. Utvecklingen sprang ifrån 
dem. De trivdes inte och blev sämre 
ledare. För mig handlar det om att 
 utvecklas, både i yrket och som männi
ska. Jag fick chansen att följa med 
företaget till Japan 1994, vilket var väl
digt lärorikt. När vi kom hem kände 
jag att detta vill jag gå vidare med. 
Jag fick gå en kurs i statistik och 



 matematik på Sigma Academy. Jag 
har ingen högskoleutbildning så det 
var jättejobbigt men kul. Jag blev 
 utbildningsansvarig och tog fram 
 utbildningsmaterial. Efter ett par år sa 
jag upp mig och tillsammans startade 
jag och två arbetskompisar bolag. 
Vi utbildade andra i problemlösning, 
 teamarbete och modernt ledarskap. 
Jag reste mycket till Finland och före
läste. En kul och spännande tid men 
slitsam. Vi splittrade så småningom 
företaget. Jag tyckte det var skönt, att 
bli min egen herre. Samtidigt saknade 
jag kollegor att bolla med.
 Redan som arbetsledare, tänkte jag 
i stunder när jag kände mig maktlös: 
Varför stannade jag inte kvar och bara 
fortsatte med det enkla jobbet där jag 
utförde en syssla och inte behövde 
tänka så mycket. Men å andra sidan, 
då hade jag inte lärt mig någonting. 
Det är ett dilemma. Samtidigt som 
man tar ansvar utvecklas man. Det är 
svårt att hitta balansen. 
 Jag har eksem på händerna, som 
aldrig försvinner och som ständigt kliar. 
Det är från sjuttiotalet, av oljan då jag 
jobbade på fabriken utan handskar.
 Jag bestämde mig när jag var 50 år 
att jag skulle gå i pension vid 60. Och 
jag är väldigt nöjd med mitt beslut.
 Sedan 2005 är det bara Irja, min 
sambo, och jag som är dansbandet 
och det kommer vi fortsätta med. 
Idag är de dansande färre och äldre. 
Många följer oss fortfarande, numera 
också för motionens skull. 

 Jag spelar i en sånggrupp i finska 
föreningen i Skövde, och Irja och jag 
sjunger barnvisor med barn i förening
en, för att de ska lära sig lite finska. 
Vi har också ett dansbandsprojekt i 
 Gislaved. Karaoke är mycket populärt 
hos Sverigefinnar men här får de öva 
på att sjunga utan förinspelad musik.
 Vi har också haft två stora teater
projekt i föreningen i Skövde. Om 
när Finland fyllde 100 år och om när 
många flyttade till Sverige, mellan 
1969 och 1971.
 Vi hjälper även till med en medlems
tidning i Gislaved. 
 Jag bestämmer över mitt liv och trivs. 
Jag övar på att säga nej med gott 
samvete, för det blir lätt för mycket. 
Jag tänker inte alltid igenom hur mycket 
tid och energi nya åtaganden tar och 
när jag väl tagit på mig ett ansvar kan 
jag inte backa.
 Jag reser varje år till Finland, tycker 
om att stå vid älven och fiska och låta 
tankarna vandra. Engagemanget i 
föreningarna handlar om att värna 
den finska kulturen, om identitet och 
är ett ställe att få känna sig hemma 
på. Det är viktigt att få behålla sitt 
språk och sin kultur. Då fungerar man 
bättre. Att ha en plats där man kan 
ropa ut vad som helst på finska. 
Inte någon som säger: ”Vad fan pratar 
ni om nu då?” En plats där jag får 
vara finne. 
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Det är viktigt att få behålla sitt språk och sin kultur. 
Då fungerar man bättre. Att ha en plats där man kan ropa ut 

vad som helst på finska. Inte någon som säger: 
”Vad fan pratar ni om nu då?” En plats där jag får vara finne. 

Jorma Väliranta
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Ingegerd Nilsson
75 år, Limmared

Arbetat som kassörska 
i livsmedelsaffär
—
Jag är uppväxt i en lanthandel i Små
land, i en liten by som heter Hällabäck. 
Både mamma och pappa jobbade där. 
Jag ville så gärna vara i affären, stå 
där och lyssna på vad de pratade om 
och jag tyckte det var roligt att hjälpa 
till. Kunderna ringde och beställde 
varor och pappa körde ut till gårdarna 
i sin svarta PV. Jag fick följa med. Än 
idag när jag åker hem minns jag: Han 
på Svedtorp, Erik … Jag förnimmer 
dofterna. Alla människor skulle be
handlas lika, så var det. Det har verk
ligen präglat mig och jag är väldigt 
intresserad av människor. 
 Jag fortsatte mina föräldrars bana 
och fick jobb på ICAbutiken när jag 
flyttade hit till den stora kärleken som 
bodde i Limmared. Då fanns tre mat
affärer, väskaffär, manufaktur, musik
affär och en läkarmottagning.
 Jag gillade mitt arbete, att jobba i 
livsmedelsaffär. Jag gick med glädje 
till jobbet varje dag.
 Jag tyckte mycket om att sitta i kas
san och gillade mina arbetskamrater. 
Småpratet med kunderna är givande. 
Jag gick ofta och nynnade i affären. En 
av kunderna, en tant, som jag tyckte 
mycket om sa: ”Du är alltid så glad”. 
Det värmde i hjärtat. 
 Vi var fyra som jobbade, alla var 
kvinnor utom chefen. Vi hade så roligt, 
så det var inte klokt. Vi gapskrattade 
ofta och förr i världen fick man ju gå 

och fika tillsammans. 
 Under de första 35 åren med Olle, 
förra ägaren, fick vi alltid något gott 
dopp till kaffet. Ofta kom det någon 
kund och satte sig och man tog sig tid 
att prata. På fredagar när Olle hade 
grillat revben bjöd han oss. Han visste 
vad vi ville ha. Revben med ädelost var 
så gott. Det var verkligen omsorg. De 
åren har gett mig mycket.
 Allt förändrades när det blev ny 
ägare. 
 Det drogs ner på det mesta. Vi fick 
gå och ta var sin kopp kaffe, men en 
och en. Vi fick inte ens sitta längre. 
Ägaren plingade när det var dags att 
springa tillbaka. 
 Nya ägaren drog ner på städerskan, 
och vi kassapersonal fick börja tidigare 
på morgonen med att städa. Det var 
inte roligt men det blev ju fint. Förr 
roterade vi mer, var ute i affären och 
plockade upp varor, satt i kassan. 
Vilket gjorde att jag sällan hade ont, 
lite i nacken, i fötterna men inget som 
jag har men av nu. Att så många som 
jobbar i butik har ont idag beror nog 
på den ökade stressen. Nej, de sista 
sju, åtta åren, fram till pension var 
inte glädjen densamma som tidigare. 
Gemenskapen uteblev, omsorgen och 
mycket av det roliga försvann. Idag 
ska ju allt gå så fort. 
 Att jobba i affär, sitta i kassan, är väl 
ingenting, tror många. Men det är hur 
mycket jobb som helst.
 Jag jobbade tills jag var 65 för jag 
mådde ganska bra. Men jag ville inte 
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fortsätta. Idag är det så mycket an
nat och jag är glad att jag får rå min 
tid och tacksam över att jag fått alla 
dessa fina år efter pensionen. Idag är 
jag 75 år. Jag känner mig ung i sinnet 
och har blivit säkrare. Med åren blir 
man ju det. Så länge jag kan hänga 
med är det toppen. Det finns så myck
et elände och man vet inte hur fram
tiden blir. Så lev idag! 
 Alla ska få vara sig själva, vara på 
sitt sätt. Jag tänker på de unga, att de 
måste få gå sin egen väg. Studera om 
de vill eller arbeta på bruket och tjäna 
mycket pengar om de vill. Alla har ju 
inte läshuvud. 
 Om jag fick leva om mitt liv skulle 
jag välja samma yrke och så skulle jag 
lära mig engelska för de kunderna.
 Strax efter jag gått i pension kom 
idén om ett Glasets hus, med café, 
restaurang, konsthall, glashytta och 
museum. Det kändes bra från början. 
Kanske kan vi få Limmared på fötter, 
minns jag att jag tänkte och det var 
också tanken. Vi var trötta på Limma
red, de flesta affärer hade lagt ner och 
det var ingen bra stämning. Tack och 
lov har vi alltid haft vårt glasbruk, med 
arbetstillfällen, men det var det enda.
 Så fick vi detta lyft. Glasets hus, 
det betyder allt, allt. Hit kommer folk 
från när och fjärran. Jag tror att alla 
i hela kommunen tycker det är bra. 
Kjell, är verksamhetsledare och har 
varit den drivande från början. Hade 
vi inte haft honom så hade Limmared, 
ja, jag vet inte vad det hade varit. Det 

är han och Bodil som håller i trådarna 
på Glasets hus och organiserar alla 
140 volontärerna.
 Varje måndag samlas vi som är lite 
äldre, som har tid att vara på plats 
en måndag. Vi kommer klockan nio, 
har morgonmöte och fikar givetvis. 
Vi städar, piffar, ställer blommor 
på borden. Jag är också med och 
lägger schema för diskvolontärerna. 
 Gubbarna spikar, klipper buskar, tar 
hand om varor. Det är så roligt. Jag 
längtar att gå dit, och det gör vi alla. 
Är jag och handlar går jag ofta och 
tar en kopp på Glasets hus och pratar 
med tjejerna i köket.
 Vi har en väldig go gemenskap och 
det är aldrig svårt att ringa in en 
volon tär om det behövs hjälp. För varje 
gång vi gjort något stort är man över
lycklig. Vi har haft bröllop, barndop, 
minnesgudstjänst och vi har olika 
event som quiz, grillaftnar, after work. 
Vi gör alltid så fint vi någonsin kan. 
Det känns verkligen som vi gör något 
viktigt. Jag känner glädje och me
ningsfullhet. Detta hus som vi är 
så stolta över. Limmaredsborna går 
med högre huvud idag än för tio år 
sen. Glasets hus är vår ögonsten.
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Vi var fyra som jobbade, alla var kvinnor utom chefen. 
Vi hade så roligt, så det var inte klokt. Vi gapskrattade ofta 

och förr i världen fick vi ju gå och fika tillsammans. 
Ingegerd Nilsson
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Gunvor Nilsson
78 år, Bengtsfors

Arbetat som köksbiträde på restau
rang, sömmerska på bilsätesfabrik, 
dokumenterat i film
—
Jag fick mitt första jobb när jag var 
17 år, på syfabriken i Ed. Man skulle 
vara med i facket, det hade jag in
präntat i mig från barndomen, pappa 
var vägarbetare. Jag gick med i 
 Beklädnadsförbundet. 
 Ett par år senare flyttade jag till 
Bengtsfors, fick jobb i köket på restau
rang Dalia, i grovdisken. Med facit 
i hand är det nog min bästa grund; 
i matlagning, i hygien, att var och en 
sak ska ha sin plats. Jag hyrde ett rum 
med säng, bord, en stol och byrå. 
Sen fick jag ett större med varmvatten 
och toalett inne och det var jättebra. 
Efter ett tag ville chefen att jag skulle 
börja i spritkassan, men där trivdes 
jag inte för jag fick ta hand om de 
 fulla gubbarna.
 22 mars 1965 startade Volvo bil sätes
fabrik. Jag började samma dag, som 
sömmerska och tjänade dubbelt 
så mycket mot vad jag gjorde på Dalia.
 Bredvid fabriken byggdes lägen
heter, som var rena drömmen: badrum, 
tvättstuga … Efter ett tags  köande 
fick jag en. 
 ”Du Gunvor du kan inte sy så fort, 
det finns ingen människa som kan sy 
så fort en hel dag”, sa tidstudiemannen 
som i timmar satt bredvid mig för att 
räkna ut ackordet. Damerna i 50års
åldern vägrade att ha honom vid 
sin sida och hänvisade till mig. Men jag 

har honom att tacka, för han lärde 
mig hur tidsstudier går till, vilket 
jag senare hade nytta av när jag blev 
förhandlare för facket. 
 1967 fick jag mitt första barn. För
äldraledigheten var sex månader men 
jag som fått havandeskapspenning i 
två var tvungen att gå tillbaka till 
 arbetet när dottern var fyra månader. 
Dagis fanns inte men jag fick en bra 
barnflicka, hon var 15 år. 
 På åttiotalet fick jag förfrågan om 
jag ville vara med i styrelsen för facket. 
Jag hade inte varit aktiv men tackade 
ja och blev suppleant. Det gick ett år 
och företaget ville ha en kvinna som 
kunde följa upp ackorden. Jag som 
redan kunde en del tack vare tids
studiemannen blev utvald av facket till 
en tre veckor lång utbildning. När jag 
kom dit var det 14 högutbildade herrar 
och jag. Jag blev godkänd. En av de 
fina herrarna frågade om jag hade 
varit ute med chefen. Det glömmer jag 
aldrig, så skamligt. ”Nej det har jag 
inte och det borde väl du veta som 
suttit med honom i baren varje kväll”, 
fräste jag. 
 I 16 år var jag förhandlare. De första 
åren var ett helvete, att stå mellan 
arbetskamraterna och företaget. Jag 
lärde mig att man måste vara konse
kvent, aldrig favorisera någon och 
välja den besvärligaste i gruppen att 
förhandla med, för då får man 
med sig de andra. Man ska aldrig ta 
den som är svag och tyst för den 
får skit efteråt. 



 Tack vare att jag gått tidsstudie
utbildningen fick jag sy upp prov
modellerna till Volvo, jag kunde ju 
analysera och räkna ut hur lång tid 
allt tog. Jag låg två, tre år före alla 
andra och satt inlåst för att det var 
företagshemligheter. Jag fick åka till 
Belgien och sy, inlåst där också. 
Det var roligt med alla nya modeller 
och få lära nytt. 
 Arbetsdagarna kunde vara 12, 
13 timmar. Jag bodde 300 meter från 
 fabriken, så det var lätt att fråga 
mig när det fattades folk. Ett tag pro
vade jag att jobba skift. Men det var 
inte ett dugg bättre. 
 När man syr upprepar man samma 
rörelser tusentals gånger per dag. Man 
klipper med saxen hundratals gånger 
i timmen och har nedböjt huvud hela 
tiden. En enorm påfrestning. Värst 
var att sy i skinn. Jobbigt och tungt, 
blev det hål gick det inte att laga. Hög 
ljudnivå. Jag ville inte ha hörlurar för 
det pressar ihop huvudet och jag 
hade redan så ont i nacken. Jag hade 
proppar i stället. Idag hör jag sämre 
på ena örat.
 Jag har bytt axelled och fick 25 pro
cents pension när jag var 57 år. De 
frågade om jag ville ha halv pension 
men jag tyckte ändå om att jobba.
 Jag har fortfarande fruktansvärt 
ont, och äter värktabletter, men 
inte  starkare än Alvedon, för det vill 
jag inte. Jag tänker på unga idag som 
går med nedböjt huvud med sina 
 tele foner, från det de är små. De 

 kommer få rejält ont. 
 Företaget såldes och vi blev uppsag
da. Men strax efter anställdes jag 
igen. Efter två år sa jag upp mig och 
gick till ABF och frågade om de var 
intresserade av dokumentation av 
företaget jag arbetat på. Göra film, 
intervjua. Jag var inspirerad av söm
merskorna på Algots som gjort så. 
Ombuds mannen på ABF skrattade 
hela tiden när jag berättade om min 
idé. Vilken knepig jäkel, varför skrattar 
han? Jag ska aldrig mer sälja mig 
själv. Men så säger han: ”Det var det 
bästa jag har hört sen jag kom till 
Bengtsfors.” 
 De blev fem roliga år fram till pen
sion. Jag gjorde flera filmer, klippte 
 produktionsfilmer från Volvo, startade 
Bilsätesföreningen och arrangerade 
visningar och utställningar. 
 Efter några månader som pensionär 
fick jag hjärtinfarkt, pulsådern sprack, 
blodförgiftning och jag tänkte: Blev 
inte livet längre. Men det gick bra. 
Motgångar har alla. Man får lära sig 
att hantera dem. Ena dagen kan vara 
hur rolig som helst. Nästa kaos. Jag 
blev mentalt stark efteråt. Nu är 
jag inte rädd för någonting. När jag 
växte upp var jag väldigt blyg. Det tror 
ingen idag.
 Jag är medlemsansvarig i PRO. Jag 
ringer och pratar med medlemmar, de 
ensamma, de som är långvarigt sjuka. 
Det finns de som inte har pratat med 
någon på 14 dagar. Det är bra att ha 
grejer så att en håller huvudet i gång. 02
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Fick jobb i köket på restaurang Dalia, i grovdisken. 
Med facit i hand är det nog min bästa grund; 

i matlagning, hygien, att var och en sak ska ha sin plats. 
Gunvor Nilsson
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Det fanns inga dagis som 
passade det oregelbundna 
arbetet i vården så när 
jag såg en annons där de 
sökte kvinnliga brevbärare 
nappade jag och blev en 
av de första kvinnliga brev
bärarna i Göteborg. Tufft 
och jätteroligt.

Barbro Westergren
78 år, Falköping
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Idag är jag nöjd och stolt 
över det jag gjort. Jag 
 tänker att alla människor 
måste ha några segrar 
i sina liv. Det har jag. 
Fan, det där blev bra!

Thomas Gustavsson
73 år, Rävlanda
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Det lilla skrattet behöver 
man få varje dag, 
även om det är elände.

UllaKarin Johansson
66 år, Mölnlycke



03
4 

—
 0

35

Jonny Haglund
75 år, Bengtsfors

Arbetat som urmakare,  
ambulans förare, dykare,  
inom Räddningstjänsten
—
”När jag blir stor ska jag vara med i 
brandkåren”; sa jag till mor redan som 
liten. Jag kunde inte ens prata rent. 
I 45 år arbetade jag inom Räddnings
tjänsten, i 37 år körde jag ambulans.
Jag jobbade långt mer än heltid. Jag 
älskade mitt jobb, att vara i hetluften 
och jag gillar bilkörning. 
 Jag gick till arbetet med glädje. 
 Kärleken till yrket har gått i arv, vil
ket känns fint och roligt. Mina döttrar 
är nästan födda på brandstationen. 
De var med mig mycket, en dotter är 
brandingenjör och en åker ambulans, 
som narkossköterska. 
 Men jag började som urmakarlärling 
1962, på den tiden hade jag ont av 
astma så det passade att ha ett arbe
te inomhus. Efter några år växte ast
man bort men fram till 1977 höll jag 
på. Jag har fortfarande en liten verk
stad hemma där jag reparerar klockor.
 En dag kom brandchefen in till ur
makeriet och frågade om jag ville börja 
som brandman. Jag hade visat mitt 
intresse tidigare. Jag blev brandman 
på deltid, 20 år senare fick jag heltid. 
 Kraven var inte så stora då på att 
vara i god fysisk form, som de är idag. 
 Jag tog dykarcertifikat 1971 och det 
har jag haft stor glädje av. I både 
Räddningstjänsten och när jag körde 
ambulans. Jag har också arbetat 
för Trollhättans kraftverk. I många år 

dök jag ensam, vilket man absolut inte 
får göra i tjänsten idag.
 Efter ett par år gick jag kurs några 
veckor. Senare blev det krav på att 
utbilda sig till undersköterska när man 
körde ambulans. Det var intressant 
och jag kände mig tryggare på jobbet 
tack vare utbildningen. Helst skulle 
man läsa vidare till sjuksköterska men 
tiden gick och jag blev för gammal. 
 På Räddningstjänsten var det 
 mycket underhållsarbete och övning
ar. Plötsligt blev det utryckningar. 
Villabränder, trafikolyckor, drunk
nings  olyckor och på sommaren 
 skogsbränder. De sista åren var jag 
insatsledare, vilket inbar övergripande 
ansvar. 
 Med ambulansen blev det ofta 
många och långa pass. Vi hade jour en 
hel vecka i stöten när jag körde som 
mest. Vi kunde åka till Vänersborg 
fem gånger på en dag. Idag får de 
inte köra så långt.
 I ambulanskörningarna var det 
många tunga lyft. Äldre och sjuka 
med sovrum på andra våningen med 
trånga passager. Jobbigast var när 
barn var inblandade i olyckor och våld i 
hemmet, man känner sig så maktlös.
 Jag var stolt när jag kunde göra mitt 
arbete väl, vid trafikolyckor eller om 
jag hittat en person som drunknat. 
Jag minns en karl vars hjärta lade av 
och vi fick i gång honom. En fantastisk 
känsla. Det finns många minnen, av 
olika sort … Jag hämtade två damer 
med sjuktransport. När vi lämnat 
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sjukhuset sliter den ena damen av 
filten på den andra. Det blev fullt 
slagsmål. Jag stannade bilen och 
fick ta isär dem fyra gånger. Tårarna 
rann på den ena och hon fick stora 
klös märken i ansiktet. 
 Jag krockade ett par gånger med 
ambulansen. Men jag har aldrig ska
dat mig själv allvarligt. Vid ett tillfälle 
rusade en älg upp på vägen från ett 
skogsparti. I ambulansen låg en hjärt
patient och en vårdare satt bredvid. 
Jag väjde så älgen slog huvudet i ena 
framskärmen på bilen, ett av älgens 
ben slets av och gick in i rutan längst 
bak. Som tur var gick det inte in där 
vårdaren satt, då hade det varit slut 
med honom. Jag gick ut och kollade 
bilen, ringde polisen som kom och vi 
dödade älgen. Ett stort köttstycke 
hade lossnat från älgen och hamnat i 
knät på patienten. Det var bara för 
mig att fortsätta köra till sjukhuset. 
När vi kom fram fick vi börja med att 
duscha gubben. Otroligt nog piggade 
han på sig och blev bättre, trots att 
han haft en hjärtinfarkt. 
 När jag började skulle man vara tuff 
och hård, aldrig fälla tårar. Men det 
ändrades. Det blev viktigt att ta vara 
på varandra när man kom från jobbiga 
grejer. Man samlade gruppen, badade 
bastu, fikade och briefade så att ingen 
mådde dåligt när man gick hem. Att 
prata av sig, många behövde det och 
det var bra för mig också. Men man 
tog ändå med sig jobbet hem. Jag och 
min fru pratade mycket. Ett bra psyke 

har man stor nytta av för man ställs 
inför många svårigheter och familje
tragedier.
 2014 gick jag i pension. Vilket kändes 
helt värdelöst. Jag tyckte att jag direkt 
blev 15 år äldre. Att känna att ingen 
saknar en var jobbigt. Regionen ringde 
och undrade om jag kunde köra sjuk
transporter. Det gjorde jag till 2017. Då 
fick jag en stroke och blev av med kör
kortet i tre månader. 
 Jag saknar fortfarande mitt arbete 
men det är bara att gilla läget. Jag 
känner också att kroppen håller på att 
bli sämre så att klara kraven som ställs 
är inte lätt. Men de vill också bli av 
med oss gamla så att nya kommer in. 
 Jag cyklar ett par mil eller går sju, 
åtta kilometer varje morgon. Efteråt 
badar jag, året runt. I morse fick jag 
hacka upp en vak. Även när jag arbe
tade var motionen ett sätt att skingra 
tankarna. Efter frukost kan dagen se 
ut hur som helst. Tisdagar och tors
dagar är det Gubbdagis i Billingsfors. 
Då pratar vi skit, är ute och går, spelar 
bingo, som mest är vi 40, 50. 
 Det gäller att skaffa sig hobbys. 
Just nu håller jag på att renovera 
hemma och jag reparerar fortfarande 
klockor i min källare, en bra syssla 
regniga dagar.
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När jag började skulle man vara tuff och hård, aldrig fälla tårar. 
Jonny Haglund
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Irma Pulli
73 år, Tranemo

Arbetat i butik, på syfabrik 
och glasbruk
—
Jag var förlovad med en kille som varit 
i Sverige och jobbat. Han kom hem till 
Finland och gjorde lumpen. När han 
återvände till Sverige hängde jag på. 
Jag var ung och kär. Det var ont om 
jobb i Finland. Jag hade jobbat som 
springflicka i butik i Uleåborg men det 
var osäkert och dåligt betalt. 
 Jag kom till Tranemo 1967. Efter någ
ra år var hela familjen samlad i Trane
mo, sex syskon, mamma och pappa.
 Jag fick snabbt jobb på en av de fyra 
syfabrikerna i trakten. Sy fast hakar på 
byxlinningar på ackord. ”Klockkalle”, 
tidsstudiemannen, gav mig en tillsä
gelse. En nybörjare fick inte tjäna så 
bra som jag gjorde. Jag blev förban
nad och sa omedelbart upp mig. Bör
jade på en annan syfabrik där vi sydde 
stora påsar till förvaring. Urtrist. Jag 
hann avverka ytterligare en innan jag 
fick jobb på Glasbruket i Limmared. 
Jag hade sökt dit flera gånger men 
de anställde inte kvinnor. De gamla 
gubbarna hade idéer om att vi inte 
klarade jobbet. Till slut fick jag jobb, 
den andra kvinnan som anställdes. 
 Vi var tre som arbetade på samma 
linje, roterade och bytte var tjugonde 
minut. Vi packade dricksflaskor, för 
läsk, det mesta gjorde vi för hand. Inte 
alls så enahanda som på syfabrikerna 
och inte ackord. Jag hade lurar för 
bullret och det var oerhört varmt, över 
40 grader på somrarna. Man vande sig 

och företaget bjöd på dricka och salt
tabletter. Min farmor lärde mig att det 
handlar om inställning, det är inte hur 
man har det utan hur man tar det. 
 Genom åren har jag gjort flaskor för 
öl, brännvin, konservburkar i brunt och 
grönt och Absolut vodkaflaskan … 
 Jag arbetade treskift. Jag ville abso
lut inte jobba fem dagar i veckan, göra 
allt hemma på helgen och gubben 
ledig samma tider som jag. Tack vare 
skiftarbete fick jag egen tid. Jag trivdes 
verkligen jättebra med jobbet, hade 
fin kontakt med arbetskamrater och vi 
hade världens bästa chef, som alltid 
lyssnade och rättade till saker som 
var fel. 
 Efter några år kände jag att skift
schemat slet. Jag läste på och började 
driva frågan genom mitt fackliga en
gagemang. Schemat ska gå medsols: 
förmiddag, eftermiddag, natt, vilket 
är bättre för hälsan. De flesta anställ
da var under lång tid emot. Vår fack
föreningsordförande var tvungen att 
sitta bakom låsta dörrar för han blev 
hotad till livet. Till slut fick vi igenom 
förändringen. Vi fick ett provår. När 
ett år gått var ingen emot längre. Så 
stolt och nöjd jag var, efter tio års tjat.
 Mina föräldrar var från Karelen. 
Släkten har kämpat i generationer. 
Stridbarheten finns i mitt blodomlopp, 
i mina gener. Men man kan inte bara 
gapa och skrika om hur man vill ha 
det, man måste föra vettiga diskus
sioner och det går aldrig att ändra 
saker ensam. 
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 En gång under alla år funderade 
jag på om jag skulle göra annat i livet. 
Glasbruket fyllde 250 år och det var 
tal om att lägga ner. Massör, tänkte 
jag då, vore kanske något att utbilda 
sig till. Jag hade gått yogakurser och 
det var lite samma idéer. Men bruket 
la inte ner och jag blev kvar.
 När jag var 49 år fick jag hjärt
infarkt. 
 Jag cyklade varje dag till jobbet, 
dryga milen och sprang mycket, så 
jag hade bra kondition. En dag på väg 
hem var benen tunga och jag hade 
ilningar i armarna. Jag får nog ringa 
gubben och be honom hämta mig 
med bilen, men sen tänkte jag, att han 
kommer bara säga: ”kärringen har så 
dålig kondition så man måste hämta 
henne”. Så jag fortsatte cykla. När jag 
väl kom upp för sista jävla backen rann 
tårarna och jag flåsade. Jag gick och 
la mig. Det gick över. ”Ring läkaren”, 
sa min man. Jag protesterade. De 
kommer säga att jag är i övergångs
åldern, det hade de gjort tidigare. 
Men det här var så jäkla äckligt så jag 
ringde. ”Du måste komma direkt.” 
Läkarna konstaterade hjärtinfarkt och 
jag blev hemma en månad. Sen dess 
har jag ätit blodförtunnande medicin.
 Företaget ville då att jag skulle byta 
till dagtid. ”Då dör jag”, svarade jag, 
och fortsatte skiftjobbet.
 Jag har inte ont i kroppen av jobbet. 
Jag tänkte alltid på hur jag utförde 
jobbet och jag var vältränad. Ibland 
var det bråttom men jag upplevde 

aldrig stress. Jag gjorde mitt bästa och 
det fick räcka.
 Jag hade inte en tanke på att jag 
skulle gå i pension men så kom chefen 
och sa, att jag skulle få en premie efter 
40 år. En check på en procent av lönen 
jag tjänat ihop. 16 000 kronor. Nu räck
er det, tänkte jag, och slutade några 
månader innan 65 år. Jag har inte 
ångrat mig en sekund. 
 Jag har tid för mig själv, gör vad jag 
vill. Trädgårdsarbete och ett hus att 
pilla med. Vi har egen bastu. Ett måste 
som ger avkoppling. Jag har en finsk 
spets som behöver mycket motion. 
Jag har två döttrar, tre barnbarn och 
fem barnbarnsbarn. Jag handarbetar 
så mycket som möjligt, stickar, virkar, 
gör ”kaffeväskor”, av kaffeförpack
ningar. Finska föreningen har betytt 
mycket genom åren. I början var alla 
nykomna och ville lära känna varan
dra. Danskvällarna var jättepopulära. 
Nu är vi inne i det svenska men det är 
roligt att ses. Vi är 50, 60 medlemmar, 
numera bara pensionärer. Varje mån
dag samlas vi. Jag har kurser och lär ut 
mina färdigheter i handarbete. Vi an
ordnar matkvällar och lagar finsk mat. 
 Jag var rädd för att bli galen när 
både jag och min man skulle vara 
hemma när vi gått i pension. Men han 
har också hittat sitt. Så vi är inte på 
varandra hela tiden.
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Nu räcker det, tänkte jag, och slutade några månader innan 65 år. 
Jag har inte ångrat mig en sekund.  

Irma Pulli
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Kerstin Belfrage
74 år, Falköping

Arbetat som barnskötare på  
BBavdelning och inom förskolan
—
Jag valde latinlinjen på gymnasiet. 
Visserligen var jag intresserad av språk 
men den var inget för mig. Mitt stora 
intresse har alltid varit barn. Så jag 
hoppade av. Sökte praktikplats på 
förskola och fick, på den jag gick på 
när jag var liten i Sollentuna, och min 
fröken var kvar. 
 Sökte hushållsskola. Jag tänkte att 
den är bra att gå. Därefter ville jag 
utbilda mig till barnsköterska. För att 
komma in krävdes praktik i familj i 
ett år. Jag var hos två familjer, båda 
med tvillingar och ett äldre syskon. 
Det gick hur bra som helst. 
 Utbildningen till barnsköterska var 
åtta månader, jag trivdes jättebra och 
tog examen 1968. Sökte till BBavdel
ningen på Karolinska och fick jobb. 
Jag var där tills jag fick första pojken 
ett år senare.
 En tös kom 1973 och jag fortsatte 
på BB. Efter något år for jag söderut 
för jag funnit kärleken i Skövde. 
Jag tog kontakt med Kärnsjukhuset, 
som det hette då, och fick jobb 
som  timanställd. 
 Efter ett tag kände jag att jag inte 
ville arbeta julafton, midsommar och 
helger, med två egna barn, och skrev 
brev till kommunen och frågade om de 
har behov av en barnskötare på halvtid. 
Det gick en tid, jag fortsatte arbeta som 
timanställd. Min man jobbade heltid 
och vi bodde billigt, i en pytteliten stu

ga med utedass, så vi klarade oss. 
 Jag kallades på intervju till Ekens 
förskola i Skövde och anställdes som 
barnskötare 2 januari 1976 och hade 
kvar min anställning fram till pen
sionen, men de sista åren arbe tade 
jag fackligt.
 Min tös, som var tre år, fick börja på 
en av avdelningarna. 
 Så småningom fick jag två barn till. 
Vi flyttade från den enkla stugan till 
ett större hus. Jag fortsatte att arbeta 
halvtid till 1992 och insåg redan då att 
ju mindre jag arbetar, desto mindre 
pension kommer jag få. Mina barn sa 
då, och säger nu, att det var mysigt att 
jag fanns där när de kom hem från 
skolan. Jag ångrar mig inte.
 ”Hur fixade du att jobba på förskola 
med fyra barn hemma”, frågade 
många. 
 Jag är ensambarn, har inga syskon. 
Kanske har mitt intresse för barn med 
det att göra. Det har aldrig blivit för 
många barn i mitt liv.
 Jag har alltid gått med glädje till 
jobbet. Så härligt när jag började halv 
sju och tog emot de första barnen. Vi 
samlades och myste. Efter frukost var 
vi ute i flera timmar, oavsett regn och 
ruskväder. Barn är spontana, säger 
vad de tycker och man får tillbaka så 
mycket. Ingen dag är den andra lik. 
 Vi satt och åt mellanmål. En liten 
kille satt bredvid mig. Han berättade 
om prinsessor som kysser grodor och 
att grodan då förvandlades till en prins. 
Han tittade på mig länge. ”Får jag 



pussa dig”, frågade han och konsta te
rade snart besviket. ”Det blev ingen 
prinsessa”. Jag är ledsen att jag 
inte skrev upp alla dråpliga händelser 
med barnen.
 Ett par av de som gick där som barn 
har kommit tillbaka som praktikanter. 
Då förstår jag att jag gjort något bra.
 Redan när jag började i yrket och 
genom alla år handlade det om att 
lära barnen respekt för varandra och 
om alla människors lika värde. De 
första åren hade vi möbler i barnens 
storlek. Många i personalen fick ont i 
ryggen. Jag hade tur och klarade 
mig undan krämpor. Medvetenheten 
kring arbetsmiljön växte, inga låga 
möbler, ljudplattor byggdes för att 
dämpa ljudnivån …
 Kommunen ville öka antal barn i 
varje grupp i början på 1990talet. 
Kommunal, som jag var medlem i, 
sam lade till protestmöte mot nedskär
ningarna. Jag och en arbetskompis 
gick dit och framförde våra åsikter. Ju 
fler vi är desto större chans har vi att 
påverka, därför engagerade jag mig.
 Protesterna hjälpte inte den gången. 
För varje år blev barnen fler i grupp
erna. Det blev aldrig på samma sätt 
när barngrupperna blev större. Vi 
 kunde inte längre gå till biblioteket 
och utflykterna blev färre. Om vi inte 
protesterat kanske de hade gått 
ännu snabbare fram.
 När jag gick i skolan var det värsta 
jag visste att stå framför klassen. På 
något sätt lärde jag mig efter hand att 

det inte var farligt att prata inför en 
grupp under samlingarna med barnen. 
När jag började jobba fackligt, med 
utbildningar och förhandlingar, fick 
jag fortsatt öva på att stå inför männi
skor. Det är jag evigt tacksam för. 
De sista åren arbetade jag fackligt 
på heltid. Visst är det en helt annan 
sak än att arbeta med barn men i 
båda fallen handlar det om att hjäl
pa och stötta. 
 Jag var dryga 65 år när jag gick i 
pension. Så skönt, att få bestämma 
själv, att ligga kvar i sängen om jag 
vill, äta när jag vill … Jag hann knappt 
mer än sluta förrän SKPF frågade om 
jag ville engagera mig. Klart jag sa ja. 
Jag är ju föreningsmänniska. Vi driver 
på om förbättringar i äldrevården. 
Stressen måste minska. Fler händer 
behövs. Vi har ju med människor att 
göra! I och med att jag är i den åldern 
själv har jag blivit mer engagerad i 
äldrefrågor. Jag är också med i Boule
alliansen, även om jag avsatt mig 
sekreterarposten. Jag sitter i styrelsen 
för Folkets Park, jag älskar att dansa, 
vi har pardans till levande musik 
 varannan vecka. 
 Om jag skulle få chansen att börja 
om i livet hade jag absolut valt att 
arbeta med barn igen och trivs man 
på jobbet då uppskattar man även 
fritiden.
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De sista åren arbetade jag fackligt på heltid. 
Visst är det en helt annan sak än att arbeta med barn 

men i båda fallen handlar det om att hjälpa och stötta.
Kerstin Belfrage
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Thomas Gustavsson
73 år, Rävlanda

Arbetat som fastighetsskötare och 
fackligt förtroendevald
—
En kompis jobbade på Bostadsbolaget, 
utomhus. Han var brun, och jag vit 
som ett lakan. Det gav inga bra poäng 
när man skulle jaga brudar. De behöv
de folk, så jag sa upp mig från Tele
verket och började på nyanläggning
en, på Rymdtorget i Bergsjön. Jag var 
20 år, och ja, jag blev brun och fick 
jaga brudar. 
 Jag hade inga ambitioner i början. 
Men jag skötte mig, var alltid på plats 
och energisk. 
 I 50 år jobbade jag på Bostadsbola
get, i Bergsjön, Hammarkullen, Hjäll
bo och Kortedala, där jag är uppväxt.
 Gick med i facket efter några år, 
i Fastighetsanställdas förbund, och 
hamnade snabbt i klubbstyrelsen. Men 
jag hade dålig koll. Jag blev inte med
veten förrän jag flera år senare blev 
klubbordförande. Vi hade åtta fackför
eningar på Bostadsbolaget. Jag före
trädde flest medlemmar men vi var 
lägst rankade.
 Jag gjorde en runda på arbetsplat
ser, som ny ordförande. Vad tycker du 
om Palme … och massa andra frågor. 
Jag satt som ett frimärke längs väg
gen. Vad har jag gett mig in på? Vilket 
ansvar jag har, tänkte jag.
 Städerskorna hade zinkspann, träskor 
och förkläde. Fastighetsskötarna inga 
arbetskläder. Det var det första jag tog 
strid för och ledningen gick med på 
arbetskläder till alla. Det blev gôrbra.

 Tjänstemännen fick gratis kaffe och 
hade flextid. Jag irriterade mig på att 
det inte var samma för arbetarna. 
Efter förhandlingar blev villkoren lika, 
arbetarna fick kaffe och Bostadsbola
get blev först i Sverige med att införa 
flextid för städerskor. 
 Så blev jag också utsedd av fackför
bunden till suppleant i Bostadsbolaget 
styrelse.
 Två gånger om året var det fest, jul  
bord och årsstämma. Tjänstemännen 
sa alltid något på dessa möten. Men 
aldrig vi arbetare. Om inte jag gör något 
kommer de aldrig se oss, tänkte jag. 
 En omorganisation var på gång. Jag 
skrev en fiktiv berättelse. Kontentan 
av min text var att höja statusen för 
dem jag företrädde. Jag glömmer 
aldrig, till kaffet skulle jag resa mig 
och tala. Jag var så nervös.
 ”Thomas det där har du väl inte 
skrivit själv”, sa personalchefen. Då 
förstod jag att det höll och att budska
pet gått fram. 
 Jag gick med i Socialdemokraterna 
för jag fattade att besluten som togs 
var beroende av politikerna som satt i 
bolagsstyrelsen. Engagerade jag mig 
hade jag större chans att få igenom 
saker.
 När man förhandlar är det viktigt 
att ha bra relationer, ju bättre relatio
ner desto bättre går förhandlingarna. 
Se till att vinna förtroende hos mot
ståndarsidan. Jag blev, för att säga 
det rent ut, väldigt aktad. Ledningen 
fick respekt för mig.
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 Jag hade dödskoll för jag hade jobbat 
i 20 år med alla yrkena jag repre sente
rade, innan jag blev klubb ordförande. 
Jag var stridbar och mitt hjärta var 
alltid hos fastighets skötarna och 
städerskorna. 
 När det skulle sparas bestämde sig 
ledningen för att sparka alla städerskor 
och trädgårdsarbetare, och i stället 
köpa in de tjänsterna. 
 Vi organiserade en demonstration. 
Jag rev ett lakan hemma och vi skrev: 
”Mamma vill ha kvar sitt jobb” och 
andra slagord. Jag gick längst fram 
och skrek: ”Vill ni ha kvar era jobb? ” 
”Jaaaaa”! Jag hade ringt tidningar, tv. 
Vilket jävla liv vi ställde till med och jag 
var så jävla rädd för hur det skulle gå. 
Protesten hjälpte och vi fick behålla de 
110 jobben som var i farozonen. 
 Jag var med och skapade Fastig
hetsakademin. Fastighetsskötare eller 
städerska kan vem som helst bli, var 
den allmänna meningen. Så kan vi inte 
ha det, tänkte jag. Vi måste jobba på 
en utbildning. Det handlade om att 
höja statusen och lönerna. 
 Fastighetsanställdas förbund har 
flest invandrare av alla. Integration är 
en av de viktigaste samhällsfrågorna. 
Vi gjorde utbildning för invandrare som 
blev succé. Invandrarna sökte vakan
ser och fick jobb på egna meriter. 
Många jobbar kvar än idag. Vi blev 
bästa integrationsprojektet i Sverige 
och är det enda LO förbund som har 
fått det priset. 
 Visst mötte jag motgångar. Ibland 

kommer man ingen vart. Men man ska 
ändå kunna visa upp en svettig tröja, 
som man säger i lagsport. 
 Vi var med i projektet ”Kultur på ar
betsplatsen”. 50 städerskor skrev revy 
och sydde kläder tillsammans med 
dramatikern Petra Revenue. De fick 
träna på arbetstid. Vi vann, blev bästa 
projektet i Sverige och firade med resa 
till Danmark.
 Jag satt också i Förbundsstyrelsen i 
LO och skrev en motion till kongressen 
om att vi borde ha en humorombuds
man. Jag tänkte, ska man bli sedd 
behöver man skriva en skruvad motion. 
Tyvärr antogs den inte. Men Fastigan
ställdas förbund fick uppmärksamhet.
 Jag har ingen utbildning och hade 
lite komplex för det. När jag blev klub
bordförande ändrades hela mitt liv. 
 Idag är jag nöjd och stolt över 
det jag gjort, framförallt som klubb
ord förande.
 Men en dag kände jag att nu får 
andra ta över. 
 I tre år har jag varit pensionär och 
jag saknar inte alls att gå till jobbet. 
Jag sitter i Arbetarkommunen i Här
ryda, i en framtidsutredning, i vägför
eningen, i Folkets hus styrelse och tre 
dagar i veckan simmar jag tusen meter. 
Jag har skog som jag avverkar. Jag 
läser, senast om hjärnan … Jag har 
suttit i kommunstyrelsen. Men hopp
ade av för det blev varenda kväll igen.
 Jag tänker att alla människor måste 
ha några segrar i sina liv. Det har jag. 
Fan, det där blev bra!
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Städerskorna hade zinkspann, träskor och förkläde. 
Fastighetsskötarna inga arbetskläder. 

Det var det första jag tog strid för och ledningen gick 
med på arbetskläder till alla. Det blev gôrbra.

Thomas Gustavsson
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UllaKarin Johansson
66 år, Mölnlycke

Arbetat som mentalskötare, under
sköterska på äldreboende och hospice
—
Min plan var att bli socialarbetare. 
Ibland ångrar jag mig, men jag har 
gjort mycket annat, som jag hade 
missat om jag valt den banan. 
 Jag fick sällskap tidigt och flyttade 
hemifrån, bara 16 år. Men återvände 
hem för det blev struligt med allt. 
Jag hoppade av gymnasiet, började 
jobba och hamnade i vården som inte 
alls tilltalade mig, då. 
 Jag började som mentalskötare på 
Lillhagens sjukhus. Senildementa 
 kvinnor. Åtta på varje sal. En hemsk 
och tung vård, som ett löpande band. 
Så grymt och ovärdigt. 
 När jag var 19 år sökte jag till Bräcke 
diakoni. Jag började på deras äldre
boende. Då var de äldre inte lika skröp
liga som de är på boenden idag. En 
jättebra arbetsplats som fick mig att 
trivas i vården. Jag kände mig verk
ligen behövd, en fin känsla och arbets
kamraterna var ett härligt gäng. 
 1982 fick Bräcke diakoni stöd för att 
öppna hospice. En sista plats för väl
digt sjuka, både unga och gamla. De 
flesta av dem hade då, och nu, cancer 
och sjukdomar som njursvikt, hjärt
svikt och ALS. Chefen erbjöd mig 
 heltid. Ja, tackade ja, ville prova nytt 
och kände mig snabbt nöjd med 
min insats. Jag blev än mer ödmjuk 
och tacksam över att vara frisk och 
det blev jobbigt att höra andra klaga 
över småsaker. 

 Jag började jobba fackligt. Vi måste 
hålla samman för annars får vi inte 
igenom några förändringar.
 Pappa var plåtslagare, mamma 
jobbade i affär. Båda var fackligt akti
va. Släktingar var med och bildade 
fackföreningen Bleck och plåtslagar
förbundet. Jag är från arbetarklass 
och en stolt arbetare. Men jag kan 
prata med alla, sätta mig med kungen 
och niga om jag måste. 
 Det var inte nådigt att inte vara med 
i facket på 1970talet. Idag är betydligt 
färre anslutna. Jag har jobbat länge 
och sett förändringar drivas igenom 
tack vare att vi var många, lagar 
som stiftades och stärkte oss arbets
tagare. Olof Palme kom till vårt 
 fack liga möte på Folkets Hus på Järn
torget. En speciell känsla för han har 
alltid varit min förebild. Min drivkraft 
var då som nu: jämlikhet, rättvisa 
och ärlighet. 
 Jag är nog en av de bästa duscher
skorna som finns. Det är viktigt med 
integritet, hur man behandlar någons 
nakna kropp, även som död. Behandla 
andra som du själv vill bli behandlad, 
sägs ofta. Men som jag vill bli behand
lad kanske inte någon annan vill. 
Dessa kloka ord tog jag till mig av en 
föreläsare. Man ska inte tro att alla vill 
ha det som en själv, utan ta reda på 
vad den jag hjälper önskar.
 Sexualiteten finns sällan kvar när 
man är väldigt sjuk. Jag minns en 
kvinna, hon hade en särbo. Hon öpp
nade sig och berättade om svårig
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heten att visa sig naken som hon 
såg ut och att hon tänkte göra slut 
med särbon innan hon dog. Hennes 
tankar har hjälpt mig, både i min 
 profession och när jag själv senare 
drabbades av bröstcancer. Sexualite
ten debatteras alldeles för lite. 
 När jag kommer på morgonen ser 
jag om nattpersonalen har haft det 
tungt. Yngre personer som dör är 
smärtsamt. Jag är inte gråtmild men 
ibland går det inte att hålla tillbaka 
tårarna. Och det är jättejobbigt när 
familjer är  oense, den som är sjuk blir 
då inte den viktigaste. 
 Du är mycket bättre än du tror, 
 brukar jag säga, till och med till sjuk
sköterskorna. Att stötta och ge var
andra stöd är viktigt och det lilla 
skrattet behöver man få varje dag, 
även om det är elände. 
 Man växer som människa och får 
mycket tillbaka, när man jobbar med 
vård. Så mycket kunskap, som man 
inte kan läsa sig till. Man lär sig av att 
känna in. Men jag utbildade mig ock
så, efter några år, till undersköterska.
 Jag fick bröstcancer, för andra gång
en. Strax efter fick jag propp i hjärtat. 
Jag har också högt blodtryck och 
 diabetes 2. Jag blev sjukskriven en tid, 
vilket jag knappt varit genom alla år. 
Jag har ändå haft tur. Många arbets
kamrater har problem, framför allt 
med ryggen. Att höja pensions åldern 
för oss undersköterskor är  förödande.
 Jag gick i pension vid 64 år. Jag har 
ett långt yrkesliv bakom mig och full 

tjänstepension. Om jag jobbat ett år 
till hade jag fått 200 kronor mer i 
 månaden. Eftersom jag har mycket 
annat, var det skönt att gå i pension. 
Jag längtade efter att få bestämma 
själv och slippa dra i väg i ur och skur. 
Jag är jättenöjd. Men jag går in och 
jobbar extra.
 Sist var jag helt slut när jag gick 
därifrån. Det hände saker hela tiden 
och ingen mat fick jag i mig. Tidigare 
var vi noga med avstämning innan 
vi gick från jobbet. Samtalet ger stöd 
för återhämtningen. Idag hinns det 
inte alltid med. Scheman slimmas för 
att spara pengar och stressen ökar 
överallt. Vilket innebär försämring av 
arbetsmiljön. Många orkar inte arbeta 
heltid på grund av att arbetsmiljön 
är tuff inom vården.
 För mig är det viktigt att gå in och 
jobba ibland, att ha med det pers
pektivet när jag är i politiken. 
 2018 gick jag in i ett nytt uppdrag för 
Västra Götalandsregionen, som politi
ker, som innebär mycket arbete. Men 
jag har satt ner foten och minskat på 
andra uppdrag. Jag vill vara kvar som 
aktiv i kommunen och i kyrkan. Fack
ligt har jag inte jobbat på många år 
men är med i SKPF. Så småningom 
kanske jag blir aktiv där. Jag är verk
ligen föreningsmänniska. Det ger mig 
tillfredsställelse. Men jag vill också 
göra annat, titta på idrott, läsa roma
ner, träna, promenera. Igår var jag 
med barnbarnet på bio. Jag vill defi
nitivt hänga med ett tag till.
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Man ska inte tro att alla vill ha det som en själv, 
utan ta reda på vad den jag hjälper önskar.

UllaKarin Johansson
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Vi är drygt två miljoner 
65 plus. Representationen 
i våra styrande organ 
finns inte. Det är som jag 
sa på min fackliga tid: 
Hemma vid köksbordet 
kan du inte påverka. 
Vi måste ut på torgen. 
Vi måste finnas med 
i beslutande organ. 
Våra kunskaper måste 
tas tillvara. 

Barbro Westergren
78 år, Falköping
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Slutord

UllaKarin bjuder på de allra godaste 
bullarna i ABF:s lokaler i Mölnlycke och 
ångrar inte en dag att hon gått i pen
sion från sitt arbete som undersköter
ska på hospice. Men hon hoppar fort
farande in extra för att det är bra som 
politiker att ha kvar en fot i arbetslivet. 
”Jag har jobbat länge och sett föränd
ringar drivas igenom tack vare att vi 
var många, lagar stiftades och stärkte 
oss arbetstagare”, berättar hon. 
 Blommor och tända ljus på de träre
na borden i Glasets hus, Ingegerds 
ögonsten. Jag träffar henne över en 
kopp kaffe med nybakt. Hon är nöjd 
och glad över sitt pensionärsliv som 
har pågått i dryga tio år med ett stort 
engagemang som volontär på det 
som numera är Limmareds stolthet: 
Glasets hus. Hon älskade sitt liv som 
kassörska, om än att de sju, åtta 
 sista åren präglades av mindre omsorg 
från ägaren och jakt på högre lön
samhet. Men hon skulle absolut välja 
att bli kassörska igen om hon fick 
leva om sitt liv. 

 Jorma i sin källare, där han repar 
och övar inför nästa spelning, berättar 
om när han som 18åring lämnade sitt 
Finland för jobb i Sverige, som då skrek 
efter arbetskraft. Han började som 
montör på Volvo i Skövde. 
 Irma kom också från Finland. Hon 
följde med pojkvännen till Tranemo 
och fick jobb direkt inom den svenska 
tekoindustrin. Hela hennes familj kom 
strax efter, alla fick arbete. För båda är 
engagemanget i finska föreningen en 
viktig del i deras liv. 
 ”I dagens samhälle finns många 
egon och det måste vi bort ifrån. 
 Samhället bygger vi tillsammans”, 
säger Barbro, en eldsjäl som med 
eftertryck uppmanar: ”Hemma vid 
köksbordet kan du inte påverka. Vi 
måste ut på torgen. Våra kunskaper 
måste tas tillvara.” 
 Arbetslivet och samhället har verk
ligen förändrats tänker jag efter varje 
intervju. Ett svunnet Sverige träder 
fram, som vi till stora delar lämnat 
bakom oss. 

 Städerskorna med zinkhinkar, trä
skor och förkläde som Thomas 
 mötte när han började som fastig
hetsskötare på Bostadsbolaget 
i  Kortedala,  Hammarkullen, Hjällbo, 
är sedan länge borta. 
 Textilfabrikerna med sin tunga bull
rande arbetsmiljö som Irma och 
 Gunvor arbetade i finns inte längre i 
Sverige. Men i andra delar av världen 
är de fortfarande en realitet. 
 Föräldraledigheten blev lagstadgad 
och utvidgades under dessa år. Gunvor 
kunde bara vara hemma i fyra måna
der med sin förstfödda. Inga dagis 
fanns utan en 15årig flicka blev hen
nes räddning. Barbro fick börja arbeta 
när hennes dotter var sex månader. 
 Alla nio berättar om att förändring 
är möjlig och den kan bara ske ge
nom organisering och engagemang. 
 Människors outtröttliga arbete i 
 för eningar av olika slag ger resultat, 
oavsett om det gäller yrkesliv och 
fackligt engagemang, stärka en 
 gemenskap, lära mer eller bara ha 

kul, som i bouleföreningen eller i 
studiecirkeln som resulterar i en resa.
 Representationen i våra beslutande 
organ är alltför låg för denna ålders
grupp. Tillhör man, som de flesta 
här, de som arbetat med sina kroppar, 
är representationen ännu lägre. 
Trots förbättringarna som skett erfar 
de samtidigt, nog så viktigt att upp
märksamma, en utveckling till det 
sämre under de sista åren av sina 
yrkesliv; ökad stress på grund av slim
made scheman och en jakt på 
 högre lönsamhet som försämrar vill
kor och arbetsmiljö. 
 Det har varit fantastiskt att träffa 
dessa nio, som alla har passerat 65 år, 
och fått ynnesten att lyssna till deras 
berättelser. 
 De är inspirerande, energiskapande 
och uppfordrande för oss alla. 
 Tack till er som har berättat.

—
Annica Carlsson Bergdahl
Rot produktion
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I 16 år var jag förhandlare. 
De första åren var ett 
 helvete, att stå mellan 
arbetskamraterna och 
företaget. Jag lärde 
mig att man måste vara 
konsekvent, aldrig favo
risera någon och välja den 
besvärligaste i gruppen 
att förhandla med, 
för då får man med sig 
de andra. 

Gunvor Nilsson
78 år, Bengtsfors
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Kärleken till yrket har gått 
i arv, vilket känns fint 
och roligt. Mina döttrar är 
nästan födda på brand
stationen. De var med mig 
mycket, en dotter är 
 brandingenjör och en åker 
ambulans, som narkos
sköterska. 

Jonny Haglund
75 år, Bengtsfors
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Om jag skulle få chansen 
att börja om i livet hade 
jag absolut valt att arbeta 
med barn igen och trivs 
man på jobbet då upp
skattar man även fritiden.

Kerstin Belfrage
74 år, Falköping
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Om projektet
Vi som arbetar med våra kroppar

Två miljoner människor i Sverige har 
ett kroppsarbete. Om inte kropps
arbetarna går till jobbet stannar  
Sverige. Sällan syns och hörs männi
skor som arbetar med sina kroppar 
i dagens medier, på museer, i våra 
gemen samma offentliga rum. 
 Jag och fotograf Elisabeth Ohlson 
gav oss ut i Sverige, för att tala om 
arbete, om villkor, om klass, om 
 värdighet med människor som är 
industriarbetare, butiksbiträden, 
undersköterskor, städare, restau
ranganställda, lager arbetare … och 
för att fotografera och filma dem 
på sina jobb, med ambitionen att 
skildra en del av dagens arbetarklass.
 Vi reste från Kiruna i norr till 
 Malmö i söder.
 Utställningens titel har jag fått 
från Malin Wegge, undersköterska:
”Vi som arbetar med våra kroppar 
måste gå ihop, för att det ska lyfta 
för oss.”
 Här möter vi 33 arbetare, med 
 olika bakgrund, erfarenheter och 
 ålder som generöst berättar om 
hur de har det på jobbet. 
—
Annica Carlsson Bergdahl
Rot produktion
—
Läs mer på
www.visomarbetarmedvarakroppar.se


