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Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i historia, framlagd vid Örebro uni-
versitet 2010. 
 
Abstract  
Zeki Yalcin (2010): Facklig gränspolitik – Landsorganisationens invandrings- och invandrarpoli-
tik 1946 – 2009. Trade Union Boundary Politics – The Swedish Trade Union’s Politics Regarding 
Immigration and Immigrants. Örebro Studies in History 10, Örebro Studies in Conditions of De-
mocracy 4 
 
This thesis concerns the trade union reaction to immigration as a phenomenon and to immigrants 
as a labour force on the Swedish labour market. It concerns trade union politics regarding immi-
gration and immigrants, from the political decision taken in 1946 to recruit workers from other 
countries because of the labour shortage in Sweden, to 2009 when the conflict in the Swedish 
town of Vaxholm, that was a consequence of the EU’s expansion to the east and which received 
such enormous attention in the Swedish media, was given its final verdict and the continued exis-
tence of the “Swedish model” was placed under question. The study focuses on the labour move-
ment’s central trade union organisation in Sweden, in other words the Swedish Trade Union Con-
federation (Landsorganisationen, or LO as it is commonly abbreviated in Swedish).   

The basis for the thesis has been that the process of immigration must naturally in the long 
term lead to the addition of workers on the labour market, and consequently increased competi-
tion amongst workers. The question has been how the interest organisation LO, whose primary 
mission is to protect the wage rates and social conditions for its members, and which has the re-
striction of competition as an overriding strategy, would handle the phenomenon of immigration 
and the existence of immigrants as a labour force on the Swedish labour market and within the 
trade union movement, during the course of the study. The choice of LO as a fundamental start-
ing point for the study, being as it is an interest organisation with the short-term objective of pro-
tecting its members’ interests, but also given the organisation’s more long-term objectives of being 
an important actor on the labour market and within society, has influenced the choice of the the-
sis’ central theoretical concepts; strategy, restriction of competition, calculability, power and he-
gemony. This very starting point, but also the nature of the source materials and a reflection over 
the immigration process (from immigration to immigrant workers on the labour market and fi-
nally to trade union members), has meant that I have chosen to structure the thesis and present 
my findings based on three different problem areas. I have chosen to refer to these problem areas 
as boundaries, there LO have dealt with various problems concerning the phenomena of immigra-
tion and immigrants on the Swedish labour market, as well as problems related to some of its own 
members having foreign backgrounds. These boundaries consist firstly of an outer boundary that 
is a physical boundary, coincident with national boundaries and influencing immigration politics, 
there LO was able to consider the scope of the immigration process and make calculations about 
what the resultant addition of new workers, that is a natural consequence of the immigration 
process, would mean for the labour market. Secondly an inner boundary, that encompasses the 
labour market but is more transparent to members of society and influences immigrant politics, 
there LO was able to consider the terms and conditions that should be made available to the im-
migrant workers, in general within society and in particular on the labour market. Finally an in-
nermost boundary, encompassing the trade union membership, there LO was able to manage the 
terms and conditions for the immigrant workers within the trade union movement.  

The thesis’ overriding object has been to examine LO’s strategies for these three boundary ar-
eas and to see if there is a coherent pattern behind LO’s actions on these three varying levels. A 
more theoretical object with this thesis has been to examine if the possible patterns that would 
appear in LO’s actions within these three boundary areas, could be discussed from the perspective 
of a power structure. 

 

Keywords: trade union movement, interest organisations, labor market, migrant workers, immi-
gration and immigrant politics, boundaries, restriction of competition, strategy, calculability, 
power and hegemony. 
 
Zeki Yalcin, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
Örebro University, SE-701 82, Örebro, Sweden 
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Förord  

Varje avhandling har en egen historia. Denna avhandlingshistoria började 1996 

när jag skrev en b-uppsats i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Självklart 

var jag då helt ovetandes om att jag någon gång i framtiden skulle skriva dessa 

rader. Det som förvisso stod klart för mig då var att jag tog upp ett känsligt ämne 

som få människor tidigare hade behandlat. Den känslan besannades när jag 

skickade min uppsats till LO:s invandraransvarige tjänsteman, vid den tiden Jan 

Edling, som kom med förslaget att publicera uppsatsen och betala mig 5000 kro-

nor. Hur kunde en b-uppsats vara så värdefull för LO? Två år senare skrev jag c-

uppsats i historia vid samma lärosäte och skickade även den till LO och historien 

upprepade sig. Jag fick betalt, fast en mycket högre summa, för att slå ihop mina 

två uppsatser, titta på en del annat material och skriva en rapport till LO:s hund-

raårsjubileum. Var det verkligen så att det inte fanns någon lämpligare att skriva 

LO:s invandrarhistoria? Min känsla av att jag gick på orörd mark förstärktes. 

Nåväl, jag skrev och lämnade in, men mer än så blev det inte med den rapporten. 

Den ansågs vara alltför kritisk och refuserades. Min d-uppsats i historia år 2000 

vid Södertörns högskola kom också att handla om detta ämne och, tro det eller 

ej, så lyckades jag tjäna en slant från LO även med den uppsatsen.  

Efter dessa uppsatser trodde jag att jag var färdig med detta ämne, särskilt ef-

ter att ha fått chansen att arbeta som assistent med ett projekt om folkmordet på 

kristna minoriteter under första världskriget i osmanska riket vid Södertörns hög-

skola och senare vid Uppsala universitet. När jag sökte till forskarutbildningen 

vid Örebro universitet våren 2003 skickade jag dock in två olika avhandlingspla-

ner. Någonstans visste jag att detta var ett säkrare ämne än folkmordsfrågan. När 

jag blev antagen var jag inställd på att tiden i Örebro skulle vara en kort parantes 

i mitt liv. Jag hade ju redan skrivit det mesta! Eller? Efter fördjupade arkivstudier 

vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek insåg jag att jag bara hade skrapat på 

ytan i mina uppsatser. Resultatet av dessa arkivstudier ser ni på de följande si-

dorna och det finns ändå en hel del som inte fick plats i avhandlingen.  

En doktorsavhandling är sällan en mans produktion, hur märkligt det än kan 

låta för utomstående. I den långa skrivprocessen har många kollegor och vänner 

bidragit till utformningen av avhandlingen, alltifrån kommentarer på seminarier 

till diskussioner och samtal i fikarummet eller i arbetsrummet. Ett tack här med 

dessa rader räcker långtifrån för att beskriva den uppskattning som jag känner 

för dessa människor. Jag tänker först och främst på min handledare Björn 

Horgby, som alltid lämnade värdefulla skriftliga kommentarer på de texter jag 

lämnade in, och alltid har haft dörren till sitt rum öppen för mina stora som små 
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Förord  
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upprepade sig. Jag fick betalt, fast en mycket högre summa, för att slå ihop mina 
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jag blev antagen var jag inställd på att tiden i Örebro skulle vara en kort parantes 
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frågor. Jag kommer aldrig att glömma hur han bad om ursäkt för att vid ett 

tillfälle inte haft tid att renskriva sina kommentarer. Mitt andra stora tack går till 

slutseminarieopponenten Ylva Waldemarson för hennes obeskrivligt noggranna 

läsning och klarsynta kommentarer samt påpekandet om likheterna mellan våra 

avhandlingsämnen. Synd att vi var tvungna att avbryta seminariet efter dryga två 

timmar. Den känslan var ömsesidig. Jag har inte haft en riktig biträdande 

handledare. Den rollen uppbars först av Lars Ilshammar, som efter ett par år 

fortsatte vidare till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som institutionschef. I 

slutskedet av skrivandet har dock Thord Strömberg och Christina Carlsson-

Wetterberg tagit sig an den rollen. Jag är oerhört tacksam för Thords alla påpe-

kanden om upprepningar i texten och hur språket kunde intensifieras. Jag tror att 

boken blev ungefär 50 sidor kortare tack vare honom. Christina gjorde en nog-

grann sista läsning och kom med en del förslag på värdefulla ändringar, ordval 

och nyansskillnader, som inte alltid är en lätt sak när man inte är född med det 

svenska språket. Tack också till Gunnela Björk som har läst delar av manuskrip-

tet i slutskedet samt Lars Ekdahl som efter ett frenetiskt utbrott på ett seminari-

um gjorde mig medveten om Rehn-Meidner modellens betydelse för LO:s politik 

och därmed för min undersökning.  

Jag har haft möjligheten att lägga fram mina texter för seminariebehandling i 

två olika miljöer; dels i historieämnets dels i den mångvetenskapliga forskarsko-

lan Demokratins villkors högre seminarium, vilka båda har bidragit på olika sätt 

för studiens utveckling. Tack till alla som har deltagit vid dessa seminarier. På 

forskarskolan går mina tack särskilt till Christine Roman, Moira von Wright och 

Bernt Gustavsson, som vid olika skeden har lämnat värdefulla kommentarer på 

studien. Ett särskilt tack går också till min doktorandkollega och vän Markus 

Ågren-Klinton för alla samtal mellan himmel och jord. I Markus frånvaro p.g.a. 

föräldraledighet har Peter Berglez ställt upp och lyssnat på alla mina frustrationer 

i det allra sista skedet av färdigskrivandet av manuset. Tack Peter. Mina dokto-

randkollegor i ämnet Anna Pettersson, Henrik Karlsson, Johan Dietrichson, Ste-

fan Backius, Klara Folkesson och Lena Hallberg som jag påbörjade forskarstudi-

erna ungefär samtidigt med har jag haft givande utbyten med. Tack vänner.  

Jag vill också rikta ett särskilt tack till Gunilla Hammarland vid universitets-

biblioteket som gjorde det möjligt att låna arkivmaterialet till Örebro och bespa-

rade mig många resor till Stockholm. Tack till Stockholms arbetareinstitutsföre-

ning som lämnade 25.000 kr i tryckbidrag, samt mina vänner Fuat Deniz och 

Önver Cetrez som under min studenttid uppmuntrade mig till att söka till fors-

karutbildningen. Tack mamma för att du alltid har trott på mig. Tack också till 

mina bröder Musa och Nezir samt ”lillebrorsan” Daoud för allt tålamod. 
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Till sist, men inte minst, tack min älskade fru för alla korrekturläsningar och 

för att du hela tiden har trott på oss och omvandlade min ”korta parantes” till ett 

liv i Örebro med två underbara döttrar, Tufva och Tigris. 

 

Örebro 

Fredag den 30 juli 2010 
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KAPITEL 1  

INLEDNING  
 

Denna avhandling handlar om den fackliga reaktionen på invandring som förete-

else och invandrare som arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Den hand-

lar om facklig invandrings- och invandrarpolitik. Den period som behandlas 

sträcker sig från regeringens beslut om att tillsätta en utredning om arbets-

kraftsinvandring 1946 till Europeiska Unionens (EU) östutvidgning 2004 och 

konsekvenserna av den s.k. Vaxholmskonflikten i samband med utvidgningen. 

Studien är koncentrerad till arbetarrörelsens fackliga centrala organisation, 

Landsorganisationen (LO).  

Efterkrigstidens Sverige var både de stora förändringarnas och utvecklingens 

period. Mycket av denna förändring berodde på den starka ekonomiska expan-

sion som landet upplevde från slutet av 1940-talet fram till mitten av 1970-talet. 

Sverige hade förskonats från andra världskrigets förstörelse. Den svenska indu-

strin var intakt och i det av kriget fördärvade Europa fanns en stor marknad för 

svenska företag. Dessutom hade produktionen anpassats till den internationella 

marknaden redan åren före kriget. De gynnsamma förutsättningarna satte igång 

en industriell massproduktion i Sverige under de första åren efter kriget som va-

rade i tre decennier. Samtidigt som ekonomin blomstrade genomgick Sverige en 

rad stora omställningar som kom att förändra samhället i grunden, och utveckla 

det till en världsledande nation i flera avseenden.  

Denna ekonomiska expansion var dock inte en självklarhet under krigets sista 

år då det både i Sverige och i flera andra europeiska länder funnits farhågor om 

ekonomisk depression och massarbetslöshet till följd av omställningen från krigs- 

till fredsproduktion.1  Dessa farhågor ersattes dock, redan kring årsskiftet 

                                                 
1 I Sverige tillsatte samlingsregeringen under kriget Kommissionen för ekonomisk efter-
krigsplanering 1944, som bestod av 21 medlemmar från olika partier och näringslivet 
med Gunnar Myrdal som ordförande. Den s.k. ”Myrdalskommissionen” lade fram en 
rad förslag för att förbereda landet inför den förutspådda depressionen med hög arbets-
löshet. Kommission upplöstes dock i samband med samlingsregeringens fall efter kriget, 
men parallellt med den arbetade en socialdemokratisk kommitté med ”Arbetarrörelsens 
efterkrigsprogram” under ledning av dåvarande finansministern Ernst Wigforss. Om 
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1945/46, av en samhällsdebatt om en arbetskraftsbrist som kunde hota industrins 

utvecklingsmöjligheter. Behovet av allt fler yrkeskunniga arbetare, som inte alltid 

fanns inom rikets gränser, ledde till diskussioner om rekrytering av arbetare från 

andra länder. Den socialdemokratiska regeringen visade sig vara positivt inställd 

till detta och tillsatte 1946 genom statsrådet Eije Mossberg en utredningskommit-

té, ”Beredningen för utländsk arbetskraft”, med Folke Thunborg som ordföran-

de. Kommitténs uppgift var att undersöka möjligheterna för arbetskraftsinvand-

ring.2 Statens Arbetsmarknadskommission (AK) fick samma år uppgiften att un-

dersöka förutsättningarna för att anpassa visumförhållandena efter arbetsmark-

nadens behov och för en arbetskraftsvänlig invandringspolitik.3  

Arbetskraftsbristen var stor redan under kriget, men problemet hade då lösts 

med hjälp av flyktingar och gifta kvinnor. När de flesta av flyktingarna återvände 

till sina hemländer eller emigrerade vidare efter kriget, och de gifta kvinnorna 

gick tillbaka till hemmet och barnen, kvarstod problemet. De positiva erfarenhe-

terna av flyktingarna som arbetskraftsreserv var emellertid en av faktorerna bak-

om diskussionen om arbetskraftsinvandring som lösning på arbetskraftsbristen.4  

Frågan är dock hur arbetsmarknadens parter skulle komma att förhålla sig till 

arbetskraftsinvandringen och då framför allt den fackliga partens aktörer.  

Invandringen till Sverige under undersökningsperioden, från 1946 till 2009, 

har haft olika former. Förutom arbetskraftsinvandring, både från Norden och 

utanför Norden, har Sverige haft flykting- och anhöriginvandring, och numera 

också EU-invandring. Man kan, p.g.a. rådande arbetsmarknads- och samhälls-

                                                                                                                                               
detta se Westerlind, Erik (red.) Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering, 
Stockholm SOU 1945: 54 samt LO Arbetarrörelsens efterkrigsprogram: de 27 punkterna 
med motivering, Stockholm, 1946. 
2 I kommittén ingick förutom Folke Thunborg också Gunnar Andersson från LO, K. J. 
Olsson från Statens arbetsmarknadskommission, Bertil Kugelberg från Svenska arbetsgi-
varföreningen och direktör Hj. Åselius. K.J. Olsson hade tidigare varit ordförande för 
Textilarbetarförbundet. Med andra ord kan man säga att det i kommittén ingick två re-
presentanter från arbetstagar- respektive arbetsgivarsidan förutom den politiskt tillsatta 
ordföranden. Se Fackföreningsrörelsen 1946, band II, s 94 ”Utredning av utländska ar-
betskraftens problem”, samt 1947, band I, s 241 ”Veckans perspektiv”. Se också Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, Stockholm 
1999, s 55ff., som behandlar denna process. 
3 Svensson, Anders Ungrare i folkhemmet: svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skug-
ga, Lund 1992, s 102f.; Lajos, Atilla ”På fel sidan järnridån: Om den ungerska lantarbe-
tarimporten till Sverige 1947”, konferenspaper, presenterat i seminariet Arbetskraftsin-
vandring till Sverige i ett historiskt perspektiv, Stockholm 2006 05 08; Svanberg, Johan 
Minnen av migration: Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien till Svenska Fläktfabriken 
i Växjö kring 1970, Växjö 2005, s 26; Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 55ff.  
4 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999 s 55ff. Se också Olsson, Lars På tröskeln till 
folkhemmet: Baltiska flyktingar och polska koncentrationslägerfångar som arbetskrafts-
reserv i skånskt jordbruk kring slutet av andra världskriget, Lund 1995. 
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struktur, anta att invandrare förr eller senare, till övervägande del, hamnat i de 

branscher som traditionellt organiserats av LO på arbetsmarknaden. Detta inne-

bär att företeelserna invandring och invandrare borde vara intressanta för LO. 

Detta inte enbart för att invandring leder till ökad konkurrens mellan arbetarna 

utan också p.g.a. att integreringen av invandrarna till de svenska fackliga förhål-

landena rimligtvis kräver en hel del särskilda strategier och åtgärder.  

 

Mot ett forskningsproblem 

Thunborg-kommittén gjorde, under den närmaste tiden efter dess tillsättande, 

flera resor till kontinenten för att undersöka var det fanns lämpliga arbetare till 

den svenska industrin. I Italien slöts 1947 ett avtal med de italienska arbetsmark-

nadsmyndigheterna om reglerad arbetskraftsinvandring för att rekrytera arbetare 

till varvs- och verkstadsindustrin. De första italienska arbetarna kom i mitten av 

1947.5 Liknande avtal slöts samma år med de ungerska myndigheterna och 1948 

med ockupationsförvaltningen i Österrike. AK, som hade den formella uppgiften 

att organisera arbetskraftsinvandringen, omorganiserades 1948 och bytte namn 

till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Den nya myndigheten inledde 1950 ett sam-

arbete med tyska regionala arbetsmarknadsmyndigheter om reglerad arbets-

kraftsinvandring. Den expansiva svenska industrin och arbetsgivarna började ge-

nom dessa avtal få tillgång till efterlängtad arbetskraft, men frågan är vad LO 

ansåg om detta. Den stora rekryteringsbasen var dock de nordiska länderna, 

framför allt Finland. För att underlätta denna rekrytering utvecklades 1954, på 

Sveriges initiativ, ett samarbete som gick under benämningen den nordiska ge-

mensamma arbetsmarknaden.6 Vidare underlättade AMS i efterhand invandring-

en från ett antal länder i Europa genom att upphäva kravet på visum för inresa.7  

                                                 
5 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1947 09 15. 
6 Den nordiska gemensamma arbetsmarknaden innebär att medborgare i Sverige, Fin-
land, Norge, Danmark och Island kan flytta mellan länderna, bosätta sig och arbeta, 
utan att i förväg ansöka om några särskilda tillstånd. Tanken om en gemensam nordisk 
arbetsmarknad väcktes först 1935, men innan planerna hann utvecklas bröt andra 
världskriget ut. I samband med den stora flyktinginvandringen från grannländerna i kri-
gets slutskede beslutade regeringen att upphäva kravet på att ha visum och arbetstillstånd 
först för de nordiska och sedan för de baltiska medborgarna. Då de baltiska länderna 
ockuperades av Sovjet 1945 blev det ingen större baltisk invandring genom detta förfa-
rande. Avsikten med arbetstillståndsbefrielsen var dels att möjliggöra för flyktingarna att 
försörja sig själva och inte bli en belastning för flyktingmottagandet, dels att skapa förut-
sättningar för näringslivet som behövde arbetare. 1954  togs frågan om en gemensam 
nordisk arbetsmarknad upp av socialdemokratiska motionärer i riskdagens andra kom-
mare med motiveringen att genom ökad arbetsmarknadsintegration uppnå ekonomisk 
tillväxt och motverka arbetslöshet inom Norden. Riksdagen biföll motionen och anmo-
dade regeringen att ta upp frågan med de övriga nordiska ländernas regeringar. Se 
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de. Kommitténs uppgift var att undersöka möjligheterna för arbetskraftsinvand-

ring.2 Statens Arbetsmarknadskommission (AK) fick samma år uppgiften att un-

dersöka förutsättningarna för att anpassa visumförhållandena efter arbetsmark-

nadens behov och för en arbetskraftsvänlig invandringspolitik.3  

Arbetskraftsbristen var stor redan under kriget, men problemet hade då lösts 

med hjälp av flyktingar och gifta kvinnor. När de flesta av flyktingarna återvände 

till sina hemländer eller emigrerade vidare efter kriget, och de gifta kvinnorna 
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terna av flyktingarna som arbetskraftsreserv var emellertid en av faktorerna bak-
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Frågan är dock hur arbetsmarknadens parter skulle komma att förhålla sig till 

arbetskraftsinvandringen och då framför allt den fackliga partens aktörer.  

Invandringen till Sverige under undersökningsperioden, från 1946 till 2009, 

har haft olika former. Förutom arbetskraftsinvandring, både från Norden och 

utanför Norden, har Sverige haft flykting- och anhöriginvandring, och numera 

också EU-invandring. Man kan, p.g.a. rådande arbetsmarknads- och samhälls-

                                                                                                                                               
detta se Westerlind, Erik (red.) Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering, 
Stockholm SOU 1945: 54 samt LO Arbetarrörelsens efterkrigsprogram: de 27 punkterna 
med motivering, Stockholm, 1946. 
2 I kommittén ingick förutom Folke Thunborg också Gunnar Andersson från LO, K. J. 
Olsson från Statens arbetsmarknadskommission, Bertil Kugelberg från Svenska arbetsgi-
varföreningen och direktör Hj. Åselius. K.J. Olsson hade tidigare varit ordförande för 
Textilarbetarförbundet. Med andra ord kan man säga att det i kommittén ingick två re-
presentanter från arbetstagar- respektive arbetsgivarsidan förutom den politiskt tillsatta 
ordföranden. Se Fackföreningsrörelsen 1946, band II, s 94 ”Utredning av utländska ar-
betskraftens problem”, samt 1947, band I, s 241 ”Veckans perspektiv”. Se också Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, Stockholm 
1999, s 55ff., som behandlar denna process. 
3 Svensson, Anders Ungrare i folkhemmet: svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skug-
ga, Lund 1992, s 102f.; Lajos, Atilla ”På fel sidan järnridån: Om den ungerska lantarbe-
tarimporten till Sverige 1947”, konferenspaper, presenterat i seminariet Arbetskraftsin-
vandring till Sverige i ett historiskt perspektiv, Stockholm 2006 05 08; Svanberg, Johan 
Minnen av migration: Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien till Svenska Fläktfabriken 
i Växjö kring 1970, Växjö 2005, s 26; Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 55ff.  
4 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999 s 55ff. Se också Olsson, Lars På tröskeln till 
folkhemmet: Baltiska flyktingar och polska koncentrationslägerfångar som arbetskrafts-
reserv i skånskt jordbruk kring slutet av andra världskriget, Lund 1995. 
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struktur, anta att invandrare förr eller senare, till övervägande del, hamnat i de 

branscher som traditionellt organiserats av LO på arbetsmarknaden. Detta inne-

bär att företeelserna invandring och invandrare borde vara intressanta för LO. 

Detta inte enbart för att invandring leder till ökad konkurrens mellan arbetarna 

utan också p.g.a. att integreringen av invandrarna till de svenska fackliga förhål-

landena rimligtvis kräver en hel del särskilda strategier och åtgärder.  

 

Mot ett forskningsproblem 

Thunborg-kommittén gjorde, under den närmaste tiden efter dess tillsättande, 

flera resor till kontinenten för att undersöka var det fanns lämpliga arbetare till 

den svenska industrin. I Italien slöts 1947 ett avtal med de italienska arbetsmark-

nadsmyndigheterna om reglerad arbetskraftsinvandring för att rekrytera arbetare 

till varvs- och verkstadsindustrin. De första italienska arbetarna kom i mitten av 

1947.5 Liknande avtal slöts samma år med de ungerska myndigheterna och 1948 

med ockupationsförvaltningen i Österrike. AK, som hade den formella uppgiften 

att organisera arbetskraftsinvandringen, omorganiserades 1948 och bytte namn 

till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Den nya myndigheten inledde 1950 ett sam-

arbete med tyska regionala arbetsmarknadsmyndigheter om reglerad arbets-

kraftsinvandring. Den expansiva svenska industrin och arbetsgivarna började ge-

nom dessa avtal få tillgång till efterlängtad arbetskraft, men frågan är vad LO 

ansåg om detta. Den stora rekryteringsbasen var dock de nordiska länderna, 

framför allt Finland. För att underlätta denna rekrytering utvecklades 1954, på 

Sveriges initiativ, ett samarbete som gick under benämningen den nordiska ge-

mensamma arbetsmarknaden.6 Vidare underlättade AMS i efterhand invandring-

en från ett antal länder i Europa genom att upphäva kravet på visum för inresa.7  

                                                 
5 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1947 09 15. 
6 Den nordiska gemensamma arbetsmarknaden innebär att medborgare i Sverige, Fin-
land, Norge, Danmark och Island kan flytta mellan länderna, bosätta sig och arbeta, 
utan att i förväg ansöka om några särskilda tillstånd. Tanken om en gemensam nordisk 
arbetsmarknad väcktes först 1935, men innan planerna hann utvecklas bröt andra 
världskriget ut. I samband med den stora flyktinginvandringen från grannländerna i kri-
gets slutskede beslutade regeringen att upphäva kravet på att ha visum och arbetstillstånd 
först för de nordiska och sedan för de baltiska medborgarna. Då de baltiska länderna 
ockuperades av Sovjet 1945 blev det ingen större baltisk invandring genom detta förfa-
rande. Avsikten med arbetstillståndsbefrielsen var dels att möjliggöra för flyktingarna att 
försörja sig själva och inte bli en belastning för flyktingmottagandet, dels att skapa förut-
sättningar för näringslivet som behövde arbetare. 1954  togs frågan om en gemensam 
nordisk arbetsmarknad upp av socialdemokratiska motionärer i riskdagens andra kom-
mare med motiveringen att genom ökad arbetsmarknadsintegration uppnå ekonomisk 
tillväxt och motverka arbetslöshet inom Norden. Riksdagen biföll motionen och anmo-
dade regeringen att ta upp frågan med de övriga nordiska ländernas regeringar. Se 
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Intressant i detta sammanhang är att de italienska gästarbetarnas anställning 

var villkorat av att de vid ankomsten till Sverige skulle ansluta sig till facket och 

under sin tid i landet behålla sitt medlemskap. Detta framgår av andra paragrafen 

i avtalet om reglerad arbetskraftsinvandring från Italien: 

 
De italienska arbetarna förbinda sig före avresan från Italien att vid ankomsten 

till Sverige ansluta sig till den fackliga organisationen inom deras yrke ävensom 

att vidmakthålla detta medlemskap under den tid de vistas i Sverige.8  

 

Avtalet med de ungerska myndigheterna var identiskt med det italienska.9 En stor 

del av dem som kom från detta land arbetade inom jord- och skogsbruk. Histori-

kern Atilla Lajos visar i en studie om den ungerska arbetskraftsinvandringen att 

uttagningskommittén, förutom att bl.a. kräva intyg om fackföreningsmedlem-

skap, också kontrollerade de preliminärt uttagnas fackliga kunskaper genom ett 

frågeformulär.10 I båda dessa avtal ställdes utöver krav på fackligt medlemskap 

före inresan också krav på yrkeskvalifikationer samt att de som rekryterades inte 

fick vara ”politiskt belastade”. Vad som menades med politisk belastade framgick 

inte i avtalen, men det är sannolikt att man syftade på politiska extremister som 

kommunister, nazister och fascister. Även i avtalet med ockupationsförvaltningen 

i Österrike, som handlade om invandring av sudettyska flyktingar som arbets-

kraftsinvandrare, skrevs skyldigheten att ansluta sig till facket in.11 Sociologen 

Denis Frank menar att arbetskraftsinvandrarna fram till slutet av 1960-talet ock-

så ställdes inför ett krav på att under en etableringsperiod på två år inte byta 

bransch och arbetsplats.12  

Den svenska politiska kulturen med starka inslag av korporativism gav både 

LO och dess motpart Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) möjlighet att yttra sig 

över den offentliga politiken och dess implementering genom remissförfarande 

                                                                                                                                               
Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 57f, 173; Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 
Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria, Stockholm 1998, s 325ff. 
7 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 325ff. 
8 Riksarkivet, Arbetsmarknadskommissionen YK 1156 ”Svenskt-italienskt avtal beträf-
fande utvandring av italienska arbetare till Sverige”. Se även Järtelius, Arne, Drömmen 
om Sverige: italienare i Västerås 1947-1987, Västerås 1987, s 24ff. 

9 Riksarkivet, Arbetsmarknadskommissionen, YK 1156 ”Svenskt-ungerskt avtal beträf-
fande utvandring av ungerska arbetare till Sverige”. Se även Svensson, Anders 1992, s 
103. 

10 Lajos, Atilla 2006.  
11 Tempsch, Rudolf Från Centraleuropa till folkhemmet: den sudettyska invandringen till 
Sverige 1938-1955, Göteborg 1997, s 224f, 253. 
12 Frank, Denis Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen: en studie av invandrings-
politiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960-1972, Växjö 2005, s 70. 
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och representation i statliga verksstyrelser.13 Med andra ord hade LO möjligheten 

att yttra sig över arbetskraftsinvandringen. LO hade dessutom genom sitt nära 

samarbete med det socialdemokratiska partiet (SAP), som under större delen av 

undersökningsperioden innehaft regeringsposten, en möjlighet till inblick i frågor 

kring invandrings- och invandrarpolitik.  

 

Forskningsproblemet 

Invandring innebär i sin förlängning en extra arbetskraftsresurs, ett nytt tillskott 

av arbetare till arbetsmarknaden, och följaktligen konkurrens mellan arbetarna. 

Detta gäller i alla arbetsmarknadssituationer eftersom invandrad arbetskraft – av 

olika orsaker – kan tänkas erbjuda sina tjänster till lägre priser, arbeta svart eller 

acceptera lägsta möjliga lön enligt kollektiva avtal för att kunna etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden.14 Ekonomhistorikern Christer Lundh för ett lik-

nande resonemang och menar att arbetskraftsinvandring har en allmänt lönepres-

sande effekt.15 Arbetskraftsinvandring kan alltså upplevas som konkurrenshot och 

de facto leda till ökad konkurrens och missgynna de etablerade arbetarna, vilket 

borde innebära ett potentiellt problem för fackföreningsrörelsen och LO.16 Ett 

aktuellt exempel på detta problem är Vaxholmskonflikten.17 

                                                 
13 Korporativism definieras här som organiserade intressen som under institutionsliknan-
de former medverkar i den offentliga beslutsprocessen. Graden av korporativism i Sverige 
räknas bland de högsta i världen. Höjdpunkten nåddes på 1950-talet i och med att ”den 
svenska modellen” tog form och LO och SAF började dominera det arbetsmarknadspoli-
tiska området. Från mitten av 1980-talet upplevde Sverige en avkorporativisering. Om 
detta fenomen har Statsvetenskapliga institutet vid Uppsala universitet bedrivit projektet 
Politiska institutioner och strategiskt agerande. Ett trettiotal rapporter har tillkommit i 
projektet, se särskilt Bergström, Jonas Korporativismens död, 1997, rapport nr 18 och 
Ekstam, Mattias Den intresserade staten, 1998, rapport nr 35. 
14 Att invandrade arbetare erbjuder sina tjänster till lägre löner, accepterar svartjobb 
och/eller medvetet accepterar sämre arbetsvillkor än sina svenska kollegor kan bero på 
att de exempelvis vill tjäna ihop ett sparkapital för att sedan återvända till sitt hemland 
eller så kan det vara en strategi för att under en acklimatiseringsperiod utöka sina chan-
ser till ett arbete. Denna beskrivning gäller framför allt för tiden från 1980-talet och 
framåt. 
15 Lundh, Christer Invandringen till Sverige, Stockholm 2005, s 79. 
16 Inspirationen till begreppet konkurrenshot hämtar jag från Björn Horgbys studie Dom 
där: Främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960 från 1996 som 
analyserar fackföreningsrörelsens inställning till invandare i Norrköping i termer av hot-
bilder.  
17 Vaxholmskonflikten handlar om en lettisk byggfirma som efter Lettlands EU-inträde i 
maj 2004 fick i uppdrag att utföra ett ombyggnationsarbete av en skola i Vaxholms 
kommun utanför Stockholm sommaren 2004. Arbetet skulle utföras av lettiska arbetare 
utstationerade till Sverige. En kort tid efter byggstarten blev dock det lettiska bolaget 
kontaktat av ombudsmän och funktionärer från Byggnadsarbetareförbundets sektion i 
Stockholm (Byggettan), som ville undersöka huruvida kollektivavtalsbestämmelser till-
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Intressant i detta sammanhang är att de italienska gästarbetarnas anställning 

var villkorat av att de vid ankomsten till Sverige skulle ansluta sig till facket och 

under sin tid i landet behålla sitt medlemskap. Detta framgår av andra paragrafen 
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till Sverige ansluta sig till den fackliga organisationen inom deras yrke ävensom 

att vidmakthålla detta medlemskap under den tid de vistas i Sverige.8  

 

Avtalet med de ungerska myndigheterna var identiskt med det italienska.9 En stor 

del av dem som kom från detta land arbetade inom jord- och skogsbruk. Histori-

kern Atilla Lajos visar i en studie om den ungerska arbetskraftsinvandringen att 

uttagningskommittén, förutom att bl.a. kräva intyg om fackföreningsmedlem-

skap, också kontrollerade de preliminärt uttagnas fackliga kunskaper genom ett 

frågeformulär.10 I båda dessa avtal ställdes utöver krav på fackligt medlemskap 

före inresan också krav på yrkeskvalifikationer samt att de som rekryterades inte 

fick vara ”politiskt belastade”. Vad som menades med politisk belastade framgick 

inte i avtalen, men det är sannolikt att man syftade på politiska extremister som 

kommunister, nazister och fascister. Även i avtalet med ockupationsförvaltningen 

i Österrike, som handlade om invandring av sudettyska flyktingar som arbets-

kraftsinvandrare, skrevs skyldigheten att ansluta sig till facket in.11 Sociologen 

Denis Frank menar att arbetskraftsinvandrarna fram till slutet av 1960-talet ock-

så ställdes inför ett krav på att under en etableringsperiod på två år inte byta 

bransch och arbetsplats.12  

Den svenska politiska kulturen med starka inslag av korporativism gav både 

LO och dess motpart Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) möjlighet att yttra sig 

över den offentliga politiken och dess implementering genom remissförfarande 

                                                                                                                                               
Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 57f, 173; Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 
Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria, Stockholm 1998, s 325ff. 
7 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 325ff. 
8 Riksarkivet, Arbetsmarknadskommissionen YK 1156 ”Svenskt-italienskt avtal beträf-
fande utvandring av italienska arbetare till Sverige”. Se även Järtelius, Arne, Drömmen 
om Sverige: italienare i Västerås 1947-1987, Västerås 1987, s 24ff. 

9 Riksarkivet, Arbetsmarknadskommissionen, YK 1156 ”Svenskt-ungerskt avtal beträf-
fande utvandring av ungerska arbetare till Sverige”. Se även Svensson, Anders 1992, s 
103. 

10 Lajos, Atilla 2006.  
11 Tempsch, Rudolf Från Centraleuropa till folkhemmet: den sudettyska invandringen till 
Sverige 1938-1955, Göteborg 1997, s 224f, 253. 
12 Frank, Denis Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen: en studie av invandrings-
politiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960-1972, Växjö 2005, s 70. 
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och representation i statliga verksstyrelser.13 Med andra ord hade LO möjligheten 

att yttra sig över arbetskraftsinvandringen. LO hade dessutom genom sitt nära 

samarbete med det socialdemokratiska partiet (SAP), som under större delen av 

undersökningsperioden innehaft regeringsposten, en möjlighet till inblick i frågor 

kring invandrings- och invandrarpolitik.  

 

Forskningsproblemet 

Invandring innebär i sin förlängning en extra arbetskraftsresurs, ett nytt tillskott 

av arbetare till arbetsmarknaden, och följaktligen konkurrens mellan arbetarna. 

Detta gäller i alla arbetsmarknadssituationer eftersom invandrad arbetskraft – av 

olika orsaker – kan tänkas erbjuda sina tjänster till lägre priser, arbeta svart eller 

acceptera lägsta möjliga lön enligt kollektiva avtal för att kunna etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden.14 Ekonomhistorikern Christer Lundh för ett lik-

nande resonemang och menar att arbetskraftsinvandring har en allmänt lönepres-

sande effekt.15 Arbetskraftsinvandring kan alltså upplevas som konkurrenshot och 

de facto leda till ökad konkurrens och missgynna de etablerade arbetarna, vilket 

borde innebära ett potentiellt problem för fackföreningsrörelsen och LO.16 Ett 

aktuellt exempel på detta problem är Vaxholmskonflikten.17 

                                                 
13 Korporativism definieras här som organiserade intressen som under institutionsliknan-
de former medverkar i den offentliga beslutsprocessen. Graden av korporativism i Sverige 
räknas bland de högsta i världen. Höjdpunkten nåddes på 1950-talet i och med att ”den 
svenska modellen” tog form och LO och SAF började dominera det arbetsmarknadspoli-
tiska området. Från mitten av 1980-talet upplevde Sverige en avkorporativisering. Om 
detta fenomen har Statsvetenskapliga institutet vid Uppsala universitet bedrivit projektet 
Politiska institutioner och strategiskt agerande. Ett trettiotal rapporter har tillkommit i 
projektet, se särskilt Bergström, Jonas Korporativismens död, 1997, rapport nr 18 och 
Ekstam, Mattias Den intresserade staten, 1998, rapport nr 35. 
14 Att invandrade arbetare erbjuder sina tjänster till lägre löner, accepterar svartjobb 
och/eller medvetet accepterar sämre arbetsvillkor än sina svenska kollegor kan bero på 
att de exempelvis vill tjäna ihop ett sparkapital för att sedan återvända till sitt hemland 
eller så kan det vara en strategi för att under en acklimatiseringsperiod utöka sina chan-
ser till ett arbete. Denna beskrivning gäller framför allt för tiden från 1980-talet och 
framåt. 
15 Lundh, Christer Invandringen till Sverige, Stockholm 2005, s 79. 
16 Inspirationen till begreppet konkurrenshot hämtar jag från Björn Horgbys studie Dom 
där: Främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960 från 1996 som 
analyserar fackföreningsrörelsens inställning till invandare i Norrköping i termer av hot-
bilder.  
17 Vaxholmskonflikten handlar om en lettisk byggfirma som efter Lettlands EU-inträde i 
maj 2004 fick i uppdrag att utföra ett ombyggnationsarbete av en skola i Vaxholms 
kommun utanför Stockholm sommaren 2004. Arbetet skulle utföras av lettiska arbetare 
utstationerade till Sverige. En kort tid efter byggstarten blev dock det lettiska bolaget 
kontaktat av ombudsmän och funktionärer från Byggnadsarbetareförbundets sektion i 
Stockholm (Byggettan), som ville undersöka huruvida kollektivavtalsbestämmelser till-
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Konsekvensen av ökad konkurrens mellan arbetarna är försämrad facklig 

styrka. Historikern Klas Åmark menar att konkurrensbegränsning har varit den 

svenska fackföreningsrörelsens överordnade strategi för att värna om sina makt-

resurser. I sin bok om maktkampen inom byggbranschen menar han att en ar-

betsgivare kan tänka sig byta ut en arbetare mot en annan för att utnyttja kon-

kurrensen dem emellan för att på så sätt sänka sina kostnader. För att hantera 

denna typ av problem menar Åmark att det ligger i fackets intresse att minska 

utbytbarheten mellan arbetarna för att begränsa konkurrensen dem emellan.18 

Han menar vidare att det föreligger en regel för utbytbarhet; ”ju svårare det är 

för en arbetsgivare att byta ut en arbetare mot en annan, desto större makt har 

arbetargruppen i fråga”.19 Med andra ord är strategin konkurrensbegränsning ett 

medel för att utöka fackets makt på arbetsmarknaden. Facklig organisering är ett 

sätt att minska utbytbarheten och begränsa konkurrensen mellan arbetarna. Ett 

annat sätt är att kontrollera arbetsmarknadens tillgång till arbetskraft genom att 

upprätthålla balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Åmark menar 

vidare att arbetarnas yrkesskicklighet inte var den enda faktorn som bestämde 

utbytbarheten. Den bestämdes också av tillgång och efterfrågan av arbetskraft. Ju 

större utbud än efterfrågan av arbetskraft desto större risk för utbytbarhet.20  

Med Klas Åmarks resonemang är det sålunda möjligt att hävda att LO borde 

betrakta invandring som ett hot mot organisationens rådande position på arbets-

marknaden. Invandring, i betydelsen nytt tillskott av arbetskraft, skulle kunna 

leda till ökad konkurrens mellan arbetarna, sämre möjligheter till överblickbarhet 

och kalkylerbarhet över arbetsmarknaden och i förlängningen försämrade förut-

sättningar för LO att bevaka sina medlemmars intressen, som i första hand är 

ekonomisk och social trygghet, högre löner och bättre arbetsvillkor. På lång sikt 

borde en hantering av dessa problem vara centrala för LO, inte minst för att kun-

na planera graden av konkurrensbegränsning vid olika tidpunkter. Här gäller det 

alltså att förstå LO:s strävan efter att bevaka sina intressen, värna om sina makt-

resurser och hantera det konkurrenshot och den utbytbarhet som invandring kan 

innebära. 

                                                                                                                                               
lämpades på arbetsplatsen. Arbetsplatsen blev inom kort en skådeplats för en konflikt 
där den fria rörligheten av kapital och arbetskraft inom EU ställdes mot svenska kollek-
tivavtalsbestämmelser. När Byggettan valde att genomföra en blockad av arbetsplatsen 
uppstod en infekterad konflikt som följdes av en långdragen juridisk process, först i Ar-
betsdomstolen, och senare i EG-domstolen. Mer om detta i kapitel 10.  
18 Åmark, Klas Maktkamp i byggbranschen: Avtalsrörelser och konflikter i byggbran-
schen 1914-192, Lund 1989, s 20, 26-32, 40f. Se också Åmark, Klas Vem styr markna-
den? Facket, makten och marknaden 1850-1990, Stockholm 1994, s 14f, s 172-198. 
19 Åmark, Klas 1989, s 40. 
20 Åmark, Klas 1989, s 40f. 
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Eftersom Sverige under en längre tid har haft en av världens högsta grad av 

facklig organisering bland arbetarna kan man hävda att en stor majoritet av de 

invandrade arbetarna inte hade samma erfarenhet av och inställning till fackföre-

ningsrörelsen som de svenska arbetarna.21 Detta innebär att en insocialisering av 

de nya arbetarna i den fackliga kulturen borde vara aktuell för LO.  

Frågan är därför hur LO skulle komma att ställa sig till arbetskraftsinvand-

ringen, men också till invandring överlag. Sammantaget kan man förvänta sig att 

det borde ligga i LO:s intresse att bedriva en särskild politik för invandring som 

fenomen, invandrare som arbetskraft på arbetsmarknaden och invandrare som 

fackliga medlemmar.  

Vad innehöll då denna politik? Vilka strategier hade LO för att hantera in-

vandringen, invandrare som arbetskraft på arbetsmarknaden och invandrare som 

fackliga medlemmar? Dessa frågor är huvudtema i denna avhandling och utgör 

stommen i forskningsproblemet. 

Som jag hoppas skall framgå av den empiriska undersökningen var LO:s bild 

av invandring som fenomen och om invandrare på arbetsmarknaden inte alltid 

kristallklar och organisationens uppfattning och behandling av frågor rörande 

invandring och invandrare kunde skifta beroende på sammanhang. I min genom-

gång av källmaterialet har jag kommit fram till att begreppet gräns är användbart 

för att deskriptivt kunna hantera LO:s val av strategier och handlingsalternativ 

vid olika tillfällen och arenor, men också för att skapa sammanhang.22 Jag har 

lokaliserat tre olika gränser eller arenor där LO kunde agera i invandrings- och 

invandrarpolitiska sammanhang. Den första är en yttre gräns som är en fysisk 

gräns och sammanfaller med nationsgränserna. Den berör invandringspolitiken 

och regelverket när en utlänning invandrar till Sverige. Vid denna gräns har LO 

möjligheter att hantera frågor om invandringens storlek och karaktär, men också 

kalkylera om dess påverkan på arbetsmarknaden i form av nya arbetare. Den 

andra gränsen är en inre gräns som innesluter arbetsmarknaden. Här rör det sig 

om villkoren som erbjöds de invandrade arbetarna på arbetsmarknaden. Den 

tredje gränsen är en innersta gräns kring det fackliga medlemskapet. Här hanterar 

LO villkoren för de invandrade arbetare som blivit fackliga medlemmar. Forsk-

ningsproblemet kan med hjälp av denna gränsmodell illustreras på följande sätt: 

                                                 
21 Om facklig organisering se exempelvis Kjellberg, Anders Facklig organisering i tolv 
länder, Lund 1983. 
22 Begreppet gräns kan upplevas negativt, destruktivt och fjärmande. Alternativa begrepp 
som forskningen erbjuder är stängsel, hägnad, enclosure och skyddsmurar. Jag upplever 
dock ”gränser” mer passerbara, justerbara och förhandlingsbara och därför mer lämpli-
ga i forskning som utgår ifrån ett processtänkande. 
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Konsekvensen av ökad konkurrens mellan arbetarna är försämrad facklig 

styrka. Historikern Klas Åmark menar att konkurrensbegränsning har varit den 

svenska fackföreningsrörelsens överordnade strategi för att värna om sina makt-

resurser. I sin bok om maktkampen inom byggbranschen menar han att en ar-

betsgivare kan tänka sig byta ut en arbetare mot en annan för att utnyttja kon-

kurrensen dem emellan för att på så sätt sänka sina kostnader. För att hantera 

denna typ av problem menar Åmark att det ligger i fackets intresse att minska 

utbytbarheten mellan arbetarna för att begränsa konkurrensen dem emellan.18 

Han menar vidare att det föreligger en regel för utbytbarhet; ”ju svårare det är 

för en arbetsgivare att byta ut en arbetare mot en annan, desto större makt har 

arbetargruppen i fråga”.19 Med andra ord är strategin konkurrensbegränsning ett 

medel för att utöka fackets makt på arbetsmarknaden. Facklig organisering är ett 

sätt att minska utbytbarheten och begränsa konkurrensen mellan arbetarna. Ett 

annat sätt är att kontrollera arbetsmarknadens tillgång till arbetskraft genom att 

upprätthålla balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Åmark menar 

vidare att arbetarnas yrkesskicklighet inte var den enda faktorn som bestämde 

utbytbarheten. Den bestämdes också av tillgång och efterfrågan av arbetskraft. Ju 

större utbud än efterfrågan av arbetskraft desto större risk för utbytbarhet.20  

Med Klas Åmarks resonemang är det sålunda möjligt att hävda att LO borde 

betrakta invandring som ett hot mot organisationens rådande position på arbets-

marknaden. Invandring, i betydelsen nytt tillskott av arbetskraft, skulle kunna 

leda till ökad konkurrens mellan arbetarna, sämre möjligheter till överblickbarhet 

och kalkylerbarhet över arbetsmarknaden och i förlängningen försämrade förut-

sättningar för LO att bevaka sina medlemmars intressen, som i första hand är 

ekonomisk och social trygghet, högre löner och bättre arbetsvillkor. På lång sikt 

borde en hantering av dessa problem vara centrala för LO, inte minst för att kun-

na planera graden av konkurrensbegränsning vid olika tidpunkter. Här gäller det 

alltså att förstå LO:s strävan efter att bevaka sina intressen, värna om sina makt-

resurser och hantera det konkurrenshot och den utbytbarhet som invandring kan 

innebära. 

                                                                                                                                               
lämpades på arbetsplatsen. Arbetsplatsen blev inom kort en skådeplats för en konflikt 
där den fria rörligheten av kapital och arbetskraft inom EU ställdes mot svenska kollek-
tivavtalsbestämmelser. När Byggettan valde att genomföra en blockad av arbetsplatsen 
uppstod en infekterad konflikt som följdes av en långdragen juridisk process, först i Ar-
betsdomstolen, och senare i EG-domstolen. Mer om detta i kapitel 10.  
18 Åmark, Klas Maktkamp i byggbranschen: Avtalsrörelser och konflikter i byggbran-
schen 1914-192, Lund 1989, s 20, 26-32, 40f. Se också Åmark, Klas Vem styr markna-
den? Facket, makten och marknaden 1850-1990, Stockholm 1994, s 14f, s 172-198. 
19 Åmark, Klas 1989, s 40. 
20 Åmark, Klas 1989, s 40f. 
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tredje gränsen är en innersta gräns kring det fackliga medlemskapet. Här hanterar 

LO villkoren för de invandrade arbetare som blivit fackliga medlemmar. Forsk-

ningsproblemet kan med hjälp av denna gränsmodell illustreras på följande sätt: 

                                                 
21 Om facklig organisering se exempelvis Kjellberg, Anders Facklig organisering i tolv 
länder, Lund 1983. 
22 Begreppet gräns kan upplevas negativt, destruktivt och fjärmande. Alternativa begrepp 
som forskningen erbjuder är stängsel, hägnad, enclosure och skyddsmurar. Jag upplever 
dock ”gränser” mer passerbara, justerbara och förhandlingsbara och därför mer lämpli-
ga i forskning som utgår ifrån ett processtänkande. 
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Figur 1: Landsorganisationens gränspolitik 

 

Figuren skall tolkas som en kronologisk resa en utlänning gör på sin väg till att 

bli en arbetande invandrare och facklig medlem i Sverige. Först den yttre gränsen 

antingen som arbetskraftsinvandrare eller som asylsökande flykting eller av an-

nan anledning, sedan via den inre gränsen till arbetsmarknaden och till sist den 

innersta gränsen som facklig medlem.23 Gränserna, eller snarare maktrelationerna 

inom varje gränssfär, är inte på något sätt jämförbara med varandra. Gränserna 

upprätthålls på olika sätt. Den yttre gränsen, som är en fysisk gräns och samman-

faller med de nationella gränserna, upprätthålls genom lagar och via myndighets-

beslut. Den inre gränsen upprätthålls, i enlighet med den svenska modellen, fram-

för allt genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter utan myndig-

heternas inblandning, men här finns även lagar och regler att ta hänsyn till. Den 

innersta gränsen upprätthålls däremot genom praktik och traditioner inom fack-

föreningsrörelsen. LO är i alla tre maktsfärerna en viktig aktör. Detta är en själv-

                                                 
23 Jag använder här uttrycket utlänning därför att man blir invandrare, eller tillskrivs 
detta epitetet, först efter att migrationsprocessen är avslutad. Eftersom undersökningen 
delvis behandlar LO:s inställning till utländska medborgare, som av olika orsaker vill 
invandra till Sverige, blir det fel att beskriva människor utanför riksgränserna/den yttre 
gränsen som invandrare.  

Den yttre gränsen  
= nationella gränser 

Den inre gränsen  
= arbetsmarknaden 

Den innersta gränsen 
= det fackliga  
medlemskapet 
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klarhet vad gäller den inre och innersta gränsen, men som vi kommer att se längre 

fram i avhandlingen också när det gäller den yttre gränsen, inte minst via korpo-

rativismen. Den inre och innersta gränsen kan i vissa sammanhang flyta ihop då 

LO:s agerande på arbetsmarknaden och de fördelar organisationen förhandlar 

fram gynnar medlemmarna och i förlängningen påverkar medlemskapets villkor. 

 

Den yttre gränsen 

Vid denna gräns har LO att ta ställning till invandringens omfattning och karak-

tär. Vilka strategier hade LO för att hantera invandringens storlek? Vilka möjlig-

heter hade LO att motsätta sig invandring eller samarbeta med de aktörer som 

förespråkade invandring? Skulle LO komma att motsätta sig invandringen för att 

minimera dess negativa konsekvenser eller samarbeta för att i ett mer långsiktigt 

perspektiv hantera problematiken? Här kan man återgå till Klas Åmark och dis-

kussionen om fackets överordnade strategi och fråga sig i vilken utsträckning 

LO:s val av strategier, långsiktiga eller kortsiktiga, skulle utgå ifrån konkurrens-

begränsning i de segment av arbetsmarknaden där invandrarna kunde tänkas 

hamna. De arbetare som var lätt utbytbara var framför allt de icke yrkesutbildade 

och/eller de med ringa yrkeserfarenhet. Efter den första invandringen av yrkes-

kunniga, svårutbytbara specialarbetare under tidig efterkrigstid, var merparten av 

arbetskraftsinvandrare, flyktingar och anhöriginvandrare lågt skolade på arbets-

marknaden och därför också lätt utbytbara. 

För att LO skulle kunna bevaka sina intressen, ha kontroll över arbetsmark-

naden och inflytande över den förda politiken, borde det vara av avgörande bety-

delse att de kalkyler som låg till grund för strategierna var säkra. En strategi för 

att säkra kalkylerbarheten skulle kunna vara att slussa in invandrarna i det be-

fintliga regelsystemet.  Tendenser till detta ser vi i de krav som de första arbets-

kraftsinvandrarna under efterkrigstiden ställdes inför, såsom krav på fackligt 

medlemskap, och kontroll av de uttagnas fackliga kunskaper, men också be-

gränsningar av deras rörlighet på arbetsmarknaden under de första två åren. Ef-

tersom hög utbytbarhet medförde svagare facklig styrka, kan man också fråga sig 

om LO skulle försöka påverka invandringen till Sverige när arbetskraftsinvand-

ring inte längre var lika aktuell utan exempelvis ersattes av flyktinginvandring. 

När det gäller den yttre gränsen blir därför avhandlingens övergripande fråga: 

Hur bevakade och förhöll sig LO till den yttre gränsen då invandringens omfatt-

ning och karaktär stod under debatt?  
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Den inre gränsen 
Huvudfrågan som LO hade att ta ställning till här var hur de invandrade arbetar-

na på arbetsmarknaden skulle hanteras. Skulle de inkluderas eller exkluderas från 

de förmåner ett fackligt medlemskap medförde? Med Klas Åmarks terminologi är 

frågan om LO skulle tillämpa öppen eller sluten kartellstrategi. Om man valde att 

tillämpa en öppen kartell skulle man försöka organisera alla potentiella arbetare. 

Valde man att tillämpa en sluten kartell skulle medlemskapet begränsas till en viss 

typ av arbetare, men å andra sidan skulle de organiserade få bättre fördelning för 

sitt medlemskap.24  

Båda alternativen är dock fyllda med risker. Tillämpning av den slutna kartel-

lens strategi där det fackliga medlemskapet begränsades exempelvis till de etniskt 

svenska arbetarna skulle kunna leda till en ”etniskt kluven arbetsmarknad” och 

svagare förhandlingsposition för LO gentemot sin motpart.25 Med många oorga-

niserade arbetare på arbetsmarknaden kunde arbetsgivarna visa mindre benägen-

het att tillmötesgå de fackliga kraven. Tillämpning av den öppna kartellens stra-

tegi och inkludering av de invandrade arbetarna i det fackliga medlemskapet skul-

le å andra sidan riskera att skapa oro bland vissa befintliga medlemmar då det 

kunde upplevas missgynna deras medlemsintressen. Man kan förvänta sig att till-

lämpning av den öppna kartellens strategi också skulle kräva ett arbete bland de 

ursprungliga medlemmarna för att ändra deras inställning till de nya medlem-

marna. En inkludering av de invandrade arbetarna innebar samtidigt också ett 

visst ansvar och särskilda åtgärder för att hantera eventuella strukturella och de-

mokratiska ojämlikheter såsom språkliga och kulturella svårigheter att förstå det 

nya samhället och facket. Särskilda invandrarpolitiska åtgärder kunde, kan man 

anta, möta motstånd på lokal nivå, bland de ursprungliga medlemmarna, om det 

bedömdes missgynna deras medlemsintressen. 

Sett i backspegeln innebar den ändrade invandringsstrukturen från arbets-

kraftsinvandring till flykting och anhöriginvandring i mitten av 1970-talet att 

tendensen till etniskt kluven arbetsmarknad förstärktes. Hur förhöll sig LO till 

detta och vilka strategier hade LO för att bemöta denna problematik? En etnisk 

kluven arbetsmarknad kunde ju tendera att minska det inflytande LO hade över 

                                                 
24 Åmark, Klas 1989, s 20, 26-31; Åmark, Klas 1994, s 14f, s 172-198. Mer om detta i 
kapitel 2. 
25 Begreppet etniskt kluven arbetsmarknad är lånat av Edna Bonacich som teoretiskt dis-
kuterar en arbetsmarknad med en dyrare inhemsk och en billigare invandrad arbetskraft 
samt relationerna dem emellan med bl.a. kamp om arbete och löner och arbetsgivare som 
spelar ut de två arbetargrupperna mot varandra för att sänka sina utgifter. En sådan ar-
betsmarknad utvecklas särskilt om det inte finns en stark fackföreningsrörelse. Se Lange, 
Anders & Westin, Charles Etnisk diskriminering och social identitet, en rapport från 
Diskrimineringsutredningen, Stockholm 1981, s 393ff. 
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arbetsmarknaden. Den övergripande frågan när det gäller den inre gränsen är: 

hur hanterade LO de dilemman som uppstod då olika invandrargrupper etablera-

de sig på den svenska arbetsmarknaden? 

 

Den innersta gränsen 

Problematiken vid denna gräns handlar om vilket handlingsutrymme de invand-

rade arbetarna fick när de blev medlemmar i fackföreningsrörelsen. Fick de ex-

empelvis samma tillgång till det fackliga offentliga rummet som de infödda med-

lemmarna och i vilken utsträckning kunde de vara med och påverka dagordning-

en?  

Ett par forskare som närmar sig dessa frågor är sociologerna Diana Mulinari 

och Anders Neergaard som i början av 2000-talet publicerade ett antal artiklar 

och författade boken Den nya svenska arbetarklassen utifrån en studie av nätver-

ket Fackligt Aktiva Invandrare (FAI) som bildades 1997. FAI organiserar fackligt 

aktiva invandrare inom LO, TCO och SACO med syfte att lyfta fram frågor kring 

invandrarskap i samhället i allmänhet och inom fackföreningsrörelsen i synner-

het. Författarna diskuterar rasifieringsprocesser inom fackföreningsrörelsen och 

menar att den fackliga inställningen till invandrare har varit starkt präglad av 

kulturrasistiska antaganden, som marginaliserat och osynliggjort invandrarna 

som handlande subjekt. De fackliga aktörerna betraktar, enligt författarna, skill-

nader i tillgången till maktresurser och offentligheten mellan svenskar och in-

vandrare inom fackföreningsrörelsen som naturliga inslag i samhället. Detta ses 

som en strategi för att legitimera social ojämlikhet inom facket och de pekar ut 

ett antal strategier, som jag skall återkomma till nedan i forskningsläget, för 

maktutövning inom fackföreningsrörelsen. Författarna menar att inkluderingen 

av invandrarna i fackföreningsrörelsen har haft tydligt underordnande effekter, 

s.k. inkluderande underordning.26 Mulinari och Neergaards studie är intressant, 

men deras undersökning saknar ett historiskt perspektiv. Deras resultat behöver 

därför testas mot en djupare historisk arkivstudie.  

Avhandlingens övergripande fråga när det gäller den innersta gränsen är hur 

har LO historiskt förhållit sig till medlemmar med utländsk bakgrund i samband 

med beslutsfattande och hur behandlades de invandrade medlemmar som försök-

te göra sin röst hörd i det fackliga offentliga rummet? Frågan handlar således om 

de demokratiska villkoren för invandrarna inom fackföreningsrörelsen.  

Dessa tre gränser/problemområden har mer eller mindre djupgående behand-

lats av tidigare forskning, men i regel var för sig, i enstaka fall ett par av dem till-

                                                 
26 Mulinari, Diana & Neergaard, Anders Den nya svenska arbetarklassen: rasifierade 
arbetares kamp inom facket, Umeå 2004. 
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Den inre gränsen 
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detta och vilka strategier hade LO för att bemöta denna problematik? En etnisk 
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24 Åmark, Klas 1989, s 20, 26-31; Åmark, Klas 1994, s 14f, s 172-198. Mer om detta i 
kapitel 2. 
25 Begreppet etniskt kluven arbetsmarknad är lånat av Edna Bonacich som teoretiskt dis-
kuterar en arbetsmarknad med en dyrare inhemsk och en billigare invandrad arbetskraft 
samt relationerna dem emellan med bl.a. kamp om arbete och löner och arbetsgivare som 
spelar ut de två arbetargrupperna mot varandra för att sänka sina utgifter. En sådan ar-
betsmarknad utvecklas särskilt om det inte finns en stark fackföreningsrörelse. Se Lange, 
Anders & Westin, Charles Etnisk diskriminering och social identitet, en rapport från 
Diskrimineringsutredningen, Stockholm 1981, s 393ff. 
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arbetsmarknaden. Den övergripande frågan när det gäller den inre gränsen är: 
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sammans. Den tidigare forskningen kommer jag att presentera nedan liksom av-

handlingens syfte och underfrågor till de tre övergripande frågor jag har ställt 

här. Men först ett avsnitt om ett par argument som vid en första anblick kan 

tyckas försvaga forskningsproblemets relevans. 

 

Forskningsproblemets gränser 

En svaghet i forskningsproblemet, som det är formulerat här, kan tyckas vara att 

LO inte behövde oroa sig för ökad utbytbarhet eller den underbudskonkurrens 

som invandrade arbetare kunde tillgripa, eftersom lönerna på den svenska ar-

betsmarknaden sedan länge har varit reglerade via kollektiva avtal. Men centrala 

samordnade löneförhandlingar mellan LO och SAF startades först 1956 och på-

gick sedan fram till början av 1980-talet. Det stämmer att det förekom kollektiva 

avtal mellan vissa fackförbund och branschorganisationer redan från 1930-talet, 

men dessa avtal täckte inte alla anställda inom avtalsområdet. Som ekonomhisto-

rikern Christer Lundh påpekar var vägen till samordnade centrala löneförhand-

lingar, som grund för kollektiva avtal, lång och slingrig. Lundh menar att parter-

na inte ens 1956 var medvetna om att de inledde en epok av samordnade för-

handlingar ”utan såg det förmodligen som ytterligare en ad hoc-lösning för att 

undvika lönestegringar som ökade kostnadsläget i industriföretagen och bidrog 

till ökad inflation”.27 Den arbetsmarknadsmodell som beskrivs i forskningen an-

gående efterkrigstiden var alltså inte färdigutvecklad i inledningsskedet av min 

undersökningsperiod. Dessutom bedrevs en stor del av förhandlingsarbetet lokalt 

inom ramarna för riksavtal. Förekomsten av löneglidningar visar att de lokala 

förhandlingarna spelade stor roll, särskilt inom industribranscherna där majorite-

ten av de invandrade arbetarna var anställda under större delen av efterkrigsti-

den. Därför borde LO, åtminstone i inledningen av undersökningsperioden, ha 

tagit risken för ökad utbytbarhet och därmed ökad konkurrens på allvar.  

En annan svaghet kan tyckas vara det faktum att Sverige från krigsslutet fram 

till oljekrisen 1973 hade en högkonjunktur med mycket låg arbetslöshet och att 

det därför inte fanns ett fackligt behov av konkurrensbegränsning eller ett upplevt 

konkurrenshot. Men ingen ekonomisk aktör kunde med säkerhet förutse en så-

dan utveckling. Som vi skall se menade LO-ekonomerna ännu i början av 1960-

talet att högkonjunkturen var relaterad till utgången av kriget och att konjunktu-

ren kunde vända när som helst. De hade försiktigare framtidsprognoser än de 

statliga långtidsutredningarna. Eftersom risken för utbytbarhet ökar med lågkon-

                                                 
27 Lundh, Christer Spelets regler: Institutioner och lönebildning på den svenska arbets-
marknaden 1850-2000, Stockholm 2002, s 119. 
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junktur, borde hanteringen av den yttre och den inre gränsen vara en central frå-

ga för LO särskilt efter oljekrisen 1973 då Sverige upplevde återkommande låg-

konjunkturer. Parallellt med ändrade ekonomiska förutsättningar, ändrades ock-

så invandringens intensitet och karaktär. Flykting- och anhöriginvandringen som 

tilltog från början av 1970-talet bars upp av invandrare som jämfört med tidigare 

arbetskraftsinvandrare i regel saknade kvalificerad yrkeskunskap, inte var lika 

konkurrenskraftiga och snarare tillhörde låglönegrupper, som ur ett arbetsgivar-

perspektiv var lätt utbytbara.  

Dessa argument kan tyckas försvaga mitt forskningsproblems relevans, men 

gör mitt angreppssätt samtidigt mer relevant, särskilt för tiden efter oljekrisen 

som inte är helt utforskat. Ändå är det förstås så att det svenska kollektivavtals-

systemet och den långa perioden av låg arbetslöshet skapade förutsättningar för 

en jämförelsevis problemfri hantering av arbetskraftsinvandringen. Intressant är 

då att granska de strategier LO trots detta utvecklade under tidig efterkrigstid.  

 

Tidigare forskning 

Forskningsmässigt hamnar ämnet för denna avhandling inom forskningsfältet 

Internationell migration och etniska relationer (IMER), men det har också en hel 

del beröringspunkter med forskningen om arbetarrörelsen. Man skulle kunna 

säga att mitt forskningsproblem står i en skärningspunkt mellan dessa två forsk-

ningsfält. Den historievetenskapliga forskningen i Sverige som behandlat denna 

skärningspunkt under den period som är aktuellt för denna avhandling är påfal-

lande liten. Den forskning som finns har framför allt behandlat perioden före 

andra världskriget och tidig efterkrigstid.  

En forskningsöversikt har till syfte att positionera den egna studien i relation 

till forskning, men också peka ut viktiga perspektiv och begrepp som inspirerar 

författaren i de teoretiska resonemangen. Föreliggande forskningsöversikt börjar 

med en resumé av IMER-forskningen i Sverige och de inriktningar som finns 

inom den. Därefter presenteras för avhandlingen relevant forskning. Upplägget 

utgår från de tre gränserna och är i princip kronologisk, men vissa delar flyter in i 

varandra eftersom en del av forskningen berör olika perioder där gränserna också 

flyter samman. 
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Forskning om invandrare 
Trots att invandring och invandrare som företeelser har förekommit i det svenska 

samhället sedan lång tid tillbaka definierades, enligt sociologen Lena Södergran, 

dessa två fenomen, och de sociopolitiska processer som reglerar relationen mellan 

dessa och majoritetssamhället, som ett särskilt problemområde inom svensk 

forskning först mot slutet av 1960-talet.28 Pedagogen Hans Lorenz drar en lik-

nande slutsats i en forskningsöversikt över IMER-forskningen i Sverige när han 

konstaterar att det var i slutet av 1960-talet som myndigheterna började visa ett 

större intresse för invandrarfrågorna genom att bilda särskilda myndigheter och 

forskningsmiljöer knutna till departementen.29 Statsvetarna Tomas Hammar och 

Kerstin Lindby är också inne på samma spår när de hänvisar till ett brev från In-

vandrarverkets första generaldirektör Kjell Öberg till landets lärosäten strax efter 

verkets inrättande 1969. Enligt författarna ställde Öberg frågor som varför in-

vandrarna kom till Sverige, varför så många av dem reste tillbaka till sina länder 

eller ett tredje land, vilka deras attityder gentemot det svenska samhället, gent-

emot svenskar, och gentemot andra invandrare var, och hur dessa attityder för-

ändrades? Han ställde också frågor om svenskarnas attityder gentemot invandra-

re och vilken ekonomisk inverkan invandringen hade haft på det svenska samhäl-

let samt om invandrarnas ekonomiska situation?30 

Myndigheternas intresse var avgörande för IMER-forskningens etablering i 

Sverige. De första forskningsmiljöerna bildades inom statliga myndigheter och 

hade en tydlig pragmatisk orientering, exempelvis Expertgruppen för invandrar-

forskning (EIFO) från 1976 och dess efterföljare Delegationen för invandrar-

forskning (DEIFO) från 1983 till 1990 vid Arbetsmarknadsdepartementet.31 

                                                 
28 Södergran, Lena Svensk invandrar- och integrationspolitik: en fråga om jämlikhet, de-
mokrati och mänskliga rättigheter, Umeå 2000, s 1.  
29 Lorentz, Hans Forskning om mångkulturalism i Sverige utifrån ett pedagogiskt per-
spektiv: en överblick och historisk tillbakablick 1950-2000, Lund 2001. 
30 Hammar, Tomas & Lindby, Kerstin Swedish immigration research: introductory sur-
vey and annotated bibliography, Stockholm 1979, s 10 
31 Forskningsrapporterna från EIFO behandlade framför allt mötet mellan invandrare 
och det svenska samhället, invandringen och dess effekter på det svenska samhället och 
arbetsmarknaden, invandrarna och valet 1976 och 1979, samt invandrarnas språkkun-
skaper. DEIFO hade däremot starkt varierande ämnesval i sina rapporter; allt ifrån 
diskrimineringsutredningar och flyktingskap, till presentation av aktuell forskning inom 
området i de nordiska länderna och några invandrargruppers situation i Sverige. Detta 
aktiva statliga ställningstagande för inrättande av forskningsmiljöer är på sätt och viss 
unikt inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen. Jämför exempelvis 
med kvinnoforskningen som på egen hand inrättade och utvecklade sina forskningsmiljö-
er. Om kvinnoforskningens framväxt se exempelvis Florin, Christina & Nilsson, Bengt 
Något som liknar en oblodig revolution…!: Jämställdhetens politisering under 1960- och 
1970-talen, Umeå 2000. 
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Myndigheternas intresse ledde också till många offentliga utredningar, som i sin 

tur ledde till nya forskningsfrågor och nya statligt finansierade projekt.32 IMER-

forskningen under 1970- och 1980-talen var självfallet inte bara myndighetsori-

enterad utan det fanns forskningsmiljöer också vid en del av landets lärosäten.33  

Fram till mitten av 1990-talet hade IMER-forskningen i Sverige i stora drag 

fyra olika inriktningar. För det första forskning om specifika invandrargrupper, 

deras upplevelse av majoritetssamhället, kring den identitetsförändring och de 

kulturmöten med majoritetsbefolkningen som invandringen inneburit. För det 

andra forskning om invandrarnas språkförhållanden och invandrarbarnens två-

språkighet i skolan. Den tredje inriktningen har varit forskning om invandrarna 

på arbetsmarknaden, bl.a. om språksvårigheter och dess påverkan på arbetsvill-

koren, anställningsvillkor, diskriminering på arbetsmarknaden samt slutligen in-

vandrarnas inverkan på den svenska ekonomin. Den fjärde inriktningen har be-

forskat invandrarna och området välfärdssamhället, framför allt mötet med sjuk-

vården, men också mötet med andra myndigheter. Min avhandling passar främst 

in i den tredje inriktningen.34 

Hans Lorentz skriver vidare att problemdefiniering och problemlösning fram 

till 1990-talet oftast var ”svenskt”, men att detta ändrades radikalt under 1990-

talet. Förklaringen till denna perspektivförskjutning finner han i att fler och fler 

personer med mångkulturell bakgrund påbörjade forskarutbildning. Han menar 
                                                 
32 Några av de första SOU inom IMER var SOU 1974: 69 Invandrarutredningen: del 3 
Invandrarna och minoriteterna, Stockholm 1974; SOU 1975: 15 Kommunal rösträtt för 
invandrare, Stockholm 1975; SOU 1981: 87 Svenskundervisning för invandrare, Stock-
holm 1981; SOU 1983: 18 Lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet, Stockholm 1981. 
33 Exempelvis Antropologisk Lingvistik (PAL) och Kulturkrock och Internationell Migra-
tion (KIM) vid Göteborgs universitet, Centrum för invandrarforskning (Ceifo) och Cent-
rum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, Centrum för multietnisk 
forskning vid Uppsala universitet, Forum för etnicitetsforskning vid Lunds universitet. 
Lorentz menar att när Ceifo bildades 1983 var en av orsakerna en reaktion på myndig-
hetsforskningen och att en del forskare ville bedriva en mer fristående forskning. När 
riksdagen 1987 beslutade att inrätta en professur i invandrarforskning tillförordnades 
Tomas Hammar tjänsten. Medan några av dessa centra fokuserade sitt intresse för speci-
fika frågor, såsom kulturmöten och tvärkulturell kommunikation vid PAL, lingvistiska 
frågor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, och islam och muslimer i Sverige vid 
KIM, hade de andra forskningscentra bredare intresseområden såsom flyktingmottagan-
det, mötet mellan majoritetssamhället och invandrarna, majoritetssamhällets förhåll-
ningssätt och invandrares upplevelser av rasism och diskriminering, samt undersökningar 
om specifika invandrargruppers kultur och identitet. Denna framställning bygger på en 
genomgång av dessa forskningscentras publikationer. Den som är intresserad av IMER-
forskningens framväxt kan utöver Lorentz bidrag bl.a. se Hammar, Tomas ”Invand-
ringspolitiken och universitetens IMER-forskning” i Mulinari, Diana & Räthzel, Nora 
(red.) Bortom etnicitet: festskrift till Aleksandra Ålund, Umeå 2006. 
34 Denna uppdelning bygger jag på en genomgång av närmare 400 avhandlingstitlar med 
sökresultat på invandr* på libris. Avhandlingarna från slutet av 1990-talet visar en så 
mycket större brokighet i ämnesval att dessa inte går att kategorisera på ett enkelt sätt. 



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   29

 

 28

Forskning om invandrare 
Trots att invandring och invandrare som företeelser har förekommit i det svenska 

samhället sedan lång tid tillbaka definierades, enligt sociologen Lena Södergran, 

dessa två fenomen, och de sociopolitiska processer som reglerar relationen mellan 

dessa och majoritetssamhället, som ett särskilt problemområde inom svensk 

forskning först mot slutet av 1960-talet.28 Pedagogen Hans Lorenz drar en lik-

nande slutsats i en forskningsöversikt över IMER-forskningen i Sverige när han 

konstaterar att det var i slutet av 1960-talet som myndigheterna började visa ett 

större intresse för invandrarfrågorna genom att bilda särskilda myndigheter och 

forskningsmiljöer knutna till departementen.29 Statsvetarna Tomas Hammar och 

Kerstin Lindby är också inne på samma spår när de hänvisar till ett brev från In-

vandrarverkets första generaldirektör Kjell Öberg till landets lärosäten strax efter 

verkets inrättande 1969. Enligt författarna ställde Öberg frågor som varför in-

vandrarna kom till Sverige, varför så många av dem reste tillbaka till sina länder 

eller ett tredje land, vilka deras attityder gentemot det svenska samhället, gent-

emot svenskar, och gentemot andra invandrare var, och hur dessa attityder för-

ändrades? Han ställde också frågor om svenskarnas attityder gentemot invandra-

re och vilken ekonomisk inverkan invandringen hade haft på det svenska samhäl-

let samt om invandrarnas ekonomiska situation?30 

Myndigheternas intresse var avgörande för IMER-forskningens etablering i 

Sverige. De första forskningsmiljöerna bildades inom statliga myndigheter och 

hade en tydlig pragmatisk orientering, exempelvis Expertgruppen för invandrar-

forskning (EIFO) från 1976 och dess efterföljare Delegationen för invandrar-

forskning (DEIFO) från 1983 till 1990 vid Arbetsmarknadsdepartementet.31 

                                                 
28 Södergran, Lena Svensk invandrar- och integrationspolitik: en fråga om jämlikhet, de-
mokrati och mänskliga rättigheter, Umeå 2000, s 1.  
29 Lorentz, Hans Forskning om mångkulturalism i Sverige utifrån ett pedagogiskt per-
spektiv: en överblick och historisk tillbakablick 1950-2000, Lund 2001. 
30 Hammar, Tomas & Lindby, Kerstin Swedish immigration research: introductory sur-
vey and annotated bibliography, Stockholm 1979, s 10 
31 Forskningsrapporterna från EIFO behandlade framför allt mötet mellan invandrare 
och det svenska samhället, invandringen och dess effekter på det svenska samhället och 
arbetsmarknaden, invandrarna och valet 1976 och 1979, samt invandrarnas språkkun-
skaper. DEIFO hade däremot starkt varierande ämnesval i sina rapporter; allt ifrån 
diskrimineringsutredningar och flyktingskap, till presentation av aktuell forskning inom 
området i de nordiska länderna och några invandrargruppers situation i Sverige. Detta 
aktiva statliga ställningstagande för inrättande av forskningsmiljöer är på sätt och viss 
unikt inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen. Jämför exempelvis 
med kvinnoforskningen som på egen hand inrättade och utvecklade sina forskningsmiljö-
er. Om kvinnoforskningens framväxt se exempelvis Florin, Christina & Nilsson, Bengt 
Något som liknar en oblodig revolution…!: Jämställdhetens politisering under 1960- och 
1970-talen, Umeå 2000. 
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Myndigheternas intresse ledde också till många offentliga utredningar, som i sin 

tur ledde till nya forskningsfrågor och nya statligt finansierade projekt.32 IMER-

forskningen under 1970- och 1980-talen var självfallet inte bara myndighetsori-

enterad utan det fanns forskningsmiljöer också vid en del av landets lärosäten.33  

Fram till mitten av 1990-talet hade IMER-forskningen i Sverige i stora drag 

fyra olika inriktningar. För det första forskning om specifika invandrargrupper, 

deras upplevelse av majoritetssamhället, kring den identitetsförändring och de 

kulturmöten med majoritetsbefolkningen som invandringen inneburit. För det 

andra forskning om invandrarnas språkförhållanden och invandrarbarnens två-

språkighet i skolan. Den tredje inriktningen har varit forskning om invandrarna 

på arbetsmarknaden, bl.a. om språksvårigheter och dess påverkan på arbetsvill-

koren, anställningsvillkor, diskriminering på arbetsmarknaden samt slutligen in-

vandrarnas inverkan på den svenska ekonomin. Den fjärde inriktningen har be-

forskat invandrarna och området välfärdssamhället, framför allt mötet med sjuk-

vården, men också mötet med andra myndigheter. Min avhandling passar främst 

in i den tredje inriktningen.34 

Hans Lorentz skriver vidare att problemdefiniering och problemlösning fram 

till 1990-talet oftast var ”svenskt”, men att detta ändrades radikalt under 1990-

talet. Förklaringen till denna perspektivförskjutning finner han i att fler och fler 

personer med mångkulturell bakgrund påbörjade forskarutbildning. Han menar 
                                                 
32 Några av de första SOU inom IMER var SOU 1974: 69 Invandrarutredningen: del 3 
Invandrarna och minoriteterna, Stockholm 1974; SOU 1975: 15 Kommunal rösträtt för 
invandrare, Stockholm 1975; SOU 1981: 87 Svenskundervisning för invandrare, Stock-
holm 1981; SOU 1983: 18 Lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet, Stockholm 1981. 
33 Exempelvis Antropologisk Lingvistik (PAL) och Kulturkrock och Internationell Migra-
tion (KIM) vid Göteborgs universitet, Centrum för invandrarforskning (Ceifo) och Cent-
rum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, Centrum för multietnisk 
forskning vid Uppsala universitet, Forum för etnicitetsforskning vid Lunds universitet. 
Lorentz menar att när Ceifo bildades 1983 var en av orsakerna en reaktion på myndig-
hetsforskningen och att en del forskare ville bedriva en mer fristående forskning. När 
riksdagen 1987 beslutade att inrätta en professur i invandrarforskning tillförordnades 
Tomas Hammar tjänsten. Medan några av dessa centra fokuserade sitt intresse för speci-
fika frågor, såsom kulturmöten och tvärkulturell kommunikation vid PAL, lingvistiska 
frågor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, och islam och muslimer i Sverige vid 
KIM, hade de andra forskningscentra bredare intresseområden såsom flyktingmottagan-
det, mötet mellan majoritetssamhället och invandrarna, majoritetssamhällets förhåll-
ningssätt och invandrares upplevelser av rasism och diskriminering, samt undersökningar 
om specifika invandrargruppers kultur och identitet. Denna framställning bygger på en 
genomgång av dessa forskningscentras publikationer. Den som är intresserad av IMER-
forskningens framväxt kan utöver Lorentz bidrag bl.a. se Hammar, Tomas ”Invand-
ringspolitiken och universitetens IMER-forskning” i Mulinari, Diana & Räthzel, Nora 
(red.) Bortom etnicitet: festskrift till Aleksandra Ålund, Umeå 2006. 
34 Denna uppdelning bygger jag på en genomgång av närmare 400 avhandlingstitlar med 
sökresultat på invandr* på libris. Avhandlingarna från slutet av 1990-talet visar en så 
mycket större brokighet i ämnesval att dessa inte går att kategorisera på ett enkelt sätt. 
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att dessa forskare bidrog med sin flerkulturella kompetens till en tydlig perspek-

tivförskjutning från problemen med invandrarnas ”osvenskhet” till svenskarnas 

alltför ”svenska” sätt att se på invandrarna. Han lägger till att de nya tvärveten-

skapliga utbildningar och forskningsmiljöer som växt fram sedan 1990-talet har 

kunnat ta sig an IMER-frågorna oberörda av gamla traditioner.35 Det är min för-

hoppning att denna avhandling skall kunna uppfattas som ett bidrag till denna 

perspektivförskjutning. Det s.k. antikulturella perspektivet ifrågasätter använd-

ningen av kultur som modell för identifiering och analys av sociala problem i det 

mångkulturella samhället. Man ställer sig kritisk till förklaringen att invandrarnas 

utanförskap beror på de normer och värderingar som finns i deras säregna kultu-

rer och flyttar således fokus till strukturer och institutioner i majoritetssamhäl-

let.36 

Den anti-kulturella forskningen under senare år menar att institutioner i sam-

hället, såsom skola, socialtjänst, rättsväsende, media, arbetsförmedling, polisvä-

sende, statliga myndigheter m.m. tenderar att spela en avgörande roll för vem 

som ses som en legitim medborgare/medlem i nationen/samhället och vem som 

konstrueras som icke-tillhörande. Dessa institutioner skapar utanförskap som gör 

att den invandrade befolkningen på olika sätt förknippas med problem och hot av 

olika slag, sådant som upplevs som obekant, ovanligt och därmed osvenskt. Des-

sa negativa övertoner missgynnar och stigmatiserar invandrarna och i förläng-

ningen leder de till att invandrarna ges en underordnad position i samhället.37 

                                                 
35 Exempelvis Tema Etnicitet vid Linköpings universitets Campus Norrköping. Malmö 
högskola lockade över IMER-forskningen från Lund till en ny plattform, Södertörns hög-
skola profilerades som en mångkulturell högskola från sin start 1996 och vid Växjö uni-
versitet har forskningsprogrammet Arbetsmarknad, internationell migration och etniska 
relationer (AMER) utvecklats. Se Lorentz, Hans 2001. 
36 Anti-kulturella perspektivet började tillämpas av engelska forskare under 1980-talet 
och kom till svenska forskarvärldens kännedom framför allt via Aleksandra Ålunds skrif-
ter. Se Mulinari, Diana & Räthzel, Nora ”Inledning” i Mulinari & Räthzel (red.) 2006, s 
12f.; Hertzberg, Fredrik ”Aleksandra Ålund och den anti-kulturella vändningen i svensk 
IMER-forskning” i Mulinari & Räthzel 2006, s 119ff. Se också Ålund, Aleksandra 
Skyddsmurar: etnicitet och klass i invandrarsammanhang, Stockholm 1985; Ålund, Alek-
sandra Multikultiungdom: Kön, etnicitet, identitet, Lund 1997. 
37 Se Hertzberg, Fredrik Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet: Hur arbetsförmedla-
re förstår en etnisk segregerad arbetsmarknad, Stockholm 2003, s 3ff., 211ff.; Hedblom, 
Agneta Aktiveringspolitikens janusansikte: En studie om differentiering, inklusion och 
marginalisering, Lund 2004, s 165ff.; Brune, Ylva ”Nyhetslogik och främlingssyn i medi-
ernas konstruktion av ’invandrare’” i Borevi, Karin & Strömblad, Per (red.) Kategorise-
ring och integration: om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag, 
Stockholm SOU 2004: 48; Mörkenstam, Ulf ”Minoritetspolitik och skapandet av kollek-
tiva kategorier” i Borevi, Karin & Strömblad, Per (red.) SOU 2004:48; Ericsson, Urban 
”Den belägrade Andra och undantagstillståndets förtryck: erfarenheter av etnisk diskri-
minering i möte med polisen” i de los Reyes, Paulina (red.) Om välfärdens gränser och 
det villkorade medborgarskapet, Stockholm SOU 2006: 37; Alinia, Minoo ”Invandrare, 
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Karin Borevi och Per Strömblad skriver att själva termen invandrare, som i strikt 

mening inte betecknar annat än personer som själva flyttat från ett land till ett 

annat, på detta sätt får en annan betydelse. De menar att beteckningen förknippas 

med en negativ förförståelse och en person som inte är, och knappast heller kan 

bli, ”svensk”.38  

De senare årens IMER-forskning lyfter således fram s.k. rasifieringsprocesser, 

exkludering kontra inkludering och stigmatisering genom konstruktionen av ett 

”vi och dem” för att beskriva och förklara möten mellan diverse samhällsinstitu-

tioner och den invandrade befolkningen i Sverige. Applicerat på mitt forsknings-

problem skulle detta innebära att jag exempelvis inte söker de invandrade arbe-

tarnas eventuella passivitet inom fackföreningsrörelsen i deras egna säregna kul-

turer, utan i första hand i de villkor och förutsättningar som fackföreningsrörel-

sen historiskt erbjudit dem.  

 

Fackföreningsrörelsen och invandringen 
Trots det relativt sena forskningsintresset för invandrarfrågor är invandring inga-

lunda en ny företeelse i svensk historia. Det vore missvisande att påstå att be-

greppen invandring och invandrare är produkter av den moderna tiden och där-

med begränsa företeelserna till det moderna samhället. Däremot är den invand-

ring som omvandlade Sverige till ett mångkulturellt samhälle en 1900-

talsföreteelse, särskilt den som började med arbetskraftsinvandringen efter andra 

världskriget.39 Nedan kommer jag att presentera forskningen om den yttre grän-

sen utifrån tre perioder: tiden före efterkrigstidens arbetskraftsinvandring, perio-

den för arbetskraftsinvandringen från 1947 till 1972, samt perioden för flykting-

invandringen från 1973 och framåt. Därefter följer presentationen av forsknings-

läget kring de andra två gränserna. Jag har valt att presentera forskningsläget ut-

ifrån min modell om gränser för att tydligare kunna strukturera forskningen och 

renodla avhandlingens syfte och frågeställningar. 

 

                                                                                                                                               
’förorten’ och maktens rumsliga förankring” i Kamali, Masoud (red.) Den segregerande 
integrationen: om social sammanhållning och dess struktur, Stockholm SOU 2006: 73; 
Eliassi, Barzoo ”Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten” i Kamali, Masoud 
(red.) SOU 2006: 73; Brune, Ylva Nyheter från gränsen, Göteborgs 2004; Thomsson, 
Heléne i Sverke, Magnus & Hellgren, Johnny (red.) Medlemmen, facket och flexibilite-
ten: svensk fackföreningsrörelse i det moderna arbetslivet, Lund 2002, s 119. 
38 Borevi, Karin & Strömblad, Per ”Kategoriseringar och integration – en introduktion” i 
Borevi, Karin & Strömblad, Per (red.) SOU 2004:48, s 9ff. 
39 För en bra beskrivning av Sveriges invandringshistoria fram till arbetskraftsinvandring-
en se Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998. 
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att dessa forskare bidrog med sin flerkulturella kompetens till en tydlig perspek-

tivförskjutning från problemen med invandrarnas ”osvenskhet” till svenskarnas 

alltför ”svenska” sätt att se på invandrarna. Han lägger till att de nya tvärveten-

skapliga utbildningar och forskningsmiljöer som växt fram sedan 1990-talet har 

kunnat ta sig an IMER-frågorna oberörda av gamla traditioner.35 Det är min för-

hoppning att denna avhandling skall kunna uppfattas som ett bidrag till denna 

perspektivförskjutning. Det s.k. antikulturella perspektivet ifrågasätter använd-

ningen av kultur som modell för identifiering och analys av sociala problem i det 

mångkulturella samhället. Man ställer sig kritisk till förklaringen att invandrarnas 

utanförskap beror på de normer och värderingar som finns i deras säregna kultu-

rer och flyttar således fokus till strukturer och institutioner i majoritetssamhäl-

let.36 

Den anti-kulturella forskningen under senare år menar att institutioner i sam-

hället, såsom skola, socialtjänst, rättsväsende, media, arbetsförmedling, polisvä-

sende, statliga myndigheter m.m. tenderar att spela en avgörande roll för vem 

som ses som en legitim medborgare/medlem i nationen/samhället och vem som 

konstrueras som icke-tillhörande. Dessa institutioner skapar utanförskap som gör 

att den invandrade befolkningen på olika sätt förknippas med problem och hot av 

olika slag, sådant som upplevs som obekant, ovanligt och därmed osvenskt. Des-

sa negativa övertoner missgynnar och stigmatiserar invandrarna och i förläng-

ningen leder de till att invandrarna ges en underordnad position i samhället.37 

                                                 
35 Exempelvis Tema Etnicitet vid Linköpings universitets Campus Norrköping. Malmö 
högskola lockade över IMER-forskningen från Lund till en ny plattform, Södertörns hög-
skola profilerades som en mångkulturell högskola från sin start 1996 och vid Växjö uni-
versitet har forskningsprogrammet Arbetsmarknad, internationell migration och etniska 
relationer (AMER) utvecklats. Se Lorentz, Hans 2001. 
36 Anti-kulturella perspektivet började tillämpas av engelska forskare under 1980-talet 
och kom till svenska forskarvärldens kännedom framför allt via Aleksandra Ålunds skrif-
ter. Se Mulinari, Diana & Räthzel, Nora ”Inledning” i Mulinari & Räthzel (red.) 2006, s 
12f.; Hertzberg, Fredrik ”Aleksandra Ålund och den anti-kulturella vändningen i svensk 
IMER-forskning” i Mulinari & Räthzel 2006, s 119ff. Se också Ålund, Aleksandra 
Skyddsmurar: etnicitet och klass i invandrarsammanhang, Stockholm 1985; Ålund, Alek-
sandra Multikultiungdom: Kön, etnicitet, identitet, Lund 1997. 
37 Se Hertzberg, Fredrik Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet: Hur arbetsförmedla-
re förstår en etnisk segregerad arbetsmarknad, Stockholm 2003, s 3ff., 211ff.; Hedblom, 
Agneta Aktiveringspolitikens janusansikte: En studie om differentiering, inklusion och 
marginalisering, Lund 2004, s 165ff.; Brune, Ylva ”Nyhetslogik och främlingssyn i medi-
ernas konstruktion av ’invandrare’” i Borevi, Karin & Strömblad, Per (red.) Kategorise-
ring och integration: om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag, 
Stockholm SOU 2004: 48; Mörkenstam, Ulf ”Minoritetspolitik och skapandet av kollek-
tiva kategorier” i Borevi, Karin & Strömblad, Per (red.) SOU 2004:48; Ericsson, Urban 
”Den belägrade Andra och undantagstillståndets förtryck: erfarenheter av etnisk diskri-
minering i möte med polisen” i de los Reyes, Paulina (red.) Om välfärdens gränser och 
det villkorade medborgarskapet, Stockholm SOU 2006: 37; Alinia, Minoo ”Invandrare, 
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Karin Borevi och Per Strömblad skriver att själva termen invandrare, som i strikt 

mening inte betecknar annat än personer som själva flyttat från ett land till ett 

annat, på detta sätt får en annan betydelse. De menar att beteckningen förknippas 

med en negativ förförståelse och en person som inte är, och knappast heller kan 

bli, ”svensk”.38  

De senare årens IMER-forskning lyfter således fram s.k. rasifieringsprocesser, 

exkludering kontra inkludering och stigmatisering genom konstruktionen av ett 

”vi och dem” för att beskriva och förklara möten mellan diverse samhällsinstitu-

tioner och den invandrade befolkningen i Sverige. Applicerat på mitt forsknings-

problem skulle detta innebära att jag exempelvis inte söker de invandrade arbe-

tarnas eventuella passivitet inom fackföreningsrörelsen i deras egna säregna kul-

turer, utan i första hand i de villkor och förutsättningar som fackföreningsrörel-

sen historiskt erbjudit dem.  

 

Fackföreningsrörelsen och invandringen 
Trots det relativt sena forskningsintresset för invandrarfrågor är invandring inga-

lunda en ny företeelse i svensk historia. Det vore missvisande att påstå att be-

greppen invandring och invandrare är produkter av den moderna tiden och där-

med begränsa företeelserna till det moderna samhället. Däremot är den invand-

ring som omvandlade Sverige till ett mångkulturellt samhälle en 1900-

talsföreteelse, särskilt den som började med arbetskraftsinvandringen efter andra 

världskriget.39 Nedan kommer jag att presentera forskningen om den yttre grän-

sen utifrån tre perioder: tiden före efterkrigstidens arbetskraftsinvandring, perio-

den för arbetskraftsinvandringen från 1947 till 1972, samt perioden för flykting-

invandringen från 1973 och framåt. Därefter följer presentationen av forsknings-

läget kring de andra två gränserna. Jag har valt att presentera forskningsläget ut-

ifrån min modell om gränser för att tydligare kunna strukturera forskningen och 

renodla avhandlingens syfte och frågeställningar. 

 

                                                                                                                                               
’förorten’ och maktens rumsliga förankring” i Kamali, Masoud (red.) Den segregerande 
integrationen: om social sammanhållning och dess struktur, Stockholm SOU 2006: 73; 
Eliassi, Barzoo ”Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten” i Kamali, Masoud 
(red.) SOU 2006: 73; Brune, Ylva Nyheter från gränsen, Göteborgs 2004; Thomsson, 
Heléne i Sverke, Magnus & Hellgren, Johnny (red.) Medlemmen, facket och flexibilite-
ten: svensk fackföreningsrörelse i det moderna arbetslivet, Lund 2002, s 119. 
38 Borevi, Karin & Strömblad, Per ”Kategoriseringar och integration – en introduktion” i 
Borevi, Karin & Strömblad, Per (red.) SOU 2004:48, s 9ff. 
39 För en bra beskrivning av Sveriges invandringshistoria fram till arbetskraftsinvandring-
en se Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998. 
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Arbetskraftsinvandring före 1947 
Under andra hälften av 1800-talet tillämpade Sverige till största del ett fritt folk-

utbyte med resten av Europa. Inställningen till denna liberala invandringspolitik 

började ändras i början av 1900-talet när godsägare i Skåne 1904, genom den då 

nybildade Lantarbetsgivarföreningen, rekryterade säsongsarbetare från Galizien 

till sina sockerodlingar.40 Att denna arbetskraftsinvandring skedde parallellt med 

en strejk om löner och organisationsrätt har lett till olika tolkningar inom forsk-

ningen om orsaken till rekryteringen av de galiziska arbetarna.  

Statsvetaren Thomas Hammar skriver i sin avhandling att den fackliga reak-

tionen mot galizierna inte lät vänta på sig länge. I samtida socialdemokratiska 

tidningar beskrevs dessa arbetare som ”slavimport” och ”främmande inkräkta-

re”. Alltså upplevde arbetarrörelsen denna arbetskraftsinvandring som en medve-

ten strategi från arbetsgivarna för att försvaga strejkens genomslagskraft. Det 

fackliga motståndet ledde, enligt Hammar, så småningom till en resolution i 

Malmö under parollen ”Sverige åt svenskarna”. Det fackliga motståndet mot ga-

lizierna förklaras av Hammar i termer som nationalism, xenofobi, protektionism 

och arbetsmarknadshot samt hot mot ordning och säkerhet i landet. Han menar 

vidare att denna episod kom att sätta sina spår i arbetarrörelsen och påverka dess 

inställning till invandring och invandrare för en lång tid framöver. Hammar för-

klarar således fackföreningsrörelsens inställning till invandrad arbetskraft i början 

av förra sekelskiftet och under mellankrigstiden utifrån kulturaspekter.41 

Historikern Lars Olsson menar däremot att galiziernas roll som strejkbrytare 

är överdriven, att de inte spelade en större roll i strejkbryteriet än de inhemska 

arbetarna, och att ett flertal av dem valde att organisera sig fackligt sedan de upp-

lysts om lantarbetarnas strejk.42 Mats Olsson, också han historiker, skriver å sin 

sida att galizierna i många fall var ovetande om strejken och att de i en del fall 

avbröt kontraktet och reste hem under tumultartade former när de fick förhål-

landena klara för sig.43 

En annan invandrargrupp i början av förra seklet var italienska musiker och 

hantverkare. Etnologen Ingvar Svanberg och historikern Mattias Tydén skriver 

att dessa musiker var mycket omdebatterade i samtiden, att det svenska musiker-

förbundet var emot dem då de konkurrerade om spelplatser på restauranger och 
                                                 
40 Dagens gränstrakter mellan Polen och Ukraina. 
41 Hammar, Tomas Sverige åt svenskarna: Invandringspolitik, utlänningskontroll och 
asylrätt 1900-1930, Stockholm 1964, s 32ff. 
42 Olsson, Lars ”Skånska godsägare och galiziska roepigor: Kapitalism, betodling och 
arbetarimport före första världskriget” i Norrlid, Ingemar (red.) Över gränser: Festskrift 
till Birgitta Odén, Lund 1987.  
43 Olsson, Mats ”Storjordbruk, statare och andra” i Lundh, Christer & Olsson, Mats 
(red.) Statarliv – i myt och verklighet, Hedemora 2008. 
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andra näringsställen samt att deras närvaro bidrog till diskussionen om stängning 

av gränserna för utländsk invandring.44 Musikerinvandring skedde också i sam-

band nazismens frammarsch i Tyskland. Musikvetaren och dirigenten Paul Stem-

pel skriver att det inom Musikerförbundet fördes högljudda diskussioner om de 

judiska musikerflyktingarna och att tonen angav en invasion av musiker till Sve-

rige trots att invandringen var ytterst begränsad. Stempels utgångspunkt är den 

fackliga protektionistiska retorikern. Han ställer sig frågan om den hade antise-

mitiska grunder eller om det rörde sig om att bevaka de egna medlemmarnas in-

tressen i en dramatisk tid då ljudfilmen tog plats på biografer och alla biografpia-

nister blev arbetslösa. Han framhåller att förbundet hade ett stort inflytande över 

vilka musiker som släpptes in i landet genom sin roll som remissinstans till Social-

styrelsen och att det hade som utgångspunkt att skydda sina medlemmars intres-

sen. Han skriver dock också att antisemitismen fanns i förbundet och att man 

trots sitt avståndstagande från nazismen och antisemitismen hade samarbete med 

de nazistiska myndigheterna.45 

Vid andra världskrigets utbrott fanns det drygt 5.000 flyktingar i Sverige. 

Denna siffra ökade kraftigt i slutet av kriget och den 1 december 1944 uppgick 

antalet flyktingar till drygt 185.000. Statens flyktinghjälp (senare Statens flyk-

tingnämnd), och privata flyktingorganisationer genomförde ambitiösa försök att 

slussa flyktingarna ut i arbetslivet. De placerades initialt där det var brist på ar-

betskraft. En klar könsfördelning kunde iakttas i valet av utplacering av flykting-

arna; män inom industrin, jordbruket och skogsavverkningar och kvinnor inom 

textilbranschen och i husliga tjänster.46  

Lars Olsson skriver att utplaceringen av flyktingarna på utvalda arbetsplatser 

var instrumentell. Han menar att flyktingarna placerades på arbetsplatser med 

dålig betalning och slitsamma arbetsuppgifter, vilka de svenska arbetarna undvek. 

Lantarbetarnas fackförbund engagerade sig, enligt Olsson, inte mer i flyktingar-

nas placering inom jordbruket än genom att kräva att de skulle ha samma löner 

som de svenska arbetarna och att svensk arbetskraft inte skulle undanträngas. 

Olsson skriver vidare att flyktingarna på detta sätt utgjorde en brytpunkt i Sveri-

ges migrationshistoria, från ett emigrationsland till ett immigrationsland och från 

                                                 
44 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 248. Journalisten Christian Catomeris har 
kartlagt denna invandring detaljerat i boken Gipskattor och positiv: italienare i Stock-
holm 1896-1910, men han nämner inte någon facklig reaktion på denna invandring.  
45 Stempler, Paul Protektionism eller lojalitet? Svenska musikerförbundet och utlänning-
arna 1933-1945, Stockholm 2007. 
46 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 273-287, 325; Hansen, Lars-Erik Jämlik-
het och valfrihet: En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt, Stockholm 
2001, s 12f.; Lindberg, Hans Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-
1941, Stockholm 1973; Svensson, Anders 1992, s 102f. 
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44 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 248. Journalisten Christian Catomeris har 
kartlagt denna invandring detaljerat i boken Gipskattor och positiv: italienare i Stock-
holm 1896-1910, men han nämner inte någon facklig reaktion på denna invandring.  
45 Stempler, Paul Protektionism eller lojalitet? Svenska musikerförbundet och utlänning-
arna 1933-1945, Stockholm 2007. 
46 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 273-287, 325; Hansen, Lars-Erik Jämlik-
het och valfrihet: En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt, Stockholm 
2001, s 12f.; Lindberg, Hans Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-
1941, Stockholm 1973; Svensson, Anders 1992, s 102f. 
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ett arbetskraftsexporterande land till ett arbetskraftsimporterande.47 Viktigt att ta 

med för den fortsatta undersökningen från Olssons studie är de fackliga kraven 

på samma löner för flyktingarna som de svenska arbetarna samt att svensk ar-

betskraft inte skulle undanträngas. Invandrarna upplevdes alltså som ett konkur-

renshot. 

Historikern Björn Horgby visar i sin studie Dom där: Främlingsfientligheten 

och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960 att det fortfarande efter kriget och 

in på 1950-talet härskade xenofobiska stämningar bland arbetarna och deras 

fackliga företrädare. Han menar att medan skandinaver, västeuropéer och nord-

amerikaner i allmänhet tycktes ha hög status, ansågs finländare, öst-, mellan- och 

sydeuropéer ha lägre status. Dessa distanseringsstrategier, såsom stereotypisering 

och exotisering, fyllde enligt Horgby syftet att utöka det kulturella avståndet mel-

lan ”vi” och ”de andra” för att på så sätt förstärka den egna gruppens makt i 

förhållande till den utländska arbetskraften. En annan strategi, som syftade till 

detsamma var, enligt Horgby, identitetshävdande berättelser om egna gemen-

samma drag, såsom den svenska modellens framväxt, skötsamhetsprojektet, min-

nen från barndomen och välfärdsstatens välsignelser samt berättelser om säregen-

heter hos ”de andra” som bröt mot den egna historien och kulturen. Horgby me-

nar att invandrarna stigmatiserades som icke skötsamma snyltare och att den out-

sagda undertexten när invandrarfrågor diskuterades var att de parasiterade på det 

välstånd som generationer av svenskar hade byggt upp.48 Enligt Horgby handlade 

den socialdemokratiska diskursen, men också den fackliga, både på lokal- och 

riksnivå under första hälften av 1900-talet i huvudsak om invandringskontroll.  

Den hade en nationell utgångspunkt. Horgby skriver också att diskursen inte var 

entydig, utan inrymde motsättningar, framför allt i synen på politiska flyktingar. 

De var välkomna, men endast i sådan omfattning att de inte påverkade arbets-

marknaden. Den förbehölls svenska arbetare.49 Horgbys studie ger insikter om 

fackföreningsrörelsens reaktion på invandring och invandrare; exempelvis den 

nationella utgångspunkten som särhållande mellan den svenska och den invand-

rade arbetskraften, som även Hammar och Olsson varit inne på, men också sä-

kerställandet och förstärkandet av den egna maktdominansen i relation till de 

invandrade arbetarna bl.a. genom distanseringsstrategier. 

 

                                                 
47 Olsson, Lars 1995, s 57f, 78f, 150ff. 
48 Horgby, Björn 1996, s 126. 
49 Horgby, Björn 1996, s 77, 140ff., 173. 
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Arbetskraftsinvandringens skede 1946-1972 
Som nämndes inledningsvis började efterkrigstidens arbetskraftsinvandring med 

de italienska arbetarna 1947 och fortsatte sedan med ungersk och sudettysk ar-

betskraftsinvandring från Österrike. Dessa första tre arbetskraftsinvandringar har 

behandlats relativt utförligt i var sin bok. Journalisten Arne Järtelius har behand-

lat den italienska invandringen i boken Drömmen om Sverige: Italienare i Väs-

terås 1947-1987, ekonomhistorikern Rudolf Tempsch den sudettyska i avhand-

lingen Från Centraleuropa till folkhemmet: Den sudettyska invandringen till Sve-

rige 1938-1955, och historikern Anders Svensson den ungerska i avhandlingen 

Ungrare i folkhemmet: svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skugga. Av de tre 

är det bara Järtelius som, om än relativt översiktligt, tar upp mötet med fackföre-

ningsrörelsen. Likväl nämner alla tre kravet på fackligt medlemskap för efter-

krigstidens första arbetskraftsinvandrare, men en mer ingående analys saknas.50 

Både Järtelius och Tempsch menar att det fanns en samstämmighet mellan LO 

och SAF om att arbetskraftsbristen i landet enklast kunde lösas genom arbets-

kraftsinvandring. Hos Svensson heter de samstämmiga parterna näringslivet och 

staten.51 Järtelius skriver vidare att Metall hade en negativ inställning till arbets-

kraftsinvandringen till att börja med och att dess ordförande, Oskar Westerlund, 

hellre ville se kvinnor på arbetsmarknaden, men att fackförbundet efter påtryck-

ningar från staten och LO gått med på arbetskraftsinvandringen mot att aktuellt 

fackförbund i förväg skulle rådfrågas.52 Metalls negativa inställning till arbets-

kraftsinvandringen lyfts fram även av Rudolf Tempsch, Anders Svensson, rättsso-

ciologen Joachim Nelhans och historikern Gunhild Kyle som alla menar att lan-

dets arbetskraftsreserver, eller med det samtida uttrycket ”partiellt arbetsföra” 

d.v.s. gifta kvinnor, handikappade och äldre, lyftes fram av fackföreningsrörelsen 

som alternativ till arbetskraftsinvandringen för att lösa arbetskraftsbristen.53  

                                                 
50 Tempsch, Rudolf 1997, s 253; Svensson, Anders 1992, s 103; Järtelius, Arne 1987, s 
24ff. 
51 Tempsch, Rudolf 1997, s 155ff.; Järtelius, Arne 1987, s 31ff.; Svensson, Anders 1992, 
s 103. 
52 Järtelius, Arne 1987, s 24ff. 
53 Nelhans, Joachim Utlänningen på arbetsmarknaden: de rättsliga förutsättningarna för 
utlännings tillträde till den svenska arbetsmarknaden, Lund 1973, s 138ff.; Tempsch, 
Rudolf 1997, s 219ff.; Kyle, Gunhild Gästarbeterska i manssamhället: studier om indu-
striarbetande kvinnors villkor i Sverige, Stockholm 1979, s 199f.; Svensson, Anders 
1992, s 103. Hur partiell arbetskraft skulle nyttjas var en stor fråga under tidig efter-
krigstid. Historikern Henrik Karlsson skriver i ett pågående avhandlingsprojekt vid Öre-
bro universitet om läkarkårens professionalisering och påvisar bl.a. hur diskussioner för-
des inom vården om möjligheterna att höja ”den partiella arbetskraftens” arbetsförmåga 
för att kunna använda den som alternativ till arbetskraftsinvandringen. Historikern Anna 
Pettersson, också i ett pågående avhandlingsprojekt vid Örebro universitet, påvisar hur 
diskussioner fördes om ”partiellt arbetsföras” arbete på lokal nivå när hon analyserar 
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rige 1938-1955, och historikern Anders Svensson den ungerska i avhandlingen 

Ungrare i folkhemmet: svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skugga. Av de tre 

är det bara Järtelius som, om än relativt översiktligt, tar upp mötet med fackföre-

ningsrörelsen. Likväl nämner alla tre kravet på fackligt medlemskap för efter-

krigstidens första arbetskraftsinvandrare, men en mer ingående analys saknas.50 

Både Järtelius och Tempsch menar att det fanns en samstämmighet mellan LO 

och SAF om att arbetskraftsbristen i landet enklast kunde lösas genom arbets-

kraftsinvandring. Hos Svensson heter de samstämmiga parterna näringslivet och 

staten.51 Järtelius skriver vidare att Metall hade en negativ inställning till arbets-

kraftsinvandringen till att börja med och att dess ordförande, Oskar Westerlund, 

hellre ville se kvinnor på arbetsmarknaden, men att fackförbundet efter påtryck-

ningar från staten och LO gått med på arbetskraftsinvandringen mot att aktuellt 

fackförbund i förväg skulle rådfrågas.52 Metalls negativa inställning till arbets-

kraftsinvandringen lyfts fram även av Rudolf Tempsch, Anders Svensson, rättsso-

ciologen Joachim Nelhans och historikern Gunhild Kyle som alla menar att lan-

dets arbetskraftsreserver, eller med det samtida uttrycket ”partiellt arbetsföra” 

d.v.s. gifta kvinnor, handikappade och äldre, lyftes fram av fackföreningsrörelsen 

som alternativ till arbetskraftsinvandringen för att lösa arbetskraftsbristen.53  

                                                 
50 Tempsch, Rudolf 1997, s 253; Svensson, Anders 1992, s 103; Järtelius, Arne 1987, s 
24ff. 
51 Tempsch, Rudolf 1997, s 155ff.; Järtelius, Arne 1987, s 31ff.; Svensson, Anders 1992, 
s 103. 
52 Järtelius, Arne 1987, s 24ff. 
53 Nelhans, Joachim Utlänningen på arbetsmarknaden: de rättsliga förutsättningarna för 
utlännings tillträde till den svenska arbetsmarknaden, Lund 1973, s 138ff.; Tempsch, 
Rudolf 1997, s 219ff.; Kyle, Gunhild Gästarbeterska i manssamhället: studier om indu-
striarbetande kvinnors villkor i Sverige, Stockholm 1979, s 199f.; Svensson, Anders 
1992, s 103. Hur partiell arbetskraft skulle nyttjas var en stor fråga under tidig efter-
krigstid. Historikern Henrik Karlsson skriver i ett pågående avhandlingsprojekt vid Öre-
bro universitet om läkarkårens professionalisering och påvisar bl.a. hur diskussioner för-
des inom vården om möjligheterna att höja ”den partiella arbetskraftens” arbetsförmåga 
för att kunna använda den som alternativ till arbetskraftsinvandringen. Historikern Anna 
Pettersson, också i ett pågående avhandlingsprojekt vid Örebro universitet, påvisar hur 
diskussioner fördes om ”partiellt arbetsföras” arbete på lokal nivå när hon analyserar 
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En analys av kravet på fackligt medlemskap hittar man däremot i Joachim 

Nelhans avhandling, som i första hand handlar om invandringspolitikens till-

komst och utveckling, men som också berör fackföreningsrörelsens hållning till 

arbetskraftsinvandringen. Han menar att kravet på fackligt medlemskap för ar-

betskraftsinvandrarna berodde på en eftergift för fackförbunden, och då främst 

för Metall, för att arbetskraftsinvandringen överhuvudtaget skulle kunna realise-

ras. Metalls förbundsstyrelse hade, enligt Nelhans, lyft fram tre förklaringar till 

sin skeptiska inställning: erfarenheter av svårigheter med utländsk arbetskraft 

som redan var anställd inom industrin, bostadsbrist och stora kostnader i sam-

band med invandringen. Han menar vidare att regeringen ansåg att fackförbun-

den skulle försvara invandrarnas intressen, som de själva p.g.a. sitt språkhandi-

kapp inte hade möjligheter till. Det var detta som låg bakom kravet på fackligt 

medlemskap. Han menar också att fackföreningsrörelsen tog denna uppgift på 

allvar genom att kräva att den invandrade arbetskraften skulle ha samma löne- 

och anställningsvillkor som den inhemska. Nelhans undersöker också fackföre-

ningsrörelsens agerande som remissinstans i samband med näringslivets ansök-

ningar om kollektiv eller individuell rekrytering av arbetskraft utomlands och 

menar i sin analys att fackföreningsrörelsen hade en negativ inställning till ar-

betskraftsinvandringen under 1960-talet. Ett större antal utländska arbetare be-

traktades av facket som ett hot mot det sociala utvecklingsprogram som de var 

initiativtagare till. Facket började därför, från 1967, ställa krav på en reglering av 

den utomnordiska arbetskraftsinvandringen. Detta tolkas av Nelhans i termer av 

protektionism och ett sätt att undvika underbudskonkurrens.54  

Den fackliga protektionismen och rädslan för konkurrens från första hälften 

av 1900-talet var således aktuellt för LO-kollektivet även under tidig efterkrigs-

tid. Detta underströks också av Invandrarutredningen från 1974. I en enkätun-

dersökning om svenskarnas inställning till invandring kunde utredarna se att 

rädslan för och motviljan mot invandrare var mer uttalad bland dem som ansåg 

sig tillhöra arbetarklassen. Utredarna menade att svenskarnas inställning till in-

vandring framförallt var en fråga om bildning och klass eftersom tendenserna till 

                                                                                                                                               
välfärdsanordningar i Hällefors kommun. Pettersson skriver att Arbetsmarknadskommis-
sionen laborerade med tanken om kvinnlig arbetskraft 1946-47 som alternativ till ar-
betskraftsinvandring, men att aktörerna inte kunde enas. Diskussioner och förslag gick ut 
på hur sociala reformer, bl.a. daghem, skulle inrättas för att samhället skulle underlätta 
för de gifta kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden, samt hur män skulle börja ta 
mer ansvar för hem och barn. Enligt Pettersson talade samtidens genusordning emot de 
gifta kvinnornas inträde till förvärvsarbete. 
54 Nelhans, Joachim 1973, s 139ff., 173ff., 185ff.  
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rädsla och motvilja var högre bland människor med lägre inkomst än hos dem 

med högre inkomst.55  

Gunhild Kyle behandlar i sin bok Gästarbeterska i manssamhället den kvinn-

liga arbetskraftens villkor på arbetsmarknaden, men tar också i ett kapitel upp 

fackets syn på arbetskraftsinvandringen kontra kvinnornas platstagande på ar-

betsmarknaden. Hon menar att LO framhöll kvinnorna som alternativ till arbets-

kraftsinvandring, dels under andra hälften av 1940-talet, dels under 1960-talet. 

Enligt Kyle var invandring det sista alternativet för LO under 1960-talet. Hon 

menar däremot att LO passivt accepterade en omfattande arbetskraftsinvandring 

under 1950-talet.56  

Sociologen Woukko Knocke gör en liknande periodisering av fackföreningsrö-

relsens inställning till invandring och menar att facket under 1940-talets sista år 

förhöll sig negativt, och under 1950-talet passivt till fenomenet. Inställningen till 

den nordiska invandringen beskriver hon däremot som passiv under hela perio-

den. Hon menar vidare att fackföreningsrörelsen hade inställningen att kvinnor 

och partiellt arbetsföra skulle mobiliseras och prioriteras före arbetskraftsinvand-

ring, men att denna inställning var ambivalent:  

 
Women’s organisations and the trade unions were negative towards the immigra-

tion of labour, and spoke in favour of mobilising domestic labour reserves, espe-

cially the large number of married women. But no steps were taken by the unions 

to facilitate the entry of women into the labour market.57 

 

Även historikern Yvonne Hirdman behandlar frågan om kvinnor eller arbets-

kraftsinvandrare och beskriver, liksom Kyle, 1960-talet som att kvinnor valdes 

före invandrad arbetskraft. Hon konstaterar samtidigt att denna prioritering var 

ett sätt att fördröja lösningen av arbetskraftsbristen och en strategi som gynnade 

den (inhemska) manliga arbetskraften. Hon understryker dock att även om det 

fanns röster som var positivt inställda till kvinnor på arbetsmarknaden, så härs-

                                                 
55 SOU 1974: 70 Invandrarutredningen. Del 4, Bilagadel till huvudbetänkandet, Stock-
holm 1974s 157f, 169ff. 
56 Kyle, Gunhild 1979, se kapitlet ”Kvinnor eller invandrare” s 199ff. 
57 Knocke, Wuokko “Sweden: Insiders outsider the Trade union mainstream” i Penninx, 
Rinus & Roosblad, Judith Trade Unions, Immigration and Immigrants in Europe 1960-
1993: A Comparative Study of the Actions of Trade Unions in Seven West European 
Countries, New York 2000, s 157ff., citat s 157f.; se också Knocke, Wuokko Invandrare 
möter facket: Betydelsen av hemlandsbakgrund och hemvist i arbetslivet, Stockholm 
1981, s 6, 95.  
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En analys av kravet på fackligt medlemskap hittar man däremot i Joachim 

Nelhans avhandling, som i första hand handlar om invandringspolitikens till-

komst och utveckling, men som också berör fackföreningsrörelsens hållning till 

arbetskraftsinvandringen. Han menar att kravet på fackligt medlemskap för ar-

betskraftsinvandrarna berodde på en eftergift för fackförbunden, och då främst 

för Metall, för att arbetskraftsinvandringen överhuvudtaget skulle kunna realise-

ras. Metalls förbundsstyrelse hade, enligt Nelhans, lyft fram tre förklaringar till 

sin skeptiska inställning: erfarenheter av svårigheter med utländsk arbetskraft 

som redan var anställd inom industrin, bostadsbrist och stora kostnader i sam-

band med invandringen. Han menar vidare att regeringen ansåg att fackförbun-

den skulle försvara invandrarnas intressen, som de själva p.g.a. sitt språkhandi-

kapp inte hade möjligheter till. Det var detta som låg bakom kravet på fackligt 

medlemskap. Han menar också att fackföreningsrörelsen tog denna uppgift på 

allvar genom att kräva att den invandrade arbetskraften skulle ha samma löne- 

och anställningsvillkor som den inhemska. Nelhans undersöker också fackföre-

ningsrörelsens agerande som remissinstans i samband med näringslivets ansök-

ningar om kollektiv eller individuell rekrytering av arbetskraft utomlands och 

menar i sin analys att fackföreningsrörelsen hade en negativ inställning till ar-

betskraftsinvandringen under 1960-talet. Ett större antal utländska arbetare be-

traktades av facket som ett hot mot det sociala utvecklingsprogram som de var 

initiativtagare till. Facket började därför, från 1967, ställa krav på en reglering av 

den utomnordiska arbetskraftsinvandringen. Detta tolkas av Nelhans i termer av 

protektionism och ett sätt att undvika underbudskonkurrens.54  

Den fackliga protektionismen och rädslan för konkurrens från första hälften 

av 1900-talet var således aktuellt för LO-kollektivet även under tidig efterkrigs-

tid. Detta underströks också av Invandrarutredningen från 1974. I en enkätun-

dersökning om svenskarnas inställning till invandring kunde utredarna se att 

rädslan för och motviljan mot invandrare var mer uttalad bland dem som ansåg 

sig tillhöra arbetarklassen. Utredarna menade att svenskarnas inställning till in-

vandring framförallt var en fråga om bildning och klass eftersom tendenserna till 

                                                                                                                                               
välfärdsanordningar i Hällefors kommun. Pettersson skriver att Arbetsmarknadskommis-
sionen laborerade med tanken om kvinnlig arbetskraft 1946-47 som alternativ till ar-
betskraftsinvandring, men att aktörerna inte kunde enas. Diskussioner och förslag gick ut 
på hur sociala reformer, bl.a. daghem, skulle inrättas för att samhället skulle underlätta 
för de gifta kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden, samt hur män skulle börja ta 
mer ansvar för hem och barn. Enligt Pettersson talade samtidens genusordning emot de 
gifta kvinnornas inträde till förvärvsarbete. 
54 Nelhans, Joachim 1973, s 139ff., 173ff., 185ff.  
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rädsla och motvilja var högre bland människor med lägre inkomst än hos dem 

med högre inkomst.55  

Gunhild Kyle behandlar i sin bok Gästarbeterska i manssamhället den kvinn-

liga arbetskraftens villkor på arbetsmarknaden, men tar också i ett kapitel upp 

fackets syn på arbetskraftsinvandringen kontra kvinnornas platstagande på ar-

betsmarknaden. Hon menar att LO framhöll kvinnorna som alternativ till arbets-

kraftsinvandring, dels under andra hälften av 1940-talet, dels under 1960-talet. 

Enligt Kyle var invandring det sista alternativet för LO under 1960-talet. Hon 

menar däremot att LO passivt accepterade en omfattande arbetskraftsinvandring 

under 1950-talet.56  

Sociologen Woukko Knocke gör en liknande periodisering av fackföreningsrö-

relsens inställning till invandring och menar att facket under 1940-talets sista år 

förhöll sig negativt, och under 1950-talet passivt till fenomenet. Inställningen till 

den nordiska invandringen beskriver hon däremot som passiv under hela perio-

den. Hon menar vidare att fackföreningsrörelsen hade inställningen att kvinnor 

och partiellt arbetsföra skulle mobiliseras och prioriteras före arbetskraftsinvand-

ring, men att denna inställning var ambivalent:  

 
Women’s organisations and the trade unions were negative towards the immigra-

tion of labour, and spoke in favour of mobilising domestic labour reserves, espe-

cially the large number of married women. But no steps were taken by the unions 

to facilitate the entry of women into the labour market.57 

 

Även historikern Yvonne Hirdman behandlar frågan om kvinnor eller arbets-

kraftsinvandrare och beskriver, liksom Kyle, 1960-talet som att kvinnor valdes 

före invandrad arbetskraft. Hon konstaterar samtidigt att denna prioritering var 

ett sätt att fördröja lösningen av arbetskraftsbristen och en strategi som gynnade 

den (inhemska) manliga arbetskraften. Hon understryker dock att även om det 

fanns röster som var positivt inställda till kvinnor på arbetsmarknaden, så härs-

                                                 
55 SOU 1974: 70 Invandrarutredningen. Del 4, Bilagadel till huvudbetänkandet, Stock-
holm 1974s 157f, 169ff. 
56 Kyle, Gunhild 1979, se kapitlet ”Kvinnor eller invandrare” s 199ff. 
57 Knocke, Wuokko “Sweden: Insiders outsider the Trade union mainstream” i Penninx, 
Rinus & Roosblad, Judith Trade Unions, Immigration and Immigrants in Europe 1960-
1993: A Comparative Study of the Actions of Trade Unions in Seven West European 
Countries, New York 2000, s 157ff., citat s 157f.; se också Knocke, Wuokko Invandrare 
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1981, s 6, 95.  
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kade fortfarande uppfattningen att kvinnlig arbetskraft under inga omständighe-

ter fick hota manliga arbetares position.58  

Om LO:s val mellan kvinnor och arbetskraftsinvandrare skriver också socio-

logen Anders Neergaard. Han menar att valet blev en kompromiss. Medan kvin-

norna sysselsattes i den offentliga tjänstesektorn, kom invandrarna, både män och 

kvinnor, att arbeta inom industrin.59  

Frågan om valet mellan arbetskraftsinvandrare och kvinnor kommer jag att 

behandla i kapitel fyra och det finns där anledning att återkomma till forskningen 

om huruvida dessa två arbetargrupper ställdes mot varandra eller inte. Det vikti-

ga att ta fasta på här är fackets kluvna inställning över tid och att flera forskare 

lyfter fram den fackliga protektionismen till förmån för de egna medlemmarna. 

Ekonomhistorikerna Christer Lundh och Rolf Ohlsson ger i boken Från ar-

betskraftsimport till flyktinginvandring en översiktlig bild av invandringen till 

Sverige. De menar att fackets ändrade syn på invandringen under 1960-talet be-

rodde på den ökade och ändrade invandringsstrukturen i mitten av 1960-talet då 

Sverige tillämpade fri invandring. En större del av dem som migrerade till Sverige 

under denna tid kom från kulturellt och språkligt mer avlägsna länder än tidigare, 

såsom Turkiet, Grekland och Jugoslavien. Författarna menar vidare att LO reso-

nerade i termer av att invandrarna utnyttjades av vissa arbetsgivare i lönepres-

sande syfte.60  

Från slutet av 1960-talet började LO diskutera i termer av mångfald istället 

för att förespråka ”försvenskning” av invandrarna. Lundh skriver, i en artikel i 

tidskriften Arbetarhistoria, att detta var en logisk följd av den ändrade invand-

ringsstrukturen från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring. Denna tolk-

ning bygger han på att arbetskraftsinvandrarna i första hand kom för att arbeta 

och därför direkt hamnade i kontakt med facket som ville se dem integreras i kol-

lektivet. Flyktingarna däremot, menar Lundh, hamnade inte på arbetsmarknaden 

direkt. Deras väg till arbete dröjde. Fackets inställning till den utomnordiska ar-

betskraftsinvandringen var, enligt Lundh, att den skulle ske i organiserade former 

efter arbetsmarknadens behov och samhällets resurser. Enligt Lundh agerade LO 

alltid utifrån inställningen att invandringen varken fick äventyra den fulla syssel-

sättningen, strukturomvandlingen eller den solidariska lönepolitiken. Därför me-

nar han att dessa krav och ökade anpassningsåtgärder från slutet av 1960-talet 

                                                 
58 Hirdman, Yvonne Med kluven tunga: LO och genusordningen, Stockholm 1998, s 83f, 
186ff. 
59 Neergaard, Anders “I goda och dåliga tider: invandrade kvinnors underordning” i Mu-
linari & Räthzel 2006. 
60 Lund, Christer & Ohlsson, Rolf 1999. 
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bör tolkas utifrån fackliga ambitioner att rädda den svenska modellen och ses 

som ett samhällsansvar.61  

På ett liknande sätt menar ekonomhistorikern Torbjörn Lundqvist att LO:s 

ställningstagande till arbetskraftsinvandring utgick från en kontext om full syssel-

sättningspolitik och håller således med Lundh och Ohlsson om den fulla syssel-

sättningspolitikens betydelse för den fackliga inställningen till arbetskraftsinvand-

ring.62  

Det viktiga att ta med sig för den fortsatta studien utifrån dessa ekonomhisto-

rikers studier är deras framhållande av den fulla sysselsättningspolitiken som en 

garanti för de fackliga intressena samt påpekande om den fackliga uppfattningen 

att invandrarna dels utnyttjades av arbetsgivarna i lönepressande syfte, dels sågs 

som ett hot mot den svenska modellens existens. 

Inom forskningsprogrammet Arbetsmarknad, internationell migration och et-

niska relationer (AMER) vid Växjö universitet har det under de senare åren be-

drivits forskning som är relevant för denna avhandling. Historikern Johan Svan-

berg menar i sin studie av den jugoslaviska arbetskraftsinvandringen till Svenska 

Fläktfabriken i Växjö kring 1970 att Metallförbundet och den lokala Metallklub-

ben hade en nästintill total kontroll över arbetsgivarens rekrytering av arbets-

kraftsinvandrare genom sitt inflytande över AMS via remissförfarandet.63 Atilla 

Lajos konstaterar i sin undersökning kring importen av den ungerska arbets-

kraftsinvandringen 1947 att AK:s uttagningskommitté förutom att kräva intyg 

om fackföreningsmedlemskap i hemlandet också kontrollerade de preliminärt 

uttagnas fackliga kunskaper genom ett frågeformulär. Man gjorde skillnad mellan 

dem som kunde antas återvända till sitt hemland och dem som kunde antas bo-

sätta sig permanent i Sverige. AK föredrog, enligt Lajos, unga personer med bra 

yrkesvana och lång yrkeserfarenhet, eller yrkesskickliga personer som var högst 

35 år gamla.64 Historikern Jesper Johansson undersöker i sin avhandling, ”Så gör 

vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här”: Retorik och praktik i LO:s invand-

rarpolitik 1945-1981, LO:s invandrarpolitiska retorik, den ideologi och praktik 

LO förmedlade och praktiserade avseende invandrarnas integrering i den fackliga 
                                                 
61 Lundh, Christer “Invandrarna i den svenska modellen: hot eller reserv? Fackligt pro-
gram på 1960-talet” i Arbetarhistoria 1994, nr 70, s 35f. 
62 Lundqvist, Torbjörn ”Arbetskraft och konkurrensbegränsning: aktörsperspektiv på 
den svenska modellen och framtiden”, Institutet för framtidsstudier, arbetsrapport 
2002:13; Lundqvist, Torbjörn ”Arbetskraftsinvandringen och facket: Debatt och historia 
i framtidsperspektiv” i Malmberg, Bo & Sommestad, Lena (red.) Befolkning och välfärd: 
Perspektiv på framtidens välfärdspolitik, Institutet för framtidsstudier, Stockholm 2002. 
63 Svanberg, Johan 2005, s 26ff., 64ff., 124f. 
64 Lajos, Atilla 2006. På ett liknande sätt skriver Rudolf Tempsch att myndigheterna ut-
ifrån en rationalitetsskala gjorde bedömningar av påtänkta invandrares arbetsmarknads-
värde. Se Rudolf Tempsch, 1997, s 147. 
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kade fortfarande uppfattningen att kvinnlig arbetskraft under inga omständighe-

ter fick hota manliga arbetares position.58  

Om LO:s val mellan kvinnor och arbetskraftsinvandrare skriver också socio-

logen Anders Neergaard. Han menar att valet blev en kompromiss. Medan kvin-

norna sysselsattes i den offentliga tjänstesektorn, kom invandrarna, både män och 

kvinnor, att arbeta inom industrin.59  

Frågan om valet mellan arbetskraftsinvandrare och kvinnor kommer jag att 

behandla i kapitel fyra och det finns där anledning att återkomma till forskningen 

om huruvida dessa två arbetargrupper ställdes mot varandra eller inte. Det vikti-

ga att ta fasta på här är fackets kluvna inställning över tid och att flera forskare 

lyfter fram den fackliga protektionismen till förmån för de egna medlemmarna. 

Ekonomhistorikerna Christer Lundh och Rolf Ohlsson ger i boken Från ar-

betskraftsimport till flyktinginvandring en översiktlig bild av invandringen till 

Sverige. De menar att fackets ändrade syn på invandringen under 1960-talet be-

rodde på den ökade och ändrade invandringsstrukturen i mitten av 1960-talet då 

Sverige tillämpade fri invandring. En större del av dem som migrerade till Sverige 

under denna tid kom från kulturellt och språkligt mer avlägsna länder än tidigare, 

såsom Turkiet, Grekland och Jugoslavien. Författarna menar vidare att LO reso-

nerade i termer av att invandrarna utnyttjades av vissa arbetsgivare i lönepres-

sande syfte.60  

Från slutet av 1960-talet började LO diskutera i termer av mångfald istället 

för att förespråka ”försvenskning” av invandrarna. Lundh skriver, i en artikel i 

tidskriften Arbetarhistoria, att detta var en logisk följd av den ändrade invand-

ringsstrukturen från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring. Denna tolk-

ning bygger han på att arbetskraftsinvandrarna i första hand kom för att arbeta 

och därför direkt hamnade i kontakt med facket som ville se dem integreras i kol-

lektivet. Flyktingarna däremot, menar Lundh, hamnade inte på arbetsmarknaden 

direkt. Deras väg till arbete dröjde. Fackets inställning till den utomnordiska ar-
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58 Hirdman, Yvonne Med kluven tunga: LO och genusordningen, Stockholm 1998, s 83f, 
186ff. 
59 Neergaard, Anders “I goda och dåliga tider: invandrade kvinnors underordning” i Mu-
linari & Räthzel 2006. 
60 Lund, Christer & Ohlsson, Rolf 1999. 
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bör tolkas utifrån fackliga ambitioner att rädda den svenska modellen och ses 

som ett samhällsansvar.61  
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drivits forskning som är relevant för denna avhandling. Historikern Johan Svan-
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61 Lundh, Christer “Invandrarna i den svenska modellen: hot eller reserv? Fackligt pro-
gram på 1960-talet” i Arbetarhistoria 1994, nr 70, s 35f. 
62 Lundqvist, Torbjörn ”Arbetskraft och konkurrensbegränsning: aktörsperspektiv på 
den svenska modellen och framtiden”, Institutet för framtidsstudier, arbetsrapport 
2002:13; Lundqvist, Torbjörn ”Arbetskraftsinvandringen och facket: Debatt och historia 
i framtidsperspektiv” i Malmberg, Bo & Sommestad, Lena (red.) Befolkning och välfärd: 
Perspektiv på framtidens välfärdspolitik, Institutet för framtidsstudier, Stockholm 2002. 
63 Svanberg, Johan 2005, s 26ff., 64ff., 124f. 
64 Lajos, Atilla 2006. På ett liknande sätt skriver Rudolf Tempsch att myndigheterna ut-
ifrån en rationalitetsskala gjorde bedömningar av påtänkta invandrares arbetsmarknads-
värde. Se Rudolf Tempsch, 1997, s 147. 
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rörelsen med fokus på 1970-talet.65 Likt tidigare forskning drar han slutsatsen att 

LO:s inställning från 1945 till slutet av 1960-talet innehöll en viss tvetydighet och 

motsägelsefullhet i synen på arbetskraftsinvandring. Enligt Johansson var kom-

ponenterna i denna motsägelsefullhet att LO dels accepterade arbetskraftsinvand-

ring som medel för att lösa arbetskraftsbristen, dels förespråkade inhemska ar-

betskraftsreserver utan att för den skull ge avkall på samtidens könsnorm på ar-

betsmarknaden med mannen som familjeförsörjaren. Motsägelsefullheten är såle-

des för Johansson att LO inte engagerade sig i nödvändiga förberedelser för att 

bereda utrymme för de gifta kvinnorna på arbetsmarknaden samtidigt som man 

förespråkade dem före arbetskraftsinvandrare. Johansson påpekar också andra 

motsägelsefullheter. Han menar att LO accepterade arbetskraftsinvandringen, 

men argumenterade emot en okontrollerad invandring med ”välfärdsnationalis-

tiska” argument.66  

Det verkar alltså som att det finns en enighet bland forskarna om att arbets-

marknadens parter har haft olika uppfattningar om hur arbetskraftsbristen skulle 

lösas under tidig efterkrigstid. Medan arbetsgivarsidan förespråkade arbets-

kraftsinvandring, var fackföreningsrörelsens inställning, i synnerhet Metalls, be-

tydligt mer återhållsam och man ville hellre se bl.a. de gifta kvinnorna på arbets-

marknaden. Vidare verkar forskningen också vara enig om att fackföreningsrörel-

sen var en inflytelserik aktör i utformningen av svensk invandringspolitik under 

arbetskraftsinvandringsperioden och agerade protektionistisk. Däremot före-

kommer det skillnader i tolkningen av drivkrafterna bakom fackföreningsrörel-

sens agerande. Jag kommer att göra en empirisk undersökning av LO:s ställnings-

tagande till arbetskraftinvandringen i kapitel fyra och återkomma till denna tidi-

gare forskning. 

 

Flyktinginvandringen och fackföreningsrörelsen 
Efterkrigstidens invandring visar en tydlig brytpunkt några år inpå 1970-talet då 

invandringens karaktär ändrades från att vara till övervägande del arbetskraftsin-

vandring till att bli flykting- och anhöriginvandring. Jag återkommer till invand-

ringens historia i tredje kapitlet, men låt oss här nöja oss med denna förenklade 

beskrivning.  

                                                 
65 Johansson har delvis utgått ifrån samma källmaterial och hans problemområde har en 
del beröringspunkter med min avhandling, vilket kan betraktas som ett problem. Jag ser 
dock fördelar med att forskarvärlden nu får två avhandlingar om ett intressant och aktu-
ellt ämne. Om vi bekräftar varandras resultat bör det betraktas som en fördel för forsk-
ningen och kommer vi fram till annorlunda slutsatser är det också intressant för den ac-
kumulativa forskningen, som senare forskning får ta ställning till. 
66 Johansson, Jesper 2008, s 169ff.  
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Som vi har sett ovan har fackföreningsrörelsens ställningstagande till invand-

ringen kring sekelskiftet 1900, flyktinginvandringen under andra världskriget och 

arbetskraftsinvandringen under tidig efterkrigstid varit föremål för forskningen. 

Flyktinginvandringen och invandringen överlag under de senare decennierna har 

däremot inte stått i fokus för forskningen nämnvärt. Historikern Christina Jo-

hansson behandlar i sin avhandling, Välkomna till Sverige? Svenska migrations-

politiska diskurser under 1900-talet, fenomenet sekundärt och menar att både 

den statliga och den fackliga invandringspolitiken från slutet av 1960-talet till 

mitten av 1990-talet inrymde en del nationalistiska resonemang. Hon skriver att 

invandringen diskuterades utifrån ett nationalstatligt tänkande och att den förda 

politiken, förutom sociala och ekonomiska aspekter, också innehöll etniska di-

mensioner. Hon menar att samtidens föreställningar om oövervinnliga kultur-

skillnader mellan olika invandrargrupper och det svenska samhället haft stor be-

tydelse för utformningen av flyktinginvandringen.67 

Jesper Johansson menar i sin avhandling att LO under 1950- och 1960-talen 

saknade en uttalad politik för flyktinginvandringen, men att detta ändrades radi-

kalt under 1970-talet till följd av den ändrade invandringsstrukturen. Han skriver 

att LO inledningsvis hade en positiv inställning och att 1976 års kongress ställde 

krav på staten att föra en aktiv invandringspolitik med motiveringen att det låg i 

linje med fackföreningsrörelsens krav på internationell solidaritet. Dock menar 

Johansson att denna inställning ändrades mot slutet av årtiondet och att diskus-

sionerna inom LO började präglas av en välfärdsnationalistisk retorik innehål-

lande ekonomiska, sociala och nationella överväganden. Han framhåller också att 

organisationen slutit upp bakom den gällande lagstiftningen om att flykting- och 

anhöriginvandringen skulle stå utanför arbetsmarknadsprövning.68 LO:s inställ-

ning och ställningstagande inom det flyktinginvandringspolitiska området kom-

mer jag att behandla i kapitel sex och delvis i kapitel nio. 

 

Fackföreningsrörelsen, de invandrade arbetarna och arbetsmarknaden 
Efterkrigstidens arbetskraftsinvandrare rekryterades främst till de tunga och 

okvalificerade industriarbetena inom järnbruks-, kemi-, verkstads- och textilbran-

scherna. Under de första årtiondena var invandrarkoncentrationen störst inom 

vissa fackförbund, såsom Metall, Fabriks och Hotell och Restaurang, samt i loka-

                                                 
67 Johansson, Christina Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser 
under 1900-talet, Malmö 2005, s 221ff., 240. Se också Michael Allards uppsats ”Facket, 
arbetsmarknaden och flyktingarna: om fackföreningsrörelsens inställning i invandrings- 
och flyktingfrågan 1989-1993” i Invandrarrapport 1996 nr 1.  
68 Johansson, Jesper 2008, s 274ff., 356. 
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67 Johansson, Christina Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser 
under 1900-talet, Malmö 2005, s 221ff., 240. Se också Michael Allards uppsats ”Facket, 
arbetsmarknaden och flyktingarna: om fackföreningsrörelsens inställning i invandrings- 
och flyktingfrågan 1989-1993” i Invandrarrapport 1996 nr 1.  
68 Johansson, Jesper 2008, s 274ff., 356. 
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la fackliga organisationer i de större städerna. Med tiden ökade dock invandrar-

nas andel inom de flesta fackliga organisationer till följd av kontinuerlig ny in-

vandring. Enligt sociologen Göran Therborn gav inslussningen av utländsk ar-

betskraft till dessa branscher möjligheter för de svenska arbetarna att med tiden 

söka sig till mer kvalificerade arbeten och tjänstemannapositioner.69  

Den stora variationen i invandringen förde med sig ett mångkulturellt samhäl-

le med representanter från större delen av världen. En konsekvens av denna 

mångfald var att svenskheten konfronterades och bilden av Sverige som ett et-

niskt homogent land började ändras.70 Arbetskraftsinvandringen och flyktingin-

vandringen är de bidragande orsakerna till uppkomsten av det mångkulturella 

samhället, som dock är något geografiskt ojämnt fördelat i landet, och i vissa 

sammanhang väcker det en hel del diskussioner om huruvida det skall ses som en 

rikedom/resurs eller som ett problem. Forskarvärldens intresse för dessa processer 

i samhället, integration – segregation – assimilation, men även på arbetsmarkna-

den har varit stort. Problematiseringen utifrån ett fackligt perspektiv (facklig in-

vandrarpolitik) är däremot något försummad.  

Horgby menar i sin studie om baltiska textilarbetare i Norrköping att invand-

rararbetarna upplevdes som hotfulla, markerades som ”de andra” och kategorise-

rades socialt av de fackligt organiserade. Han analyserar dessa känslor i form av 

hotbilder och pekar ut ett kvantitativt hot som växer när ”de andra” upplevdes 

som för många och inträffade när dessa koncentrerade sig till ett område, en or-

ganisation eller en arbetsplats vilket medförde att deras kultur konfronterades 

med ”vi-kulturen”. Ett mobiliseringshot, som uppstod när ”de andra” började 

mobilisera sina maktresurser för att reagera på ”vi-gruppens” utestängningsstra-

tegier. Ett integrationshot, som uppstod när ”de andras” närvaro förändrades 

från att vara tillfällig till att bli permanent. För båda grupperna innebar detta att 

de var tvungna att ta ställning till hur ”de andra” skulle integreras i ”vi-

gruppen”. Distanshotet tog fasta på att ”vi-gruppen” upplevde hotet som störst 

från de grupper vars kultur skiljde sig mest från ”vi-gruppens”, eftersom möjlig-

heten till assimilering eller integration på ”vi-gruppens” villkor antogs minska. 

Arbetsmarknadshot uppstod i samband med konkurrens på arbetsmarknaden. 

Avslutningsvis pekar Horgby ut ett sociokulturellt hot som växte när de grupper 

som kände sig utsatta för social eller kulturell konkurrens blev rädda för konkur-

                                                 
69 Therborn, Göran Klasstrukturen i Sverige 1930-1980: Arbete, kapital, stat och patri-
arkat, Lund 1981s 134f.  
70 Om denna process se etnologerna Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Lövgrens omta-
lade verk Försvenskningen av Sverige: det nationellas förvandlingar, Stockholm 1993. 
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renssituationen då de egna levnadsvillkoren riskerade att försämras p.g.a. ”de 

andras” närvaro.71 

Johan Svanberg skriver, i sin bok om jugoslaverna vid Svenska Fläktfabriken i 

Växjö, att facket oroade sig för att ett större utbud av billig utländsk arbetskraft, 

som konkurrerade med svensk arbetskraft om bostäder och arbeten, skulle leda 

till motsättningar mellan de inhemska och de utländska arbetarna.72 De utländska 

arbetarnas erfarenheter från sina hemländer kom att påverka både deras syn på 

facket och deras arbetsprestation och följaktligen deras relation till sina svenska 

arbetskamrater. De jugoslaviska arbetskraftsinvandrarna trodde att ett fackligt 

medlemskap var obligatoriskt och att facken inte var fristående från bolagen. 

Språkliga brister gjorde det svårt för dem att följa de anvisningar och oskrivna 

koder som gällde på arbetsplatsen och skapade ibland även oklarheter i vilka rät-

tigheter de hade. Ibland arbetade de mer och hårdare än vad de behövde och 

pressade ackorden, vilket ledde till osämja med de svenska arbetarna.73  

På liknande sätt visar historikern Lena Hallberg, i ett pågående studie om in-

vandring från Estland och Grekland till Eskilstuna, att de invandrade arbetarna 

framställdes som dåliga arbetare av den lokala fackklubben på Bolinder Munktell 

under 1950-talet. Bland fackklubbens argument mot invandringen fanns, enligt 

Hallberg, att fler utländska arbetare på fabriken skulle ge företaget dåligt rykte 

bland erfarna och kunniga svenska arbetare som därmed skulle undvika att söka 

anställning i företaget.74 Horgbys, Svanbergs och Hallbergs studier bekräftar vad 

jag inledningsvis diskuterade mer teoretiskt, nämligen att det fanns risk för att de 

organiserade arbetarna på lokal nivå skulle uppfatta invandrarna som ett pro-

blem. 

Torbjörn Lundqvist menar angående fackets syn på arbetskraftinvandring att 

LO:s integrationsarbete, både i samhället och i arbetslivet, var för invandrarnas 

egen skull, men också för uppehållandet av den fackliga solidariteten. Han menar 

att att den fackliga politiken främst utgick ifrån att garantera de egna intressena, 

visar att invandrarfrågan fick större aktualitet inom fackföreningsrörelsen när 

arbetslösheten ökade bland invandrare. Förändrad inställning till invandrare, från 

försvenskning till att diskutera mångfald, var en logisk följd av den ändrade in-

vandringsstrukturen, från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring under 

1970-talet.75  

                                                 
71 Horgby, Björn 1996, s 44ff. 
72 Svanberg, Johan 2005, s. 26ff., 64ff.  
73 Svanberg, Johan 2005, s 124f. 
74 Hallberg, Lena pågående avhandlingsprojekt vid Örebro universitet. 
75 Lundqvist, Torbjörn 2002; Lundqvist, Torbjörn i Malmberg, Bo & Sommestad, Lena 
(red.) 2002. 
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samhället, som dock är något geografiskt ojämnt fördelat i landet, och i vissa 

sammanhang väcker det en hel del diskussioner om huruvida det skall ses som en 

rikedom/resurs eller som ett problem. Forskarvärldens intresse för dessa processer 
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Horgby menar i sin studie om baltiska textilarbetare i Norrköping att invand-

rararbetarna upplevdes som hotfulla, markerades som ”de andra” och kategorise-
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med ”vi-kulturen”. Ett mobiliseringshot, som uppstod när ”de andra” började 
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de var tvungna att ta ställning till hur ”de andra” skulle integreras i ”vi-
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69 Therborn, Göran Klasstrukturen i Sverige 1930-1980: Arbete, kapital, stat och patri-
arkat, Lund 1981s 134f.  
70 Om denna process se etnologerna Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Lövgrens omta-
lade verk Försvenskningen av Sverige: det nationellas förvandlingar, Stockholm 1993. 
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renssituationen då de egna levnadsvillkoren riskerade att försämras p.g.a. ”de 

andras” närvaro.71 

Johan Svanberg skriver, i sin bok om jugoslaverna vid Svenska Fläktfabriken i 

Växjö, att facket oroade sig för att ett större utbud av billig utländsk arbetskraft, 

som konkurrerade med svensk arbetskraft om bostäder och arbeten, skulle leda 

till motsättningar mellan de inhemska och de utländska arbetarna.72 De utländska 

arbetarnas erfarenheter från sina hemländer kom att påverka både deras syn på 

facket och deras arbetsprestation och följaktligen deras relation till sina svenska 

arbetskamrater. De jugoslaviska arbetskraftsinvandrarna trodde att ett fackligt 

medlemskap var obligatoriskt och att facken inte var fristående från bolagen. 

Språkliga brister gjorde det svårt för dem att följa de anvisningar och oskrivna 

koder som gällde på arbetsplatsen och skapade ibland även oklarheter i vilka rät-

tigheter de hade. Ibland arbetade de mer och hårdare än vad de behövde och 

pressade ackorden, vilket ledde till osämja med de svenska arbetarna.73  

På liknande sätt visar historikern Lena Hallberg, i ett pågående studie om in-

vandring från Estland och Grekland till Eskilstuna, att de invandrade arbetarna 

framställdes som dåliga arbetare av den lokala fackklubben på Bolinder Munktell 

under 1950-talet. Bland fackklubbens argument mot invandringen fanns, enligt 

Hallberg, att fler utländska arbetare på fabriken skulle ge företaget dåligt rykte 

bland erfarna och kunniga svenska arbetare som därmed skulle undvika att söka 

anställning i företaget.74 Horgbys, Svanbergs och Hallbergs studier bekräftar vad 

jag inledningsvis diskuterade mer teoretiskt, nämligen att det fanns risk för att de 

organiserade arbetarna på lokal nivå skulle uppfatta invandrarna som ett pro-

blem. 

Torbjörn Lundqvist menar angående fackets syn på arbetskraftinvandring att 

LO:s integrationsarbete, både i samhället och i arbetslivet, var för invandrarnas 

egen skull, men också för uppehållandet av den fackliga solidariteten. Han menar 

att att den fackliga politiken främst utgick ifrån att garantera de egna intressena, 

visar att invandrarfrågan fick större aktualitet inom fackföreningsrörelsen när 

arbetslösheten ökade bland invandrare. Förändrad inställning till invandrare, från 

försvenskning till att diskutera mångfald, var en logisk följd av den ändrade in-

vandringsstrukturen, från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring under 

1970-talet.75  

                                                 
71 Horgby, Björn 1996, s 44ff. 
72 Svanberg, Johan 2005, s. 26ff., 64ff.  
73 Svanberg, Johan 2005, s 124f. 
74 Hallberg, Lena pågående avhandlingsprojekt vid Örebro universitet. 
75 Lundqvist, Torbjörn 2002; Lundqvist, Torbjörn i Malmberg, Bo & Sommestad, Lena 
(red.) 2002. 
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Tomas Hammar konstaterar kort att fackföreningsrörelsen parallellt med sina 

krav på en restriktiv invandringspolitik själva förde en progressiv invandrarpoli-

tik och bl.a. krävde att invandrarna skulle få samma löne- och arbetsvillkor, soci-

al trygghet och rättigheter som den inhemska arbetskraften.76  

Lundh och Ohlsson menar att LO ansåg att invandrarna missgynnades på ar-

bets- och bostadsmarknaden och att deras koncentration till en och samma fabrik 

eller ort kunde skapa motsättningar mellan svenskar och invandrare. LO hade 

förvisso inte något invandrarpolitiskt program förrän 1979, men författarna kon-

staterar på samma sätt som Hammar att organisationen förde en progressiv in-

vandrarpolitik under 1970-talet för att underlätta invandrarnas introduktion i 

arbetslivet och anpassning till förhållandena i samhället.77 I början av 1970-talet 

lyckades LO och fackförbunden, främst Metall, förhandla fram en lag om 

svenskundervisning under betald arbetstid för att komma till rätta med invand-

rarnas svårigheter att göra sig förstådda i det svenska samhället och i arbetslivet. 

Författarna menar att denna lag kan tolkas som en medveten integrationspolitik 

från statens sida, men också ”som ett försök från insiders att utestänga outsi-

ders”. Författarna ställer sig frågan om inte lagen kan tolkas som en strategi för 

att skydda den inhemska arbetskraften mot lönekonkurrens från nya arbets-

kraftsinvandrare.78 Till denna fråga om svenskundervisning och den eventuella 

strategin om konkurrensbegränsning återkommer jag till i kapitel sju.  

Lundh och Ohlsson konstaterar också att invandrade arbetare ofta förekom 

inom branscher som hade svag internationell konkurrenskraft, vilket gjorde att 

rationaliseringar inom industrin kom att drabba dem i betydligt högre grad än de 

etniskt svenska arbetarna under 1980- och 1990-talen. Författarna menar vidare 

att de arbetsmarknadsåtgärder som genomfördes under dessa årtionden fick nega-

tiva effekter och att invandrarna i allt större utsträckning utestängdes från ar-

betsmarknaden, vilket medförde en hög arbetslöshet och ett högt bidragsberoen-

de, särskilt bland de nyanlända.79 Något att diskutera längre fram i undersök-

ningen är denna koppling mellan rationaliseringar (strukturomvandlingar) och de 

invandrade arbetarna. En viktig fråga mot bakgrund av denna iakttagelse är där-

för invandrarnas roll i LO:s ekonomiska politik.  

Den ekonomiska politik som LO förespråkade under större delen av efter-

krigstiden var utarbetad av LO-ekonomerna Gösta Rhen (1913-1996) och Rudolf 

                                                 
76 Hammar, Tomas ”Mellan rasism och reglering: Invandringspolitikens ideologi och 
historia” i Arbetarhistoria 1988, nr 46, s 12. 
77 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 104. Se också Lundh, Christer i Arbetarhi-
storia 1994, nr 70. 
78 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 105f. 
79 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s. 113f. 
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Meidner (1914-2005) och går under benämningen Rehn-Meidnermodellen, som 

delvis var keynesianskt inspirerad.80 I den keynesianska ekonomin kunde invand-

rad arbetskraft, teoretiskt sett, ses som en lätt utbytbar vikt som läggs i vågskålen 

vid en högkonjunktur och plockas bort när tiderna blev sämre. En sådan tillämp-

ning skulle innebära ett gästarbetarsystem.81 Thomas Hammar menar att den 

svenska invandringspolitiken skiljde sig avsevärt från gästarbetarsystemet och att 

detta var fackets förtjänst.82 Sociologen Denis Frank menar i en direkt polemik 

med Hammar att det visst förekom gästarbetarsystem i Sverige, framför allt i be-

handlingen av arbetare som kom från Sydeuropa.83 

Jesper Johansson framhåller att LO:s integrationsideologi och praktik till stör-

re delen gått ut på att inkorporera och anpassa de invandrade arbetarna till den 

svenska fackföreningstraditionen. LO:s invandrarpolitik fram till 1960-talets 

andra hälft utgick, enligt Johansson, från en klassidentitet baserad på ”föreställ-

ningar om en homogen arbetarklass med essentialistiska kopplingar mellan geo-

grafiskt rum, nation och kultur”.84 När inställningen väl ändrades under 1960-

talet kom anpassningssvårigheter och utpekande av brister i samhällets bemötan-

de av invandrarna i fokus för LO:s argumentation. Johansson menar att trots en 

retorik om jämlikhet och kulturell valfrihet fortsatte LO under 1970-talet att ka-

tegorisera invandrarna som ”de andra” i behov av samhällets hjälp för att anpas-

sa sig. Tillsammans med statliga välfärdsinstitutioner bidrog LO till en framställ-

ning av invandrarna som en källa till sociala välfärdsproblem, men också objekt 

för välfärds- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. LO:s homogeniserings- och 

välfärdsinkluderingsambitioner avbröts, menar Johansson, emellanåt av ”etniskt 

skillnadsskapade implikationer”.85 Han menar att invandrarna betraktades som 

en homogen massa av oupplysta utlänningar. De var antingen kommunister eller 

oerfarna industriarbetare och hade inte någon kännedom om den rationella och 

fredliga svenska arbetsmarknaden. De invandrade arbetarna ställdes alltså i kon-

trast till skötsamma socialdemokratiska svenska arbetare. Bilden av dem var att 

de utgjorde ett problem och ett hot mot den rådande ordningen på arbetsmark-

naden.86 Fokus för Johanssons arbete ligger således på LO:s förmedlade budskap 

och argumentationslinjer samt institutionella och sociala praktiker för att norma-

lisera invandrarna och anpassa dem till de rådande normerna för att de inte skulle 
                                                 
80 Jag kommer att behandla denna ekonomiska modell mer utförligt i kapitel fyra. 
81 Gästarbetarsystem tillämpades under efterkrigstiden exempelvis i Tyskland och 
Schweiz. 
82 Hammar, Tomas i Arbetarhistoria 1988, nr 46, s 12. 
83 Frank, Denis 2005, s 51, 99, 103, 106. 
84 Johansson, Jesper 2008, s 170. 
85 Johansson, Jesper 2008, s 172. 
86 Johansson, Jesper 2008, s 181. 
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83 Frank, Denis 2005, s 51, 99, 103, 106. 
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äventyra LO:s välfärdsnationalistiska projekt. Han menar dock också att det fö-

rekom ett glapp mellan LO:s, i offentliga sammanhang, framförda ideologi och 

verksamhetspraktik.87  

Johanssons slutsatser är intressanta. Det finns särskild anledning att åter-

komma till hans avhandling längre fram i samband med den empiriska genom-

gången för att jämföra och diskutera våra slutsatser, inte minst därför att vi, för 

perioden fram till 1981, delvis använt samma källmaterial om än inte ställt sam-

ma frågor. Till dess är det viktigt att här påpeka att han i likhet med en del tidi-

gare forskning också formulerar LO:s upplevelse av invandrarna som ett hot mot 

den rådande ordningen på arbetsmarknaden.88 Denna hotbild utvecklar Johans-

son utifrån begreppet välfärdsnationalism.89 Begreppet framträder i hans studie 

som en central förklaring till LO:s, som han formulerar det, ”civiska homogenise-

ringsprocesser”, d.v.s. inkluderande av invandrarna i arbetsmarknadsmässiga, 

politiska och medborgerliga rättigheter och skyldigheter.90 Tidsmässig fokus för 

Johanssons studie är 1970-talet, ett årtionde med progressiv facklig och statlig 

invandrarpolitik. Johansson lyfter upp och kontextualiserar frågor som språkut-

bildning, invandrarpolitikens utveckling och rösträtt i kommunala val för ut-

ländska medborgare. Han visar hur LO:s arbete med dessa frågor hängde ihop 

med organisationens välfärdsambitioner samt den invandrarpolitiska frågans ut-

veckling i samhället i övrigt. Visserligen förekom det glapp mellan organisatio-

nens ideologi och dess praktik, men målet var tydligt, såsom det framkommer i 

Johanssons studie; invandrarna skulle inkluderas i arbetarrörelsen för att säkra 

                                                 
87 Johansson, Jesper 2008, s 181, 349ff. Se också ”Att anpassa till den ’normala’ ord-
ningen: ideologi och praktik i LO:s invandrarpolitik” i Karlsson, Klas-Göran, Ulvros, 
Eva Helen & Zander, Ulf (red.) Historieforskning på nya vägar, Lund 2006; ”Perspektiv 
på LO:s integrationsideologi och praktik” i Olsson, Lars (red.) Invandring, invandrare 
och etniska relationer i Sverige 1945-2005: Årsbok från forskningsmiljön AMER vid 
Växjö universitet, Växjö 2005; ”Integreras till socialdemokrat?: formandet av en invand-
rarpolitisk struktur inom LO under 1970-talet” i Arbetarhistoria 2007, nr 121. 
88 LO:s upplevelse av invandring som fenomen och invandrare som företeelse på arbets-
marknaden i termer av en hotbild är något jag har presenterat i mina tidigare uppsatser 
och artiklar. Se ”Politisk handling mellan mentalitet och diskurs”, opublicerad C-uppsats 
i historia, Stockholms universitet 1997; ”LO och invandrarna” i Invandrarrapport 1997, 
nr 3-4; ”Solidaritet eller egenintresse”, opublicerad rapport till LO, 1998 (refuserad av 
LO); ”LO och invandrarna – historien om en intresseorganisations invandrarpolicy, 
1946-1972”, Södertörns högskola 2000, opublicerad D-uppsats; ”’Vi vill inte ta över… 
Vi vill vara med’- om facket, invandrarna och demokratin” i Ekström, Mats m.fl. (red.) 
Om demokratins villkor, Örebro 2006; ”Arbetskraftsinvandrare eller kvinnor? Om LO 
och bristen på arbetskraft under tidig efterkrigstid” i Lundberg, Viktor (red.) Arbetarhi-
storia i brytningstid, Landskrona 2007. 
89 Begreppet hittar Johansson hos Bo Stråth och utvecklar det i dialog med Rune Johans-
sons, Christina Johanssons och Leo Lucassens forskning.  Johansson, Jesper 2008, s 77f. 
90 Johansson, Jesper 2008, s 135, 150f, 154, 170, 172, 182, 205, 207, 212-219, 235, 
243, 253-255, 273, 279, 354f, 366. 
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välfärden. Jag finner en risk i Johanssons försök att presentera en sammanhäng-

ande berättelse genom breda kontextualiseringar och presentation av forsknings-

resultat mot bakgrunden av välfärdssamhällets framväxt. Jag tycker att Johans-

son genom sin forskningsdesign gör ett ställningstagande och framhäver LO mer 

som en aktör med ett samhällsansvar än LO som en intresseorganisation. Frågan 

är därför om LO i första hand är en intresseorganisation eller en organisation 

med ett samhällsansvar? Detta är två sidor av samma mynt, men behöver skiljas 

åt för att fånga organisationens mer genuina intressen och diskutera i vilken ut-

sträckning de egna intressena kläddes in i ett samhällsansvar. Det är mer dessa 

intressen som står i fokus för min studie. 

Denis Frank studerar i sin avhandling den svenska invandrings- och invand-

rarpolitiken utifrån ett arbetsgivarperspektiv med fokus på 1960-talet och in-

vandringen av arbetskraft från Sydeuropa. Han menar bl.a. att de regelverk som 

fanns i Sverige inte skiljde sig särskilt mycket från andra västeuropeiska invand-

ringsländer; från slutet av andra världskriget fram till 1967/68 förekom tydliga 

politiska och juridiska inskränkningar som begränsade de invandrade arbetarnas 

rörlighet till en viss sektor på arbetsmarknaden.91 Vidare menar han att arbetstill-

stånden var tidsbegränsade utan garantier för förlängning. Dessa begränsningar 

ligger till grund för hans tes om att Sverige i viss mån har haft ett gästarbetarsy-

stem. Med inspiration från Robert Miles definierar han dessa inskränkningar som 

”ett ofritt lönearbete”. Med hjälp av Foucaults begrepp disciplinär makt utveck-

lar han sin tes och menar att detta övervakningssystem och denna kontroll hade 

som mål att disciplinera de invandrade arbetarna.92 

I begreppet ofritt arbete, alternativt ofritt lönearbete, finns en intressant in-

fallsvinkel som både deskriptivt och analytiskt fångar de förhållanden som en del 

av de invandrade arbetarna, åtminstone fram till 1967, lydde under på arbets-

marknaden. Begreppet används också av Anders Neergaard som drar slutsatsen 

att den invandrade arbetskraften på ett tydligt sätt segmenterades och gjordes till 

                                                 
91 Frank, Denis 2005. Forskningen om arbetsmarknadsparternas inställning till invand-
ring och invandrare har framför allt fokuserat på den fackliga parten. Arbetsgivarper-
spektivet är något undanskymt. Därför är Franks avhandling något av ett undantag i 
sammanhanget. Här finns dock några pågående avhandlingsstudier som kan komma att 
förändra bilden. Joacim Waara, doktorand i ekonomisk historia vid Göteborgs universi-
tet, ämnar att i sitt pågående avhandlingsprojekt studera Svenska Arbetsgivarföreningens 
(SAF) ställningstagande i arbetskraftsinvandringsfrågan från 1946 till 1972. Se Waara, 
Joacim ”’ungt och friskt blod – ett fungibelt tillskott?’ Debatten avseende arbetskraftsin-
vandring och arbetskraftsinvandrare i Industria 1946-1959”, opublicerad uppsats till 
Svenska Historikermötet 2008, Lund. Dessutom innehåller Lena Hallbergs och Johan 
Svanbergs pågående avhandlingsprojekt inslag av arbetsgivarperspektiv.  
92 Frank, Denis 2005, s 210. Lajos beskriver liknande begränsningar för de ungerska ar-
betarna och använder också han begreppet ”ofritt arbete”. Se Lajos, Atilla 2006. 
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äventyra LO:s välfärdsnationalistiska projekt. Han menar dock också att det fö-

rekom ett glapp mellan LO:s, i offentliga sammanhang, framförda ideologi och 

verksamhetspraktik.87  

Johanssons slutsatser är intressanta. Det finns särskild anledning att åter-

komma till hans avhandling längre fram i samband med den empiriska genom-

gången för att jämföra och diskutera våra slutsatser, inte minst därför att vi, för 

perioden fram till 1981, delvis använt samma källmaterial om än inte ställt sam-

ma frågor. Till dess är det viktigt att här påpeka att han i likhet med en del tidi-

gare forskning också formulerar LO:s upplevelse av invandrarna som ett hot mot 

den rådande ordningen på arbetsmarknaden.88 Denna hotbild utvecklar Johans-

son utifrån begreppet välfärdsnationalism.89 Begreppet framträder i hans studie 

som en central förklaring till LO:s, som han formulerar det, ”civiska homogenise-

ringsprocesser”, d.v.s. inkluderande av invandrarna i arbetsmarknadsmässiga, 

politiska och medborgerliga rättigheter och skyldigheter.90 Tidsmässig fokus för 
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87 Johansson, Jesper 2008, s 181, 349ff. Se också ”Att anpassa till den ’normala’ ord-
ningen: ideologi och praktik i LO:s invandrarpolitik” i Karlsson, Klas-Göran, Ulvros, 
Eva Helen & Zander, Ulf (red.) Historieforskning på nya vägar, Lund 2006; ”Perspektiv 
på LO:s integrationsideologi och praktik” i Olsson, Lars (red.) Invandring, invandrare 
och etniska relationer i Sverige 1945-2005: Årsbok från forskningsmiljön AMER vid 
Växjö universitet, Växjö 2005; ”Integreras till socialdemokrat?: formandet av en invand-
rarpolitisk struktur inom LO under 1970-talet” i Arbetarhistoria 2007, nr 121. 
88 LO:s upplevelse av invandring som fenomen och invandrare som företeelse på arbets-
marknaden i termer av en hotbild är något jag har presenterat i mina tidigare uppsatser 
och artiklar. Se ”Politisk handling mellan mentalitet och diskurs”, opublicerad C-uppsats 
i historia, Stockholms universitet 1997; ”LO och invandrarna” i Invandrarrapport 1997, 
nr 3-4; ”Solidaritet eller egenintresse”, opublicerad rapport till LO, 1998 (refuserad av 
LO); ”LO och invandrarna – historien om en intresseorganisations invandrarpolicy, 
1946-1972”, Södertörns högskola 2000, opublicerad D-uppsats; ”’Vi vill inte ta över… 
Vi vill vara med’- om facket, invandrarna och demokratin” i Ekström, Mats m.fl. (red.) 
Om demokratins villkor, Örebro 2006; ”Arbetskraftsinvandrare eller kvinnor? Om LO 
och bristen på arbetskraft under tidig efterkrigstid” i Lundberg, Viktor (red.) Arbetarhi-
storia i brytningstid, Landskrona 2007. 
89 Begreppet hittar Johansson hos Bo Stråth och utvecklar det i dialog med Rune Johans-
sons, Christina Johanssons och Leo Lucassens forskning.  Johansson, Jesper 2008, s 77f. 
90 Johansson, Jesper 2008, s 135, 150f, 154, 170, 172, 182, 205, 207, 212-219, 235, 
243, 253-255, 273, 279, 354f, 366. 
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välfärden. Jag finner en risk i Johanssons försök att presentera en sammanhäng-

ande berättelse genom breda kontextualiseringar och presentation av forsknings-

resultat mot bakgrunden av välfärdssamhällets framväxt. Jag tycker att Johans-

son genom sin forskningsdesign gör ett ställningstagande och framhäver LO mer 
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med ett samhällsansvar? Detta är två sidor av samma mynt, men behöver skiljas 

åt för att fånga organisationens mer genuina intressen och diskutera i vilken ut-

sträckning de egna intressena kläddes in i ett samhällsansvar. Det är mer dessa 

intressen som står i fokus för min studie. 
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ligger till grund för hans tes om att Sverige i viss mån har haft ett gästarbetarsy-

stem. Med inspiration från Robert Miles definierar han dessa inskränkningar som 

”ett ofritt lönearbete”. Med hjälp av Foucaults begrepp disciplinär makt utveck-

lar han sin tes och menar att detta övervakningssystem och denna kontroll hade 

som mål att disciplinera de invandrade arbetarna.92 

I begreppet ofritt arbete, alternativt ofritt lönearbete, finns en intressant in-

fallsvinkel som både deskriptivt och analytiskt fångar de förhållanden som en del 

av de invandrade arbetarna, åtminstone fram till 1967, lydde under på arbets-

marknaden. Begreppet används också av Anders Neergaard som drar slutsatsen 

att den invandrade arbetskraften på ett tydligt sätt segmenterades och gjordes till 

                                                 
91 Frank, Denis 2005. Forskningen om arbetsmarknadsparternas inställning till invand-
ring och invandrare har framför allt fokuserat på den fackliga parten. Arbetsgivarper-
spektivet är något undanskymt. Därför är Franks avhandling något av ett undantag i 
sammanhanget. Här finns dock några pågående avhandlingsstudier som kan komma att 
förändra bilden. Joacim Waara, doktorand i ekonomisk historia vid Göteborgs universi-
tet, ämnar att i sitt pågående avhandlingsprojekt studera Svenska Arbetsgivarföreningens 
(SAF) ställningstagande i arbetskraftsinvandringsfrågan från 1946 till 1972. Se Waara, 
Joacim ”’ungt och friskt blod – ett fungibelt tillskott?’ Debatten avseende arbetskraftsin-
vandring och arbetskraftsinvandrare i Industria 1946-1959”, opublicerad uppsats till 
Svenska Historikermötet 2008, Lund. Dessutom innehåller Lena Hallbergs och Johan 
Svanbergs pågående avhandlingsprojekt inslag av arbetsgivarperspektiv.  
92 Frank, Denis 2005, s 210. Lajos beskriver liknande begränsningar för de ungerska ar-
betarna och använder också han begreppet ”ofritt arbete”. Se Lajos, Atilla 2006. 
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en ”reservarmé”. Han menar att de invandrade arbetarna marginaliserades ge-

nom att tillskrivas speciella etniska och kulturella egenskaper. De hamnade i stor 

utsträckning inom industrins lägre skikt, trots att en del av dem var överkvalifice-

rade för sina jobb. Han använder begreppet segmentering för att problematisera 

arbetsgivares, anställdas och fackföreningars strategier att utöva makt i denna 

process och hävdar att det fanns en facklig medvetenhet om denna etniska seg-

mentering och skiktning under 1960- och 1970-talen, men också under 1990-

talets lågkonjunktur. Mot denna bakgrund menar Neergaard att bilden av en 

gemensam och rättvis arbetskraftsmarknad är möjlig att ifrågasätta. Han menar 

vidare att en segmenterad arbetsmarknad är tudelad mellan en intern arbets-

marknad där kärnarbetskraften har en viss trygghet, stabilitet och andra fördelak-

tiga villkor, och en extern arbetsmarknad som består av en buffertzon med dåliga 

villkor, osäkra anställningsförhållanden och låga löner. Neergaard menar att 

facket under 1990-talets lågkonjunktur var rädd för vad de arbetslösa invandrar-

na kunde ställa till med och att det därför fanns ett ökat behov av att organisera 

dem.93  

Neergaard gör en periodisering av den invandrade arbetskraftens position på 

arbetsmarknaden från tidig efterkrigstid till början av 2000-talet. Perioden före 

1990-talskrisen beskriver han som en inkluderande underordning. Den inklude-

rande faktorn var att perioden karaktäriserades av full sysselsättning där invand-

rarnas sysselsättning, särskilt bland de invandrade kvinnorna, var högre än den 

inhemska befolkningen. Den underordnande faktorn var att utgångspunkten för 

de invandrade arbetarna var att de utgjorde en arbetskraftsreserv och fyllde på 

arbetskraftsbehovet nerifrån, vilket kom att speglas i en intern skiktning av arbe-

tarklassen baserad på en etnisk svensk, manlig, facklärd och socialdemokratisk 

kultur. Kommunister, icke-facklärda arbetare, arbetande kvinnor och invandrare 

fick se sig underordnas denna kultur på ett systematiskt sätt. Den inkluderande 

underordningen var tidsbunden till en period av ekonomisk expansion och ar-

betskraftsmigration. Perioden under och efter 1990-talskrisen beskrivs av Neer-

gaard som en exkluderande underordning, där diskriminering på arbetsmarkna-

den har varit en av de sociala processer som slussat invandrare till arbetslöshet. 

Han menar att invandrarnas situation på arbetsmarknaden under denna period 
                                                 
93 Neergaard, Anders ”Arbetsmarknadens mönster: om rasifierad segmentering” i Lind-
berg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus (red.) Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor 
och blågul självbild, Stockholm 2002 s 116f, 120f.; Neergaard, Anders ”På tröskeln till 
lönearbete: centrala begrepp och antologins innehåll” i Neergaard, Anders (red.) På trös-
keln till lönearbete: Diskriminering, exkludering och underordning av personer med ut-
ländsk bakgrund, Stockholm SOU 2006: 60, s 12f. Segmenteringsteorins tudelning av 
arbetsmarknaden på detta vis har flera likheter med teorin om den etnisk kluvna arbets-
marknaden, se ovan fotnot 25. 
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kännetecknades av ”rasifierad segmentering” där arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der samt arbetsförmedlingen och arbetsgivarna skapade en systematisk exklude-

ring. Invandrarna betraktades som reservarbetskraft, i en sekundär arbetsmark-

nad och i underordnade positioner i arbetslivet när de fick anställning.94 

Neergaard hävdar alltså att LO, som en av arbetsmarknadens parter, skall ha 

varit medveten om diskriminerande och marginaliserande processer både under 

1960- och 1970-talen och under 1990-talets lågkonjunktur. Under den senare 

perioden fanns det inom LO-ledningen en rädsla för att invandrarna som arbets-

lösa skulle ta jobb med löner under vad kollektivavtalet stadgade. Detta hot för-

anledde, enligt Neergaard, ett aktivt arbete för att organisera alla i facket.95 Även 

han beskriver således att invandrarna upplevdes som ett hot av fackföreningsrö-

relsen. Att ta med sig för den fortsatta studien från Neergaard är framför allt be-

greppsparet inkluderande och exkluderande underordning. 

Inom LO-området var nästan hälften av de tillfälliga anställningarna i början 

av 2000-talet besatta av invandrarkvinnor.96 Detta är dock ett nutidsfenomen. 

Förvärvsfrekvensen bland de invandrade kvinnorna under tidig efterkrigstid var 

högre än männens. Knocke skriver att invandrarna fram till början av 1980-talet 

hade en hög sysselsättningsgrad, men ofta var överkvalificerade för sina uppgif-

ter, och i regel hade dåliga arbetsvillkor både vad gäller arbetsmiljö och löner. 

Medan männen hamnade inom industrin, fick kvinnorna arbete inom textil- och 

livsmedelsbranschen, men framför allt inom städ- och hushållsarbete. Enligt 

Gunhild Kyle betraktades de invandrade kvinnorna oftast som ett extra tillskott 

och ansågs kunna arbeta under sämre ekonomiska och sociala villkor, villkor som 

de svenska kvinnorna inte lika lätt accepterade. De arbetade ofta fler timmar än 

svenskorna och förekom också oftare inom industrin.97 Ekonomhistorikern Pau-

                                                 
94 Neergaard, Anders i Lindberg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus (red.) 2002, s 120f. Se 
också Neergaard, Anders i Mulinari & Räthzel (red.) 2006, s 45ff; Neergaard, Anders i 
Neergaard, Anders (red.) SOU 2006: 60, s 12. 
95 Neergaard, Anders i Mulinari & Räthzel 2006, s 46.  
96 Nelander, Sven & Bendetcedotter, Madelene, Anställningsformer och arbetstider, 
Stockholm, 2001. 
97 Knocke, Wuokko Invandrade kvinnor i lönearbete och facket, Stockholm 1986; Kyle, 
Gunhild 1979, s 200ff. Se också Göransson, Anita ”Utländsk bakgrund: tillgång eller 
hinder på vägen mot makt?” i Ds 2005: 12 Makten och mångfalden, Stockholm 2005, s 
17. Knocke menar vidare att invandrarproblem redan från början tenderade att kultura-
liseras i forskningen och att ”den andre” skapas genom kulturellt avstånd i förhållande 
till en inhemsk normalitet. Hon menar att det var först på 1990-talet och i och med den 
anti-kulturella traditionen som forskare på allvar började bryta ner den förnekelse av 
diskriminering och underordning som präglade den invandrade arbetskraftens villkor och 
uppmärksamma de invandrade arbetarnas segmentering på arbetsmarknaden. Knocke 
skriver att dessa förhållanden i högre grad gällde de invandrade kvinnorna. Se Knocke, 
Wuokko i Penninx, Rinus & Roosblad, Judith (red.) 2000, s 157ff.; Knocke, Wuokko 
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en ”reservarmé”. Han menar att de invandrade arbetarna marginaliserades ge-

nom att tillskrivas speciella etniska och kulturella egenskaper. De hamnade i stor 

utsträckning inom industrins lägre skikt, trots att en del av dem var överkvalifice-

rade för sina jobb. Han använder begreppet segmentering för att problematisera 

arbetsgivares, anställdas och fackföreningars strategier att utöva makt i denna 

process och hävdar att det fanns en facklig medvetenhet om denna etniska seg-

mentering och skiktning under 1960- och 1970-talen, men också under 1990-

talets lågkonjunktur. Mot denna bakgrund menar Neergaard att bilden av en 

gemensam och rättvis arbetskraftsmarknad är möjlig att ifrågasätta. Han menar 

vidare att en segmenterad arbetsmarknad är tudelad mellan en intern arbets-
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tiga villkor, och en extern arbetsmarknad som består av en buffertzon med dåliga 

villkor, osäkra anställningsförhållanden och låga löner. Neergaard menar att 

facket under 1990-talets lågkonjunktur var rädd för vad de arbetslösa invandrar-

na kunde ställa till med och att det därför fanns ett ökat behov av att organisera 

dem.93  

Neergaard gör en periodisering av den invandrade arbetskraftens position på 

arbetsmarknaden från tidig efterkrigstid till början av 2000-talet. Perioden före 

1990-talskrisen beskriver han som en inkluderande underordning. Den inklude-

rande faktorn var att perioden karaktäriserades av full sysselsättning där invand-

rarnas sysselsättning, särskilt bland de invandrade kvinnorna, var högre än den 

inhemska befolkningen. Den underordnande faktorn var att utgångspunkten för 

de invandrade arbetarna var att de utgjorde en arbetskraftsreserv och fyllde på 

arbetskraftsbehovet nerifrån, vilket kom att speglas i en intern skiktning av arbe-

tarklassen baserad på en etnisk svensk, manlig, facklärd och socialdemokratisk 

kultur. Kommunister, icke-facklärda arbetare, arbetande kvinnor och invandrare 

fick se sig underordnas denna kultur på ett systematiskt sätt. Den inkluderande 

underordningen var tidsbunden till en period av ekonomisk expansion och ar-

betskraftsmigration. Perioden under och efter 1990-talskrisen beskrivs av Neer-

gaard som en exkluderande underordning, där diskriminering på arbetsmarkna-

den har varit en av de sociala processer som slussat invandrare till arbetslöshet. 

Han menar att invandrarnas situation på arbetsmarknaden under denna period 
                                                 
93 Neergaard, Anders ”Arbetsmarknadens mönster: om rasifierad segmentering” i Lind-
berg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus (red.) Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor 
och blågul självbild, Stockholm 2002 s 116f, 120f.; Neergaard, Anders ”På tröskeln till 
lönearbete: centrala begrepp och antologins innehåll” i Neergaard, Anders (red.) På trös-
keln till lönearbete: Diskriminering, exkludering och underordning av personer med ut-
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kännetecknades av ”rasifierad segmentering” där arbetsmarknadspolitiska åtgär-
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ring. Invandrarna betraktades som reservarbetskraft, i en sekundär arbetsmark-
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han beskriver således att invandrarna upplevdes som ett hot av fackföreningsrö-
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av 2000-talet besatta av invandrarkvinnor.96 Detta är dock ett nutidsfenomen. 
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högre än männens. Knocke skriver att invandrarna fram till början av 1980-talet 

hade en hög sysselsättningsgrad, men ofta var överkvalificerade för sina uppgif-

ter, och i regel hade dåliga arbetsvillkor både vad gäller arbetsmiljö och löner. 

Medan männen hamnade inom industrin, fick kvinnorna arbete inom textil- och 

livsmedelsbranschen, men framför allt inom städ- och hushållsarbete. Enligt 

Gunhild Kyle betraktades de invandrade kvinnorna oftast som ett extra tillskott 

och ansågs kunna arbeta under sämre ekonomiska och sociala villkor, villkor som 

de svenska kvinnorna inte lika lätt accepterade. De arbetade ofta fler timmar än 
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94 Neergaard, Anders i Lindberg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus (red.) 2002, s 120f. Se 
också Neergaard, Anders i Mulinari & Räthzel (red.) 2006, s 45ff; Neergaard, Anders i 
Neergaard, Anders (red.) SOU 2006: 60, s 12. 
95 Neergaard, Anders i Mulinari & Räthzel 2006, s 46.  
96 Nelander, Sven & Bendetcedotter, Madelene, Anställningsformer och arbetstider, 
Stockholm, 2001. 
97 Knocke, Wuokko Invandrade kvinnor i lönearbete och facket, Stockholm 1986; Kyle, 
Gunhild 1979, s 200ff. Se också Göransson, Anita ”Utländsk bakgrund: tillgång eller 
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liseras i forskningen och att ”den andre” skapas genom kulturellt avstånd i förhållande 
till en inhemsk normalitet. Hon menar att det var först på 1990-talet och i och med den 
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diskriminering och underordning som präglade den invandrade arbetskraftens villkor och 
uppmärksamma de invandrade arbetarnas segmentering på arbetsmarknaden. Knocke 
skriver att dessa förhållanden i högre grad gällde de invandrade kvinnorna. Se Knocke, 
Wuokko i Penninx, Rinus & Roosblad, Judith (red.) 2000, s 157ff.; Knocke, Wuokko 
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lina de los Reyes skriver att invandrarkvinnorna hamnar i de mest utsatta posi-

tionerna i den externa arbetsmarknaden och får inte ett riktigt fotfäste på den 

reguljära arbetsmarknaden. Hon menar vidare att det existerar en underliggande 

föreställning på arbetsmarknaden om att invandrade kvinnor inte uppfyller det 

moderna arbetslivets krav på yrkeskunskap och inte heller behärskar sociala ko-

der på arbetsplatserna. Vad detta innebär är att många invandrarkvinnors under-

ordning kan vara både patriarkal och etnisk.98 Här finns därför anledning att stäl-

la sig frågan om, när och hur de invandrade kvinnorna hamnade på den fackliga 

dagordningen. 

Om vi nu försöker sammanfatta den tidigare forskningen om de invandrade 

arbetarnas villkor på arbetsmarknaden kan vi konstatera att när de invandrade 

arbetarna fick samma löne- och arbetsvillkor, sociala trygghet och rättigheter som 

den inhemska arbetskraften var det en följd av det fackliga engagemanget och den 

aktiva invandrarpolitik som LO förde. Om orsakerna bakom denna aktiva och 

progressiva fackliga invandrarpolitik går åsikterna något isär. Medan några fors-

kare antyder att det var en solidarisk handling vill andra se det som ett sätt att 

värna om välfärden. Forskningen har också visat att de invandrade arbetarna 

kunde upplevas som ett problem på lokal nivå bland de organiserade arbetarna. 

En forskare som sticker ut i denna framställning och har en annan problematise-

ring är Anders Neergaard, som menar att de invandrade arbetarna ställdes inför 

en skitning och marginalisering på arbetsmarknaden och betraktades som en re-

servarbetskraft och att LO var medveten om denna skiktning på arbetsmarkna-

den mellan olika arbetarkategorier. Viktigt att påpeka är att den tidigare forsk-

ningen inte har behandlat förändringen över tid på något utförligt sätt. Jag kom-

mer att behandla den fackliga invandrarpolitiken i kapitel fem, sju, och nio. 

 

Invandrarna inom fackföreningsrörelsen 
Den historievetenskapliga forskningen om det fackliga mötet med invandrarna 

utifrån en problematisering av invandrarnas förutsättningar för att komma till 

tals inom fackföreningsrörelsen, det som jag tidigare har relaterat till som den 

innersta gränsen, är i relation till de övriga gränsområdena tämligen outforskat. 

                                                                                                                                               
”Inte längre flyttfåglar” i Mattsson, Katarina & Lindberg, Ingemar (red.) Rasismer i Eu-
ropa: arbetsmarknadens flexibla förtryck, Stockholm 2004, s 46ff; Knocke, Wuokko 
”Fyrverkeri och forskning” i Mulinari, Diana & Räthzel, Nora (red.) 2006, s 134. 
98 de los Reyes, Paulina ”Det problematiska systerskapet: Om svenskhet och invandrars-
kap inom svensk genushistorisk forskning” i Historisk Tidskrift 1998:3, s 346; de los 
Reyes, Paulina ”Den svenska jämställdhetens etniska gränser – om patriarkala enklaver 
och kulturella frizoner” i Lindberg, Ingemar (red.) 2002, s 174f.  
 

 

 51

Det finns dock några forskare som har berört problemet. Exempelvis skriver 

Knocke i en artikel från 1997 att även om invandrarna är medlemmar inom fack-

et så står de utanför. Hon hävdar att invandrarna är underrepresenterade högre 

upp i den fackliga hierarkin, särskilt i de positioner där de viktiga besluten fattas. 

Detta förhållande gör att hon beskriver invandrarna som ”insiders outsider”. 

Hon menar att fackföreningsrörelsen har haft ett centralt krav i sin invandrarpoli-

tik, likvärdighet mellan de invandrade och svenska medlemmarna, och att detta 

krav var en förutsättning för att bevaka de invandrade arbetarnas intressen. Hon 

tillägger dock att denna inställning och aktiva invandrarpolitik kan ifrågasättas 

då invandrarnas underrepresentation bland förtroendevalda, särskilt där de vikti-

ga besluten tas, varit stor.99  

Diana Mulinari och Anders Neergaard har en mer generell problematisering 

utifrån begreppet rasism när de studerar nätverket FAI inom fackföreningsrörel-

sen. De talar om olika former av rasism, såsom vardagsrasism och rasifierande 

institutionella praktiker. Författarna utgår ifrån ett uttalat maktperspektiv och är 

starkt influerade av den brittiske forskaren Robert Miles och begreppet intersek-

tionalitet. De laborerar med ett antagande om en etnisk underordning inom den 

svenska fackföreningsrörelsen och menar att arbetarhistorisk forskning sällan 

fokuserat och problematiserat etnicitet och att detta varit en av bidragande orsa-

kerna till den fackliga självförståelsen som ”svensk” och ”homogen”. De menar 

vidare att kulturalistiska aspekter spelar en viktig roll i distanseringen mellan 

”svenskar” och ”invandrare” och att dessa aspekter används som en strategi för 

att legitimera maktrelationer och sociala ojämlikheter inom fackföreningsrörel-

sen. De hävdar att syftet med rasifierande strategier är att förhindra en öppen 

diskussion om den öppna eller dolda rasismen som förekommer inom rörelsen, 

framställa den som en oväsentlig fråga, och systematiskt peka ut de rasifierade 

som icke tillhörande kollektivet. Författarna menar således att det som varit kän-

netecknande för LO:s förhållande till medlemmar med utländsk bakgrund har i 

huvudsak varit en strategi baserad på inkluderad underordning.100 Detta centrala 

begrepp i deras studie påminner om Jesper Johanssons välfärdsnationalism då 

båda begreppen utgår ifrån en inkluderande praktik.  

Mulinari och Neergaard har också enskilt författat några artiklar. Neergaard 

menar i en av sina artiklar att det fackliga osynliggörandet av invandrarna som 

handlande subjekt inom fackföreningsrörelsen sker genom fyra olika strategier. 

Dessa är (i) ett negligerande av olikheterna, en strategi som utgår ifrån fackföre-

                                                 
99 Knocke, Wuokko ”Sist på dagordningen? Invandringen, den invandrade arbetskraften 
och facket i Sverige” i Arbetarhistoria, 1997, nr 82, s 7f. 
100 Mulinari, Diana & Neergaard, Anders 2004, s 18-25, 38, 212-299. 
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ningsrörelsens gamla självbild, (ii) invandrarna borde vara tacksamma, en strategi 

som utgår ifrån en faderlig paternalism med ambitionen att civilisera invandrarna 

(iii) invandrarna är problematiska, en strategi som förstärks av den statliga in-

vandrarpolitiken och (iv) invandrarna behöver nya former för deltagande, en stra-

tegi som innehfattar kulturella fördomar och skyller problemet på en inkongruens 

mellan svenska organisationsformer och ”invandrarkulturer”.101  

Diana Mulinari menar i sin tur att fackföreningsrörelsen i sin konstruktion av 

arbetarkollektivet har haft en paradoxal dubbel roll när konstruktionen av ”vi-

gruppen” har skett genom gränsdragningar gentemot andra arbetare såsom kvin-

nor, icke-kvalificerade eller alltför radikala arbetare. Dessa ”de andra”, menar 

Mulinari, har fått känna av de fackliga praktikerna ”du tillhör oss” och ”du till-

hör dem”. Hon pekar på fyra olika maktutövningsstrategier som används inom 

fackföreningsrörelsen för konstruktion och reproduktion av rasifierade grupper 

och följaktligen den inkluderande underordningen; (i) att förvägra invandrare 

rätten till individualitet, en strategi som tolkar invandrares individuella handling-

ar i termer av grupptillhörighet, vilket leder till att inte bara den enskilda indivi-

den utan hela gruppen marginaliseras, (ii) att presentera invandrare som kulturellt 

annorlunda, en strategi som legitimerar exkluderingen genom fixering vid oö-

verstigliga skillnader hos andras kulturer, (iii) att tolka konstruktiv kritik som 

kritik mot organisationen och mot svenskheten, en strategi som innehar brist på 

tolerans och är direkt exkluderande i sin artikulering; ”det här passar inte här, så 

gör vi inte här i Sverige”, och (iv) att betrakta invandrarna som okunniga, en 

strategi som klientialiserar och omvandlar invandrarna från subjekt till objekt.102 

I Neergaards och Mulinaris resonemang återkommer således uppfattningen att de 

invandrade arbetarna inom fackföreningsrörelsen marginaliseras och objektifie-

ras.  

Mulinari frågar sig vidare vilka strategier facket använder sig av för att hante-

ra den reaktion som invandrarna uppvisar på rasifieringen inom facket och räk-

nar upp nio olika strategier. Dessa är (i) att marginalisera rasismen inom facket 

genom att förneka den, (ii) försäkra sig om att det rör sig om specifika undan-

tagsfall i specifika organisationer utövad av specifika personer, (iii) byta ämne 

och påstå att den verkliga rasismen finns ute i samhället, (iv) att förbehålla sig 

rätten att definiera vad som är rasism, (v) ifrågasätta invandrarnas trovärdighet 

                                                 
101 Neergaard. Anders ”Fackföreningsrörelsen mellan globalisering och individualisering” 
i Neergaard. Anders & Stubbergaard, Ylva (red.) Politiskt inflytande, Lund 2000, s 
172ff. 
102 Mulinari, Diana ”’Det är inte rasism…’: om facket och invandrarna” i Lindberg, 
Ingemar & Dahlstedt, Magnus (red.) Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor och 
blågul självbild, Stockholm 2002, s 54ff. 
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och deras historier om rasism, (vi) att säga sig inte veta något eller sakna informa-

tion, (vii) osynliggöra rasismen genom att utgå från en falsk universalism (bud-

skapet ”vi behandlar alla lika här”), (viii) att institutionalisera frågan genom att 

anordna seminarier och konferenser men lämna problemet i seminarierummet 

och till slut (ix) en total tystnad genom att frysa ut folk som vill ta upp problema-

tiken och/eller att resurser för dessa frågor stryps. Mulinari menar således att de 

fackligt förtroendevalda saknar behov och vilja att förstå och sätta sig in i in-

vandrarnas situation och upplevelser. Det förväntas av invandrarna att informera 

facket om uppkomna problem för att det först därefter skall agera, vilket innebär 

en ovilja att analysera och kritiskt reflektera över den egna organisationens hie-

rarkiska struktur.103 

Mulinaris och Neergaards texter är intressanta, men deras strukturalistiska 

perspektiv och förankring i marxistiska teorier gör att det blir svårt att se nyanser 

i deras undersökning. Resultatet är mer eller mindre givet från början. Författar-

nas teoretiska rikedom tampas med empiriska brister.104 I det avseendet instäm-

mer jag i Jesper Johanssons kritik att denna studie saknar ett historiskt jämföran-

de perspektiv samt en historisk kontextualisering, vilket gör att deras slutsatser 

om en rätlinjig inkluderande underordning ännu inte är underbyggd.105 Det åter-

står således för forskningen att påvisa eller förkasta detta påstående. Jag kommer 

att förhålla mig öppen till deras slutsatser och låta den empiriska genomgången 

leda fram till resultaten för att i slutkapitlet diskutera om en sådan rättlinjig in-

kluderande underordning har funnits eller inte. Jag kommer att behandla frågor 

rörande invandrarnas villkor inom fackföreningsrörelsen i kapitel åtta och delvis i 

kapitel nio. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning  
Av tidigare forskning om den yttre gränsen vet vi i stort sett vilken inställning LO 

hade till arbetskraftsinvandringen som varade fram till början av 1970-talet. Den 

fackliga inställningen har skiftat mellan olika perioder från en restriktiv inställ-

ning till ett passivt godkännande. Vi vet däremot betydligt mindre om inställning-

en till den invandring som följde efter arbetskraftsinvandringen, d.v.s. flyktingin-

vandringen och anhöriginvandringen, då det finns ytterst lite forskning om den 

                                                 
103 Mulinari, Diana i Lindberg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus (red.) 2002, s 46ff. 
104 Författarna diskuterar vid flera tillfällen historiska processer och drar generaliserande 
slutsatser utan hänvisning till någon arkivstudie. Vi får inte heller veta vilken typ av per-
soner som intervjuats, hur intervjumaterialet använts mer konkret och källhänvisningar 
till citat från LO-tidningen eller de intervjuade saknas. 
105 Se Johansson, Jesper 2008, s 46. 
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103 Mulinari, Diana i Lindberg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus (red.) 2002, s 46ff. 
104 Författarna diskuterar vid flera tillfällen historiska processer och drar generaliserande 
slutsatser utan hänvisning till någon arkivstudie. Vi får inte heller veta vilken typ av per-
soner som intervjuats, hur intervjumaterialet använts mer konkret och källhänvisningar 
till citat från LO-tidningen eller de intervjuade saknas. 
105 Se Johansson, Jesper 2008, s 46. 
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fackliga invandringspolitiken efter mitten av 1970-talet. Vi vet heller inte särskilt 

mycket om fackets inställning till den nordiska invandringen eller den nu samtida 

EU-invandringen. Detta motiverar en längre undersökningsperiod för min under-

sökning.  

Utifrån den tidigare forskningen vet vi också ganska väl vilken inställning LO 

hade när invandrarna väl tog sig till arbetsmarknaden, den inre gränsen. Forsk-

ningen, som framför allt har behandlat tiden till och med 1970-talet, verkar i 

stort sett vara överens om att facket har haft inställningen att invandrarna skulle 

behandlas likvärdigt med de svenska arbetarna och att LO förde en progressiv 

invandrarpolitik. Uppfattningarna om syftet med de fackliga ambitionerna går 

däremot isär. Invandrarna har uppfattats som ett problem av fackföreningsrörel-

sen, flera undersökningar pekar på detta. Förförståelsen genom tidigare forskning 

inkluderar därför en solidarisk inkludering av invandrarna, men också strukturell 

diskriminering, främlingsfientliga tongångar samt en del marginaliserande proces-

ser som lett till en skiktning mellan de invandrade arbetarna och de etnisk svens-

ka. Det vi inte vet är utvecklingen av den fackliga invandrarpolitiken över tid och 

hur eventuella förändringar motiverades.  

Vad gäller de invandrade arbetarnas villkor inom fackföreningsrörelsen, den 

innersta gränsen, pekar den begränsade forskningen på diskriminerande processer 

och en inkluderande underordning. Det vi inte vet är hur genomgripande och ge-

nerella dessa processer varit. 

Som vi har sett ovan har tidigare forskning behandlat dessa problemområden 

(gränser), men i regel var för sig, vid enstaka fall ett par av dem tillsammans, och 

då med fokus på kortare tidsperioder. Det saknas alltså en studie som ger en te-

matisk och kronologisk helhetsbild över facklig invandrings- och invandrarpolitik 

från tidig efterkrigstid till våra dagar. Jesper Johansson är undantaget. För att 

kunna fånga en mer komplett bild och se förändringar över tid och nyanser i 

LO:s invandrings- och invandrarpolitik har undersökningen därför inkluderat 

tiden både före och efter 1970-talet med decenniernas olika typer av invandring. 

Avhandlingens specifika bidrag till forskningen, utöver det teoretiska syfte som 

presenteras nedan, är således dels att titta på fenomenet invandring som helhet 

och inte enbart undersöka arbetskraftsinvandring ur ett fackföreningsrörelseper-

spektiv, dels att sammankoppla invandringspolitiken med invandrarpolitiken 

samt koppla samman dessa två politikområden med fackets relation till sina med-

lemmar med utländsk bakgrund. Ett annat sätt att uttrycka detta är att avhand-

lingens specifika bidrag till forskningen är att undersöka den övergripande logi-

ken i de tre gränsområdena och hur dessa relaterar till varandra.  
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Avhandlingens syfte och frågeställningar  
Avhandlingens övergripande syfte är således att undersöka LO:s strategier för 

dessa tre gränsområden; den yttre, den inre och den innersta gränsen, och se om 

det finns ett mönster i LO:s strategier på de tre olika nivåerna. Utifrån syftet stäl-

ler jag mig följande frågor för att strukturera upp den empiriska analysen. Var 

och en av frågorna tar sin utgångspunkt i ett av gränsområdena och genererar ett 

antal underfrågor: 

 

1. Hur hanterade LO den yttre (nationella) gränsen?  

• Hur har LO:s invandringspolitik sett ut när invandringens omfatt-

ning och karaktär var under debatt? Finns det skillnader i förhåll-

ningssättet beroende på invandringens karaktär?  

• Finns det en kontinuitet eller förändring över tid i LO:s invand-

ringspolitik och hur kan eventuella förändringar förklaras?  

• Vilka var de grundläggande principerna för LO:s invandringspoli-

tik?  

 

2. Hur hanterade LO den inre gränsen (arbetsmarknaden)?  

• Vilka institutionella och organisatoriska praktiker hade LO för att 

arbeta med invandrarpolitiska frågor?  

• Uppfattades de invandrade arbetarna som ett konkurrenshot? I så 

fall vilka strategier och metoder tillgrep LO för att hantera de di-

lemman som uppstod? 

• Hur artikuleras inne- eller uteslutningsstrategier inom LO när det 

gäller invandrare?  

 

3. Hur hanterade LO den innersta gränsen (medlemskapet)?  

• Hur behandlades invandrarna som medlemmar?  

• Vilken makt över dagordningen hade de invandrade medlemmarna?  

• Hur hanterade LO medlemmar med utländsk bakgrund som visade 

missnöje med det fackliga arbetet? 

• Vilka strategier använde de invandrade medlemmarna sig av för att 

förstärka sin position inom fackföreningsrörelsen? 

 

I anslutning till LO:s förhållande till och bevakande av den innersta gränsen är 

min fråga om LO tillämpade en etnisk maktordning som underordnade medlem-

mar med utländsk bakgrund. Om LO tillämpade en etnisk maktordning, hur för-

ändrades den då över tid? Att undersöka detta och hur det hanterades av LO är 
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avhandlingens mer teoretiska syfte. Ambitionen är inte att utröna vad som är 

”rätt”, ”fel”, ”sant” eller ”falskt”, utan att empiriskt undersöka hur resone-

mangen förts i LO:s invandrings- och invandrarpolitiska arbete och diskutera 

dessa utifrån den aktuella tiden och kontexten.  

 

Avgränsningar och periodisering  

Avhandlingen spänner över tiden från 1946 till 2009. Periodens början motiveras 

av tillsättningen av Thunborg-kommittén som skulle undersöka möjligheterna för 

arbetskraftsinvandring. EU-utvidgningen 2004 och de problem som uppstod i 

samband med detta, exempelvis Vaxholmskonflikten, gör att dessa frågor är hög-

aktuella än idag. Vaxholmskonflikten fick sin juridiska upplösning i december 

2009. Detta är motiveringen till avgränsningsperiodens avslutande årtal. 

Med utgångspunkt från invandringens omfattning och karaktär kan perioden 

1946-1972 indelas i två tydliga skeden. Arbetskraftsinvandringen som började 

1947 avtog kraftigt i början av 1970-talet. Invandringen till Sverige upphörde 

dock inte i och med att arbetskraftsinvandringen avmattades. Från slutet av 1973 

då de chilenska flyktingarna anlände i samband med Pinochets statskupp i sep-

tember samma år, övertog flyktinginvandringen arbetskraftsinvandrarnas plats i 

statistiken.106 Detta gör att min undersökningsperiod kan delas i två med året 

1973 som en skiljelinje: åren före 1973 som arbetskraftsinvandringens period och 

tiden efter som perioden för flykting- och anhöriginvandring. Här finns dock ock-

så nordisk invandring, som sträcker sig över båda perioderna, samt EU-

invandring som är aktuell för den senare delen av undersökningsperioden. Under-

sökningen blir på så sätt tematisk, men framför allt kronologisk.  

 

Metod och perspektiv 
Arbetsmarknaden kan betraktas som en arena på vilken en mängd olika intressen 

och identiteter skapas och manifesteras. Dessa intressen och identiteter kan ut-

tryckas i olika former som kan tolkas och ges mening i ett specifikt socialt sam-

manhang. Här har vi LO som får legitimitet genom sina krav på att företräda den 

fackliga arbetarrörelsen och de organiserade arbetarna. På denna arena har vi 

också andra fackliga centrala organisationer som TCO och SACO. Vidare har vi 

arbetsgivarna och deras organisation Svenskt Näringsliv eller dess föregångare 

SAF. Dessutom bör vi betrakta staten och en del myndigheter som aktörer på 
                                                 
106 Flyktingar förekom även under arbetskraftsinvandringens period, exempelvis i sam-
band med revolten i Ungern 1956, militärjuntan i Grekland 1967 och den sovjetiska oc-
kupationen av Prag 1968.  
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denna arena, såsom Statens Utlänningskommission (UK), som senare blev In-

vandrarverket (SIV) och numera Migrationsverket samt Arbetsmarknadskommis-

sionen (AK) som senare blev AMS. I den kontext som avhandlingen rör sig i kan 

vidare även en del andra arbetarrörelseorganisationer såsom det Socialdemokra-

tiska arbetarpartiet och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) nämnas som aktörer. 

Dessa aktörer undersöks inte specifikt, utan bara i förhållande till LO. När vi nu 

skall studera LO:s strategier i mötet med invandring och invandrare får vi inte 

glömma dessa aktörer och det samspel som finns mellan dessa om arbetsmarkna-

den och arbetarna – invandrade och infödda, män och kvinnor. Med detta vill jag 

ha sagt att LO inte kommer att studeras i ett vakuum utan i relation till andra 

aktörer i olika sammanhang. Vidare består den kollektiva aktören LO av enskilda 

aktörer inom organisationen. Den insikten öppnar för olika uppfattningar inom 

LO. Organisationen behöver inte vara samstämmig i specifika frågor eller i im-

plementeringen av olika åtgärder.  

Mellan LO och SAF har det, åtminstone fram till slutet av 1980-talet, rått ett 

visst samförstånd om att problemen på arbetsmarknaden i första hand skulle lö-

sas utan statens inblandning, vilket ibland definieras som den svenska modellen. 

LO tänjde dock ibland på denna samförståndsanda genom att hitta egna lösning-

ar. Dessa lösningar handlade bl.a. om att via facklig-politisk samverkan överläm-

na frågor som SAF inte gick med på till SAP för lagstiftning. Det rådde emellertid 

också en del sammanfallande intressen mellan det som har definierats som ”tre-

partsalliansen”: LO, SAF och staten.107 

Den grundläggande utgångspunkten för avhandlingen är att LO är en intres-

seorganisation som utgör en central aktör både på arbetsmarknaden och i sam-

hället, och som försöker påverka omgivningen genom att forma strategier för att 

bibehålla och förbättra den position som organisationen redan har. I denna av-

handling handlar en del av dessa strategier om ett inre och en del om ett yttre 

agerande. Medan det yttre agerandet och dess strategier handlar om bemötandet 

av invandringen och synen på invandringspolitiken d.v.s. den yttre gränsen, hand-

lar det inre agerandet och dess strategier om invandrarpolitiken och bemötandet 

av invandrarna inom facket d.v.s. innanför de två inre gränserna.  

Yvonne Hirdman lyfte fram den halvnakna manliga bilden på väggen i foajén 

i LO-borgen i sitt bidrag, Med kluven tunga, till LO:s 100-årsjubileum 1998 och 

frågade sig var kvinnans plats är. Kvinnan som också har varit med om att bygga 

upp detta land, lika mycket som mannen.108 På ett liknande sätt ställer jag mig 

                                                 
107 Angående trepartsalliansen se avsnittet ”Centraliseringen av den fackliga makten inom 
LO” i kapitel 3. 
108 Hirdman, Yvonne, 1998, s 11. 
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107 Angående trepartsalliansen se avsnittet ”Centraliseringen av den fackliga makten inom 
LO” i kapitel 3. 
108 Hirdman, Yvonne, 1998, s 11. 
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frågan var invandrarens plats är inom LO.109 Frågan kan motiveras med en jäm-

förelse av andelen LO-medlemmar med utländsk bakgrund med andelen av be-

folkningen med samma bakgrund; 23 procent mot 15,8 procent år 2004.110  

Avhandlingen har ett ovanifrånperspektiv, vilket innebär att jag intresserar 

mig för LO centralt. Ett underifrånperspektiv skulle innebära att det lokala facket 

och invandrarnas syn på LO undersöktes. Det är med andra ord LO centralt som 

står i centrum för studien. Fackförbunden kommer, liksom de olika LO-

distrikten, avdelningarna, lokala fackföreningar m.m., att vara sekundära och 

kommer in i bilden i den mån de kommer förekommer i källmaterialet.  

 

Metod handlar om avhandlingens framställning, som i detta fall är både kronolo-

gisk och tematisk. Tematiseringen följer delvis invandringens kronologi men har 

också ambitionen att tydliggöra de analytiska resonemangen kring gränserna. 

Gränsmodellen har utvecklats dels utifrån en reflektion över källmaterialet, dels 

utifrån den migrationsprocess som en invandrande utlänning genomgår på sin 

resa från utlandet till att bli anställd och facklig medlem på den svenska arbets-

marknaden. Källmaterialet visar att LO är en viktig aktör som utlänningen direkt 

eller indirekt möter under denna process.  

Analyser och resultat har, mot bakgrund av den kronologiska och tematiska 

framställningen, kommit till i en växelvis samverkan mellan reflektioner kring det 

empiriska källmaterialet, tidigare forskning i ämnet, annan forskning kring den 

aktuella tidsperioden och utifrån en tolkningsram byggd kring de teoretiska be-

grepp som jag kommer att presentera i nästa kapitel. Medan den kronologiska 

och tematiska framställningen i avhandlingen har deskriptiv och induktiv karak-

tär, så har analyserna en mer deduktiv karaktär utifrån de teoretiska begrepp och 

den tolkningsram som presenteras i de följande två kapitlen. Den deduktiva ka-

raktären i analyserna medför att avhandlingens resultat skulle kunna vara annor-

lunda med utgångspunkt från andra tolkningsramar.111 

                                                 
109 Denna fråga kan alltefter referensram uppfattas som trivial, angelägen eller provoce-
rande. Jag är medveten om detta, men frågan får en kontext så fort man tar hänsyn till 
att utländsk arbetskraft har funnits i över ett halvt sekel i landet, ofta som fackligt anslu-
ten, och hjälpt till med att bygga upp det välfärdssamhälle som framför allt arbetarrörel-
sen strävat efter. Frågan får dessutom en än större grad av angelägenhet om man tar hän-
syn till att LO har varit med om att utveckla den statliga invandrings- och invandrarpoli-
tiken.  
110 LO, Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund, Stockholm 2004, s 2f. Om 
andelen utländsk bakgrund av befolkningen se SCB:s befolkningsstatistik på nätet ”Ut-
ländsk/svensk bakgrund” 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=BE0101.  
111 För deduktiv och induktiv metod se Rosing, Hans Vetenskapens logiska grunder, Hel-
singfors 1996, s 71ff. 
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Denna avhandling har en hermeneutisk utgångspunkt. I korta drag är det ka-

raktäristiska för en hermeneutisk studie att forskaren har en förförståelse och 

genom en genomgång av bredare empirisk material försöka besvara frågan om 

vad är det för mönster som visar sig i källmaterialet och vad är innebörden i det? 

Valet av den hermeneutiska metoden beror på att jag har jobbat med en del av 

källmaterialet i samband med mina grundstudier och var således bekant med 

forskningsfrågan innan jag blev antagen till forskarutbildningen hösten 2003.112 

Den förförståelse jag hade med mig kan beskrivas med begreppen egenintresse 

och solidaritet. Dessa begrepp utgjorde en längre tid den preliminära titeln för 

avhandlingen; solidaritet eller egenintresse, som senare byttes till solidaritet som 

egenintresse. Denna förförståelse har i takt med en djupare empirisk studie, teore-

tisk bevandring och läsning av litteratur kring fackföreningsrörelsens hantering av 

kvinnofrågor lett till en ständig växande ny förståelse (den s.k. hermeneutiska 

spiralen) som i slutskedet av avhandlingsförfattandet omvandlats till den gräns-

modell som presenterades tidigare i detta kapitel.  

Som bekant så står medvetet agerande aktörer i centrum för den hermeneutis-

ka forskningen. Därför måste jag ”befolka” LO och detta gör jag genom att föra 

in representativa personer, exempelvis ombudsmän, förtroendevalda, tjänstemän, 

LO ordföranden, LO:s invandrarpolitiska ansvariga eller, i kongressammanhang, 

personer som representerar LO:s styrelse landssekretariatet i diskussionen. Tolk-

ningen av dessa aktörer kommer att utgå från den historiska kontexten. I remiss-

yttranden kommer handläggaren i fråga eller arbetsutskottet att personifieras på 

samma sätt och får stå för LO:s officiella syn på invandrarfrågor. Detta innebär 

att LO i texten kommer att ”tycka till”. Argument i mötesprotokoll och i tryck-

material från LO antas vara representativa för LO.113 Som jag redan här nämnt 

innebär detta att den kollektiva aktören LO består av olika enskilda aktörer. De 

                                                 
112 Redan 1996 och 1998 skrev jag en b-uppsats i statsvetenskap respektive en c-uppsats i 
historia kring dessa frågor och utnyttjade LO-arkivet. 1998 blev jag kontaktad av LO:s 
dåvarande invandrarpolitiska ansvarige Jan Edling som förfrågade om jag kunde slå ihop 
mina uppsatser och titta på en del annat material för att skriva en rapport till LO:s hund-
raårsjubileum. Uppdraget genomfördes hösten 1998 och rapporten presenterades vid ett 
möte för en ledningsgrupp som, förutom Edling, bestod av Ragne Beiming och Kent 
Karlsson, som före Edling hade ansvaret för invandrarfrågorna inom LO under olika 
perioder. Rapporten blev dock refuserad med motiveringen att den var alltför kritisk. 
Med på mötet fanns också journalisten Anna Holmgren som skulle dokumentera diskus-
sionen. Om denna rapport se Oweini, Saleh & Holmgren, Anna Folkhemmets bakgård: 
att bana väg för integration i Sverige, Stockholm 1999, s 30-40. 
113 När det gäller tidskriften LO-tidningen och dess föregångare Fackföreningsrörelsen 
måste dock en reservation göras eftersom det förekommer en del artiklar som är skrivna 
av författare  utanför fackföreningsrörelsen.  
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enskilda aktörernas handlande är representativa för LO, men detta innebär sam-

tidigt att det kan finnas olika uppfattningar inom organisationen.  

Den norske historikern Knut Kjelstadli skriver mycket träffande om historie-

skrivning när han formulerar titeln till en av sina böcker; Det förflutna är inte 

vad den en gång var. Vad Kjeldstadli menar, och som jag ansluter mig till, är att 

historieforskning handlar om att tolka. Den ”verklighet” som historikern vill 

problematisera, fånga in, förstå och förklara är i realiteten så komplex och det är 

därför omöjligt att fånga in helheten. Historikerns uppgift blir alltså att med hjälp 

av olika typer av källor konstruera en miniatyr av den historiska ”verkligheten”, 

som sedan tolkas och sätts in i en kontext. Denna process sker dock inte lättvin-

digt utan följer historievetenskaplig forskningsmetodik, som har en icke-

experimentell men empirisk karaktär. Metodiken bygger på kvarlevor i form av 

iakttagelser, observationer, nedtecknade minnesanteckningar, protokoll, vittnes-

mål o.d. Denna konstruktion skall dock vara så verklighetstrogen som möjligt. 

Och konstruktionen är just en konstruktion och inte en rekonstruktion. Den be-

rättelse som forskaren konstruerar i sin empiriska undersökning behöver således 

inte vara såsom ”verkligheten” en gång var, utan skall bedömas utifrån forska-

rens förförståelse och de vetenskapsteoretiska och metodologiska överväganden 

han eller hon gör.114 I mitt urval av källmaterial för konstruktionen av ”verklighe-

ten” har jag utgått ifrån den ”gränsmodell” som jag konstruerat och presenterat 

tidigare. Det är således möjligt att den ”verklighet” som beskrivs i denna avhand-

ling skulle kunna konstrueras och berättas annorlunda beroende på det mönster 

man ser i källmaterialet, de urval man gör och de tolkningsramar man väljer. En 

konsekvens av de urval och följaktligen bortval man gör är att en del aktörer inte 

känner igen sig själva i berättelsen. 

 

Källor och källkritik 
LO är en federation av självständiga fackförbund med kongressen som dess högs-

ta beslutande organ. LO-kongressen samlas vart femte år. Förbunden skickar de-

legater i relation till sitt medlemsantal. Delegaterna väljs oftast i valkretsar och 

varje valkrets kan bestå av flera avdelningar inom respektive förbund. Motioner 

skickas via förbund eller avdelning. Första gången invandrarfrågor behandlades 

som en särskild dagordningspunkt i kongressammanhang var vid 1971 års kon-

gress. Sedan dess har kongresserna haft en särskilt session med motioner kring 

invandrarfrågor. Mellan kongresserna fungerar Representantskapet som högsta 

                                                 
114 Kjelstadli, Knut Det förflutna är inte vad den en gång var, Lund 1998. 
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beslutande organ och detta samlas vanligtvis två gånger per år för att granska 

LO:s verksamhet och godkänna verksamhetsberättelser och liknande. 

LO:s ledande beslutsorgan, Landssekretariatet (LS) som 1990-talet bytte 

namn till LO-styrelsen, består av ordföranden, andre ordföranden, sekreteraren, 

avtalssekreteraren samt elva ledamöter som vanligtvis är förbundsordföranden. 

Styrelsen sammanträder varannan vecka och yttrar sig bl.a. över remisser och tar 

ställning i frågor om den allmänna samhällsutvecklingen. Remisserna (betänkan-

den, rapporter m.m.) kommer från olika departement och behandlas av arbetsut-

skottet. Styrelsen är således det verkställande organet i LO. Dess protokoll är be-

slutsprotokoll, underlaget hittar man i verksamhetsberättelser (VB), särskilda 

samlingar och ärendeakter. Fram till 1967 har yttranden bifogats som en bilaga 

till VB, men efter det har de getts ut i samlingen Yttranden till offentlig myndig-

het (YOM) på årsbasis fram till slutet av 1980-talet. Därefter har yttranden först 

arkiverats på mikrofilmer och senare som datafiler. I de fall jag hänvisar till ytt-

randen före 1967 har jag valt att hänvisa till VB där yttranden återfinns och efter 

1967 till YOM. Hänvisningar till yttranden arkiverade på mikrofilmer är organi-

serade utifrån det specifika ärendenummer som varje yttrande haft.   

Verksamhetsberättelserna innehåller information om den organisatoriska ut-

vecklingen, ingångna avtal med olika parter, löneutveckling, representationer i 

offentliga institutioner och organisationer samt ekonomisk översikt, yttranden 

m.m. Tidskriften Fackföreningsrörelsen, senare LO-tidningen, innehåller en hel 

del artiklar som ger viss inblick i synen på invandrarfrågorna.  

Kansliet har under årens gång genomgått olika organisatoriska förändringar. 

Invandrarfrågor har handhafts i olika enheter, såsom invandrarrådet som bilda-

des 1972. Källmaterial från invandrarrådet är välbevarat och mötesprotokollen 

innehåller också referat av diskussioner. Detta gör protokollen till ett viktigt 

källmaterial. I början av 1980-talet genomgick kansliet en omorganisering och i 

samband med detta övergick man till beslutsprotokoll i invandrarrådets efterföl-

jande organ. Detta gör att protokollen blir otillräckliga som källmaterial. Därför 

ändrar mitt källmaterial karaktär något från ungefär mitten av 1980-talet. Jag går 

då över till att använda fler remissvar och annat tryckt material.  

LO har under undersökningsperioden tagit fram tre invandrarpolitiska hand-

lingsprogram (1979, 1991 och 1997) för att användas inom fackföreningsrörel-

sen. Dessa dokument innehåller en del instruktioner med rekommendationer för 

den lokala verksamheten, men också LO:s bild av invandringens orsaker och 

verkningar, beskrivningar av de invandrade arbetarnas ställning på arbetsmark-

naden samt invandrarnas integration i samhället.  
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m.m. Tidskriften Fackföreningsrörelsen, senare LO-tidningen, innehåller en hel 

del artiklar som ger viss inblick i synen på invandrarfrågorna.  

Kansliet har under årens gång genomgått olika organisatoriska förändringar. 

Invandrarfrågor har handhafts i olika enheter, såsom invandrarrådet som bilda-

des 1972. Källmaterial från invandrarrådet är välbevarat och mötesprotokollen 

innehåller också referat av diskussioner. Detta gör protokollen till ett viktigt 

källmaterial. I början av 1980-talet genomgick kansliet en omorganisering och i 

samband med detta övergick man till beslutsprotokoll i invandrarrådets efterföl-

jande organ. Detta gör att protokollen blir otillräckliga som källmaterial. Därför 

ändrar mitt källmaterial karaktär något från ungefär mitten av 1980-talet. Jag går 

då över till att använda fler remissvar och annat tryckt material.  

LO har under undersökningsperioden tagit fram tre invandrarpolitiska hand-

lingsprogram (1979, 1991 och 1997) för att användas inom fackföreningsrörel-

sen. Dessa dokument innehåller en del instruktioner med rekommendationer för 

den lokala verksamheten, men också LO:s bild av invandringens orsaker och 

verkningar, beskrivningar av de invandrade arbetarnas ställning på arbetsmark-

naden samt invandrarnas integration i samhället.  
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Mötesprotokoll och otryckt arkivmaterial från invandrarrådet och dess efter-

trädare i form av korrespondens, undersökningar, minnesanteckningar m.m. står 

för större delen av källmaterialet för denna avhandling. Övrigt källmaterial är 

protokoll från kongresser, LS och Representantskapet, tre organ som represente-

rar LO på högsta nivå, samt olika ombuds- och tjänstemäns korrespondens. 

Dessutom använder jag mig av Fackföreningsrörelsen (senare LO-tidningen), ytt-

randen till offentliga myndigheter (remissvar), VB, LO:s invandrarpolitiska hand-

lingsprogram, en del relevant tryckt och otryckt material, tidskrifter riktade till 

invandrare på en rad olika språk (originalmanus på svenska) samt fackligt orga-

nisationstryck i form av rapporter o.d. Den empiriska undersökningen baseras 

således uteslutande på skriftliga källor som finns i Arbetarrörelsens arkiv och bib-

liotek (ARAB) och i LO:s eget arkiv.115  

Muntliga källor kunde ha utnyttjats, men jag har valt bort dessa med motiver-

ingen att omfånget av de skriftliga källorna har bedömts vara tillräckliga. Jag har 

inte tillämpat någon strikt urvalsprincip utan valt att gå igenom allt källmaterial 

som explicit berört invandrare och invandring, men också en del källmaterial som 

bedömts implicit beröra forskningsfrågan. Däremot har jag valt att presentera 

materialet utifrån min gränsmodell. En del frågor, exempelvis LO:s internationel-

la kontakter inom International Labour Organization (ILO) och kontakter med 

utvandringsländernas fackliga centrala organisationer inte har tagits med då den-

na typ av material inte passade in i gränsmodellen. Trots allt finns det en del pro-

blem och brister i materialet, vilket bör påpekas. Exempelvis diskuteras invandra-

ren och invandringen utifrån det manliga könet. De invandrade kvinnorna syns 

sällan i källmaterialet. En annan brist är att de frågor som berör invandrare, men 

som inte råkar vara behandlade i materialet inte synliggörs. Exempelvis de remis-

ser som LO avstår från att yttra sig över. Här kan man ställa en klassisk fråga: 

hur tolkar man tystnaden?  

Eftersom den större delen av det valda källmaterialet är kvarlevor från de av-

delningar som var ansvariga för frågor rörande invandring och invandrare samt 

LO:s beslutande organ och att dessa källor har både kvarleve- och berättande-

aspekter samt tidsmässig närhet till händelseutvecklingen, borde göra att de är 

bärkraftiga nog för att besvara de ställda frågorna och ha hög validitet för forsk-

ningsfrågan. I enlighet med vedertagen historievetenskaplig metod gör jag en 

principiell åtskillnad mellan normativa och kognitiva källor. Detta innebär att de 

                                                 
115 Landsorganisationens samling i ARAB har kategoriserats med siffrorna 2964 och 
hänvisningarna i ARAB till denna siffra syftar således till LO-samlingen. Detta val har 
gjorts för att minimera risken för sammanblandning i hänvisningarna mellan ARAB 
(ARAB 2964 i stället för ARAB, LO-arkiv) och LO:s eget arkiv (LO-arkiv). 

 

 63

normativa källorna (avtal, överenskommelser o.d.) inte analyseras ur berättar-

aspekt så långt det är möjligt. När detta ändå görs beror det på att det saknas 

övrigt källmaterial. Vid dessa tillfällen har jag försökt tolka normerna för att få 

en uppfattning om processen bakom. Jag är medveten om att dels omfånget av 

källmaterialet, dels LO:s organisationsstruktur, och de enskilda aktörerna inom 

LO, reser frågor som; vad är LO och hur LO skall tolkas i olika sammanhang. 

Förutom att det kan finnas tydligt skilda sändare och mottagare, kan det också 

finnas motstridiga uppfattningar inom LO. 

 

Disposition 

Avhandlingens fortsatta disposition är enligt följande: först följer ett kapitel med 

en presentation av avhandlingens teoretiska perspektiv och begrepp. Därefter, i 

kapitel tre, ges en bakgrund till forskningsproblemet, men också en presentation 

av en del av de faktorer som påverkar min förförståelse av fackföreningsrörelsen i 

allmänhet och LO i synnerhet. För att vidga förståelsen av LO:s agerande och 

skapa en mer nyanserad bild av organisationen behandlas också den fackliga in-

ställningen till andra grupper, till exempel kvinnor, som haft positionen ”de 

andra”. Grupper som pekar ut ”de andra” förutsätter att det finns ett ”vi”. Vilka 

är då ”vi” och vad har ”vi” för intresse? Även dessa frågor tas upp i detta kapitel, 

som därutöver innehåller en del tidigare forskning som inte på ett explicit sätt 

berör fackföreningsrörelsen och invandrarna, såsom genusordningen inom fack-

föreningsrörelsen, men ändå visar inordnande och/eller exkluderande strukturer 

inom fackföreningsrörelsen och kan hjälpa oss att förstå kontexten.  

Den empiriska delen av avhandlingen börjar med kapitel fyra, som handlar 

om LO:s inställning till arbetskraftsinvandring och berör således den yttre (natio-

nella) gränsen. Perioden som behandlas i detta kapitel är tiden från 1946 till 

1973. I kapitel fem tar jag upp framväxten av institutionella avdelningar inom 

LO för frågor rörande invandrare. Detta kapitel berör således både den inre (ar-

betsmarknaden) och den innersta gränsen (medlemskapet). Perioden som behand-

las här är från sent 1940-tal till början av 1980-talet med fokus på senare delen 

av perioden. I kapitel sex återgår jag till den yttre gränsen och LO:s inställning till 

invandring. Denna gång ligger fokus på flykting- och anhöriginvandring, samt 

den nordiska invandringen. Perioden som behandlas är framför allt 1970-talet, 

men utblickar görs mot tidigt 1980-tal. Kapitel sju handlar om en hjärtefråga för 

LO under hela 1970-talet, nämligen frågan om svenskundervisning för de invand-

rade arbetarna, och berör således den inre gränsen, men i sin förlängning också 

den innersta gränsen. I kapitel åtta ligger fokus på medlemskapet och det handlar 
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Mötesprotokoll och otryckt arkivmaterial från invandrarrådet och dess efter-

trädare i form av korrespondens, undersökningar, minnesanteckningar m.m. står 

för större delen av källmaterialet för denna avhandling. Övrigt källmaterial är 

protokoll från kongresser, LS och Representantskapet, tre organ som represente-

rar LO på högsta nivå, samt olika ombuds- och tjänstemäns korrespondens. 

Dessutom använder jag mig av Fackföreningsrörelsen (senare LO-tidningen), ytt-

randen till offentliga myndigheter (remissvar), VB, LO:s invandrarpolitiska hand-

lingsprogram, en del relevant tryckt och otryckt material, tidskrifter riktade till 

invandrare på en rad olika språk (originalmanus på svenska) samt fackligt orga-

nisationstryck i form av rapporter o.d. Den empiriska undersökningen baseras 

således uteslutande på skriftliga källor som finns i Arbetarrörelsens arkiv och bib-

liotek (ARAB) och i LO:s eget arkiv.115  

Muntliga källor kunde ha utnyttjats, men jag har valt bort dessa med motiver-

ingen att omfånget av de skriftliga källorna har bedömts vara tillräckliga. Jag har 

inte tillämpat någon strikt urvalsprincip utan valt att gå igenom allt källmaterial 

som explicit berört invandrare och invandring, men också en del källmaterial som 

bedömts implicit beröra forskningsfrågan. Däremot har jag valt att presentera 

materialet utifrån min gränsmodell. En del frågor, exempelvis LO:s internationel-

la kontakter inom International Labour Organization (ILO) och kontakter med 

utvandringsländernas fackliga centrala organisationer inte har tagits med då den-

na typ av material inte passade in i gränsmodellen. Trots allt finns det en del pro-

blem och brister i materialet, vilket bör påpekas. Exempelvis diskuteras invandra-

ren och invandringen utifrån det manliga könet. De invandrade kvinnorna syns 

sällan i källmaterialet. En annan brist är att de frågor som berör invandrare, men 

som inte råkar vara behandlade i materialet inte synliggörs. Exempelvis de remis-

ser som LO avstår från att yttra sig över. Här kan man ställa en klassisk fråga: 

hur tolkar man tystnaden?  

Eftersom den större delen av det valda källmaterialet är kvarlevor från de av-

delningar som var ansvariga för frågor rörande invandring och invandrare samt 

LO:s beslutande organ och att dessa källor har både kvarleve- och berättande-

aspekter samt tidsmässig närhet till händelseutvecklingen, borde göra att de är 

bärkraftiga nog för att besvara de ställda frågorna och ha hög validitet för forsk-

ningsfrågan. I enlighet med vedertagen historievetenskaplig metod gör jag en 

principiell åtskillnad mellan normativa och kognitiva källor. Detta innebär att de 
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normativa källorna (avtal, överenskommelser o.d.) inte analyseras ur berättar-

aspekt så långt det är möjligt. När detta ändå görs beror det på att det saknas 

övrigt källmaterial. Vid dessa tillfällen har jag försökt tolka normerna för att få 

en uppfattning om processen bakom. Jag är medveten om att dels omfånget av 

källmaterialet, dels LO:s organisationsstruktur, och de enskilda aktörerna inom 

LO, reser frågor som; vad är LO och hur LO skall tolkas i olika sammanhang. 

Förutom att det kan finnas tydligt skilda sändare och mottagare, kan det också 

finnas motstridiga uppfattningar inom LO. 

 

Disposition 

Avhandlingens fortsatta disposition är enligt följande: först följer ett kapitel med 

en presentation av avhandlingens teoretiska perspektiv och begrepp. Därefter, i 

kapitel tre, ges en bakgrund till forskningsproblemet, men också en presentation 

av en del av de faktorer som påverkar min förförståelse av fackföreningsrörelsen i 

allmänhet och LO i synnerhet. För att vidga förståelsen av LO:s agerande och 

skapa en mer nyanserad bild av organisationen behandlas också den fackliga in-

ställningen till andra grupper, till exempel kvinnor, som haft positionen ”de 

andra”. Grupper som pekar ut ”de andra” förutsätter att det finns ett ”vi”. Vilka 

är då ”vi” och vad har ”vi” för intresse? Även dessa frågor tas upp i detta kapitel, 

som därutöver innehåller en del tidigare forskning som inte på ett explicit sätt 

berör fackföreningsrörelsen och invandrarna, såsom genusordningen inom fack-

föreningsrörelsen, men ändå visar inordnande och/eller exkluderande strukturer 

inom fackföreningsrörelsen och kan hjälpa oss att förstå kontexten.  

Den empiriska delen av avhandlingen börjar med kapitel fyra, som handlar 

om LO:s inställning till arbetskraftsinvandring och berör således den yttre (natio-

nella) gränsen. Perioden som behandlas i detta kapitel är tiden från 1946 till 

1973. I kapitel fem tar jag upp framväxten av institutionella avdelningar inom 

LO för frågor rörande invandrare. Detta kapitel berör således både den inre (ar-

betsmarknaden) och den innersta gränsen (medlemskapet). Perioden som behand-

las här är från sent 1940-tal till början av 1980-talet med fokus på senare delen 

av perioden. I kapitel sex återgår jag till den yttre gränsen och LO:s inställning till 

invandring. Denna gång ligger fokus på flykting- och anhöriginvandring, samt 

den nordiska invandringen. Perioden som behandlas är framför allt 1970-talet, 

men utblickar görs mot tidigt 1980-tal. Kapitel sju handlar om en hjärtefråga för 

LO under hela 1970-talet, nämligen frågan om svenskundervisning för de invand-

rade arbetarna, och berör således den inre gränsen, men i sin förlängning också 

den innersta gränsen. I kapitel åtta ligger fokus på medlemskapet och det handlar 
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således om den innersta gränsen. Tidsperioden sträcker sig från början av 1950-

talet till 1970-talet med fokus på den senare delen. I kapitel nio tar jag upp ut-

vecklingen under 1980- och 1990-talen och här flyter alla tre gränserna samman. 

I kapitel tio återgår jag än en gång till invandringsfrågan och den yttre gränsen. 

Nu är det EU-invandringen som står i centrum. Kapitel elva är det avslutande 

kapitlet som syftar till att summera avhandlingens viktiga slutsatser och besvara 

de frågor som ställts tidigare i detta kapitel.  
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KAPITEL 2  

TEORETISKA PERSPEKTIV OCH BEGREPP 
 

I inledningskapitlet utgick jag från att LO är en intresseorganisation som har haft 

en hel del att säga till om när det gäller utvecklingen både på arbetsmarknaden 

och i samhället under andra hälften av 1900-talet. Jag utgick också från att LO 

borde uppfatta invandring som problematisk och hotfull mot den rådande ord-

ningen på arbetsmarknaden p.g.a. ökad konkurrens och utbytbarhet, men också 

p.g.a. ökad heterogenitet inom LO:s medlemskår. En okontrollerad och alltför 

heterogen invandring, men också arbetare som inte agerade i enlighet med LO:s 

förväntningar, kunde alltså försvaga den fackliga organisationen då detta kunde 

medföra sämre överblickbarhet för LO över arbetsmarknaden. Jag menade vidare 

att LO agerade på tre olika nivåer, eller i förhållande till det som jag kallar 

”gränser”, för att hantera dessa problem och för att värna om sina maktresurser.  

Den överblickbarhet som LO eftersträvar och den fackligt överordnade strate-

gin med konkurrensbegränsning kräver en kalkylering och kontroll av arbets-

marknadens tillgång till arbetskraft, och också en insocialisering av de nya med-

lemmarna i den etablerade fackliga kulturen. Detta innebar dels en övervakning 

av invandringspolitiken så att invandringen inte skulle bli alltför stor, dels en 

kontroll av de invandrade arbetarnas villkor på arbetsmarknaden så att de inte 

sysslade med underbudskonkurrens, men också en inskolning av de nya arbetarna 

i den fackliga kulturen så att de blev rationella och skötsamma arbetare. Jag ut-

vecklar dessa tankar längre fram i detta kapitel. Jag använder begreppet kalkyler-

barhet som ett verktyg som möjliggör valet av olika strategier eller metoder vid 

olika tidpunkter för att kunna genomföra konkurrensbegränsning.  

Att låta begreppen strategi och kalkylerbarhet stå i centrum kan verka som att 

jag utgår ifrån totalt rationella aktörer. Verkligheten är sällan sådan. Det finns 

dessutom olika typer av rationalitet, som jag kommer att diskutera längre fram i 

detta kapitel. Det finns vidare alltid inkonsekvenser i rationella val, men också 

målsättningar i en politik. Det är först i efterhand man kan avgöra hur rationella 

eller inkonsekventa aktörerna handlat. Vad jag menar är att begreppen kalkyler-

barhet och strategi, trots deras begränsningar, kan vara användbara för att förstå 
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således om den innersta gränsen. Tidsperioden sträcker sig från början av 1950-

talet till 1970-talet med fokus på den senare delen. I kapitel nio tar jag upp ut-

vecklingen under 1980- och 1990-talen och här flyter alla tre gränserna samman. 

I kapitel tio återgår jag än en gång till invandringsfrågan och den yttre gränsen. 

Nu är det EU-invandringen som står i centrum. Kapitel elva är det avslutande 

kapitlet som syftar till att summera avhandlingens viktiga slutsatser och besvara 

de frågor som ställts tidigare i detta kapitel.  
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I inledningskapitlet utgick jag från att LO är en intresseorganisation som har haft 

en hel del att säga till om när det gäller utvecklingen både på arbetsmarknaden 

och i samhället under andra hälften av 1900-talet. Jag utgick också från att LO 

borde uppfatta invandring som problematisk och hotfull mot den rådande ord-

ningen på arbetsmarknaden p.g.a. ökad konkurrens och utbytbarhet, men också 

p.g.a. ökad heterogenitet inom LO:s medlemskår. En okontrollerad och alltför 

heterogen invandring, men också arbetare som inte agerade i enlighet med LO:s 

förväntningar, kunde alltså försvaga den fackliga organisationen då detta kunde 

medföra sämre överblickbarhet för LO över arbetsmarknaden. Jag menade vidare 

att LO agerade på tre olika nivåer, eller i förhållande till det som jag kallar 

”gränser”, för att hantera dessa problem och för att värna om sina maktresurser.  

Den överblickbarhet som LO eftersträvar och den fackligt överordnade strate-

gin med konkurrensbegränsning kräver en kalkylering och kontroll av arbets-

marknadens tillgång till arbetskraft, och också en insocialisering av de nya med-

lemmarna i den etablerade fackliga kulturen. Detta innebar dels en övervakning 

av invandringspolitiken så att invandringen inte skulle bli alltför stor, dels en 

kontroll av de invandrade arbetarnas villkor på arbetsmarknaden så att de inte 

sysslade med underbudskonkurrens, men också en inskolning av de nya arbetarna 

i den fackliga kulturen så att de blev rationella och skötsamma arbetare. Jag ut-

vecklar dessa tankar längre fram i detta kapitel. Jag använder begreppet kalkyler-

barhet som ett verktyg som möjliggör valet av olika strategier eller metoder vid 

olika tidpunkter för att kunna genomföra konkurrensbegränsning.  

Att låta begreppen strategi och kalkylerbarhet stå i centrum kan verka som att 

jag utgår ifrån totalt rationella aktörer. Verkligheten är sällan sådan. Det finns 

dessutom olika typer av rationalitet, som jag kommer att diskutera längre fram i 

detta kapitel. Det finns vidare alltid inkonsekvenser i rationella val, men också 

målsättningar i en politik. Det är först i efterhand man kan avgöra hur rationella 

eller inkonsekventa aktörerna handlat. Vad jag menar är att begreppen kalkyler-

barhet och strategi, trots deras begränsningar, kan vara användbara för att förstå 
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hur målmedvetet LO:s agerande i invandrings- och invandrarpolitiska samman-

hang har varit och därmed också kunna peka ut kontinuitet och förändring.  

Inledningsvis behandlar jag i detta kapitel LO:s karaktär som intresseorgani-

sation. Därefter tar jag upp begreppen strategi och kalkylerbarhet. Sedan följer ett 

avsnitt om begreppet invandrare och andra närliggande begrepp. Därefter be-

handlar jag begreppen hegemoni och maktordning. I de fall jag finner behov av 

ytterligare teoretiska begrepp för att förtydliga enskilda frågor i de empiriska ka-

pitlen kommer dessa att presenteras i de aktuella kapitlen.  

 

Om facket som intresseorganisation 

Fackföreningarnas primära mål är att tillvarata sina medlemmars intressen. Dessa 

intressen kan variera från tid till annan, grundläggande är medlemmarnas löne- 

och arbetsvillkor. Dessa mål framgår tydligt i den inledande texten i LO:s stad-

gar: ”att utöva den centrala ledningen av fackföreningsrörelsens strävan att tillva-

rata de löneanställdas intressen på arbetsmarknaden och i näringslivet”. I en 

följdsats konstateras vidare att LO skall verka för ”att de löneanställdas intressen 

i rättsliga och socialpolitiska frågor tillvaratas”.116 Detta kan tolkas som att LO 

har en dubbel uppgift: dels att tillvarata medlemmarnas lönepolitiska intressen 

samt i olika avseenden trygga deras anställningsförhållanden, dels förändra vill-

koren på arbetsmarknaden så att arbetarna får inflytande över sin egen situation. 

Båda uppgifterna handlar om att värna och förbättra redan befintliga villkor. 

Dessa är uppgifter som gör LO till en intresseorganisation och i behov av olika 

strategier för att klara av båda sina uppgifter gentemot sina medlemmar. 

Statsvetarna Michele Micheletti och Bo Rothstein menar i olika studier att en 

intresseorganisation oftast består av lokala föreningar med en gemensam central 

styrelse och ett centralt kansli. Utmärkande för intresseorganisationer är, enligt de 

båda statsvetarna, att de genom olika påtryckningsmetoder, bl.a. genom lobby-

verksamhet, försöker påverka beslutsfattare, särskilt politiker, för att få en gynn-

sam ställning för organisationen och dess medlemmar. De större svenska intresse-

organisationerna har varit inkorporerade i staten genom representanter i styrelser 

för statliga verk och andra samhälleliga organ, men de agerar också som remiss-

instanser i offentliga utredningar. Rothstein kallar därför Sverige för den korpo-

rativa staten. Det är också vanligt att intresseorganisationer försöker påverka den 

allmänna opinionen genom uttalanden och annonser samt utgivning av tidningar 

och böcker för att på så sätt göra sina intressen till allmänhetens. LO stämmer väl 

                                                 
116 Se Stadgar för Landsorganisationen i Sverige för 1951, 1956, 1962, 1967, 1972, 
2001-2008. 
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in på denna definition av en intresseorganisation och pekas också ut som en av de 

starka aktörerna i den korporativa staten. Korporativismen var som mest betydel-

sefull i Sverige från 1950-talet fram till 1980-talet. Därefter har det skett en av-

korporatisering.117  

Förutom möjligheterna att påverka genom korporativism har LO också haft 

en institutionaliserad lobbyverksamhet genom facklig-politisk samverkan med det 

socialdemokratiska partiet (se nedan kapitel 3). Dessutom har flera socialdemo-

kratiska regeringschefer rekryterat en del av sina ministrar och medarbetare bland 

fackföreningsfolk. LO har förutom dessa institutionaliserade kanaler också haft 

möjligheten att förhandlingsvägen, med sin motpart på arbetsmarknaden, försva-

ra de fackliga intressena.  

De politiska frågor som LO i första hand är intresserad av handlar om syssel-

sättnings- och socialpolitiken. Enligt Birger Viklund, tidigare informationschef på 

Arbetslivscentrum, var LO mellan 1956-1970 så stark att organisationen hade 

sista ordet i frågor som berörde dessa politiska områden.118 Ekonomhistorikerna 

Anders L. Johansson och Lars Magnusson, som har skrivit LO:s historia under 

andra halvan av 1900-talet, lyfter fram LO som världens starkaste fackförenings-

rörelse.119 Sociologen Mats Benner, som ser LO som en social rörelse, menar att 

organisationen under efterkrigstiden hade en disciplinerande och centraliserande 

roll inom lönebildningen.120 Ekonomhistorikern Carina Gråbacke skriver att LO 

under perioden från andra världskriget till 1970-talet var en av de mest betydelse-

fulla organisationerna i svensk ekonomi. Hon menar, som Viklund och Benner, 

att inflytandet över lönebildningen var så starkt att detta gav utrymme för infly-

tande även över andra centrala makroekonomiska variabler, som kunde påverka 

den institutionella omgivningen för näringslivets utveckling och därmed styra 

över företagandet. De tre främsta omständigheter som gjorde LO till en sådan 

betydande aktör är, enligt Gråbacke, att SAP var det regeringsbildande partiet, 

det nära samarbetet med partiet och den höga fackliga organisationsgraden. Des-

sa omständigheter, menar hon, skapade förutsättningar för LO att agera utanför 

                                                 
117 Micheletti, Michele ”De svenska intresseorganisationerna - i går, i dag, i morgon” i 
Statsvetenskaplig tidskrift, 1988, nr 91; Rothstein, Bo Den korporativa staten: intresse-
organisationer och statsförvaltning i svensk politik, Stockholm 1992. Om avkorporati-
vism se ovan fotnot 13! 
118 Viklund, Birger ”Det svenska facket i den nya ekonomin” i Sverke, & Hellgren (red.) 
2002, s 80. 
119 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars LO andra halvseklet: Fackföreningsrörel-
sen och samhället, Stockholm 1998, s 7. 
120 Denna roll har i andra länder spelats antingen av regeringars konjunkturpolitik som i 
Storbritannien eller av centralbankens reglering av räntenivåerna som i Tyskland. Se 
Benner, Mats ”Sociala rörelsers politiska ekonomi – LO och den ekonomiska politiken 
under efterkrigstiden” i Neergaard & Stubbergaard (red.) 2000, s 143ff. 
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hur målmedvetet LO:s agerande i invandrings- och invandrarpolitiska samman-

hang har varit och därmed också kunna peka ut kontinuitet och förändring.  

Inledningsvis behandlar jag i detta kapitel LO:s karaktär som intresseorgani-

sation. Därefter tar jag upp begreppen strategi och kalkylerbarhet. Sedan följer ett 

avsnitt om begreppet invandrare och andra närliggande begrepp. Därefter be-

handlar jag begreppen hegemoni och maktordning. I de fall jag finner behov av 

ytterligare teoretiska begrepp för att förtydliga enskilda frågor i de empiriska ka-

pitlen kommer dessa att presenteras i de aktuella kapitlen.  

 

Om facket som intresseorganisation 

Fackföreningarnas primära mål är att tillvarata sina medlemmars intressen. Dessa 

intressen kan variera från tid till annan, grundläggande är medlemmarnas löne- 

och arbetsvillkor. Dessa mål framgår tydligt i den inledande texten i LO:s stad-

gar: ”att utöva den centrala ledningen av fackföreningsrörelsens strävan att tillva-

rata de löneanställdas intressen på arbetsmarknaden och i näringslivet”. I en 

följdsats konstateras vidare att LO skall verka för ”att de löneanställdas intressen 

i rättsliga och socialpolitiska frågor tillvaratas”.116 Detta kan tolkas som att LO 

har en dubbel uppgift: dels att tillvarata medlemmarnas lönepolitiska intressen 

samt i olika avseenden trygga deras anställningsförhållanden, dels förändra vill-

koren på arbetsmarknaden så att arbetarna får inflytande över sin egen situation. 

Båda uppgifterna handlar om att värna och förbättra redan befintliga villkor. 

Dessa är uppgifter som gör LO till en intresseorganisation och i behov av olika 

strategier för att klara av båda sina uppgifter gentemot sina medlemmar. 

Statsvetarna Michele Micheletti och Bo Rothstein menar i olika studier att en 

intresseorganisation oftast består av lokala föreningar med en gemensam central 

styrelse och ett centralt kansli. Utmärkande för intresseorganisationer är, enligt de 

båda statsvetarna, att de genom olika påtryckningsmetoder, bl.a. genom lobby-

verksamhet, försöker påverka beslutsfattare, särskilt politiker, för att få en gynn-

sam ställning för organisationen och dess medlemmar. De större svenska intresse-

organisationerna har varit inkorporerade i staten genom representanter i styrelser 

för statliga verk och andra samhälleliga organ, men de agerar också som remiss-

instanser i offentliga utredningar. Rothstein kallar därför Sverige för den korpo-

rativa staten. Det är också vanligt att intresseorganisationer försöker påverka den 

allmänna opinionen genom uttalanden och annonser samt utgivning av tidningar 

och böcker för att på så sätt göra sina intressen till allmänhetens. LO stämmer väl 

                                                 
116 Se Stadgar för Landsorganisationen i Sverige för 1951, 1956, 1962, 1967, 1972, 
2001-2008. 
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in på denna definition av en intresseorganisation och pekas också ut som en av de 

starka aktörerna i den korporativa staten. Korporativismen var som mest betydel-

sefull i Sverige från 1950-talet fram till 1980-talet. Därefter har det skett en av-

korporatisering.117  

Förutom möjligheterna att påverka genom korporativism har LO också haft 

en institutionaliserad lobbyverksamhet genom facklig-politisk samverkan med det 

socialdemokratiska partiet (se nedan kapitel 3). Dessutom har flera socialdemo-

kratiska regeringschefer rekryterat en del av sina ministrar och medarbetare bland 

fackföreningsfolk. LO har förutom dessa institutionaliserade kanaler också haft 

möjligheten att förhandlingsvägen, med sin motpart på arbetsmarknaden, försva-

ra de fackliga intressena.  

De politiska frågor som LO i första hand är intresserad av handlar om syssel-

sättnings- och socialpolitiken. Enligt Birger Viklund, tidigare informationschef på 

Arbetslivscentrum, var LO mellan 1956-1970 så stark att organisationen hade 

sista ordet i frågor som berörde dessa politiska områden.118 Ekonomhistorikerna 

Anders L. Johansson och Lars Magnusson, som har skrivit LO:s historia under 

andra halvan av 1900-talet, lyfter fram LO som världens starkaste fackförenings-

rörelse.119 Sociologen Mats Benner, som ser LO som en social rörelse, menar att 

organisationen under efterkrigstiden hade en disciplinerande och centraliserande 

roll inom lönebildningen.120 Ekonomhistorikern Carina Gråbacke skriver att LO 

under perioden från andra världskriget till 1970-talet var en av de mest betydelse-

fulla organisationerna i svensk ekonomi. Hon menar, som Viklund och Benner, 

att inflytandet över lönebildningen var så starkt att detta gav utrymme för infly-

tande även över andra centrala makroekonomiska variabler, som kunde påverka 

den institutionella omgivningen för näringslivets utveckling och därmed styra 

över företagandet. De tre främsta omständigheter som gjorde LO till en sådan 

betydande aktör är, enligt Gråbacke, att SAP var det regeringsbildande partiet, 

det nära samarbetet med partiet och den höga fackliga organisationsgraden. Des-

sa omständigheter, menar hon, skapade förutsättningar för LO att agera utanför 

                                                 
117 Micheletti, Michele ”De svenska intresseorganisationerna - i går, i dag, i morgon” i 
Statsvetenskaplig tidskrift, 1988, nr 91; Rothstein, Bo Den korporativa staten: intresse-
organisationer och statsförvaltning i svensk politik, Stockholm 1992. Om avkorporati-
vism se ovan fotnot 13! 
118 Viklund, Birger ”Det svenska facket i den nya ekonomin” i Sverke, & Hellgren (red.) 
2002, s 80. 
119 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars LO andra halvseklet: Fackföreningsrörel-
sen och samhället, Stockholm 1998, s 7. 
120 Denna roll har i andra länder spelats antingen av regeringars konjunkturpolitik som i 
Storbritannien eller av centralbankens reglering av räntenivåerna som i Tyskland. Se 
Benner, Mats ”Sociala rörelsers politiska ekonomi – LO och den ekonomiska politiken 
under efterkrigstiden” i Neergaard & Stubbergaard (red.) 2000, s 143ff. 
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arbetsmarknaden och att organisationen också gjorde detta för att göra sina in-

tressen till allmänhetens.121 Hon hänvisar till en rapport till 1966 års LO-kongress 

för att synliggöra LO:s ambitioner: 

 
En intresseorganisation, som begränsar sig till att slå vakt om bestående intressen, 

riskerar att stelna i traditioner och att förlora sitt inflytande över utvecklingen. 

Accepterar organisationen däremot utvecklingen och kan den göra gruppintresset 

till en integrerad del av den allmänna utvecklingsprocessen, uppfattas organisa-

tionens syften som progressiva och den får möjligheter att aktivt medverka vid ut-

formningen av framtiden.122 

 

Sociologen Walter Korpi menar att LO i samband med 1932 års val och den där-

på följande ”kohandeln” med Bondeförbundet fick en sorts vetorätt i sin relation 

till SAP och att organisationen, särskilt efter 1949 års ekonomiska stabiliserings-

kris, kunde påverka partiets politik genom den s.k. Rehn-Meidnermodellen. Kor-

pi menar att denna ekonomiska modell, som jag kommer att diskutera mer ingå-

ende i kapitel fyra, till en början ledde till lönestopp och stabilisering av ekono-

min, men senare skapade förutsättningar för LO att visa sig vara mogen för att ta 

ansvar för samhällsekonomin och så småningom förhandla om löner med ar-

betsmarknadens parter.123 Genom denna utveckling kunde således LO integrera 

sina intressen i den allmänna politiska utvecklingen. Korpi menar vidare att LO 

låg bakom att arbetarrörelsen, efter LKAB strejken 1969, ändrade sina strategier 

och började ifrågasätta, omvärdera och frångå den kompromiss som parterna 

hade sedan 1930-talet. Som förklaring till denna utveckling, ser Korpi, föränd-

ringar i maktresurser mellan parterna till LO:s fördel. Han menar att när LO fick 

ökade maktresurser, förändrades organisationens rättviseuppfattning och vad 

man ansåg vara rimligt att kräva. LO:s uppsägande av huvudavtalet med SAF 

1976 symboliserar, enligt Korpi, denna utveckling när väl medbestämmandelagen 

(MBL) var stiftad. Denna utveckling ledde successivt till att LO ändrades från ett 

samhällsintresse till ett egenintresse och att som en konsekvens detta förlorade 

arbetarrörelsen sin roll som opinionsbildare kring den ekonomiska demokratin.124 

Sociologen Bengt Abrahamsson analyserar fackets hantering av särskilt be-

svärliga situationer med hjälp av begreppet jurisdiktion. En jurisdiktion, menar 

                                                 
121 Gråbacke, Carina Möten med marknaden: Tre svenska fackförbunds agerande under 
perioden 1945-1975 Göteborg 2002, s 14f, 35ff. 
122 Fackföreningsrörelsen och den tekniska utvecklingen. Rapport från en arbetsgrupp till 
1966 års LO-kongress, LO, Stockholm 1966, s 15, genom Gråbacke, Carina 2002, s 35f. 
123 Korpi, Walter ”Den svenska arbetarrörelsens förutsättningar och strategier” i Thull-
berg, Per & Östberg, Kjell (red.) Den svenska modellen, Lund 1994, s 20f. 
124 Korpi, Walter i Thullberg & Östberg (red.) 1994, s 25f. 
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Abrahamsson, är kollektiva handlingar som skyddar eller backar upp en intresse-

organisation. En förutsättning för jurisdiktionen, menar han, är att det finns en 

grupp arbetare som anser sig ha samma intresse och har som mål att bevara 

och/eller utvidga gruppen samt agerar kollektivt. För detta ändamål blir det vik-

tigt för organisationen att förmedla dessa intressen till nya medlemmar. Att peka 

ut jurisdiktionen är viktigt för att kunna fånga de medel och strategier som an-

vänds för att förbättra fackets offensiva eller defensiva förmåga att hantera sär-

skilt besvärliga situationer. I denna avhandling har tre jurisdiktioner markerats; 

den yttre gränsen, den inre gränsen samt den innersta gränsen.125  

Abrahamssons idéer om en grupp arbetare eller rättare sagt aktiva medlem-

mar som har som mål och agerar kollektivt för att bevara och/eller utvidga grup-

pens intressen leder tankarna till frågan om nödvändigheten att överföra de fack-

liga intressen och den fackliga kulturen till nya medlemmar. Denna process kan 

analyseras med hjälp av sociologen Zygmunt Baumans diskussion om ”vi” och 

”dem”. Han menar att denna typ av föreställda gemenskaper inte är någon ga-

ranti för ett enhälligt handlande och inbördes förståelse. Föreställda gemenska-

per, såsom arbetarklassen, är enligt Bauman oftast splittrade av djupa intresse-

konflikter, uppdelade mellan stridande fraktioner med skilda övertygelser och 

målsättningar. Han menar att sådana sprickor i enigheten bara nödtorftigt döljs 

av ”vi”-bilden, men tillägger att det i samband med uppbyggnaden av kollektiva 

identiteter läggs stor energi på att undantrycka motstridigheterna som falska eller 

irrelevanta och att gemenskapens allmänna intressen lyfts fram för att övertyga 

medlemmarna om vad det innebär att tillhöra gemenskapen.126 Inom LO finns 

ombudsmän och funktionärer som har specifika uppgifter och bl.a. arbetar för att 

förstärka gruppkänslan, upprätthålla en enig arbetarklass och identitet för att 

bibehålla och stärka samhörigheten i medlemskåren. Ett exempel på denna har-

moniserings- och homogeniseringsprocess är kampen mot kommunismen inom 

fackföreningsrörelsen, som jag kommer att behandla i nästa kapitel. 

Klas Åmark, som under en längre tid, har studerat arbetarrörelsen och ar-

betsmarknaden samt relationerna mellan arbetsmarknadens parter, menar att 

arbetsmarknadsorganisationerna utvecklades för att lösa eventuella konflikter 

och tvister på arbetarmarknaden samt att reglera köp och försäljning av varan 

arbetskraft. Den fria konkurrensen, som anses leda till en centralisering av kapita-

let när de svagare och mindre effektiva företagen slås ut och de starka och effek-

tiva växer allt mer, kan i en konkurrenssituation, där parterna är någorlunda 

                                                 
125 Abrahamsson, Bengt ”Facklig strukturförändring” i Sverke & Hellgren (red.) 2002, s 
57.  
126 Bauman, Zygmunt Att tänka sociologiskt, Göteborg 1992, s 49ff. 
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arbetsmarknaden och att organisationen också gjorde detta för att göra sina in-

tressen till allmänhetens.121 Hon hänvisar till en rapport till 1966 års LO-kongress 

för att synliggöra LO:s ambitioner: 

 
En intresseorganisation, som begränsar sig till att slå vakt om bestående intressen, 

riskerar att stelna i traditioner och att förlora sitt inflytande över utvecklingen. 

Accepterar organisationen däremot utvecklingen och kan den göra gruppintresset 

till en integrerad del av den allmänna utvecklingsprocessen, uppfattas organisa-

tionens syften som progressiva och den får möjligheter att aktivt medverka vid ut-

formningen av framtiden.122 

 

Sociologen Walter Korpi menar att LO i samband med 1932 års val och den där-

på följande ”kohandeln” med Bondeförbundet fick en sorts vetorätt i sin relation 

till SAP och att organisationen, särskilt efter 1949 års ekonomiska stabiliserings-

kris, kunde påverka partiets politik genom den s.k. Rehn-Meidnermodellen. Kor-

pi menar att denna ekonomiska modell, som jag kommer att diskutera mer ingå-

ende i kapitel fyra, till en början ledde till lönestopp och stabilisering av ekono-

min, men senare skapade förutsättningar för LO att visa sig vara mogen för att ta 

ansvar för samhällsekonomin och så småningom förhandla om löner med ar-

betsmarknadens parter.123 Genom denna utveckling kunde således LO integrera 

sina intressen i den allmänna politiska utvecklingen. Korpi menar vidare att LO 

låg bakom att arbetarrörelsen, efter LKAB strejken 1969, ändrade sina strategier 

och började ifrågasätta, omvärdera och frångå den kompromiss som parterna 

hade sedan 1930-talet. Som förklaring till denna utveckling, ser Korpi, föränd-

ringar i maktresurser mellan parterna till LO:s fördel. Han menar att när LO fick 

ökade maktresurser, förändrades organisationens rättviseuppfattning och vad 

man ansåg vara rimligt att kräva. LO:s uppsägande av huvudavtalet med SAF 

1976 symboliserar, enligt Korpi, denna utveckling när väl medbestämmandelagen 

(MBL) var stiftad. Denna utveckling ledde successivt till att LO ändrades från ett 

samhällsintresse till ett egenintresse och att som en konsekvens detta förlorade 

arbetarrörelsen sin roll som opinionsbildare kring den ekonomiska demokratin.124 

Sociologen Bengt Abrahamsson analyserar fackets hantering av särskilt be-

svärliga situationer med hjälp av begreppet jurisdiktion. En jurisdiktion, menar 

                                                 
121 Gråbacke, Carina Möten med marknaden: Tre svenska fackförbunds agerande under 
perioden 1945-1975 Göteborg 2002, s 14f, 35ff. 
122 Fackföreningsrörelsen och den tekniska utvecklingen. Rapport från en arbetsgrupp till 
1966 års LO-kongress, LO, Stockholm 1966, s 15, genom Gråbacke, Carina 2002, s 35f. 
123 Korpi, Walter ”Den svenska arbetarrörelsens förutsättningar och strategier” i Thull-
berg, Per & Östberg, Kjell (red.) Den svenska modellen, Lund 1994, s 20f. 
124 Korpi, Walter i Thullberg & Östberg (red.) 1994, s 25f. 

 

 69

Abrahamsson, är kollektiva handlingar som skyddar eller backar upp en intresse-

organisation. En förutsättning för jurisdiktionen, menar han, är att det finns en 

grupp arbetare som anser sig ha samma intresse och har som mål att bevara 

och/eller utvidga gruppen samt agerar kollektivt. För detta ändamål blir det vik-

tigt för organisationen att förmedla dessa intressen till nya medlemmar. Att peka 

ut jurisdiktionen är viktigt för att kunna fånga de medel och strategier som an-

vänds för att förbättra fackets offensiva eller defensiva förmåga att hantera sär-

skilt besvärliga situationer. I denna avhandling har tre jurisdiktioner markerats; 

den yttre gränsen, den inre gränsen samt den innersta gränsen.125  

Abrahamssons idéer om en grupp arbetare eller rättare sagt aktiva medlem-

mar som har som mål och agerar kollektivt för att bevara och/eller utvidga grup-

pens intressen leder tankarna till frågan om nödvändigheten att överföra de fack-

liga intressen och den fackliga kulturen till nya medlemmar. Denna process kan 

analyseras med hjälp av sociologen Zygmunt Baumans diskussion om ”vi” och 

”dem”. Han menar att denna typ av föreställda gemenskaper inte är någon ga-

ranti för ett enhälligt handlande och inbördes förståelse. Föreställda gemenska-

per, såsom arbetarklassen, är enligt Bauman oftast splittrade av djupa intresse-

konflikter, uppdelade mellan stridande fraktioner med skilda övertygelser och 

målsättningar. Han menar att sådana sprickor i enigheten bara nödtorftigt döljs 

av ”vi”-bilden, men tillägger att det i samband med uppbyggnaden av kollektiva 

identiteter läggs stor energi på att undantrycka motstridigheterna som falska eller 

irrelevanta och att gemenskapens allmänna intressen lyfts fram för att övertyga 

medlemmarna om vad det innebär att tillhöra gemenskapen.126 Inom LO finns 

ombudsmän och funktionärer som har specifika uppgifter och bl.a. arbetar för att 

förstärka gruppkänslan, upprätthålla en enig arbetarklass och identitet för att 

bibehålla och stärka samhörigheten i medlemskåren. Ett exempel på denna har-

moniserings- och homogeniseringsprocess är kampen mot kommunismen inom 

fackföreningsrörelsen, som jag kommer att behandla i nästa kapitel. 

Klas Åmark, som under en längre tid, har studerat arbetarrörelsen och ar-

betsmarknaden samt relationerna mellan arbetsmarknadens parter, menar att 

arbetsmarknadsorganisationerna utvecklades för att lösa eventuella konflikter 

och tvister på arbetarmarknaden samt att reglera köp och försäljning av varan 

arbetskraft. Den fria konkurrensen, som anses leda till en centralisering av kapita-

let när de svagare och mindre effektiva företagen slås ut och de starka och effek-

tiva växer allt mer, kan i en konkurrenssituation, där parterna är någorlunda 

                                                 
125 Abrahamsson, Bengt ”Facklig strukturförändring” i Sverke & Hellgren (red.) 2002, s 
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126 Bauman, Zygmunt Att tänka sociologiskt, Göteborg 1992, s 49ff. 
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jämbördiga och ingen är tillräckligt stark för att ta över andra företag, mycket väl 

leda till allas gemensamma undergång eller dålig lönsamhet med hot om nedlägg-

ning. För att motverka detta hot bildar, menar Åmark, branschorganisationerna 

karteller och begränsar konkurrensen sinsemellan. LO:s centralisering och mono-

polisering av arbetskraften analyserar han utifrån detta resonemang som en stra-

tegi mot kapitalets kartellbildning. Med utgångspunkt i Max Webers begrepp 

öppen och sluten gemenskap skapar han begreppsapparaten öppna och slutna 

karteller för att beskriva fackföreningsrörelsens intresseorganisatoriska karaktär. 

Han menar att om det finns många oorganiserade arbetare kan facket få problem 

med att förbättra medlemmarnas intressen då arbetsgivarna i den konkurrenssi-

tuation som uppstår mellan arbetarna kan vara benägna att visa mindre vilja att 

möta de fackliga kraven. I denna situation tvingas facket till strategier för att be-

gränsa konkurrensen mellan arbetarna. Det är denna konkurrensbegränsning som 

Åmark beskriver i termer av öppna och slutna karteller; om de fackliga organisa-

tionerna har ambitionen att organisera alla potentiella arbetare inom sin intresse-

sfär bildar de en öppen kartell. Om fackföreningarna däremot begränsar medlem-

skapet till en viss typ av arbetare bildar de en sluten kartell.127  

Sammantaget kan man säga att fackföreningsrörelsen med LO i spetsen har en 

intresseorganisatorisk karaktär och som sådan har haft en stark position på ar-

betsmarknaden och i samhället under undersökningstiden, även om denna posi-

tion försvagades från slutet av 1980-talet.  

 

Strategibegreppet 

Strategibegreppet har sitt ursprung inom den militära terminologin och i det anti-

ka Grekland där de framgångsrika befälhavarna, strategoi, noggrant planerade 

och handlingskraftigt genomförde fälttåg.128 Länge var strategibegreppet bara 

kopplat till krigsföring och säkerhetspolitiska sammanhang för att beskriva re-

sursplanering i syfte att uppnå utställda mål, men under 1960-talet började be-

greppet användas inom organisations- företagsekonomiskforskning. Det finns i 

dag en uppsjö av litteratur inom managementområdet som tar upp olika defini-

tioner, infallsvinklar och skolor kring begreppet. Gemensamt för de flesta av de-

finitionerna inom denna disciplin verkar vara hur företagsledningen skall planera 

och använda företagets resurser på bästa möjliga sätt för att uppnå mål som är 

konsistenta med företagets vision. Med andra ord handlar strategier inom före-
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tagsekonomi om en långsiktighetsplanering, om konsten att utnyttja företagets 

resurser för att uppfylla uppställda mål.129  

Även inom samhällsvetenskaperna och humaniora har begreppet strategi bör-

jat användas som ett analytiskt verktyg. Etnologen Lena Martinsson menar att 

det i strategibegreppet ligger ett grundläggande antagande om att vara emot nå-

got och därför vilja åstadkomma förändring. För att en strategi ska vara begriplig 

och trovärdig hävdar hon att den måste väcka sympati eller upprepa en rad före-

ställningar som i någon mening kan uppfattas som universella eller hegemoniska 

och delade av många.130 Statsvetaren Torsten Svensson använder begreppet i sin 

avhandling om socialdemokratins dominans och menar att strategiskt handlande 

är ett rationellt val mellan olika handlingslinjer. En strategi grundas, enligt Svens-

son, ”på medvetna preferenser, en konsistent uppfattning om hur verkligheten är 

beskaffad och har viss utsträckning över tid”. Han tillägger dock att omgivningen 

inte är given och att en strategisk aktör därför bör ta hänsyn till andra aktörer, 

vilket innebär att strategier måste väljas under beaktande av att andra aktörer 

också handlar strategiskt.131 Carina Gråbacke skriver att facket som aktör utfor-

made sina strategier efter hur de omgivande villkoren och begränsningarna upp-

levdes, men också i en interaktion med omgivningen för att påverka den.132  

Det utökade användningsområdet för strategibegreppet som analytiskt red-

skap har medfört att begreppet fått en vidare innebörd och flera skolor har bil-

dats kring strategiforskningen.133 Det finns därför knappast någon entydig defini-

tion av begreppet. Denna utveckling har av de brittiska forskarna Henry Mintz-

berg, Bruce Ahlstrand och Joseph Lampel något ironiskt beskrivits som ”strategi-

safari”.134 Det finns därför här anledning för att närmare precisera vad jag menar 

med strategi och hur jag kommer att använda begreppet.  

Strategibegreppet kommer i denna avhandling att beteckna en process med 

tydliga mål, medel och metoder som innefattar beskrivningen och förståelsen av 
                                                 
129 Se exempelvis Ross, Göran, von Krogh, Georg & Roos, Johan Strategi: en introduk-
tion, Lund 1998; Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan Hur moderna organisationer 
fungerar, Lund 1998; Karlöf, Bengt Strategins renässans, Stockholm 2000. 
130 Martinsson, Lena ”Strategisamhälle: Om värdegrund och diskriminerande frigörelse” 
i de los Reyes, Paulina (red.) Arbetslivets (o)synliga murar, Stockholm SOU 2006: 59. 
131 Svensson, Torsten Socialdemokratins dominans: en studie av den svenska socialdemo-
kratins partistrategi, Uppsala universitet 1994, s 37ff., citat 37f. 
132 Gråbacke, Carina 2002, s 14, se också författarens fotnot 10 på samma sida.  
133 Det finns här ingen anledning att ge en fördjupad redovisning av dessa skolor utöver 
att nämna de viktigaste kort: Den klassiska skolan företräder ett rationellt handlande, 
den processinriktade skolan företräder i stället ett mer pragmatiskt handlande, och den 
systemteoretiska skolan företräder ett mer relativistiskt handlande. Se Ross, Göran, von 
Krogh, Georg & Roos, Johan 1998. 
134 Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce & Lampel, Joseph Strategy Safari: The Complete 
Guide through the Wilds of Strategic Management, New York 1998.  
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jämbördiga och ingen är tillräckligt stark för att ta över andra företag, mycket väl 

leda till allas gemensamma undergång eller dålig lönsamhet med hot om nedlägg-

ning. För att motverka detta hot bildar, menar Åmark, branschorganisationerna 

karteller och begränsar konkurrensen sinsemellan. LO:s centralisering och mono-

polisering av arbetskraften analyserar han utifrån detta resonemang som en stra-

tegi mot kapitalets kartellbildning. Med utgångspunkt i Max Webers begrepp 

öppen och sluten gemenskap skapar han begreppsapparaten öppna och slutna 

karteller för att beskriva fackföreningsrörelsens intresseorganisatoriska karaktär. 

Han menar att om det finns många oorganiserade arbetare kan facket få problem 

med att förbättra medlemmarnas intressen då arbetsgivarna i den konkurrenssi-

tuation som uppstår mellan arbetarna kan vara benägna att visa mindre vilja att 

möta de fackliga kraven. I denna situation tvingas facket till strategier för att be-

gränsa konkurrensen mellan arbetarna. Det är denna konkurrensbegränsning som 

Åmark beskriver i termer av öppna och slutna karteller; om de fackliga organisa-

tionerna har ambitionen att organisera alla potentiella arbetare inom sin intresse-

sfär bildar de en öppen kartell. Om fackföreningarna däremot begränsar medlem-

skapet till en viss typ av arbetare bildar de en sluten kartell.127  

Sammantaget kan man säga att fackföreningsrörelsen med LO i spetsen har en 

intresseorganisatorisk karaktär och som sådan har haft en stark position på ar-

betsmarknaden och i samhället under undersökningstiden, även om denna posi-

tion försvagades från slutet av 1980-talet.  

 

Strategibegreppet 

Strategibegreppet har sitt ursprung inom den militära terminologin och i det anti-

ka Grekland där de framgångsrika befälhavarna, strategoi, noggrant planerade 

och handlingskraftigt genomförde fälttåg.128 Länge var strategibegreppet bara 

kopplat till krigsföring och säkerhetspolitiska sammanhang för att beskriva re-

sursplanering i syfte att uppnå utställda mål, men under 1960-talet började be-

greppet användas inom organisations- företagsekonomiskforskning. Det finns i 

dag en uppsjö av litteratur inom managementområdet som tar upp olika defini-

tioner, infallsvinklar och skolor kring begreppet. Gemensamt för de flesta av de-

finitionerna inom denna disciplin verkar vara hur företagsledningen skall planera 

och använda företagets resurser på bästa möjliga sätt för att uppnå mål som är 

konsistenta med företagets vision. Med andra ord handlar strategier inom före-

                                                 
127 Åmark, Klas 1989, s 20, 26-31; Åmark, Klas 1994, s 14f, s 172-198. 
128 Från grekiskans strato’s och a’go, som betyder här eller armé respektive leda. 

 

 71

tagsekonomi om en långsiktighetsplanering, om konsten att utnyttja företagets 

resurser för att uppfylla uppställda mål.129  

Även inom samhällsvetenskaperna och humaniora har begreppet strategi bör-

jat användas som ett analytiskt verktyg. Etnologen Lena Martinsson menar att 

det i strategibegreppet ligger ett grundläggande antagande om att vara emot nå-

got och därför vilja åstadkomma förändring. För att en strategi ska vara begriplig 

och trovärdig hävdar hon att den måste väcka sympati eller upprepa en rad före-

ställningar som i någon mening kan uppfattas som universella eller hegemoniska 

och delade av många.130 Statsvetaren Torsten Svensson använder begreppet i sin 

avhandling om socialdemokratins dominans och menar att strategiskt handlande 

är ett rationellt val mellan olika handlingslinjer. En strategi grundas, enligt Svens-

son, ”på medvetna preferenser, en konsistent uppfattning om hur verkligheten är 

beskaffad och har viss utsträckning över tid”. Han tillägger dock att omgivningen 

inte är given och att en strategisk aktör därför bör ta hänsyn till andra aktörer, 

vilket innebär att strategier måste väljas under beaktande av att andra aktörer 

också handlar strategiskt.131 Carina Gråbacke skriver att facket som aktör utfor-

made sina strategier efter hur de omgivande villkoren och begränsningarna upp-

levdes, men också i en interaktion med omgivningen för att påverka den.132  

Det utökade användningsområdet för strategibegreppet som analytiskt red-

skap har medfört att begreppet fått en vidare innebörd och flera skolor har bil-

dats kring strategiforskningen.133 Det finns därför knappast någon entydig defini-

tion av begreppet. Denna utveckling har av de brittiska forskarna Henry Mintz-

berg, Bruce Ahlstrand och Joseph Lampel något ironiskt beskrivits som ”strategi-

safari”.134 Det finns därför här anledning för att närmare precisera vad jag menar 

med strategi och hur jag kommer att använda begreppet.  

Strategibegreppet kommer i denna avhandling att beteckna en process med 

tydliga mål, medel och metoder som innefattar beskrivningen och förståelsen av 
                                                 
129 Se exempelvis Ross, Göran, von Krogh, Georg & Roos, Johan Strategi: en introduk-
tion, Lund 1998; Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan Hur moderna organisationer 
fungerar, Lund 1998; Karlöf, Bengt Strategins renässans, Stockholm 2000. 
130 Martinsson, Lena ”Strategisamhälle: Om värdegrund och diskriminerande frigörelse” 
i de los Reyes, Paulina (red.) Arbetslivets (o)synliga murar, Stockholm SOU 2006: 59. 
131 Svensson, Torsten Socialdemokratins dominans: en studie av den svenska socialdemo-
kratins partistrategi, Uppsala universitet 1994, s 37ff., citat 37f. 
132 Gråbacke, Carina 2002, s 14, se också författarens fotnot 10 på samma sida.  
133 Det finns här ingen anledning att ge en fördjupad redovisning av dessa skolor utöver 
att nämna de viktigaste kort: Den klassiska skolan företräder ett rationellt handlande, 
den processinriktade skolan företräder i stället ett mer pragmatiskt handlande, och den 
systemteoretiska skolan företräder ett mer relativistiskt handlande. Se Ross, Göran, von 
Krogh, Georg & Roos, Johan 1998. 
134 Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce & Lampel, Joseph Strategy Safari: The Complete 
Guide through the Wilds of Strategic Management, New York 1998.  



72   I   zeki yalcin  ✍  Facklig gränspolitik…

 

 72

ett problemområde, men också planläggningen och genomförandet av en lösning. 

Strategi handlar om att val för att uppnå överordnade syften och utställda mål 

utifrån en konsistent uppfattning om hur man vill att verkligheten borde vara. 

Detta innebär en positionering för att förekomma. Strategi innebär således i den-

na avhandling ett kalkylerat handlande för att ta sig från där man är dit man vill. 

En sådan definition av strategi förutsätter att det finns tydliga aktörer bakom 

strategierna. Dessa aktörer, i synnerhet inom LO och i allmänhet inom fackföre-

ningsrörelsen, är ombudsmän, funktionärer, förtroendeuppdragsinnehavare, en 

styrelse eller en arbetsgrupp. Genom att studera beslut, beslutsprocesser, diskus-

sioner, tillvägagångssätt och handlingar som aktörerna varit involverade i borde 

det vara möjligt att tolka strategiernas utformning och innebörd för att säga nå-

got om deras konsekvenser, men också något om kontinuitet och förändring i 

LO:s handlande. Här skall vi komma ihåg att det finns olika grader av rationali-

tet beroende på tillgången till information och att det alltid finns inkonsekvenser. 

Vidare skall vi komma ihåg att aktörernas rationalitet utgår ifrån deras verklig-

hetsuppfattning. 

Som tidigare nämnts har den fackliga rörelsen, enligt Åmark, en övergripande 

strategi för arbetsmarknaden som är konkurrensbegränsning. Han menar att kol-

lektivavtalssystemet, där man anger villkoren för köp och försäljning av arbets-

kraft är det främsta verktyget i denna strategi.135 Kollektivavtalssystemet visar 

samtidigt att en strategi kan institutionaliseras. Fackföreningsrörelsen har vidare 

mer specifika strategier som är kontextuellt förankrade. En sådan är samför-

ståndslinjen som har sin grund i den socialdemokratiska politiska traditionen och 

går ut på att sträva efter förhandlingar och överenskommelser i stället för kon-

frontationer för att lösa arbetsmarknadstvister med motparten. En förutsättning 

för strategivalet är att aktörerna kan kalkylera mellan olika alternativ. 

 

Kalkylerbarhetsbegreppet 

Begreppet kalkylerbarhet myntades av sociologen Max Weber för att beskriva 

den moderna, rationella kapitalistens verksamhet. Enligt Weber skulle denne ra-

tionella kapitalist på förhand kunna kalkylera och i efterhand fastställa hur stora 

vinster en affär kunde ge, samt avgöra innehållet för bokföringsmetoder och lag-

stiftning för långsiktiga affärer. Begreppet är nära knutet till ett annat av Webers 

begrepp, nämligen rationalitet. Max Weber, vars stora intresse var att analysera 

det västerländska samhällets modernisering, återkommer, enligt Sven Eliæson, till 
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begreppet rationalitet i flera av de teman han undersökt.136 Weber ansåg att ra-

tionalitet styrdes antingen av målmedvetenhet eller av värderingar och pekade ut 

fyra olika typer av rationalitet; teoretisk, praktisk, substantiv (självständig) och 

formell rationalitet. Han själv var mest intresserad av den sistnämnda som han 

menade, i takt med samhällets industrialisering och byråkratisering, trängde un-

dan andra former av rationalitet. Den formella rationaliteten var målinriktad och 

lade vikt vid kalkylerbarhet och strävade efter effektivitet, förutsägbarhet och 

nyttomaximering genom att söka optimala lösningar. Han menade vidare att by-

råkrati, som ofta förknippas med statsförvaltningen, i själva verket kunde hittas i 

samhällets samtliga sektorer och hade en gemensam nämnare med kapitalismen, 

nämligen önskan om kalkylerbarhet.137 Det kan noteras att dessa kalkylerbarhets 

strävanden krävde en kontroll av kontextens olika variabler. Man kan iaktta en 

byråkratisering inom LO under efterkrigstiden i och med centraliseringen av den 

fackliga makten och genom denna centralisering seriösa ambitioner att kontrolle-

ra arbetsmarknadens olika variabler. Denna centraliseringsprocess kommer jag 

att beskriva utförligt i nästa kapitel. Min definition av rationalitet utgår således 

ifrån Webers formella rationalitet. En annan inspirationskälla för min förståelse 

av kalkylerbarhet är Klas Åmarks texter om relationen mellan arbetsmarknadens 

parter.  

I sin omtolkning av Weber använder Åmark kalkylerbarhetsbegreppet för att 

diskutera den interna sammanhållningen mellan arbetsmarknadens parter samt 

samverkan och samförståndet dem emellan. Åmark tar dock avstånd från Weber i 

dennes analys av att fria marknader gav bästa kalkylerbarheten, och menar i stäl-

let att den öppna kartellens prisregleringar och konkurrensbegränsningar borde 

ge betydligt effektivare underlag för kalkylering då parterna kunde räkna ut mot-

partens drag i förväg och kalkylera egna strategier för att således planera för ge-

mensamma och långsiktiga fördelar. Medan arbetsgivarna, med exempelvis hjälp 

av kollektivavtalet, kunde säkra långsiktiga kalkyler och investeringar, kunde de 

fackliga företrädarna ge sina medlemmar långsiktiga fördelar. För fackförenings-

rörelsen krävdes dock, menar Åmark, att man lyckades upprätthålla ordning och 

disciplin bland de egna medlemmarna, att medlemmarna respekterade avtalen 

och inte bedrev underbudskonkurrens. Därför är, menar han, de fackliga företrä-

darnas huvudfiende var inte den rationella kapitalisten, utan den irrationelle kort-

siktige vinstmaximeraren, den dåligt planerande kapitalisten. Han menar att det-

                                                 
136 Eliæson, Sven ”Max Weber 1862-1920” i Boglind, Anders, Eliæson, Sven & Månson, 
Per Kapital, rationalitet och social sammanhållning, Stockholm 1993, s 177. 
137 Weber, Max Ekonomi och samhälle: förståelesociologins grunder, band I, Lund 1983, 
s 3ff., 18f, 149ff. ; Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Lund 1978, s 7ff., 
35f, 55. 
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samma gäller för arbetsgivare; att det inte är det rationella fackförbundet som är 

huvudfienden utan den irrationelle arbetaren, den som inte kommer i tid eller 

kommer bakfull till jobbet, den som arbetar som en slav på ett bra ackord för att 

sedan ta det lugnt, den som plötsligt går ut i strejk. Enligt Åmarks modell uppstår 

antagonistiska relationer mellan den rationelle kapitalisten och den irrationelle 

arbetaren samt mellan den rationella fackliga organisationen och den irrationelle 

kapitalisten.138 Åmark formulerar också, på samma sätt som när det gäller utbyt-

barheten, en regel för organiserbarhet inom intresseorganisationer: ”Ju fler enhe-

ter – företag, arbetare – som ska organiseras i intresseorganisationen, och ju mer 

heterogena dessa enheter är, desto svårare blir det att organisera dem”.139 

Åmarks idéer kring kalkylerbarhet är inspirerande, men hans modell utgår 

ifrån befintliga aktörer på arbetsmarknaden; arbetsgivare, arbetsgivarorganisa-

tioner, arbetstagare och fackförbunden. I relation till detta innebär invandring, 

och i dess förlängning invandrade arbetare, ytterligare en aktör som modellen 

måste ta hänsyn till. Denna nya aktör som vill in på arbetsmarknaden kan ställa 

de befintliga aktörernas lojalitet mot varandra på prov och ifrågasätta systemets 

funktionalitet och kalkylerbarhet. Hur skulle LO hantera denna situation? Kunde 

LO vara säker på denna nya aktörs rationalitet, och om inte, hur skulle den han-

teras? Åmarks modell bör utvecklas för att inkludera invandringen och de in-

vandrade arbetarna som ytterligare en aktör att ta hänsyn till. Frågan här är hur 

de på arbetsmarknaden befintliga aktörerna, och då framför allt LO, agerade 

gentemot den nya aktören? Frågan är högst aktuell i tider då arbetsgivarna var 

beredda att välkomna invandrarna eller aktivt rekrytera dem. Dilemmat i sam-

manhanget som det rationella LO skulle behöva lösa var bl.a. att avgöra huruvida 

de presumtiva (invandrade) arbetarna som stod utanför arbetsmarknaden (dels 

utlänningar som ville invandra, dels arbetslösa invandrare) var rationella eller 

inte. Hur skulle LO agera och vilka strategier hade LO till hands för att hantera 

ett sådant dilemma? Skulle de släppas in eller inte? Skulle vissa släppas in och 

andra inte, exempelvis bara de rationella? Hur skulle man avgöra deras rationali-

tet? Skulle man försökta stoppa processen exempelvis vid den yttre eller vid den 

inre gränsen? Vad skulle man göra med de ”irrationella invandrarna”? Vad skulle 

LO göra om motparten (SAF) eller annan aktör (staten) ville släppa in nya in-

vandrare utan att ta hänsyn till deras rationalitet? Ja, frågorna är många och de 

utgör stommen för avhandlingens forskningsproblem. Min utgångspunkt är att 

frågorna kan besvaras genom att studera de strategier LO valde för att kalkylera, 
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förutsäga eventuella problem och skaffa sig kontroll över situationen och därmed 

försvara sina intressen vid de tre olika ”gränserna”. 

I ljuset av LO:s intresseorganisatoriska karaktär, den starka position organisa-

tionen har haft på arbetsmarknaden (och i samhället) under större delen av un-

dersökningsperioden och Webers och Åmarks diskussion kring kalkylerbarhet 

menar jag att det rationella och målinriktade LO strävade efter att få kontroll 

över villkoren på arbetsmarknaden, för att planera effektiva strategier och skapa 

förutsägbarhet och överblickbarhet, för att uppnå sina långsiktiga och kortsiktiga 

mål. Som nämnts tidigare krävs av en rationell aktör att ha kontroll över kontex-

tens olika variabler, olika skeenden i processen, för att uppnå optimala lösningar. 

Begreppet kalkylerbarhet ser jag alltså som ett medel eller verktyg som möjliggör 

denna kontroll och en förutsättning för att planera olika strategier och utforma 

den utveckling LO ville ha.  

 

Hegemonibegreppet 

Enligt ett flertal forskare har alltså LO haft makt att påverka arbetsmarknaden 

och i viss mån samhället under större delen av undersökningsperioden.140 Makt 

kan skapa dominans och kontroll över tanken hos dem som blir föremål för 

maktutövning. Ett begrepp som fångar denna process är begreppet hegemoni, 

som förknippas med Antonio Gramsci.141 Gramsci ställde sig frågan varför de 

mest utvecklade kapitalistiska staterna saknade öppna klasskonflikter och sam-

hällsomdanande uppror samt att arbetarklassen i kampen för den allmänna röst-

rätten under massorganiseringens tid inte förmådde omvandla samhället i grun-

den. Han kom fram till att ekonomins determinerande kraft inte var en tillräcklig 

förklaring för de härskande klassernas maktdominans och menade att förklaring-

en låg i att borgarklassen i dessa samhällen ansträngde sig för att skaffa en makt-

position som förhindrade arbetarklassen att bli medveten om sig själv som en 

specifik och exploaterad klass och som kunde hota de borgerliga intressena. Bor-

garklassen gjorde sin världsbild universell för att förhindra att arbetarklassen blev 

medveten om sina egna specifika intressen. Att borgarklassen skapade en hege-

moni över tanken och gjorde sin världsbild allmängiltig var möjlig tack vare kon-
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kom att utvecklas och få en precision först genom det italienska kommunistpartiets leda-
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trollen över samhällets ekonomiska, rättsliga och ideologiska maktresurser. Dessa 

maktresurser, menade Gramsci, utövades antingen direkt eller indirekt. Makt-

havarnas värdenormer, eller världsbild, förmedlades successivt till allmänheten 

genom utbildning, informationsstyrning, massmedier, kultur, lagstiftning, rätt-

skipning, religion och allehanda intellektuell verksamhet för att uppfostra och 

övertyga allmänheten om att maktutövningen var legitim, men också för allmän-

hetens eget bästa. Vid behov användes också hot. En viktig beståndsdel i denna 

process var att undantränga alternativa värdenormer och världsbilder. Den härs-

kande klassens moraliska, politiska och kulturella subjektiva värderingar gjordes 

på detta sätt universella och objektiva så att de inte skulle ifrågasättas av under-

ordnade. Makthavarna legitimerade alltså på detta sätt sin maktposition.142 

Gramsci var starkt influerad av marxismen och hans användning av begreppet 

hegemoni syftade till en ideologisk analys av maktrelationerna mellan olika klas-

ser i de kapitalistiska samhällena, men hans verk har inspirerat många forskare. 

Här nedan kommer några få exempel där förståelsen av hegemonibegreppet öpp-

nar en möjlighet att applicera begreppet på mitt problemområde.  

Diana Mulinari menar att Gramscis hegemonibegrepp kan användas för att 

förstå hur en ideologisk klass lyckas skapa konsensus och etablera sin makt över 

andra klasser i moderna demokratiska samhällen.143 Carolina Lundberg menar, 

genom hänvisning till Iver B. Neumann, att hegemonins olika delar länkas ihop 

med ett sunt förnuft så att den framstår som naturlig, självklar och logisk. Hege-

moni blir då det tillstånd som råder när en representation i en diskurs är så oom-

stridd att den framstår som grundläggande.144 Kristina Boréus menar att hegemo-

ni handlar om makten över tanken, där påverkan kan vara omedveten för dem 

som påverkas. Denna process förutsätter då att det finns aktörer som är bärare av 

hegemonins dominerande idéer samt aktörer som är bärare av andra idéer.145 

Lears T. J. Jackson menar att hegemoni inte betyder en total kontroll över de un-

derordnade gruppernas världsbild, eller att den styrande gruppens världsbild blir 

allenarådande. Han menar, på samma sätt som Boréus, att alternativa världsbil-

der existerar, men att de i olika grader är undanträngda. Människors insocialise-

ring i hegemonin varierar enligt Jackson. Dessutom förekommer alltid nya indivi-

                                                 
142 Gramsci, Antonio Brev från fängelset; urval, översättning och inledning av Carl-
Göran Ekerwald, Stockholm 2007. 
143 Mulinari, Diana ”Om det behövs, blir vi uppkäftiga” i de los Reyes, Paulina, Molina, 
Irene & Mulinari, Diana (red.) Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det 
postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke, Stockholm 2002. 
144 Lundberg, Carolina Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox, Malmö 
2005, s 36.  
145 Boréus, Kristina Högervåg: Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 
1969-1989, Stockholm 2004, s 21. 
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der som skall insocialiseras i hegemonin. Detta gör, menar Jackson, en reproduk-

tion av hegemonin nödvändig. Maktrelationen mellan överordnad och underord-

nad är inte en gång för alla fastställd, utan hegemonin måste underhållas för att 

kunna fortsätta härska. Vidare menar Jackson att de underordnade i protest mot 

den överordnades maktutövning kan planera egna, kontrahegemoniska, strategier 

för att omförhandla maktrelationen.146  

Gemensamt för dessa forskare är, såsom Gramsci själv påpekat, insocialise-

ringen av ”de andra” i en ”vi”-världsbild. Utifrån Jacksons resonemang kring 

kontrahegemonier kan man förvänta sig konfrontationer mellan hegemoni och 

kontrahegemonier. Vad som kan hända vid dessa konfrontationer är, enligt Jack-

son, antingen ett undanträngande av kontrahegemonin, men också förhandlingar 

som kan leda till en omförhandling av hegemonin där de underordnade får ut-

rymme att sätta sina frågor på dagordningen och därigenom förändra hegemo-

nins innehåll. Förändringar av genusordningen, inom fackföreningsrörelsen, som 

så småningom ledde till en omförhandling av den manliga hegemonin och bättre 

förutsättningar för kvinnorna är ett exempel på en sådan konfrontation mellan en 

hegemoni och en kontrahegemoni.  

Den socialdemokratiska dominansen i samhället under större delen av efter-

krigstiden skulle kunna definieras som en hegemoni och diskuteras också som 

sådan exempelvis av historikern Åsa Linderberg och av statsvetaren Torsten 

Svensson. Denna hegemoni har då vidmakthållits framför allt genom välfärdsan-

ordningar och kollektiva nyttigheter för allmänheten.147 

En reproduktion av hegemonins innehåll och förmedling till nya generationer 

samt bortträning av konkurrerande idéer är, som Jackson påpekat, viktiga för 

hegemonins fortlevnad. Från slutet av mellankrigstiden började arbetarrörelsen 

stadsfästa sin maktposition i samhället och successivt skapa en socialdemokratisk 

hegemoni. Marginaliseringen av vänsterradikala grupper inom fackföreningsrö-

relsen under denna tid, som jag kommer att behandla i nästa kapitel, är då ett 

exempel på den socialdemokratiska hegemonins utvidgning inom fackförenings-

rörelsen. Parallellt med att partiet kopplade grepp om regeringspositionen började 

LO göra anspråk på att spela en mer central samhällspolitisk roll. I samband med 

denna centraliseringsprocess aktualiserades en effektivisering av LO:s verksamhet 

i ”propagandarådet”. I den utredning som LO tillsatte 1946 för att reda ut frågan 

kom denna strävan efter hegemoni till klart uttryck: 

                                                 
146 Lears, T. J. Jackson ”The Concept of Cultural Hegemony: Problems and Possibilities” 
i American Histrocial  
Review, 1985 vol. 90, nr 3. 
147 Linderborg, Åsa Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk 
maktresurs 1892-2000, Stockholm 2001; Svensson, Torsten 1994. 
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146 Lears, T. J. Jackson ”The Concept of Cultural Hegemony: Problems and Possibilities” 
i American Histrocial  
Review, 1985 vol. 90, nr 3. 
147 Linderborg, Åsa Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk 
maktresurs 1892-2000, Stockholm 2001; Svensson, Torsten 1994. 
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En folkrörelse i ett demokratiskt samhälle är inte bara beroende av sina centrala 

och lokala förtroendemäns kunskaper och insikter utan även av sina medlemmars 

förmåga till orientering och rationella ståndpunktstaganden i de frågor som ligger 

inom rörelsens intressesfär. Utbildningsverksamheten måste därför samordnas 

med en effektiv och på bredden inriktad informations- och upplysningsverksam-

het. Denna verksamhets uppgifter är sålunda avsedda att till den stora del av 

medlemmarna som står utanför studiearbetet förmedla och förklara skälen för 

rörelsens ståndpunktstaganden till de aktuella organisatoriska, samhällsekono-

miska och lönepolitiska problemen, samt informera om den organisatoriska och 

samhälleliga reformverksamheten. Upplysningsverksamhetens uppgifter är att 

populärt och effektivt klargöra de stora orsakssammanhangen.148 
 

Texten är generellt skriven, men med denna ambition att prägla medlemmarnas 

världsbild kan vi förvänta oss att de invandrade arbetarna skulle komma att bli 

föremål för fackföreningsrörelsens kunskaps- och bildningsförmedling för att in-

socialiseras i den socialdemokratiska hegemonin. 

 

Begreppet invandrare och andra liknande begrepp 

Begreppet invandrare är rätt besvärligt att definiera och det råder en hel del 

oklarheter kring dess innehåll.149 Rent logiskt krävs det en känsla av ett ”vi” 

bland den infödda befolkningen för att kunna definiera utlänningar som tar sig 

hit som invandrare. En etablerat svensk identitet och en intressekonflikt, med en 

uppdelning i ”vi och dem” kategorisering kan exempelvis iakttas i samband med 

Sveriges allmänna handelsförenings kampanj, understödd av Sveriges minuthand-

lares riksförbund, som i slutet av 1800-talet ställde sig emot de hitresande judiska 

                                                 
148 Citatet är hämtat från Waldemarson, Ylva 2000, s 63. Hon hänvisar till ”Utdrag ur 
den utredning som landssekretariatet tillsatte 1946 för att bl. a utreda frågan angående 
en effektivisering av LO:s propagandaverksamhet”.   
149 Begreppets definiering rent historiskt är ännu svårare. Det är exempelvis problema-
tiskt att definiera den tidiga invandringen av ”utlänningar” före 1800-talet som invand-
rare, eftersom det inte fanns någon enhetlig svensk stat att ”invandra till”. Det svenska 
samhället fram till tillkomsten av det nationella medvetandet i mitten av 1800-talet var 
kosmopolitisk i betydelsen att perioden på flera sätt präglades av en internationalisering. 
Gränserna skiftade ofta och det är därför svårt att definiera vad som egentligen var den 
”den svenska staten” eller vilka som var ”svenskar”. Kan man exempelvis betrakta de 
finnar som flyttade över Östersjön under 1700-talet som invandrare med tanke på att 
Finland vid denna tid fortfarande var en del av Sverige? Dessutom saknades ett nations-
medvetande som skulle kunna göra det möjligt för ”inlänningarna” att betrakta de im-
migrerande ”utlänningarna” som invandrare. För ett liknande resonemang se Svanberg, 
Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 26f, 33 och Gustafsson, Harald Nordens historia: en 
europeisk region under 1200 år, Lund 1997, s 14f.  
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handelsmännen utifrån ett konkurrensargument.150 Kritiken mot de galiziska sä-

songsjordbruksarbetarna i den socialdemokratiska pressen är ett annat exempel. 

Mellankrigstidens rasbiologiska tongångar och en del branschorganisationers, 

studentorganisationers och fackföreningars motstånd till flyktingar under mellan-

krigstiden och under andra världskriget är ytterligare exempel på detta ”vi och 

dem”-tänkande.151  

Statsvetaren Markus Lundgren menar att invandrare under senare tid i den 

allmänna debatten, i forskningen och i politiken i allt högre utsträckning har 

kommit att betyda motsatsen till svensk. Det som bryter mot den svenska nor-

men, kan vara mörk hudfärg eller hårfärg, ett osvenskt namn, att tala svenska 

med brytning osv. Dessa stigma, menar Lundgren, har en inkluderande eller ex-

kluderande effekt. Om personen är född i Sverige är oväsentligt för att definiera 

denne som invandrare, samtidigt som människor födda i andra nordiska länder 

eller som är engelsktalande i dagligt språkbruk inte benämns som invandrare i 

samma utsträckning, eller rentav inte betraktas som invandrare alls. Det integra-

tionspolitiska tänkandets koncentration på ett ”dem” som skall integreras i ett 

”vi” är på samma sätt stigmatiserande och förpassar många invandrare och deras 

barn till en position utanför det svenska samhället. Lundgren framhåller att en del 

forskare har börjat använda begreppet rasifierade invandrare för att komma åt 

denna distinktion mellan ”invandrare” och ”invandrare”.152  

Begreppet rasifiering används framför allt av forskare inspirerade av postko-

loniala och antirasistiska teoribildningar för att förklara de processer som leder 

till marginalisering, utanförskap och underordnande av invandrare (dock inte 

alla) och i många fall också deras barn genom en imaginär konstruktion av an-

norlundaskap. Invandrare summeras ihop genom medvetna och/eller omedvetna 

handlingar från enskilda individer eller från ett kollektiv via fiktiva eller faktiska 

kulturella och/eller biologiska särdrag och tillskrivs vissa sociala egenskaper. En-

ligt Anders Lange täcker rasifiering begrepp som essentialisering, etnifiering, bio-

logisering, social konstruktion m.fl., men är inte utbytbart mot någon av dessa.153 

Rasifiering bör inte blandas ihop med rasism, som är ett tillstånd till skillnad 

ifrån rasifiering som är en process. Rasifiering kan med andra ord, men inte nöd-

vändigtvis, leda till rasism. Rasifiering handlar om processer som skapar främ-
                                                 
150 Utvecklingen ledde till att riksdagen 1897 förbjöd utlänningar att ägna sig åt gårdfa-
rihandel. Se Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998 s 193-242, 264. 
151 Hammar, Thomas 1964. 
152 SOU 2005: 56 Det blågula glashuset: Strukturell diskriminering i Sverige, Stockholm 
2005, s 82. 
153 Lange, Anders ”Reflektioner kring rasifiering och några andra ord” i Cederberg, Irka 
& Lange, Anders m.fl. Törnroslandet: om tillhörighet och utanförskap, Integrationsver-
ket, Norrköping, 2001, s 217ff. 
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lingsrädsla och ”den andre”. Den handlar om bevarandet av identiteter, inhägna-

der och hegemonier för att underordna människor som upplevs som inkräktare. 

Det handlar om processer som utvecklas successivt av olika aktörer med olika 

underordningsmetoder. Vissa av dessa processer kan stanna på en diskrimine-

ringsnivå och andra leda till rasism. Anders Neergaard använder begreppet för att 

tydliggöra hur maktutövning producerar subjekt (vi svenskar) och objekt (de 

andra) och menar att grupper som blir föremål för rasifiering, d.v.s. invandrare, 

får betydligt mindre personalutbildning än andra, de får sämre anställningsfor-

mer, trots högre utbildning och rätt arbetsgivare får de arbetsuppgifter som inte 

motsvarar deras kvalifikationer.154 Enligt kulturgeografen Irena Molina står be-

greppet för de processer som skapar kategoriseringar, tankemodeller och associa-

tioner som rangordnar människor utifrån en essentialistisk människosyn, i såväl 

sociala relationer som maktstrukturer. Hon menar att rasifiering kan förekomma 

dels på samhällsnivå, dels på individnivå, men de två nivåerna kompletterar också 

varandra utan inbördes motsättning.155 

Begreppet invandrare infördes i det svenska språkbruket i mitten av 1970-talet 

för att minska de stigmatiserande drag som fanns i det då vedertagna begreppet 

utlänning. Även om invandrare i jämförelse med utlänning är mindre stigmatise-

rande så markerar begreppet i samma utsträckning en gränsdragning och skapar 

ett ”de andra”. Invandringsprocessen gör således immigranten till en speciell typ 

av människa, in-vandraren. Den enda gemensamma nämnaren de invandrade 

människorna har är att de har in-vandrat. Bakom begreppet finns därför en 

mångfald, som således försvinner i språkbruket.  

SCB har länge haft variablerna födda utomlands, utländska medborgare och 

neutraliserade invandrare, men har under 2000-talet börjat använda sig av be-

greppet utländsk bakgrund, med vilket menas de som är födda utomlands och 

barn till förälder (minst en) som är född utomlands. Medan ”utlandsfödda” di-

rekt kan översättas till invandrare, personer som själva invandrat, utvidgar be-

greppet utländsk bakgrund invandrarproblematiken till att omfatta även barn till 

dem som invandrat. Ett nytt begrepp som har lanserats i språkbruket under det 

senaste årtiondet för att hantera denna stigmatisering är nya svenskar.156 

                                                 
154 Neergaard, Anders i Lindberg, Ingemar, red, 2002, s 117, 123. 
155 Molina, Irene ”Rasifiering: ett teoretiskt perspektiv i analysen av diskriminering i Sve-
rige” i de los Reyes, Paulina & Kamali, Masoud (red.) Bortom Vi och Dom: teoretiska 
reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, Stockholm SOU 2005: 
41, s 97. 
156 För en diskussion kring dessa och andra närliggande begrepp se Neergaard, Anders 
samt Knocke, Wuokko ”Den strukturella diskrimineringens försåtlighet - Ett historiskt 
och nutida perspektiv” i Neergaard, Anders (red.) SOU 2006: 60. 
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Den vardagsspråkliga användningen av begreppet invandrare är dock något 

mer diffust och biologiserad. Det är i första hand personer som utseendemässigt 

skiljer sig från den ”svenske vite mannen” som i vardagen betraktas som invand-

rare oavsett om det rör sig om första, andra eller ibland också den tredje genera-

tionen, inklusive personer med en svenskfödd förälder eller som är adopterade. 

Begreppet har historiskt sett haft olika innebörd över tid och i relation till i det 

lokala samhället befintliga invandrargrupperna. Exempelvis betraktades de finska 

arbetarna som kom under 1950- och 1960-talen som utlänningar, men i takt med 

att nya invandrargrupper från mer avlägsna länder kom hit har i många fall fin-

ländarna integrerats i majoritetssamhället och de betraktas inte längre som in-

vandrare, i alla fall inte på samma sätt. En iakttagelse som jag har gjort i två me-

delstora kommuner kan förtydliga vad jag menar. Både i Eskilstuna och i Söder-

tälje finns det i dag en ungefär lika stor finsk grupp på ca. 15.000 medlemmar. 

Medan gruppen i Södertälje i takt med att en mer ”främmande” invandrargrupp, 

assyrier/syrianer, bosatt sig i kommunen, har integrerats i det lokala samhället 

och inte längre betraktas som invandrare av den lokala befolkningen, betraktar 

eskilstunaborna fortfarande den finska gruppen som invandrare då det saknas en 

större invandrargrupp som är mer ”främmande” i förhållande till det svenska. En 

annan problematik med invandrarbegreppet är globaliseringen, det svenska med-

lemskapet i EU och unionens utvidgning, som gör att många av de som tidigare 

kategoriserades som invandrare inte längre betraktas som invandrare.  

Trots dessa funderingar kring begreppet utgår jag i min användning av be-

greppet ifrån SCB:s definition, alltså utländsk bakgrund, d.v.s. de som själva in-

vandrat och barn till dem som är födda utomlands, för att i studien kunna an-

vända befintlig statistik. 

 

Makt och etnicitet: etnisk maktordning 

Under 2000-talet har det pågått ett flertal statliga utredningar med tydlig kopp-

ling till invandrarnas skeva tillgång till makt och allt vad det kan innebära med 

att kunna säga sin mening och påverka sin livssituation i det politiska livet, på 

arbetsmarknaden och i arbetslivet, i medier, på bostadsmarknaden, inom sjuk-

vården, samt inom rätts- och utbildningsväsendet.157 Denna ojämlikhet i tillgång-

                                                 
157 Följande är bara några exempel Borevi, Karin & Strömblad, Per (red.) SOU 2004: 48; 
SOU 2004: 49 Engagemang, mångfald och integration: om möjligheter och hinder för 
politisk jämlikhet, Stockholm 2004; Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik (red.) De-
mokrati på svenska?: om strukturell diskriminering och politiskt deltagande, Stockholm 
SOU 2005: 112; de los Reyes, Paulina (red.) SOU 2006: 37; Boréus, Kristina Diskrimine-
ringens retorik: en studie av svenska valrörelser 1988-2002, Stockholm SOU 2006: 52; 
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157 Följande är bara några exempel Borevi, Karin & Strömblad, Per (red.) SOU 2004: 48; 
SOU 2004: 49 Engagemang, mångfald och integration: om möjligheter och hinder för 
politisk jämlikhet, Stockholm 2004; Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik (red.) De-
mokrati på svenska?: om strukturell diskriminering och politiskt deltagande, Stockholm 
SOU 2005: 112; de los Reyes, Paulina (red.) SOU 2006: 37; Boréus, Kristina Diskrimine-
ringens retorik: en studie av svenska valrörelser 1988-2002, Stockholm SOU 2006: 52; 
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en till maktresurser har i en del av den samtida forskningen beskrivits i termer av 

en etnisk maktordning.158 

Begreppet utgår ifrån att en normgivande svenskhet under större delen av 

1900-talet har skapat en asymmetrisk maktordning där invandrare och infödda 

etniska grupper som samer har nekats inträde eller underordnats i samhällets be-

slutande organ. I de fall dessa grupper inkluderats har det skett utifrån en inklu-

derande underordning. Dessa exkluderings eller underordningsstrategier före-

kommer omedvetet i språkbruk, men också i medvetna beslut i ett ur etniskt per-

spektiv slutna beslutsorgan.159 Markus Landgren menar i utredningen om struktu-

rell diskriminering i Sverige att det svenska samhället är uppdelat längs etniska 

linjer och definierar detta tillstånd som en etnisk maktordning, som återskapar sig 

själv utifrån svenskhet som norm, bl.a. genom uppfostran, kultur och politisk 

                                                                                                                                               
Soininen, Maritta & Etzler, Nils Partierna nominerar: exkluderingens mekanismer - etni-
citet och representation, Stockholm SOU 2006: 53; de los Reyes, Paulina (red.) SOU 
2006: 59; Neergaard, Anders (red.) SOU 2006: 60; Kamali, Masoud (red.) SOU 2006: 
73; Groglopo, Adrián & Ahlberg, Beth Maina (red.) Hälsa, vård och strukturell diskri-
minering, Stockholm SOU 2006: 78; SOU 2006: 79 Integrationens svarta bok: agenda 
för jämlikhet och social sammanhållning: slutbetänkande, Stockholm 2006; SOU 2008: 
58 Egenansvar - med professionellt stöd, Stockholm 2008. 
158 Se exempelvis SOU 2005: 56, s 31, 451f, 549, 601; Kamali, Masoud ”Ett europeiskt 
dilemma: strukturell/institutionell diskriminering” i de los Reyes, Paulina & Kamali, Ma-
soud (red.) SOU 2005: 41, s 58; de los Reyes, Paulina (red.) SOU 2006: 59, förord; SOU 
2006: 79, s 58; Andersson, Simon ”I sista instans: etnisk diskriminering och överklagan-
denämnden för högskolan” i Sawyer, Lena & Kamali, Masoud (red.) Utbildningens di-
lemma: demokratiska ideal och andrafierande praxis, Stockholm SOU 2006: 40, s 401; 
Göransson, Anita ”Utländsk bakgrund – tillgång eller hinder på vägen mot makt” i Gö-
ransson, Anita (red.) Makten och mångfalden: eliter och etnicitet i Sverige, Stockholm Ds 
2005: 12, s 14; Fundberg, Jesper ”Idrott och integration: Pojkar och flickor berättar om 
sina erfarenheter inom fotboll och basket” i Bengtsson, Bo (red.) Föreningsliv, makt och 
integration, Stockholm Ds 2004: 49, s 281; Mulinari, Diana & Neergaard, Anders ”’Du 
kan plocka svamp hela ditt liv… de kommer ändå att hävda att du inte tycker om sko-
gen’ – Facket och ’de andra’”, Ålund, Alexandra & Reichel, Isak ”Medborgerlig agens 
för social inkludering: reflektioner om svenska medborgarsammanslutningar bildade på 
etnisk grund” och Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik ”Demokrati på svenska?: 
Avslutande reflektioner” i Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik (red.) SOU 2005: 
112, s 158, 241, 281f.; Hultén, Gunilla ”Främlingar i nationens spegel” i Camauër, Leo-
nor & Nohrstedt, Stig Arne (red.) Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den 
strukturella diskrimineringen, Stockholm SOU 2006: 21, s 154ff.; Borevi, Karin Väl-
färdsstaten i mångkulturella samhället, Uppsala 2002, s 25; Blomqvist, Paula Rodrigo 
Närvarons politik och det mångetniska Sverige: om att ta plats i demokratin, Göteborg 
2005, s 24. 
159 Med omedvetet språkbruk syftar jag på den vardagliga användningen av begrepp som 
”utlänning”, ”invandrare” eller ”nya svenskar” som har en underordnande logik då 
grupper av människor, vars enda gemensamma nämnare är att de har sina rötter utanför 
Sverige, buntas samman och förväntas att agera i ”ett gemensamt intresse” i att vara just 
”invandrare”.  
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ideologi. Med utgångspunkt i genusordningen formulerar han den etniska makt-

ordningen utifrån två bekanta förhållanden: 

 
Begreppet beskriver och förklarar att samhället är präglat av en ojämn fördelning 

av uppgifter, resurser och makt mellan ”svenskar” och ”invandrare” och att den-

na ojämlikhet består, trots åtgärder. Den etniska maktordningen karaktäriseras 

av 1) att ”svenskar” och ”invandrare” hålls isär, och indelas enligt ett hierarkiskt 

mönster t.ex. den etniska uppdelningen på arbetsmarknaden och i dagligt tal, 2) 

att svenskar/svenskhet utgör normen och att svenskar är överordnade och ”in-

vandrare” är underordnade, vilket kan illustreras med att vissa arbeten som be-

traktas som ”invandrarjobb” får/har lägre status och ger sämre betalt, men också 

att ”svenskar” tjänar mer för samma arbete. Svenskar har också i allmänhet mer 

makt, frihet och inflytande i andra delar av samhället.160 

 

Rötterna till den etniska maktordningen har av vissa forskare sökts i kolonialis-

mens tidevarv och arvet av missionsverksamheten. Inom denna s.k. vithetsdiskurs 

finns en stor mängd internationell litteratur. Här vill jag endast nämna ett par 

exempel från den svenska forskningen. Statsvetaren Paula Rodrigo Blomqvist 

menar exempelvis att även om Sverige aldrig varit en kolonialmakt så förekom-

mer en etniskt baserad maktordning som tydligt påminner om den koloniala och 

har klara paralleller med forna tiders raslära.161 Kulturgeografen Katarina Matts-

son menar att i dagens föreställningar om ”svenskhet” kan man se spår av en 

modernitetsberättelse som är gränsdragande, genom att modernitetens förmodade 

universella ideal (en västerländsk uppfinning) knyts till den svenska identiteten. 

Genom missionering av modernitet till icke västerlänningar skapas således en hie-

rarkisk (etnisk) maktordning.162 

På arbetsmarknaden associeras invandrarna med negativa företeelser som ar-

betslöshet, utanförskap, arbetsmarknadsåtgärder, dåliga arbetsvillkor, låga löner 

m.m. och de tillskrivs kollektiva egenskaper som förstärker den rådande makt-

ordningen. Enligt Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg påminner denna be-

handling av och inställning till invandrarna om ”feminismens paradox” och re-

                                                 
160 SOU 2005: 56, s 451f. 
161 Blomqvist, Paula Rodrigo 2005, s 24. 
162 Mattsson, Katarina (O)likhetens geografier: marknaden, forskningen och de Andra, 
Uppsala, 2001. Se också Anna Lundstedts avhandling Vit governmentalitet: ”Invandrar-
kvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys, Stockholm 2005, som analyserar vithe-
tens betydelse i arbetsmarknadspolitiken. Håkan Blomquist problematiserar i sin avhand-
ling Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazism, Stockholm 2006, den 
socialistiska vithetens roll i formeringen av den svenska arbetarrörelsen i början av 1900-
talet. Även Diana Mulinari och Anders Neergaards studier kring FAI kan inräknas till 
detta sammanhang.  



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   83

 

 82

en till maktresurser har i en del av den samtida forskningen beskrivits i termer av 

en etnisk maktordning.158 

Begreppet utgår ifrån att en normgivande svenskhet under större delen av 

1900-talet har skapat en asymmetrisk maktordning där invandrare och infödda 

etniska grupper som samer har nekats inträde eller underordnats i samhällets be-

slutande organ. I de fall dessa grupper inkluderats har det skett utifrån en inklu-

derande underordning. Dessa exkluderings eller underordningsstrategier före-

kommer omedvetet i språkbruk, men också i medvetna beslut i ett ur etniskt per-

spektiv slutna beslutsorgan.159 Markus Landgren menar i utredningen om struktu-

rell diskriminering i Sverige att det svenska samhället är uppdelat längs etniska 

linjer och definierar detta tillstånd som en etnisk maktordning, som återskapar sig 

själv utifrån svenskhet som norm, bl.a. genom uppfostran, kultur och politisk 

                                                                                                                                               
Soininen, Maritta & Etzler, Nils Partierna nominerar: exkluderingens mekanismer - etni-
citet och representation, Stockholm SOU 2006: 53; de los Reyes, Paulina (red.) SOU 
2006: 59; Neergaard, Anders (red.) SOU 2006: 60; Kamali, Masoud (red.) SOU 2006: 
73; Groglopo, Adrián & Ahlberg, Beth Maina (red.) Hälsa, vård och strukturell diskri-
minering, Stockholm SOU 2006: 78; SOU 2006: 79 Integrationens svarta bok: agenda 
för jämlikhet och social sammanhållning: slutbetänkande, Stockholm 2006; SOU 2008: 
58 Egenansvar - med professionellt stöd, Stockholm 2008. 
158 Se exempelvis SOU 2005: 56, s 31, 451f, 549, 601; Kamali, Masoud ”Ett europeiskt 
dilemma: strukturell/institutionell diskriminering” i de los Reyes, Paulina & Kamali, Ma-
soud (red.) SOU 2005: 41, s 58; de los Reyes, Paulina (red.) SOU 2006: 59, förord; SOU 
2006: 79, s 58; Andersson, Simon ”I sista instans: etnisk diskriminering och överklagan-
denämnden för högskolan” i Sawyer, Lena & Kamali, Masoud (red.) Utbildningens di-
lemma: demokratiska ideal och andrafierande praxis, Stockholm SOU 2006: 40, s 401; 
Göransson, Anita ”Utländsk bakgrund – tillgång eller hinder på vägen mot makt” i Gö-
ransson, Anita (red.) Makten och mångfalden: eliter och etnicitet i Sverige, Stockholm Ds 
2005: 12, s 14; Fundberg, Jesper ”Idrott och integration: Pojkar och flickor berättar om 
sina erfarenheter inom fotboll och basket” i Bengtsson, Bo (red.) Föreningsliv, makt och 
integration, Stockholm Ds 2004: 49, s 281; Mulinari, Diana & Neergaard, Anders ”’Du 
kan plocka svamp hela ditt liv… de kommer ändå att hävda att du inte tycker om sko-
gen’ – Facket och ’de andra’”, Ålund, Alexandra & Reichel, Isak ”Medborgerlig agens 
för social inkludering: reflektioner om svenska medborgarsammanslutningar bildade på 
etnisk grund” och Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik ”Demokrati på svenska?: 
Avslutande reflektioner” i Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik (red.) SOU 2005: 
112, s 158, 241, 281f.; Hultén, Gunilla ”Främlingar i nationens spegel” i Camauër, Leo-
nor & Nohrstedt, Stig Arne (red.) Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den 
strukturella diskrimineringen, Stockholm SOU 2006: 21, s 154ff.; Borevi, Karin Väl-
färdsstaten i mångkulturella samhället, Uppsala 2002, s 25; Blomqvist, Paula Rodrigo 
Närvarons politik och det mångetniska Sverige: om att ta plats i demokratin, Göteborg 
2005, s 24. 
159 Med omedvetet språkbruk syftar jag på den vardagliga användningen av begrepp som 
”utlänning”, ”invandrare” eller ”nya svenskar” som har en underordnande logik då 
grupper av människor, vars enda gemensamma nämnare är att de har sina rötter utanför 
Sverige, buntas samman och förväntas att agera i ”ett gemensamt intresse” i att vara just 
”invandrare”.  

 

 83

ideologi. Med utgångspunkt i genusordningen formulerar han den etniska makt-

ordningen utifrån två bekanta förhållanden: 

 
Begreppet beskriver och förklarar att samhället är präglat av en ojämn fördelning 

av uppgifter, resurser och makt mellan ”svenskar” och ”invandrare” och att den-

na ojämlikhet består, trots åtgärder. Den etniska maktordningen karaktäriseras 

av 1) att ”svenskar” och ”invandrare” hålls isär, och indelas enligt ett hierarkiskt 

mönster t.ex. den etniska uppdelningen på arbetsmarknaden och i dagligt tal, 2) 

att svenskar/svenskhet utgör normen och att svenskar är överordnade och ”in-

vandrare” är underordnade, vilket kan illustreras med att vissa arbeten som be-

traktas som ”invandrarjobb” får/har lägre status och ger sämre betalt, men också 

att ”svenskar” tjänar mer för samma arbete. Svenskar har också i allmänhet mer 

makt, frihet och inflytande i andra delar av samhället.160 

 

Rötterna till den etniska maktordningen har av vissa forskare sökts i kolonialis-

mens tidevarv och arvet av missionsverksamheten. Inom denna s.k. vithetsdiskurs 

finns en stor mängd internationell litteratur. Här vill jag endast nämna ett par 

exempel från den svenska forskningen. Statsvetaren Paula Rodrigo Blomqvist 

menar exempelvis att även om Sverige aldrig varit en kolonialmakt så förekom-

mer en etniskt baserad maktordning som tydligt påminner om den koloniala och 

har klara paralleller med forna tiders raslära.161 Kulturgeografen Katarina Matts-

son menar att i dagens föreställningar om ”svenskhet” kan man se spår av en 

modernitetsberättelse som är gränsdragande, genom att modernitetens förmodade 

universella ideal (en västerländsk uppfinning) knyts till den svenska identiteten. 

Genom missionering av modernitet till icke västerlänningar skapas således en hie-

rarkisk (etnisk) maktordning.162 

På arbetsmarknaden associeras invandrarna med negativa företeelser som ar-

betslöshet, utanförskap, arbetsmarknadsåtgärder, dåliga arbetsvillkor, låga löner 

m.m. och de tillskrivs kollektiva egenskaper som förstärker den rådande makt-

ordningen. Enligt Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg påminner denna be-

handling av och inställning till invandrarna om ”feminismens paradox” och re-

                                                 
160 SOU 2005: 56, s 451f. 
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sulterar i att invandraren intar en mer reserverad hållning till samhället och dess 

demokratiska procedurer.163 Även om detta påstående kan tolkas som att den 

etniska maktordningen skapar offer som accepterar sin position, menar författar-

na att strukturell diskriminering inte skall betraktas som en mekanisk logik, ”som 

per automatik sorterar in människor i över- och underordnade, oberoende av de-

ras eget handlande” då underordnade ständigt intervenerar i de processer som 

försätter dem i en underordnad position i samhället för att kunna påverka den 

egna positionen: 

 
De kan såväl motstå som bidra till sin egen underordning. Inget är givet på för-

hand. Den rådande maktordningen är inte statisk, utan föränderlig, om än trög-

rörlig eftersom den är institutionaliserad i form av arbetsrutiner och konventioner 

i till exempel myndigheter och organisationer, partier och föreningar. Ordningen 

formas löpande efter de krav och den kritik, de konstellationer och allianser som 

formeras i den ständigt pågående ”kampen om dagordningen”.164 
 

Jag utgår ifrån ett processtänkande och föreställer mig, såsom Dahlstedt och 

Hertzberg, att den underordnade positionen för många invandrare utgör en ut-

gångspunkt för förhandlingar. Genom olika metoder och strategier kan de för-

bättra den egna positionen i samhällets olika delar. Diskrimineringen, eller den 

etniska maktordningen, är således inte en statisk ordning utan mer situationell 

där den underordnade genom egna strategier och kontrahegemonier har möjlighet 

att förhandla om bättre villkor och om hegemonins innehåll. Den underordnades 

försök till omförhandling kan av den överordnade mötas med motstrategier för 

att bevara hegemonin och försvara den egna positionen. I kapitel åtta och nio 

återkommer jag med konkreta exempel på invandrargruppernas försök att ut-

veckla kontrahegemonier för att omförhandla hegemonins innehåll och hur dessa 

bemöttes av LO.  

I nästa kapitel, bakgrund, kommer jag att ta upp ett antal teman som är vikti-

ga för att kunna förstå det historiska sammanhang LO agerade i i relation till 

invandring och invandrare. 

 

                                                 
163 Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik i Dahlstedt & Hertzberg (red.) SOU 2005: 
112, s 281f. 
164 Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik i Dahlstedt & Hertzberg (red.) SOU 2005: 
112, s 279f. Se också Integrationsverkets rapport Utanför demokratin?, Norrköping 
2000, s 106. 
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KAPITEL 3  

BAKGRUND 
 
Enligt ekonomhistorikerna Anders L. Johansson och Lars Magnusson utgjorde 

två sakområden hjärtefrågorna för LO under efterkrigstiden; dels frågan om kol-

lektiva avtal, förhandlingar och ett växande inflytande i samhället, dels lönepoli-

tiken.165 Alltså långsiktiga respektive kortsiktiga intressen. När det gäller det för-

sta området hade LO efter Saltsjöbadsavtalen centraliserat den fackliga makten 

hos sig och knutit starkare band med det socialdemokratiska partiet. Med dessa 

förutsättningar hade LO skaffat sig makt och ett bra utgångsläge för att uppnå 

sina mer långsiktiga mål. Det andra området, lönepolitiken, var däremot mer in-

vecklat, men också avhängig av det första. Johansson och Magnusson menar att 

möjligheterna fanns där och handlingsalternativen var flera för LO, men med 

makt följde också ansvar. Författarna frågar därför retoriskt vad LO skulle an-

vända sin nyvunna makt till:  

 
Skall LO pressa på för att ytterligare öka arbetarnas och löntagarnas andel av 

nettonationalprodukten? Eller skall man ta sitt ”samhällsansvar” och föra en 

återhållsam lönepolitik som ytterst dirigeras av statsmakterna? 166 

 

Problematiken för LO var att högre löner riskerade att leda till inflation. Ett an-

nat problem var att den socialdemokratiska regeringen var beroende av näringsli-

vets tillväxt för att kunna föra en utjämnande skatte- och socialpolitik och för 

detta var regeringen tvungen att ha goda relationer med SAF. Att inte föra en of-

fensiv lönepolitik skulle samtidigt innebära ett avsteg för LO från dess mest na-

turliga uppgift. Denna delikata fråga var flera av samtidens LO-män upptagna 

med. I slutet av 1946 gav LS uppdrag till en kommitté ledd av Gustav Wahlberg 

                                                 
165 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 43ff. 
166 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 34. Även Åmark ger en liknande 
beskrivning om detta dilemma och de spänningar  detta ledde i relationen till partiet. Se 
Åmark, Klas ”Sammanhållning och intressepolitik: Socialdemokratin och fackförenings-
rörelsen i samarbete och på skilda vägar” i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) Socialdemokratins 
samhälle 1889-1989: SAP och Sverige under 100 år, Stockholm 1989. 
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163 Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik i Dahlstedt & Hertzberg (red.) SOU 2005: 
112, s 281f. 
164 Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik i Dahlstedt & Hertzberg (red.) SOU 2005: 
112, s 279f. Se också Integrationsverkets rapport Utanför demokratin?, Norrköping 
2000, s 106. 
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KAPITEL 3  

BAKGRUND 
 
Enligt ekonomhistorikerna Anders L. Johansson och Lars Magnusson utgjorde 
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sta området hade LO efter Saltsjöbadsavtalen centraliserat den fackliga makten 
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vecklat, men också avhängig av det första. Johansson och Magnusson menar att 
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makt följde också ansvar. Författarna frågar därför retoriskt vad LO skulle an-
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Problematiken för LO var att högre löner riskerade att leda till inflation. Ett an-

nat problem var att den socialdemokratiska regeringen var beroende av näringsli-

vets tillväxt för att kunna föra en utjämnande skatte- och socialpolitik och för 

detta var regeringen tvungen att ha goda relationer med SAF. Att inte föra en of-

fensiv lönepolitik skulle samtidigt innebära ett avsteg för LO från dess mest na-
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med. I slutet av 1946 gav LS uppdrag till en kommitté ledd av Gustav Wahlberg 

                                                 
165 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 43ff. 
166 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 34. Även Åmark ger en liknande 
beskrivning om detta dilemma och de spänningar  detta ledde i relationen till partiet. Se 
Åmark, Klas ”Sammanhållning och intressepolitik: Socialdemokratin och fackförenings-
rörelsen i samarbete och på skilda vägar” i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) Socialdemokratins 
samhälle 1889-1989: SAP och Sverige under 100 år, Stockholm 1989. 
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att utreda frågan om möjligheten att föra en alternativ ekonomisk politik, som 

skulle vara både i medlemmarnas och i samhällets intresse. LO-ekonomerna Gös-

ta Rehn, Rudolf Meidner, Nils Kellgren och Arne Henriksson engagerades i arbe-

tet och en rapport, Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, presente-

rades i samband med 1951 års kongress. I rapporten kom man fram till att en 

återhållsam lönepolitik skulle vara en paradoxal handling för fackföreningsrörel-

sen. Ekonomerna Rehn och Meidner utvecklade senare en ekonomisk modell, 

Rehn-Meidnermodellen, som ansågs kunna hitta en balans mellan LO:s kortsikti-

ga och långsiktiga intressen. Samtidigt utpekades ett nytt mål för LO; att påverka 

samhällsutvecklingen.167  

Denna modell kommer jag att diskutera mer utförligt i nästa kapitel, där den 

tematiskt passar bättre in. I detta kapitel kommer jag att presentera några andra 

teman som är viktiga för förståelsen av LO:s handlande i invandrar- och invand-

ringspolitiken. Jag börjar först med en kort blick bakåt i tiden, till ett av fackfö-

reningsrörelsen viktigaste arv från rörelsens första tid; skötsamhetsidealet. Däref-

ter presenterar jag kort den sociopolitiska och ekonomiska utvecklingen under 

undersökningsperioden. Centraliseringen av den fackliga makten och det facklig-

politiska samarbetet behandlas i nästkommande två avsnitt. Därpå kommer ett 

längre avsnitt om LO:s syn på ”de andra” med fokus på ideologiska utmanare 

och genusordningen inom fackföreningsrörelsen. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av invandringen till Sverige och den nationella invandrar- och in-

vandringspolitiken. I en sammanfattning summeras de grundackord i detta kapi-

tel som är viktiga för att kunna följa det historiska förloppet avhandlingen berör. 

 

Arvet från de första decennierna: skötsamhetsidealet 

Arbetarklassen som växte sig allt större i början av förra seklet accepterade inte 

utan protest industrialismens bipolära och kapitalstyrda klassamhälle, där arbe-

tarna fick en underordnad position. Den blotta existensen av arbetarrörelsen är 

exempel på denna protest. Även om motståndet till att börja med inte var välor-

ganiserat, skapade föreningsverksamheten – både inom fackföreningarna och i de 

andra folkrörelserna – en möjlighet för arbetarna att träna sig i organisering, 

                                                 
167 LO-betänkandet Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen. Stockholm 
1951. I kommittén ingick Nils Goude, Anders Karlsson, John Lingman, Sven Jerstedt, 
Arne Geijer och Sten Sjöberg. Geijer och Lingman ersattes efter en tid av Carl F Lindahl 
och Knut Johansson. Se också Bertil Holmlund, ”Rehn-Meidners program i ljuset av 
modern nationalekonomisk forskning” presenterad i seminariet ”Den svenska modellen 
50 år”, Stockholm, 2001-10-24; Erixson, Lennart A Swedish Economic Policy: The The-
ory, Application and Validity of the Rehn-Meidner Model. Stockholm 2000, s 22-37. 
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samarbete och i att förhandla och framföra sina åsikter inför andra människor 

samt i hur man skulle uppträda i offentligheten för att göra sin röst hörd. Ronny 

Ambjörnsson menar att de organiserade arbetarna i denna process utvecklade ett 

skötsamhetsideal som utifrån principerna värdighet, kunskapssökande och nyk-

terhet omvandlade den bråkiga arbetarkulturen till en skötsamhetskultur under 

tidigt 1900-tal.168 Även Björn Horgby diskuterar hur denna process förnyade de 

organiserade arbetarnas självbild och transformerade den egensinniga och bråki-

ga arbetarkulturen till en skötsamhetens kultur.169  

Kunskapen medförde en självtillit, som de mest ”skötsamma” arbetarna ut-

nyttjade för en klassresa och till att höja sin nivå till medelklassens utan att överta 

dess värderingar. Man ansåg att kunskapen skulle bidra till en självständig arbe-

tarklass, som kunde stå emot den borgerliga hegemonin i samhället, men också 

till ett alternativt offentligt rum där man kunde formulera sina krav som man inte 

fick uttrycka i borgerlighetens offentliga rum. Horgby skriver att skötsamhetskul-

turen gjorde att den socialdemokratiska arbetarrörelsen så småningom skaffade 

sig en del nya karaktäristika, såsom regelstyrning, långsiktighet, kalkylerbarhet, 

effektivitet, en bestämd föreställningsvärld, klassmedvetenhet, kroppskontroll och 

affektkontroll.170 Olle Sahlström, som i flera år var verksam inom fackförenings-

rörelsen, beskriver rörelsens kultur i sin tur med begreppen lojalitet, sammanhåll-

ning, grabbighet och brödraskapslogik.171  

Detta skötsamhetsideal överfördes med tiden till ”icke-skötsamma”, men ock-

så till nya generationer av arbetare i fackföreningarna, via arbetarlitteraturen och 

genom ABF:s skräddarsydda studiecirklar, föreläsningar och kurser.172 I det avse-

endet kommer det att bli intressant att se om, och i så fall hur, LO försökte för-

medla detta ideal till de invandrade arbetarna. 

 

                                                 
168 Ambjörnsson, Ronny Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt såg-
verkssamhälle, Stockholm 2001. Värdighet i sammanhanget betyder att respektera sig 
själv och bli respekterad som arbetare. Kunskapssökande betyder förbättring av arbetar-
nas utbildningsnivå.  
169 Horgby, Björn Egensinne och skötsamhet: Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940, 
Stockholm 1993.  
170 Horgby, Björn 1993; Horgby, Björn Kampen om facket, under publicering. 
171 Sahlström, Olle En trilogi om arbetarrörelsen, Stockholm 2003. 
172 Kunskapsförmedlingen inom arbetarrörelsen behandlas av Åkerstedt, Jonas Den litte-
rate arbetaren: Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930, Uppsala 1967 och 
Leffler, Marion Böcker, bildning, makt: arbetare, borgare och bildningens roll i klass-
formeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901, Lund 1999. 
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167 LO-betänkandet Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen. Stockholm 
1951. I kommittén ingick Nils Goude, Anders Karlsson, John Lingman, Sven Jerstedt, 
Arne Geijer och Sten Sjöberg. Geijer och Lingman ersattes efter en tid av Carl F Lindahl 
och Knut Johansson. Se också Bertil Holmlund, ”Rehn-Meidners program i ljuset av 
modern nationalekonomisk forskning” presenterad i seminariet ”Den svenska modellen 
50 år”, Stockholm, 2001-10-24; Erixson, Lennart A Swedish Economic Policy: The The-
ory, Application and Validity of the Rehn-Meidner Model. Stockholm 2000, s 22-37. 
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168 Ambjörnsson, Ronny Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt såg-
verkssamhälle, Stockholm 2001. Värdighet i sammanhanget betyder att respektera sig 
själv och bli respekterad som arbetare. Kunskapssökande betyder förbättring av arbetar-
nas utbildningsnivå.  
169 Horgby, Björn Egensinne och skötsamhet: Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940, 
Stockholm 1993.  
170 Horgby, Björn 1993; Horgby, Björn Kampen om facket, under publicering. 
171 Sahlström, Olle En trilogi om arbetarrörelsen, Stockholm 2003. 
172 Kunskapsförmedlingen inom arbetarrörelsen behandlas av Åkerstedt, Jonas Den litte-
rate arbetaren: Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930, Uppsala 1967 och 
Leffler, Marion Böcker, bildning, makt: arbetare, borgare och bildningens roll i klass-
formeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901, Lund 1999. 
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Den sociopolitiska och ekonomiska utvecklingen under 1946–2009 

Efterkrigstidens samhälle präglades i mångt och mycket av den långa högkon-

junktur som med undantag för några korta avmattningar, exempelvis i samband 

med Koreakriget 1951-52, varade fram till 1973. Denna period karaktäriserades 

av socialdemokratisk välfärdspolitik och en keynesiansk inspirerad ekonomisk 

politik, låg arbetslöshet, höga vinster inom näringslivet, livlig investeringsverk-

samhet, full sysselsättning (åtminstone fram till mitten av 1960-talet) och stark 

efterfrågan hos konsumenterna samt i förlängningen ett ständigt inflationshot. 

Den starka efterfrågan kunde inte alltid tillfredsställas med befintlig produktions-

kapacitet och den ökade importen riskerade handelsbalansen samtidigt som nya 

investeringar inom näringslivet begränsades bl.a. av arbetskraftsbrist. En följd av 

den fulla sysselsättningspolitiken var att arbetsmarknaden prioriterades framför 

inflationsbekämpningen. Socialdemokraternas politik karakteriserades också av 

en expansiv offentlig sektor och en aktiv utbyggnad av samhälleliga infrastruktu-

rer i form av nybildande av statliga företag. Samtidigt utvecklades välfärdssam-

hället stadigt och genom olika kategorier av försäkringsåtgärder fick landets be-

folkning ett tryggare vardagsliv. Folkpension, barnomsorg, icke inkomstbeprövat 

barnbidrag, förlängd semester, förkortad arbetsvecka, förbättrad sjukvård, obli-

gatorisk sjukförsäkring, förlängning av den obligatoriska skolgången, utbyggd 

gymnasial och högre utbildning, lagen om arbetsskydd, lagen om socialhjälp och 

ATP är bara några exempel på välfärdsanordningar från denna tid. Dessa dyrbara 

reformer krävde dock god ekonomisk utveckling och allt flera förvärvsarbetande 

människor som betalade skatt, men också ett rationellt utnyttjande av arbetskraf-

ten i landet. Jordbruket moderniserades och rationaliserades därför kraftigt för 

att dels effektivisera produktionen, dels frigöra arbetskraft till industrin.173 

Socialdemokraternas tidigare krav på allmän socialisering av näringslivet hade 

övergivits före kriget till förmån för en politik som påminde om planekonomi 

under 1940- och 50-talet. Denna politik gick ut på att mer i detalj styra ekono-

min i form av ökad statlig insyn och stimulerande effekter i näringslivet genom 

låga räntor samt förbättrad medbestämmanderätt för arbetarna. Krigsårens kraf-

tiga prishöjning bemästrades genom ett hårt löne- och prisstop i mitten av 1940-

talet när man försökte kombinera målet full sysselsättning med ett stabilt pe-

ningsvärde (låg inflation). Detta skulle dock visa sig vara alltför svårt att hålla i 

                                                 
173 Larsson, Mats En svensk ekonomisk historia 1850-1985, Stockholm 1993; Åmark, 
Klas Hundra år av välfärdspolitik: välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige, Umeå 
2005; Hansen, Lars-Erik 2001, s 15; Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 56; Mor-
fiadakis, Emmanuel Sverige och invandringen, Malmö 1986, s 48. Full sysselsättning 
under efterkrigstidens långa högkonjunktur innebar en arbetslöshet om högst 2 procent.  
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längden. Den ökade efterfrågan på arbetskraft under högkonjunkturen skapade 

utrymme för högre löner som fackföreningsrörelsen utnyttjade. Politikerna var 

emot att lönerna höjdes alltför snabbt och ville hellre se en löneökning anpassad 

till den allmänna internationella prisökningen inom den konkurrensutsatta indu-

strin samt till produktiviteten i samhället. Trots detta ökade lönerna under 1950- 

och 60-talet mer än vad just dessa förhållanden tillät. Detta medförde en succes-

siv försämring av vissa företags ekonomiska soliditet och en utslagning från 

marknaden. Särskilt drabbade detta företag inom sko- och textilbranschen. För 

arbetare i exportindustrin var denna utveckling däremot självfallet gynnsam då 

lönerna mellan 1952 och 1960 ökade årligen med drygt sex procent medan infla-

tionen låg på ca. två och en halv procent. Lönerna visade i förhållande till infla-

tionen en ännu högre ökning under 1960-talet med ca. tio procent mellan 1960 

och 1968 trots en inflationsnivå på runt fyra procent. Konsekvensen av denna, 

för arbetarna gynnsamma, löneutveckling var å andra sidan, förutom utslagning 

av mindre effektiva företag, också en försämring av de svenska företagens inter-

nationella konkurrenskraft.174  

Mellan LO och SAF fanns en överenskommelse, särskilt efter Saltsjöbadsavta-

let 1938, om att lösa arbetsmarknadsfrågor utan statlig inblandning. Den svenska 

arbetsmarknaden karaktäriserades därför under större delen av perioden mellan 

1950- och 1970-talet av en samförståndsanda mellan parterna. LO och dess mot-

part, SAF, lyckades under denna period skapa en arbetsfred som gynnade dem 

båda. Arbetsfreden var en förutsättning för tillväxt i ekonomin och stegrade real-

löner, men gynnade även arbetsgivarna, som kunde planera för en längre tid. En 

hög tillväxt låg dessutom i den socialdemokratiska statens intresse för att genom 

den utveckla välfärdspolitiken. Kring denna nyttotriangel, ”trepartsalliansen”, 

sammanföll (den socialdemokratiska) statens, LO:s och SAF:s intressen och alla 

tre parterna kunde kalkylera om framtiden likt den rationelle kapitalisten i den 

weberska terminologin. I denna utveckling var initiativtagaren inte LO utan den 

socialdemokratiska staten. Man kan därför förvänta sig att partiet i regeringspo-

sition i den korporativistiska andan också lyssnade på andra mobiliserade intres-

sen och organisationer såsom SAF. Samförståndsandan kring nyttotriangeln präg-

lade utvecklingen på arbetsmarknaden framför allt under 1950- och 1960-talen 

och då särskilt rationaliseringarna av bl.a. sko- och textilbranscherna.175 Anders 

L. Johansson och Lars Magnusson, som är något kritiska till definitionen av sam-

                                                 
174 Larsson, Mats, 1993, s 128f. 
175 Angående rationaliseringarna och det fackliga agerandet se Gråbacke, Carina 2002. 
Angående trepartsalliansen se nedan avsnittet ”Centraliseringen av den fackliga makten 
inom LO”. Se också Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 18 för ”treparts-
alliansens” ramar. 



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   89

 

 88

Den sociopolitiska och ekonomiska utvecklingen under 1946–2009 

Efterkrigstidens samhälle präglades i mångt och mycket av den långa högkon-

junktur som med undantag för några korta avmattningar, exempelvis i samband 

med Koreakriget 1951-52, varade fram till 1973. Denna period karaktäriserades 
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under 1940- och 50-talet. Denna politik gick ut på att mer i detalj styra ekono-

min i form av ökad statlig insyn och stimulerande effekter i näringslivet genom 
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173 Larsson, Mats En svensk ekonomisk historia 1850-1985, Stockholm 1993; Åmark, 
Klas Hundra år av välfärdspolitik: välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige, Umeå 
2005; Hansen, Lars-Erik 2001, s 15; Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 56; Mor-
fiadakis, Emmanuel Sverige och invandringen, Malmö 1986, s 48. Full sysselsättning 
under efterkrigstidens långa högkonjunktur innebar en arbetslöshet om högst 2 procent.  
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längden. Den ökade efterfrågan på arbetskraft under högkonjunkturen skapade 

utrymme för högre löner som fackföreningsrörelsen utnyttjade. Politikerna var 

emot att lönerna höjdes alltför snabbt och ville hellre se en löneökning anpassad 

till den allmänna internationella prisökningen inom den konkurrensutsatta indu-

strin samt till produktiviteten i samhället. Trots detta ökade lönerna under 1950- 

och 60-talet mer än vad just dessa förhållanden tillät. Detta medförde en succes-

siv försämring av vissa företags ekonomiska soliditet och en utslagning från 

marknaden. Särskilt drabbade detta företag inom sko- och textilbranschen. För 

arbetare i exportindustrin var denna utveckling däremot självfallet gynnsam då 

lönerna mellan 1952 och 1960 ökade årligen med drygt sex procent medan infla-

tionen låg på ca. två och en halv procent. Lönerna visade i förhållande till infla-

tionen en ännu högre ökning under 1960-talet med ca. tio procent mellan 1960 

och 1968 trots en inflationsnivå på runt fyra procent. Konsekvensen av denna, 

för arbetarna gynnsamma, löneutveckling var å andra sidan, förutom utslagning 

av mindre effektiva företag, också en försämring av de svenska företagens inter-

nationella konkurrenskraft.174  

Mellan LO och SAF fanns en överenskommelse, särskilt efter Saltsjöbadsavta-

let 1938, om att lösa arbetsmarknadsfrågor utan statlig inblandning. Den svenska 

arbetsmarknaden karaktäriserades därför under större delen av perioden mellan 

1950- och 1970-talet av en samförståndsanda mellan parterna. LO och dess mot-

part, SAF, lyckades under denna period skapa en arbetsfred som gynnade dem 

båda. Arbetsfreden var en förutsättning för tillväxt i ekonomin och stegrade real-

löner, men gynnade även arbetsgivarna, som kunde planera för en längre tid. En 

hög tillväxt låg dessutom i den socialdemokratiska statens intresse för att genom 

den utveckla välfärdspolitiken. Kring denna nyttotriangel, ”trepartsalliansen”, 

sammanföll (den socialdemokratiska) statens, LO:s och SAF:s intressen och alla 

tre parterna kunde kalkylera om framtiden likt den rationelle kapitalisten i den 

weberska terminologin. I denna utveckling var initiativtagaren inte LO utan den 

socialdemokratiska staten. Man kan därför förvänta sig att partiet i regeringspo-

sition i den korporativistiska andan också lyssnade på andra mobiliserade intres-

sen och organisationer såsom SAF. Samförståndsandan kring nyttotriangeln präg-

lade utvecklingen på arbetsmarknaden framför allt under 1950- och 1960-talen 

och då särskilt rationaliseringarna av bl.a. sko- och textilbranscherna.175 Anders 

L. Johansson och Lars Magnusson, som är något kritiska till definitionen av sam-

                                                 
174 Larsson, Mats, 1993, s 128f. 
175 Angående rationaliseringarna och det fackliga agerandet se Gråbacke, Carina 2002. 
Angående trepartsalliansen se nedan avsnittet ”Centraliseringen av den fackliga makten 
inom LO”. Se också Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 18 för ”treparts-
alliansens” ramar. 
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förståndsandan, menar att i den mån man kunde tala om en samarbetsmodell 

mellan LO, SAF och staten så var detta från tiden för det första Saltsjöbadsavtalet 

till 1970-talets inledning. De menar att modellen redan i slutet av 1960-talet bör-

jade knaka i fogarna.176 Det är alltså viktigt att notera att alliansen, så länge den 

varade, bestod av tre förhandlande parter, vilket kunde leda till påfrestningar i 

det politiska samarbetet mellan LO och det socialdemokratiska partiet om inte 

alla tre parters intressen sammanföll. 

Under 1960-talet var den ekonomiska politiken inriktad på att prioritera till-

växten inom industrin, hålla en hög sysselsättningsnivå samt att försvara en låg 

inflation. Dessa mål krävde flera statliga åtgärder för att motverka ekonomiska 

avmattningar, bl.a. en expansion av statliga företag och arbetsmarknadsåtgärder 

för att motverka arbetslöshet. Dessa åtgärder blev tydligare under 1970-talets 

ekonomiska depression som sammanföll med den internationella ekonomiska 

krisen till följd av OPEC-ländernas chockhöjning av oljepriserna vid årsskiftet 

1973/74. Tillväxtens stagnation i slutet av 1960-talet, oljekrisen och produktio-

nens flytt till låglöneländer i tredje världen medförde en industriell strukturkris 

som drabbade framför allt textillindustrin, men också stål- och delar av verk-

stadsindustrin.  Denna utveckling innebar också sämre möjligheter för LO att 

reglera arbetsmarknaden och i stället började man föra branschvisa förhandlingar 

eller med enskilda företag.177 

De, i förhållande till inflationen, relativt höga lönenivåerna drev ytterligare på 

inflationen och krisen fördjupades ännu mer. Under de borgerliga regeringarna 

mellan 1976 och 1982 försökte man rätta till den försämrade bytesbalansen och 

budgetunderskottet genom devalveringar, men resultatet levde inte upp till för-

väntningarna och krisen fördjupades ytterligare till följd av strukturomvandlingen 

på arbetsmarknaden från industri- till tjänsteproduktion. Politiken inriktades nu i 

stället på att skydda sysselsättningen inom vissa branscher och regioner genom 

statligt företagande samt beredskapsarbeten och utbildningsinsatser. Devalvering-

arna hade också orsakat förskjutningar i inkomstfördelningen och ledde till kraf-

tiga kompensationskrav från olika grupper i samhället. Inte förrän i början av 
                                                 
176 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 18. Se också Korpi, Walter i Thull-
berg & Östberg (red.) 1994, s 25f. som talar om hur förändrade makrelationer till LO:s 
fördel i början av 1970-talet ändrade LO:s syn på samförståndsandan. Se ovan fotnot 
124! 
177 Benner, Mats i Neergaard & Stubbergaard (red.) 2000, s 143f. Benner menar att de 
ekonomiska villkoren har påverkat LO:s relation till staten och arbetsgivarna på ett be-
tydligt sätt. Han menar att när ekonomin har varit präglad av den nationella marknaden 
så har facket fått ett större utrymme att agera för en centralt och nationellt reglerad ar-
betsmarknad, men att facket har valt att fokusera sig på en bransch- eller företagsvis 
reglering, alternativt till överstatliga organ när kapitalackumulationen förskjutits till en 
internationell nivå. 
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1980-talet kunde man konstatera en uppgång i konjunkturen, men då hade Sveri-

ge redan förlorat stora marknadsandelar för sin exportindustri till nya industri-

länder. Detta ledde så småningom till att ett flertal större svenska företag flyttade 

sin produktion till tredje världen där produktionskostnaderna var betydligt lägre. 

Konsekvensen var självklart ökat arbetslöshet i landet.178 

När socialdemokraterna tog över makten 1982 och ekonomin började åter-

hämta sig omprövades den ekonomiska politiken och en anpassning till mark-

nadskrafterna började ske i mitten av 1980-talet. Den statliga inblandningen i 

ekonomin minskade, näringslivet började avregleras för att anpassas till den in-

ternationella marknaden, framför allt till den växande EG-marknaden, och den 

offentliga sektorn började bantas genom rationaliseringar och effektiviseringar. 

Målet full sysselsättning övergavs och fokus lades i stället på att hålla inflationen 

nere. Denna ekonomiska politik definierades av den då varande finansministern 

Kjell Olof Feldt som ”den tredje vägens politik”, men betraktades av många inom 

arbetarrörelsen, särskilt inom fackföreningsrörelsen, som borgerlig. När den soci-

aldemokratiska staten inte längre kunde leverera välfärd uppstod en konflikt mel-

lan LO och partiet om fördelningen av resurserna. Relationerna till partiet för-

sämrades successivt och ledde 1987 till det beskrivs som ”rosornas krig”. Efter 

några goda år hamnade ekonomin på nytt i en djup svacka i början av 1990-talet 

till följd av en ny strukturomvandling på arbetsmarknaden. Denna gång med 

kunskap och information som viktiga komponenter. Arbetsmarknaden karaktäri-

serades under 1990-talet av en ökande datorisering och en hög arbetslöshet, som 

särskilt drabbade den invandrade delen av befolkningen. Den ekonomiska politi-

ken inriktades nu på att hålla räntorna nere för att skapa positiva förutsättningar 

för den ekonomiska utvecklingen. Krisen innebar att den ständiga tillväxten 

bröts, vilket betydde att det inte längre fanns nytt överskott att fördela.179  

1995 gick Sverige tillsammans med Finland och Österrike med i EU. Medlem-

skap i unionen innebar bl.a. fri rörlighet för arbetskraften, men någon fråga om 

ökad arbetskraftsinvandring aktualiserades inte särskilt. Stämningen var dock en 

annan i samband med unionens utvidgning 2004, då tio nya länder, framför allt 

länder från tidigare Östeuropa blev  medlemmar. Både i Sverige och i flertalet av 

de tidigare EU-länderna diskuterades övergångsregler för att undvika en massin-

vandring från de nya medlemsländerna. 

                                                 
178 Denna ekonomiska förändring under 1970- och 1980-talen var en del av en interna-
tionell strukturkris och slog bl.a. ut stora delar av den västeuropeiska stål- och gruvindu-
strin. Se Larsson, Mats 1993, s 113ff. 
179 Larsson, Mats 1993, s 113ff.; Feldt, Kjell Olof Den tredje vägen: en politik för Sveri-
ge, Stockholm 1985. 
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berg & Östberg (red.) 1994, s 25f. som talar om hur förändrade makrelationer till LO:s 
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124! 
177 Benner, Mats i Neergaard & Stubbergaard (red.) 2000, s 143f. Benner menar att de 
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179 Larsson, Mats 1993, s 113ff.; Feldt, Kjell Olof Den tredje vägen: en politik för Sveri-
ge, Stockholm 1985. 
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Under den period som undersöks i avhandlingen förändrades successivt också 

den genusordning som rådde i arbetslivet och den negativa inställningen till gifta 

kvinnor som arbetskraft tonades ned. Trots att de gifta kvinnorna inte alltid be-

traktades som fullvärdiga arbetare framställdes de ofta som alternativ till arbets-

kraftsinvandringen redan från slutet av 1940-talet. Det fanns dock också en del 

andra hinder för deras inträde på arbetsmarknaden, främst bristen på offentlig 

barnpassning och en skattelagstiftning som missgynnade dem. Uppbyggnaden av 

välfärdsanordningar med ökat skattetryck och den generella samhällsutvecklingen 

tvingade emellertid successivt fram en förändring av den socioekonomiska struk-

turen för familjen under 1960-talet då familjens ekonomiska överlevnad ofta 

krävde att även de gifta kvinnorna började arbeta utanför hemmet. Utbyggnaden 

av barnomsorgen från och med mitten av 1960-talet och lagen om särbeskattning 

från 1971 underlättade för gifta kvinnor att arbeta utanför hemmet. Parallellt 

med denna utveckling tog allt fler kvinnor plats på den politiska scenen, engage-

rade sig politiskt och fackligt för att ställa krav på makthavarna och på arbets-

marknadens parter för mer jämlikhet mellan könen. Framför allt kritiserades de 

s.k. kvinnolönerna och en diskussion om lika lön för lika arbete pågick under 

flera decennier. Denna utveckling ledde så småningom till en uppluckring av 

mansdominansen inom politiken och fackföreningsrörelsen och en politisk eman-

cipationsprocess började för kvinnorna under 1960- och 70-talen. Detta innebar 

att hemmafruepoken, som hade sin kulmen på 1950-talet, började lösas upp un-

der 1960-talet och lämna utrymme för en jämlikhetsdiskurs i samhället, som se-

dan med krav på jämställdhet mellan könen utvecklades till en jämställdhets-

diskurs från 1980-talet och framåt.180  

 

Centraliseringen av den fackliga makten inom LO 

Den betydelse som LO kom att ha under efterkrigstiden och den roll organisatio-

nen spelade i formandet av arbetsmarknaden (med hög organisationsgrad och 

kollektiva avtal), samt välfärdssamhället krävde naturligtvis en organisatorisk 

utveckling inom fackföreningsrörelsen från de tidigare självständiga fackförbun-

den till en kraftsamling under LO:s ledning. Denna centralisering skedde åren 

                                                 
180 Denna beskrivning av genusdiskursen i samhället under efterkrigstiden är starkt inspi-
rerad av Yvonne Hirdman. Hirdman har dock kritiserats för sin tolkning av genus, se 
Hagemann, Gro & Åmark, Klas ”Från ’husmorskontrakt’ till jämställdhetskontrakt’” i 
Häften för kritiska studier, 2000 nr 2, s. 4-27. Kritiken har lett till att Hirdman har ut-
vecklat sin genusteori i Hirdman, Yvonne Genus – om det stabilas föränderliga former, 
Malmö 2007. I de fall jag hänvisar till den hirdmanska genusteorin, hänvisar jag till detta 
verk. Om kritiken till Hirdman se också nedan fotnot 220. 
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före arbetskraftsinvandringen började, vilket leder till den intressanta frågan om 

hur denna centraliserade intresseorganisation skulle komma att reagera på in-

vandringen som riskerade att hota dess position.  

LO:s viktigaste långsiktiga intresse var att centralisera fackföreningsrörelsen 

och bygga upp ett välfärdssamhälle. Båda dessa intressen delade man med parti-

et.181 Ett annat långsiktigt intresse var att genomföra strukturomvandlingar för att 

modernisera den industriella produktionen. Angående detta hade LO och reger-

ingen till att börja med olika uppfattningar, framför allt kring hanteringen av fri-

ställd arbetskraft i samband med strukturomvandlingarna. Ytterligare ett långsik-

tigt intresse för LO var ekonomisk makt över produktionen. De viktigaste kort-

siktiga intressena var däremot att förbättra medlemmarnas lönemässiga och soci-

ala villkor. Centraliseringen av den fackliga makten hos LO var en förutsättning 

för att uppnå framförallt de långsiktiga intressen, men också de kortsiktiga. Nu 

är frågan hur denna centralisering gick till?  

De första fackföreningarnas främsta uppgift var att genom avtal med arbets-

givarna undvika lönekonkurrens mellan arbetarna. Dessa fackföreningar var ut-

spridda i de större industriorterna, men började så småningom slå sig samman till 

större fackförbund från 1880-talets andra hälft och framåt. De första fackför-

bunden bildades utifrån yrkestillhörighet, men denna organisationsform ändrades 

omkring 1910 till en s.k. industriförbundsprincip.182 När LO bildades 1898 av de 

självständiga fackförbunden var dess främsta funktion att samla in statistiskt ma-

terial, sammanställa rapporter över den fackliga verksamheten och förvalta en 

central konfliktkassa som skulle komma till nytta i samband med lockouter eller 

om föreningsrätten hotades. LO hade inte en överordnad ställning gentemot för-

bunden. Förhandlingar med arbetsmarknadens parter sköttes på förbundsnivå 

och under mellankrigstiden präglades dessa av så många konflikter att Sverige 

under 1920-talet var Europas mest strejktäta land. Därför har LO ibland beskri-

vits som en ”statistisk centralbyrå och a-kassa” under dess första årtionden, utan 

något nämnvärt inflytande över arbetsmarknaden och fackförbundens lönepoli-

tik. 1900-talets första årtionde med utvecklingen före storstrejken 1909, med 

                                                 
181 På vilket sätt den fackliga centraliseringen låg i partiets intresse utvecklar jag i nästa 
avsnitt. 
182 Åmark, Klas Solidaritetens gränser: LO och industriförbundsprincipen under 1900-
talet, Stockholm 1998. Industriförbundsprincipen innebär att förbunden omfattade alla 
arbetare på samma arbetsplats eller i samma företag inom en viss industri, oavsett vilket 
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180 Denna beskrivning av genusdiskursen i samhället under efterkrigstiden är starkt inspi-
rerad av Yvonne Hirdman. Hirdman har dock kritiserats för sin tolkning av genus, se 
Hagemann, Gro & Åmark, Klas ”Från ’husmorskontrakt’ till jämställdhetskontrakt’” i 
Häften för kritiska studier, 2000 nr 2, s. 4-27. Kritiken har lett till att Hirdman har ut-
vecklat sin genusteori i Hirdman, Yvonne Genus – om det stabilas föränderliga former, 
Malmö 2007. I de fall jag hänvisar till den hirdmanska genusteorin, hänvisar jag till detta 
verk. Om kritiken till Hirdman se också nedan fotnot 220. 
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bl.a. 1906 års decemberkompromiss, är dock ett viktigt undantag.183 Den defensi-

va rollen kom att förändras och bytas ut mot en med offensiv under 1940-talet, 

strax före min undersökningsperiod. 

Under fackföreningsrörelsens tidiga decennier präglades arbetsmarknaden av 

många konflikter som inte sällan drabbade ”tredje man”. Under mellankrigsti-

dens politiska oroligheter fanns det dessutom en rädsla hos makthavarna i landet 

att arbetsmarknadskonflikter skulle leda till att medelklassen förordade auktori-

tära politiska lösningar liknande dem på kontinenten. Under dessa oroligheter 

bildades Arbetsdomstolen 1928 för att lösa tvister mellan arbetstagare och ar-

betsgivare. Politikerna förespråkade dessutom 1935 att genom lagstiftning in-

skränka arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt och centralisera bestäm-

manderätten inom fackföreningsrörelsen. Både LO och den socialdemokratiske 

socialministern Gustav Möller visade tveksamhet inför ett statligt ingripande i 

konflikthanteringen på arbetsmarknaden och sökte alternativa lösningar. För-

handlingar mellan Möller och LO-styrelsen ledde till ett förslag om att få till 

stånd en trepartsallians mellan staten, LO och SAF. Arbetsgivarorganisationen 

SAF ansåg det dock vara ofördelaktigt att ingå i en trepartskonstellation där två 

tredjedelar bestod av arbetarrörelsen.184 Trots detta inleddes förhandlingar mellan 

parterna om arbetsfred och stabilare arbetsmarknadsförhållanden, som den 20 

december 1938 ledde till Saltsjöbadsavtalet. Ett av de viktiga resultaten i detta 

avtal var att söka lösa konflikter på arbetsmarknaden på frivillig basis utan stat-

ligt ingripande. SAF kunde självfallet inte ana att det socialdemokratiska partiet 

skulle komma att inneha regeringsmakten under större delen av efterkrigstiden 

och fann sig därför strax i en återvändsgränd. Om man inte frivilligt ställde upp 

och kompromissade i förhandlingar med LO, väntade lagstiftning. Denna utveck-

ling innebar för LO en period av stabilitet och förstärkt ställning på arbetsmark-

naden och att man i början av 1940-talet kunde blicka framåt med optimism.185 

LO tog ett första steg mot centraliseringen när 1941 års kongress med stor 

majoritet beslutade att ingen LO-ansluten organisation, som omfattade mer än tre 

procent av LO:s medlemsantal, kunde gå ut i strejk utan att i förväg inhämta till-
                                                 
183 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 31f.; Hansson, Sigfrid Magnus 
1938, s 38ff.; Lundh, Christer 2002, s 181ff.; Elvander, Nils Intresseorganisationerna i 
dagens Sverige, Lund 1966, s 26f. 
184 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 19; Lundh, Christer 2002, s 164ff.; 
Johansson, L. Anders ”Saltsjöbadspolitikens förhistoria” i E:son, Sten Edlund m.fl. (red.) 
Saltsjöbadsavtalet 50 år: forskare och parter begrundar en epok 1938-1988 , Stockholm 
1989.  
185 Om Saltsjöbadsavtalet se diverse bidrag i antologin Saltsjöbadsavtalet 50 år: forskare 
och parter begrundar en epok 1938-1988 , med Sten E:son Edlund m.fl. som redaktör, 
Stockholm 1989. Socialdemokratin i regeringspositionen omfattade åren 1932-1976, 
1982-1991 och 1994-2006. 
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stånd från LO. Idén hade kommit från den s.k. Femtonmannakommitténs rap-

port, Fackföreningsrörelsen och näringslivet, som beställdes efter 1936 års kon-

gress. Denna centralisering ifrågasattes visserligen under 1946 års kongress, men 

LO-ledningen var överens om de möjligheter som centraliseringen kunde medfö-

ra, särskilt med partiet vid regeringsmakten och lyckades lugna ner de kritiska 

rösterna.186 

Kongresserna 1941 och 1946 innebar inskränkning av fackförbundens auto-

nomi och centralisering av konflikträtten och att LO skaffade sig makt för att 

byta den defensiva rollen på arbetsmarknaden mot en mer offensiv. En rad avtal 

som tillkom till följd av Saltsjöbadsavtalet, såsom arbetsskyddsavtalet 1941, lär-

lingsavtalet 1944, företagsnämndsavtalet 1946, arbetsstudieavtalet 1948 samt 

den centrala arbetsmarknadsnämnden med representanter från LO och SAF, ska-

pade spelreglerna för efterkrigstidens arbetsmarknad och konsoliderade den makt 

som LO hade skaffat sig genom centraliseringen. LO:s position gentemot fackför-

bunden förstärktes ytterligare när löneförhandlingarna koordinerades mot slutet 

av 1940-talet för att sedan centraliseras 1956.187  

LO kunde genom den centraliserade lönebildningen jämna ut villkoren mellan 

olika yrkesgrupper och branscher, men också sätta fart på strukturomvandlingar-

na. De mest lönsamma sektorerna, och då främst exportindustrin, skulle fungera 

som norm i lönebildningen för LO. Arbetsgivarna var i sin tur med på denna ut-

veckling, eftersom det bl.a. ansågs minska konkurrensen de emellan om arbets-

kraften i en tid av arbetskraftsbrist.188 Gråbacke menar att centraliseringen inom 

LO hade en sådan effekt att den disciplinerade olika intressen inom fackföre-

ningsrörelsen och banade väg för utvecklingen av en samordnad och utjämnande 

lönepolitik.189 Lönepolitiken var alltså viktig för LO för att harmonisera arbets-

marknaden och med den uppnå sina kortsiktiga, men också en del långsiktiga 

mål.  

Perioden från Saltsjöbadsavtalet till de vilda strejkerna vintern 1969/70 be-

traktas inom forskningen ofta som höjdpunkten för LO:s maktposition. Mellan 

LO och SAF förekom en hel del överenskommelser under dessa decennier och 

tillsammans lyckades de hålla arbetsmarknaden fri från större konflikter samt 

lönenivån inom de ramar som den ekonomiska politiken krävde för att undvika 

en ökande inflation. Detta ”harmoniska samförstånd” mellan parterna, som 

                                                 
186 Lundh, Christer 2002, s 164ff.; Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 11-
35; Benner, Mats i Neergaard & Stubbergaard (red.) 2000; Elvander, Nils 1966, s 29. 
187 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 18; Lundh, Christer 2002, s 181ff.; 
Elvander, Nils 1966, s 60. 
188 Benner, Mats i Neergaard & Stubbergaard (red.) 2000, s 148.  
189 Gråbacke, Carina 2002, s 20. 
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184 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 19; Lundh, Christer 2002, s 164ff.; 
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byggde på frivilliga överenskommelser, är vad som senare kommit att definieras 

som den svenska modellen.190 Anders L Johansson och Lars Magnusson anser 

dock att denna frivillighet har fått en överdriven betydelse i forskningen. De me-

nar i stället att de första efterkrigsdecennierna präglades såväl av lagstiftning som 

av frivilliga avtal och att 1970-talet mer var en period av ensidig socialdemokra-

tisk och facklig lagstiftningsoffensiv på arbetslivsområdet. Johansson och Mag-

nusson menar vidare att SAF inte alltid frivilligt gick med på LO-kraven, eftersom 

LO ganska snart lärde sig att utnyttja den strategiska positionen med tillgång till 

en socialdemokratisk regering som lagstiftade när SAF inte frivilligt kompromis-

sade; ”de många åren av frivilliga Saltsjöbadsöverenskommelser mellan parterna 

har således mera att göra med att alternativet förskräckte än att det var uttryck 

för någon djupare ’samförståndsanda’ eller ’Saltsjöbadsanda’ mellan LO och 

SAF.” Exempel på dessa lagstiftningar var medbestämmandelagen 1976 och lön-

tagarfonderna 1983. Detta skedde dock till priset av stort missnöje hos SAF, som 

ansåg att löntagarfonderna var ett alltför stort steg mot socialisering.191 

Med makt följde också ansvar. LO-ledningen var överens om att den samlade 

fackföreningsrörelsen stod inför nya uppgifter under tidig efterkrigstid. Makten 

kunde långsiktigt utnyttjas till att förbättra den egna organisationens position i 

arbetslivet och i samhället, och kortsiktigt för att tillgodose medlemmarnas löne-

mässiga och socialpolitiska intressen genom att utpressa SAF eller beställa väl-

färdsreformer från den socialdemokratiska regeringen. Närheten till den social-

demokratiska regeringen innebar samtidigt också ett ansvar gentemot partiet i 

dess förespråkande av en lönepolitik som skulle vara samhällsekonomiskt för-

svarbar och stabil. Konsekvensen av ett sådant ansvar var att det ibland kunde 

medföra missnöje bland medlemmarna om man inte kunde leverera förväntade 

förbättringar.192 Frågan är därför hur balansen mellan det egna intresset och sam-

hällsansvaret skulle upprätthållas?  

Från början av 1980-talet började LO försvagas. Flera orsaker ligger bakom 

detta. En orsak var att att de centraliserade förhandlingarna upphörde 1982. En 

annan orsak var införandet av storavdelningar inom fackförbunden under 1970-

talet som möjliggjorde anställandet av nationella och lokala funktionärer inom 

förbunden som gjorde dem mer oberoende av LO. Tanken med denna omorgani-

sering var att den skulle leda till ökad centralisering och förstärkning av den cen-

trala makten inom LO, men processen visade sig ha motsatt effekt och i stället 

                                                 
190 Lundh, Christer 2002, s 171ff.; Stråth, Bo ”LO och framväxten av den svenska mo-
dellen” i Arbetarhistoria, 1998, nr 85-86. 
191 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 18ff., citat s 20. 
192 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 11-28.  
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förstärktes avdelningarna och i sin tur förbunden. En tredje orsak till LO:s för-

svagning var sammanslagningarna av LO-förbunden då de mindre fackförbunden 

slogs ihop till större och bidrog till mer handlingskraft hos förbunden. En fjärde 

orsak var att, parallellt med denna utveckling, LO-kansliet växte genom anställ-

ning av flera förtroendemän och tjänstemän med expertkompetens, vilka ofta 

rekryterades bland akademiker som saknade gräsrotsperspektivet. Även om detta 

bidrog till ökad administrativ kompetens inom LO centralt, bidrog det till att det 

fackliga arbetet började byråkratiseras och att allt flera frågor styras ovanifrån. 

Följaktligen ökade avståndet mellan LO-ledningen och medlemmarna successivt 

samtidigt som intresset för det fackliga arbetet minskade hos medlemmarna från 

1990-talet och framåt. En femte och kanske den viktigaste orsaken till att LO 

tappade mark under 1980-talet var att partiet vände fackföreningsrörelsen ryggen 

i samband med rosornas krig.193 

I början av 1990-talet ställdes LO inför nya utmaningar; en lågkonjunktur 

som medförde massarbetslöshet, finanskris och kraftiga underskott i statsfinan-

serna. Detta försämrade möjligheterna för leverans av kollektiva nyttigheter till 

arbetarna. Samtidigt präglades arbetsmarknaden av en all större rörlighet och 

individuella överenskommelser mellan arbetsgivare och anställda. Den gamla be-

toningen på kollektivet och solidariteten mötte allt mindre förståelse i arbetslivet. 

Under 2000-talets första år har LO framför allt ställts emot den tredje industriella 

revolutionen med en växande koncentration på mer specialinriktad teknisk pro-

duktion, globalisering, krav på arbetskraftens anpassning till denna förändring, 

kortare anställningar, minskat behov av den mindre kvalificerade arbetskraften 

och hög arbetslöshet. Den centralisering som skedde under 1940-talet byttes såle-

des till en decentralisering under 1990-talet och ytterligare försvagning av LO. 

Globaliseringsprocessen och tillverkningsindustrins flytt till nya tillväxtregioner 

har bidragit till fortsatt försvagning av LO:s position på arbetsmarknaden under 

1990- och 2000-talet.194 Trots de försvagade relationerna mellan partiet och LO 

sedan slutet av 1980-talet, finns det anledning att fördjupa sig i det nära samarbe-

tet som organisationerna har haft. Detta skall jag nu ta upp i nästa avsnitt. 

 

                                                 
193 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 11ff.; Lundh, Christer 2002, s 
164ff., 181ff..; Benner, Mats i Neergaard & Stubbergaard (red.) 2000, s 148; Neergaard, 
Anders i Neergaard & Stubbergaard (red.) 2000; Åmark, Klas i Misgeld, Klaus m.fl. 
(red.) 1989. 
194 Johansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998, s 11-35; Lundh, Christer 2002, s 
164ff., 181ff.; Benner, Mats i Neergaard & Stubbergaard (red.) 2000; Horgby, Björn 
Kampen om facket, under publicering. 
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Facklig-politisk samverkan  

Arbetarrörelsens parti och de fackliga organisationerna har sedan rörelsens be-

gynnelse utvecklats i ett tvillingskap genom den socialdemokratiska ideologin och 

lämnat en hel del bidrag till Sveriges demokratisering; alltifrån rösträttsreformer-

na, föreningsfriheten, trygghet åt arbetarna och ökade utbildningsmöjligheter till 

de generösa välfärdsstatsreformerna under efterkrigstiden.195 De erfarenheter och 

praktiker som detta samarbete vilade på skulle därför kunna beskrivas som en 

politisk infrastruktur där LO och SAP som två institutionaliserade byråkratier 

trängde djupt in i samhällslivet med målet att skapa ett socialdemokratiskt sam-

hälle. Samarbetet mellan parterna institutionaliserades dock på central nivå först 

1931 genom ett samarbetsorgan och utvecklades särskilt under andra världskri-

get, kring 1942 då partiet hade ett behov att tränga ut kommunisterna från fack-

föreningarna. Det historiska institutionaliserade samarbetet mellan parterna be-

nämns inom forskning facklig-politisk samverkan och har haft tre huvudmål; (i) 

kontroll över den fackliga politiken, d.v.s. göra sig av med kommunisterna, vilket 

syntes bl.a. genom socialdemokratiska fackklubbar (ii) mobilisering i samband 

med valen, d.v.s. stöd åt partiet, vilket syntes bl.a. i planering av valkampanjer 

samt (iii) fackligt inflytande över politiken, d.v.s. fackets roll på den politiska 

arenan, vilket syntes genom partiledd organisatorisk uppbyggnad av arbetsplats-

ombud. Denna politiska infrastruktur har under åren kommit att gynna båda par-

terna. Medan facket exempelvis fick en möjlighet att utöva ett större inflytande 

över arbetslivet och samhällsutvecklingen samt leverera välfärd för sina medlem-

mar, fick partiet exempelvis extra ekonomiska bistånd från facket i samband med 

valen.196  

Enligt historikern Bengt Schüllerqvist var det partiet som var den drivande 

kraften i denna process. Han menar att partiet behövde ett med partiet solidariskt 

och centraliserat LO för att stävja oroligheterna på arbetsmarknaden, bedriva den 

                                                 
195 Angående arbetarrörelsens tidiga historia se Lindbom, Tage Den svenska fackföre-
ningsrörelsens uppkomst och tidigare historia, Stockholm 1938; samt Hansson, Sigfrid 
1938. 
196 Gidlund & Horgby skriver att det existerade ett samarbete mellan LO och partiet på 
flera lokala orter före 1942 och att kampen mot kommunisterna drogs igång under vin-
terkriget genom LO-cirkulären 1144 som uppmanade att kommunister inte skulle väljas 
till förtroendeposter. Se Gidlund, Gullan & Horgby, Björn i Ekström, Mats m.fl. (red.); 
ARAB 2964: A06: 04 ”LO och SAP:s samarbetskommitté 1931-1955”. För facklig-
politisk samverkans utveckling under efterkrigstiden se också Åmark, Klas i Misgeld, 
Klaus m.fl. (red.) 1989. Angående LO:s partistöd se Johnson, Anders ”Vi står i vägen": 
om LO, pengarna och politiken, Stockholm 1998. För LO:s leverans av välfärd för sina 
medlemmar genom samarbetet med partiet se Svensson, Torsten 1994, s 15, 20, samt 
flera bidrag i Misgeld Klaus m.fl. (red.) 1989, se särskilt Gøsta Esping Andersens och 
Tim Tiltons bidrag.  
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krispolitik som man gick till val på samt kunna bibehålla regeringsmakten. Grå-

backe driver samma linje och menar att centraliseringen inom LO var ett resultat 

av det socialdemokratiska maktövertagandet 1932.197  

Den allmänna uppfattningen om den facklig-politiska samverkan är att den 

sker mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet och inte 

med en socialdemokratisk regering. Den f.d. LO-ordföranden Stig Malm skriver 

dock att ”det som för fackföreningsrörelsen inte gick att genomdriva förhand-

lingsvägen kunde överlämnas till partiet för lagstiftning.”198 Denna tillgång till 

makten utnyttjades, som det nämndes tidigare, framför allt under 1970-talet. Vad 

detta innebär är att partiet ibland använde sin politiska makt som regerande parti 

för fackliga mål. Det vore därför inte helt fel att sträcka den politiska axeln av 

den facklig-politiska samverkan till att inkludera också partiet i regeringsposition, 

m.a.o. facklig-politisk-statlig samverkan, i alla fall under 1970-talet då LO kunde 

beställa lagstiftning. Denna samverkan förutsatte att LO-frågorna sammanföll 

med regeringens fördelningspolitik. I en tidskrift riktad till de jugoslaviska arbe-

tarna inför valet 1984 stoltserade LO med att reformer som allmän sjukförsäk-

ring, ATP-pension, föräldraförsäkring, förtidspensionering, daghem, lagen om 

anställningsskydd, lagen om facklig förtroendemans ställning, rätt till ledighet för 

studier, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen hade tillkommit på detta vis 

och uppmanade läsarna att rösta på SAP.199  

Samarbetet mellan parterna förstärkte också den socialdemokratiska hegemo-

nin inom arbetarrörelsen, vilket kampen mot kommunister inom facket vittnar 

om. Torsten Svensson varnar dock för en beskrivning av relation mellan partiet 

och LO som alltför konfliktfri och ger exempel på flera konflikter mellan parter-

na i sin avhandling.200 Även Klas Åmark menar att det fanns potentiella motsätt-

ningar mellan parterna utifrån deras långsiktiga och kortsiktiga intressen samt 

verksamhetsprinciper och målsättningar. Han menar att partiets och LO:s kort-

siktiga mål; väljarmaximering respektive bättre arbetsvillkor ibland krockade. 

                                                 
197 Schüllerqvist, Bengt Från Kosackval till kohandel: SAP:s väg till makten, Stockholm 
1992, s 172ff.; Gråbacke, Carina 2002, s 20f. 
198 Begreppet facklig-politisk samverkan för att beskriva detta samarbete används av både 
parterna själva och av forskarvärlden. Malm, Stig ”En folkrörelse utan folk” i Finns ar-
betarrörelsen?: 16 inlägg om facket och politiken, Stockholm 2000, citat s 49. Se också 
Brandt, Elisabeth ”Dags att bestämma sig” i samma verk. Se vidare Socialdemokraterna 
Facklig-politisk samverkan: Riktlinjer antagna av 1984 års partikongress, Stockholm 
1985; Pedersson, Svante Facklig-politisk samverkan i kris, Gagnef 1995. Gidlund, Gullan 
& Horgby, Björn i Ekström, Mats m.fl. (red.) 2006; Esping-Andersen, Gøsta ”Jämlikhet, 
effektivitet och makt: Socialdemokratisk välfärdsstat” i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) 1989.  
199 ARAB 2964: F21: 16 Invandrarfrågor: Se Syndikalne Novosti 1984 nr 2, s 10 
(Svenskt manus ”Borgarnas agerande – ett angrepp på facket”).  
200 Svensson, Torsten 1994, s 49ff. 
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197 Schüllerqvist, Bengt Från Kosackval till kohandel: SAP:s väg till makten, Stockholm 
1992, s 172ff.; Gråbacke, Carina 2002, s 20f. 
198 Begreppet facklig-politisk samverkan för att beskriva detta samarbete används av både 
parterna själva och av forskarvärlden. Malm, Stig ”En folkrörelse utan folk” i Finns ar-
betarrörelsen?: 16 inlägg om facket och politiken, Stockholm 2000, citat s 49. Se också 
Brandt, Elisabeth ”Dags att bestämma sig” i samma verk. Se vidare Socialdemokraterna 
Facklig-politisk samverkan: Riktlinjer antagna av 1984 års partikongress, Stockholm 
1985; Pedersson, Svante Facklig-politisk samverkan i kris, Gagnef 1995. Gidlund, Gullan 
& Horgby, Björn i Ekström, Mats m.fl. (red.) 2006; Esping-Andersen, Gøsta ”Jämlikhet, 
effektivitet och makt: Socialdemokratisk välfärdsstat” i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) 1989.  
199 ARAB 2964: F21: 16 Invandrarfrågor: Se Syndikalne Novosti 1984 nr 2, s 10 
(Svenskt manus ”Borgarnas agerande – ett angrepp på facket”).  
200 Svensson, Torsten 1994, s 49ff. 
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Detsamma gällde, menar han, för de långsiktiga målen, parlamentarisk makt re-

spektive ekonomisk makt över produktionen.201 Rollen som regerande parti kräv-

de att partiet ibland också lyssnade på andra mobiliserade intressen i den korpo-

rativa staten, såsom arbetsgivarintressen. Det är rimligt att anta det också kan ha 

funnits andra potentiella motsättningar mellan parterna, till exempel rörande ar-

betskraftsinvandring. Var det kanske så att detta låg i arbetsgivarnas och statens 

intresse, men inte i LO:s? 

Gullan Gidlund och Björn Horgby skriver att facklig-politisk samverkan byg-

ger på en hegemonisk maktrelation, som påverkar både organisationsstruktur och 

organisationskultur. Utpekandet av ett ”vi” och ”dem” utgör således ett led i he-

gemonin, och därmed i identitetskonstruktionen enligt Gidlund och Horgby.202 En 

sådan process syntes exempelvis tydligt i socialdemokratins kamp om facket mot 

kommunisterna, vilket jag kommer att behandla i nästa avsnitt.  

 

Landsorganisationen och ”de andra” 

När arbetarrörelsen växte fram skedde det parallellt med andra folkrörelser. Ett 

gemensamt tema för många av dessa folkrörelser var skötsamheten, framför allt 

inom nykterhetsrörelsen, som många av arbetarna var aktiva i.203 Folkrörelseprä-

geln har följt arbetarrörelsen genom åren och ännu inpå 2000-talet definieras LO 

som en folkrörelse i en del organisationstryck. En rörelse från folket till folket 

med ambitionen att organisera alla berörda.204 Historien visar dock att denna 

ambition inte alltid stämt, vissa grupper har exkluderats och andra inordnats. 

Exempelvis exkluderades ideologiska konkurrenter, såsom kommunister, från 

rörelsen och andra grupper som kvinnor inordnades i systemet.  

 

Synen på ideologiska utmanare  
Den reformistiska arbetarrörelsens fackföreningsgren i Sverige har traditionellt 

varit socialdemokratisk, men har under sin långvariga historia också stött på en 

del ideologiska utmanare som antingen konkurrerade med LO om dess medlem-

mar eller försökte påverka rörelsen rent ideologiskt. Kommunism, syndikalism, 

nazism och fascism samt de grupper som förespråkade dessa idéer kan räknas till 

                                                 
201 Åmark, Klas i i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) 1989, s 59. 
202 Gidlund, Gullan & Horgby, Björn i Ekström, Mats m.fl. (red.) 2006, s 283.  
203 Magnusson, Ulf Klassformering och klassrelationer i Fagersta - ett mellansvenskt 
brukssamhälle ca 1870-1900, Uppsala 1996, s 217ff. 
204 Nelander, Sven Facket som folkrörelse, Stockholm 2004. 
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denna kategori. Dessa grupper har självfallet upplevts som problematiska, inte 

bara av LO utan kanske i ännu högre grad av partiet.205 

Nazister och fascister var på frammarsch framför allt under 1930- och 1940-

talet på den internationella politiska arenan. I Sverige var fascismen knappast ett 

problem. Anna Lena Lodenius skriver att de få fascistiska grupper som fanns i 

landet i regel förenade sig med nazistorganisationer och agerade mer som en in-

spirationskälla till och rekryteringsväg till nazisterna.206 Nazismen var däremot 

fruktad inom arbetarrörelsen, eftersom nazisterna utmanade, inte bara de demo-

kratiska värderingarna som arbetarrörelsen ansåg sig kämpa för, utan också för 

att de hade ambitioner att bilda egna fackföreningar. Lodenius skriver vidare att 

avståndstagandet från nazisterna var tydligast bland LO-medlemmarna. LO-

ledningen däremot anslöt sig till statsministern Per Albin Hanssons försiktiga linje 

att inte utmana Nazityskland under andra världskriget.207 Enligt Björn Horgby 

ansågs nazister i den svenska arbetarkulturen vara ohederliga brottslingar, som 

förrådde arbetarrörelsens demokratiska värden.208 

Även om nazismen var en stor utmaning för det demokratiska och ”neutrala” 

Sverige, blev dess påverkan på fackföreningsrörelsen och LO liten. Däremot sys-

selsatte kommunister och syndikalister LO mycket mer. Syndikalisterna dök upp 

på den svenska fackliga arenan som en organiserad rörelse först 1910 när Sveri-

ges Centrala Arbetsorganisation (SAC) bildades efter missnöje med LO:s organi-

sationsform och passiva politik, särskilt i samband med storstrejken 1909. Syndi-

kalisterna förespråkade ett mer lokalinriktat fackligt arbete med lokala avtal. 

Man ansåg att arbetarna genom lokala aktioner mot företagen i form av strejker, 

sabotage och bojkotter borde överta makten för att slutligen genom en general-

strejk införa ett socialistiskt samhälle. Syndikalisternas starkt konfliktinriktade 

metoder reducerade dock syndikalismen som alternativ strategi för den socialde-

mokratiska fackföreningsrörelsen och den bekämpades dessutom av både LO och 

SAF, särskilt under 1930-talet när parterna började teckna kollektiva avtal. Detta 

                                                 
205 IB-affären med åsiktsregistrering, bl.a. inom fackföreningsrörelsen, och i vissa fall 
yrkesförbud för dem som betraktades som vänsterextremister är ett välkänt fenomen i 
sammanhanget. Om IB-affären se Kokk, Enn Vitbok: militärens hemliga nätverk i arbe-
tarrörelsen, Stockholm 2001; Lampers, Lars Olof Det grå brödraskapet: En berättelse 
om IB, Stockholm SOU 2002: 92. 
206 Lodenius, Anna-Lena Tvåfortskrig: hur facket agerade mot nazism och kommunism 
före 1960, Stockholm 2002, se särskilt s 28-31. 
207 Lodenius, Anna-Lena 2002, s 17, 42-69, 115-123. Nazismen har under 1990-talets 
ökade främlingsfientlighet fått nya anhängare, också bland de fackligt organiserade. Lo-
denius skriver att det under 1999-2000 uteslöts 12 personer med nynazistiska idéer från 
olika fackförbund.  
208 Horgby, Björn 1996, s 87. 
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slog undan fötterna på syndikalisterna, som därefter blev marginaliserade.209 En-

ligt Lennart K Persson varierade LO:s inställning till SAC från att vara ytterst 

fientlig till att söka ge en nyanserad sakkritik.210  

De i särklass mest resurskrävande utmanarna för fackföreningsrörelsen var 

kommunisterna. Oktoberrevolutionen i Ryssland 1917 påverkade som i många 

andra länder också arbetarrörelsen i Sverige och redan samma år skedde en ideo-

logisk splittring inom SAP. Den ideologiska splittringen ledde 1921 till bildandet 

av Sveriges Kommunistiska parti som rekryterade många anhängare bland arbe-

tarna, särskilt i Norrland. Denna partipolitiska splittring följdes dock inte av en 

splittring inom fackföreningsrörelsen. De fackligt aktiva kommunisterna fortsatte 

att agera inom fackföreningarna och förespråkade en mer militant facklig organi-

sationsstruktur, till skillnad från de mer samförståndsinriktade socialdemokrater-

na, som ville vara ett folkparti i stället för som kommunisterna ett klassparti. Un-

der 1920-talet fick kommunisterna inflytande över ett flertal fackförbund, såsom 

Gruv-, Pappers-, Transport-, Byggnads- och Metallarbetareförbundet. Det kom-

munistiska inflytandet föranledde en mobilisering bland socialdemokraterna och 

under 1930-talet hade LO därför en ombudsman med uppgiften att bekämpa och 

marginalisera kommunisterna inom fackföreningsrörelsen. Att striden förlades till 

den fackliga arenan kunde, enligt Bengt Schüllerqvist, leda till ett fackligt inbör-

deskrig. Han menar dock att detta i stället visade sig vara en framgångsrik strate-

gi.211  

Det kommunistiska inflytandet inom fackföreningsrörelsen varierade över tid. 

Det var stort under de första efterkrigsåren. En socialdemokratisk kampanj från 

                                                 
209 Lodenius, Anna-Lena 2002, s 70, 249; Blomberg, Eva Män i mörker: arbetsgivare, 
reformister och syndikalister: politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940, 
Stockholm 1995; Korpi, Walter i Thullberg & Östberg (red.) 1994, s 19. 
210 Persson, Lennart K Syndikalismen i Sverige 1903-1922, Stockholm 1975, s 286ff. 
211 Lodenius, Anna-Lena 2002, s 176, 195f, 219ff., 247ff.; Svensson, Alf W Den nazistis-
ka utmaningen: aspekter på andra världskriget, Stockholm 1997, s 157f.; Svensson, Tor-
sten 1994, s 60ff.; Schüllerqvist, Bengt 1992, s 172ff.; Schmidt, Werner Antikommunism 
och kommunism under det korta 1900-talet, Lund 2002; Horgby, Björn Med dynamit 
och argument: Svenska gruvarbetarförbundets historia, Stockholm 1997; Gidlund, Gul-
lan & Horgby, Björn i Ekström, Mats m.fl. (red.) 2006. Ombudsmannen i LO hette Val-
ter Åman, se Svensson, Alf W 1997, s 157 och författarens fotnot 35 på s 279, se också 
Lodenius, Anna-Lena 2002, s 196ff. samt Schüllerqvist, Bengt 1992, s 182ff. Denne 
Åmans arbete ledde så småningom till bildandet av Propagandarådet inom LO 1941. 
Ombudsmannen Nils Goude var den förste ombudsmannen som ansvarade för den verk-
samheten. Propagandarådet skulle framför allt göra de fackliga mötena mer attraktiva 
och locka fler till möten. Detta gjordes inte minst genom upplysningsverksamhet. Period-
vis åkte propagandaledarna runt om i landet för att informera om dagsaktuella frågor, 
bl.a. om aktuell ekonomisk politik och lönefrågor. Inom varje FCO-styrelse fanns en 
ansvarig för denna verksamhet. Denna verksamhet visar, enligt Lodenius, att LO började 
agera lokalt. Se Lodenius, Anna-Lena 2002, s 247ff. 
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och med 1948 medförde att kommunister på de flesta hållen rensades bort från 

fackliga förtroendeuppdrag. Därför lyckades socialdemokraterna marginalisera 

kommunisterna under 1950-talet. I slutet av 1960-talet ökade polariseringen på 

nytt. Då var det den nya utomparlamentariska vänstern som främst stod för mot-

ståndet mot den socialdemokratiska hegemonin. Utöver organiserade kampanjer 

för att få ”rätt” personer valda försökte både socialdemokrater och kommunister 

att mobilisera sina anhängare inför viktiga beslut. Där båda falangerna satt i 

samma fackliga styrelser lade man krafterna på att få majoritet inför viktiga be-

slut och isolera kommunisternas karriärvägar.212 Gunnar Johansson, socialdemo-

kratisk ordförande vid Kirunas Fackliga Centralorganisation (FCO) under åren 

1952-74, berättar om denna tid att: 

 
Hela 1950- och 1960-talet var det stormigt. Mötena kunde vara som ishockey-

matcher. Kommunisterna i Kiruna var så kallade gammelkommunister, riktiga 

”tes-tuggare”. De hade en vokabulär som inte var av denna världen. Vi visste ju 

redan då att det inte var så bra i Sovjetunionen, det ville de aldrig gå med på. 

Kommunisterna hade i regel bra uppslutning på FCO mötena. Jag minns att vi 

ofta fick springa runt och hämta socialdemokrater så att vi skulle vara i majori-

tet.213 

 

Den reformistiska arbetarrörelsen skaffade sig således kontroll över dagordningen 

och beslutsprocesserna. Striderna mot kommunisterna fortsatte under 1960-talet, 

framför allt i samband med de vilda strejkerna vintern 1969/70 i LKAB:s gruvor 

på malmfältet i Norrbotten. Kommunisterna antogs då ligga bakom dessa strej-

ker, eftersom det skedde i samband med en vänstervåg i samhället. Striderna mot 

kommunisterna avtog under 1970-talet när samförståndslinjen bröt samman och 

konflikterna på arbetsmarknaden växte. Samtidigt hade socialdemokratin förank-

rat sig så att det inte fanns utrymme för kommunisterna att agera på den fackliga 

arenan.214  

                                                 
212 Gidlund, Gullan & Horgby, Björn i Ekström, Mats m.fl. (red.) 2006; Schüllerqvist, 
Bengt 1992, s 172ff. 
213 Pääjärvi, Peter ”Fyra fackliga röster: om kommunister, strejken och sextimmarsda-
gen” i Kiruna 100-årsboken, del I, Kiruna 2000, s 172.  
214 Lodenius, Anna-Lena 2002, s 264ff.; Åmark, Klas 1994, s 146f.; Andersson, Sten 
”Kommunisternas ´makt´ inom svensk politik och fackföreningsrörelse: om problemati-
sering av ett spännande forskningsfält” i Blomberg, Eva, Horgby, Björn & Kvarnström, 
Lars Makt och moral: en vänbok till och med Klas Åmark, Linköping 1998, s 254; Gid-
lund, Gullan & Horgby, Björn i Ekström, Mats m.fl. (red.) 2006, s 289ff. Enligt Gidlund 
och Horgby verkar den socialdemokratiska mobiliseringen mot kommunisterna inom 
facket ha varit informell före andra världskriget för att sedan formaliseras genom facklig-
politisk samverkan. 
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Åmans arbete ledde så småningom till bildandet av Propagandarådet inom LO 1941. 
Ombudsmannen Nils Goude var den förste ombudsmannen som ansvarade för den verk-
samheten. Propagandarådet skulle framför allt göra de fackliga mötena mer attraktiva 
och locka fler till möten. Detta gjordes inte minst genom upplysningsverksamhet. Period-
vis åkte propagandaledarna runt om i landet för att informera om dagsaktuella frågor, 
bl.a. om aktuell ekonomisk politik och lönefrågor. Inom varje FCO-styrelse fanns en 
ansvarig för denna verksamhet. Denna verksamhet visar, enligt Lodenius, att LO började 
agera lokalt. Se Lodenius, Anna-Lena 2002, s 247ff. 
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och med 1948 medförde att kommunister på de flesta hållen rensades bort från 

fackliga förtroendeuppdrag. Därför lyckades socialdemokraterna marginalisera 

kommunisterna under 1950-talet. I slutet av 1960-talet ökade polariseringen på 
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Kommunisterna hade i regel bra uppslutning på FCO mötena. Jag minns att vi 
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Den reformistiska arbetarrörelsen skaffade sig således kontroll över dagordningen 

och beslutsprocesserna. Striderna mot kommunisterna fortsatte under 1960-talet, 
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arenan.214  

                                                 
212 Gidlund, Gullan & Horgby, Björn i Ekström, Mats m.fl. (red.) 2006; Schüllerqvist, 
Bengt 1992, s 172ff. 
213 Pääjärvi, Peter ”Fyra fackliga röster: om kommunister, strejken och sextimmarsda-
gen” i Kiruna 100-årsboken, del I, Kiruna 2000, s 172.  
214 Lodenius, Anna-Lena 2002, s 264ff.; Åmark, Klas 1994, s 146f.; Andersson, Sten 
”Kommunisternas ´makt´ inom svensk politik och fackföreningsrörelse: om problemati-
sering av ett spännande forskningsfält” i Blomberg, Eva, Horgby, Björn & Kvarnström, 
Lars Makt och moral: en vänbok till och med Klas Åmark, Linköping 1998, s 254; Gid-
lund, Gullan & Horgby, Björn i Ekström, Mats m.fl. (red.) 2006, s 289ff. Enligt Gidlund 
och Horgby verkar den socialdemokratiska mobiliseringen mot kommunisterna inom 
facket ha varit informell före andra världskriget för att sedan formaliseras genom facklig-
politisk samverkan. 
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I detta avsnitt har jag nu visat att det inom fackföreningsrörelsen har härskat 

en socialdemokratisk hegemonisk ordning, och att grupper med annan ideologisk 

förankring än den socialdemokratiska har motarbetats, exkluderats eller under-

ordnats. Denna process har framför allt skett utifrån den föreställningsvärld som 

skötsamhetskulturen har inneburit, samt insikten av vikten att inneha en kontroll 

över dagordningen. En annan arbetargrupp som historiskt har fått känna av LO:s 

starka behov att ha kontroll över dagordningen är kvinnorna. Även om de inte 

motarbetades såsom kommunisterna inom fackföreningsrörelsen, så hänvisades 

de oftast till en underordnad position inom facket.  

 

Genusordningen inom fackföreningsrörelsen 
Många kvinnor som hade ett förvärvsarbete under fackföreningsrörelsens etable-

ringsfas, d.v.s. runt sekelskiftet 1900, arbetade som hembiträden, antingen på 

landsbygden eller i staden. En sådan anställning gav inte kvinnorna en särskilt bra 

position på arbetsmarknaden, men å andra sidan var den en av de få möjligheter-

na att försörja sig. När fackföreningsrörelsen växte fram organiserades hembiträ-

dena inom LO och deras fackföreningar fick stöd av LO, men förbundet som bil-

dades 1920 förblev svagt. Historikern Kerstin Moberg skriver i sin avhandling 

om hembiträden att bidragen till förbundet var halvhjärtat. Hon menar att det 

socialdemokratiska partiet ifrågasatte bidragen och betraktade det som hjälp till 

att bevara ett system som snart skulle tillhöra det förgångna. Moberg skriver vi-

dare att LO saknade en kvinnopolitisk strategi då de flesta kvinnorna på arbets-

marknaden lämnade arbetsmarknaden i samband med storstrejken 1909 och att 

LO därefter valde att satsa tydligare på männen.215  

Avsaknaden av en kvinnopolitisk strategi inom arbetarrörelsen tas också upp 

av historikern Christina Carlsson (Wetterberg) i hennes avhandling, som var den 

första att ta upp rörelsens könsblindhet och definiera den som patriarkat.216 En-

ligt Björn Horgby berodde den tidiga fackföreningsrörelsens inställning till kvin-

nor på att den fackliga rörelsen utvecklades ur tidigare organisationspraktiker där 

broderskap spelade en viktig roll. En broderskapsorganisation, menar Horgby, 

inskränker bl.a. rätten till medlemskap till dem som har rätt kön, rätt etnicitet 

eller rätt kompetens. Horgby tillägger dock att arbetarrörelsens fackliga organisa-

tioner med tiden utvecklades från broderskapsorganisationer till klassorganisa-

tioner där medlemskapet begränsades till arbetare som antingen hade samma 

yrke/fack/bransch, arbetade på samma arbetsplats eller hade samma typ av ar-
                                                 
215 Moberg, Kerstin 1978. 
216 Carlsson, Christina Kvinnosyn och kvinnopolitik: en studie av svensk socialdemokrati 
1880-1910, Lund 1986. 
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betsplats. Horgby menar också att den socialdemokratiska hegemonin inom fack-

föreningsrörelsen var i första hand inriktad på att inordna kvinnorna och icke-

skötsamma män.217 

Yvonne Hirdman skriver om kvinnors situation i fackföreningsrörelsens upp-

byggnadsskede att man visade ett markant ointresse för kvinnorna som kamrater, 

men att intresset för det manliga var desto större; ”idolen inom den unga arbetar-

rörelsen var en ung hero, en sund, stark, frisk, självlärd, skötsam man – en som 

tog sitt öde i egna händer, förvissad om att detta öde hängde samman med hela 

samhällets framsteg.”218 Det stora intresset för ”Mannen” har, menar Hirdman, 

skapat två idoliserade bilder av den skötsamma arbetaren i arbetarrörelsepropa-

gandan runt sekelskiftet 1900. Å ena sidan fanns den ansvarstagande familjefa-

dern med hustru, barn, eget rum och kök, som också var solidarisk med sina ar-

betarbröder, hade kommunala uppdrag förutom de fackliga, och å andra sidan 

den fria, revolutionära och vilde individen som inte var rädd för att strejka och 

visa solidaritet med sina arbetarbröder. Intresset för kvinnor var mindre. När de 

ville organisera sig fackligt och bli aktiva, inkorporerades de i den befintliga arbe-

tarkulturen som utgick ifrån männens villkor. Hon skriver att den fackliga in-

ställningen till kvinnors krav på större utrymme inom facket bemöttes med ”vi 

tar hand om er”.219 

Denna maktrelation mellan könen är grunden till Hirdmans genuskontrakts-

teori. Genus, menar Hirdman, kan förstås som en ordning kommen ur en histo-

risk isärhållning mellan män och kvinnor, där mannen betraktats som det norma-

tiva könet och kvinnan som det annorlunda och underlägsna. Genusordning 

handlar därför, enligt Hirdman, dels om kvinnornas exkludering, dels om deras 

inkludering på männens villkor i olika samhällsplattformar. Hon talar om genus-

ordningen som ett genomgående och konservativt organisationsmönster i samhäl-

let där kvinnor och män hålls isär och där män anses vara mer värda än kvinnor 

på basis av myter och föreställningar om kvinnor och män samt om kvinnligt och 

manligt.220 En viktig faktor som skapade och underhöll genussystemet fram till 

                                                 
217 Horgby, Björn 1993; Horgby, Björn Kampen om facket, under publicering. 
218 Hirdman, Yvonne 2007, s 139. 
219 Hirdman, Yvonne 2007, s 140ff. 
220 Hirdman, Yvonne 2007, s 59ff. Hirdman har presenterat och diskuterat sin teori i 
olika skrifter sedan slutet av 1980-talet. Teorin har fått en del hel kritik från forskarvärl-
den, som framför allt gått ut på att teorin är alltför strukturalistisk och deterministisk 
och därmed inte haft ett förändringsperspektiv. Exempelvis menar Gro Hagemann och 
Klas Åmark att Hirdman analyserar genussystemet ”som ett socialt mönster som vi kan 
se i varje samhälle”. Författarna menar att Hirdmans genuskontraktsteori behöver en 
klarare precisering av förhållandet mellan de historiskt specifika kontrakten å ena sidan 
och den generella genusordningen med sina logiker å den andra, ett starkare empiriskt 
understöd samt ett tydligare förändringsperspektiv. Se Hagemann, Gro & Åmark, Klas i 
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215 Moberg, Kerstin 1978. 
216 Carlsson, Christina Kvinnosyn och kvinnopolitik: en studie av svensk socialdemokrati 
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217 Horgby, Björn 1993; Horgby, Björn Kampen om facket, under publicering. 
218 Hirdman, Yvonne 2007, s 139. 
219 Hirdman, Yvonne 2007, s 140ff. 
220 Hirdman, Yvonne 2007, s 59ff. Hirdman har presenterat och diskuterat sin teori i 
olika skrifter sedan slutet av 1980-talet. Teorin har fått en del hel kritik från forskarvärl-
den, som framför allt gått ut på att teorin är alltför strukturalistisk och deterministisk 
och därmed inte haft ett förändringsperspektiv. Exempelvis menar Gro Hagemann och 
Klas Åmark att Hirdman analyserar genussystemet ”som ett socialt mönster som vi kan 
se i varje samhälle”. Författarna menar att Hirdmans genuskontraktsteori behöver en 
klarare precisering av förhållandet mellan de historiskt specifika kontrakten å ena sidan 
och den generella genusordningen med sina logiker å den andra, ett starkare empiriskt 
understöd samt ett tydligare förändringsperspektiv. Se Hagemann, Gro & Åmark, Klas i 
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1950-talet var, enligt Hirdman, normen att mannen borde vara familjens försör-

jare och att kvinnan skulle sköta hem och familj; ett s.k. husmorskontrakt eller 

enförsörjarkontrakt.221 I sitt bidrag till LO:s hundraårsjubileum visar Hirdman 

hur genusordningen tillämpats inom fackföreningsrörelsen.222 

Trots det uteblivna intresset för kvinnofrågorna var medlemskapet i fackföre-

ningarna inte stängt för kvinnorna, men när de väl blev medlemmar mötte de ge-

nusordningens normer och maktstrukturer som oftast gynnade männen. Kvin-

nornas inträde på arbetsmarknaden, deras integrering i fackföreningsrörelsen och 

de problem som de mötte har behandlats av ett flertal forskare. Medan en del 

forskare har tittat på enskilda arbetsplatser eller på delar av en avgränsad 

bransch, har andra försökt ta ett bredare grepp om problematiken. Den allmänna 

bilden är att en genusordning har härskat inom fackföreningsrörelsen, att rörelsen 

har präglats av en patriarkalisk anda, uppfattat kvinnorna dels som konkurren-

ter, dels som problematiska ur organiseringsperspektiv, samt att genusordningen 

har gett arbetarrörelsehistorieskrivningen en manlig prägel.223 Denna manliga 

                                                                                                                                               
Häften för kritiska studier, 2000, nr 2. Christina Carlsson Wetterberg menar på samma 
sätt att Hirdmans deterministiska ansats gör historiska analyser onödiga om man skall 
söka en fast mönsterstruktur. Se Carlsson-Wetterberg, Christina ”Från patriarkat till 
genussystem – och vad kommer sedan?” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1992, nr 3. I den 
senaste upplagan av Genus: om det stabilas föränderliga former från 2007 vidareutveck-
lar Hirdman teorins grundläggande premisser.  
221 Hirdman, Yvonne 2007, s 147ff.  
222 Hirdman, Yvonne 1998. 
223 Se exempelvis Waldemarson, Ylva ”Klass och kön - ett begreppsligt dilemma: klass-
mässig polarisering och klassröstande under 90-talet” i Holmgren, Anna (red.) Klassam-
hället, befäst eller upplöst? Stockholm 2001; Waldemarson, Ylva Kvinnor och klass – en 
paradoxal skapelseberättelse: LO:s Kvinnoråd och makten att bestämma, Stockholm 
2000; Waldemarson, Ylva ”LO:s kvinnoråd: en paradoxal historia om framsteg och 
motgång” i Arbetarhistoria 1998, nr 85-86; Waldemarson, Ylva Mjukt till formen - hårt 
till innehållet: LO:s kvinnoråd 1947-1967, Stockholm 1998; Waldemarson, Ylva ”Kon-
trakt under förhandling: LO, kvinnorna och makten” i Åström, Gertrud & Hirdman, 
Yvonne (red.) Kontrakt i kris: om kvinnors plats i välfärdsstaten, Stockholm 1992; Öst-
berg, Kjell Efter rösträtten – Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, 
Eslöv 1997; Moberg, Kerstin 1978; Oudhius, Margareta Vägen till jämlikhet: en analys 
av den svenska arbetarrörelsens syn på effektivitet och emancipation i arbetslivet, Stock-
holm 1998; Carlsson, Christina 1986; Björk, Gunnela Att förhandla sitt medborgarskap: 
Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950, Lund 1999, se särskilt s 
184-197, 211-218; Hirdman, Yvonne 1998; Süssner, Henning ”Fackets könsarbetsdel-
ning: kvinnor inom två avdelningar i Norrköping 1939-1947” i Arbetarhistoria 2000 nr 
95-96; Kyle, Gunhild 1979; Qvist, Gunnar Kvinnor i facket, Stockholm 1980; Horgby, 
Björn 1993, s 252, 477ff.; Blomberg, Eva ”Mannakraft och stöttepinnar: reformistiskt 
identitetsskapande på 1940-talet” i Hagman, Ingrid (red.) Mot halva makten, Stockholm 
SOU 1997: 113, s 105ff.; Karlsson, Agneta Klass och kön: om delad makt i facket, 
Stockholm 1996; Lindgren, Viveka Kvinnor i facket: en undersökning om kvinnorepre-
sentation inom LO och förbunden, Stockholm 1993. 
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överordning har också reproducerats under den historiska utvecklingen. Inger 

Humlesjö talar om en manlighetskonstruktion inom fackföreningsrörelsen.224  

Flera historiker konstaterar att fackföreningsrörelsen i första hand var intres-

serad av de kvinnliga arbetarnas medlemskap, men att intresset stannade där. 

Christer Winberg menar att män ansåg det vara viktigt att organisera kvinnorna 

på kort sikt, men att de i ett längre perspektiv ifrågasatte kvinnornas lönearbe-

te.225 Bengt Nilsson skriver i sin avhandling om förutsättningar för fackligt arbete 

för statsanställda generellt, och för kvinnor i synnerhet, att kvinnors möjligheter 

att arbeta fackligt tillsammans med männen var begränsade och att deras mobili-

sering möttes av de manliga kollegorna med strategier för att konservera existe-

rande strukturer och försvara de manliga intressena.226  Historikern Kjell Östberg 

konstaterar i sin bok om den demokratiska utvecklingen efter rösträtten att när 

lönearbetande kvinnor ökade under mellan- och efterkrigstiden och de började 

visa intresse för det fackliga arbetet, fann de sig underordnade i den befintliga 

manliga strukturen. När kvinnor och män hamnade i samma organisationer, bl.a. 

i fackliga organisationer,   

 
/…/ inträffade omedelbart en kvinnlig underordning. Kvinnor kunde få sköta sina 

egna domäner, men så fort de kom in på områden som män av tradition betrak-

tade som sina blir den kvinnliga jämställdheten villkorlig. /…/ När kvinnor kla-

gade över manlig dominans lades skulden på kvinnorna, som inte utnyttjade sina 

möjligheter. När de krävde särskilda resurser eller insatser för att kunna lyfta 

fram sina positioner, avvisades detta med argumenten att det skulle strida mot 

den formella jämställdhetens grundläggande principer att ensidig gynna kvinnor-

na.227  

 

                                                 
224 Humlesjö, Inger ”Manlighetskonstruktionen i arbetarhistoria och fackföreningar” i 
Häften för kritiska studier, 1998 nr 3. Om manlighetskonstruktion och fackföreningar se 
också Kvarnström, Lars Män i staten: stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897-
1937, Stockholm 1998. Manlighetskonstruktionen var ideologiskt överskridande inom 
arbetarrörelsen. Eva Blomberg, 1995, beskriver exempelvis manlighetskonstruktionen 
inom de syndikalistiska fackföreningarna. 
225 Winberg, Christer ”Kvinnliga arbetare och facklig organisering: Textilarbetarförbun-
det som exempel” i Studier i modern historia tillägnade Jarl Torbacke, Stockholm 1990, 
s 334f. Med samma tema se också Wikander, Ulla Delat arbete, delad makt: om kvin-
nors underordning i och genom arbete: En historisk essä, Uppsala 1995. 
226 Nilsson, Bengt Kvinnor i statens tjänst: från biträden till tjänstemän. En aktörsinrik-
tad undersökning av kvinnliga tjänstemäns organisering, strategier och kamp under 
1900-talets första hälft, Uppsala 1996, s 33f, 51. Kvinnliga statsanställdas fackliga orga-
nisering har också studerats av Tom Ericsson i artikeln ”Kvinnor i facklig kamp: en stu-
die av Föreningen kvinnor i statens tjänst 1904-1912” i Scandia 1981, nr 1. 
227 Östberg, Kjell 1997, s 201. 
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1950-talet var, enligt Hirdman, normen att mannen borde vara familjens försör-

jare och att kvinnan skulle sköta hem och familj; ett s.k. husmorskontrakt eller 

enförsörjarkontrakt.221 I sitt bidrag till LO:s hundraårsjubileum visar Hirdman 

hur genusordningen tillämpats inom fackföreningsrörelsen.222 

Trots det uteblivna intresset för kvinnofrågorna var medlemskapet i fackföre-

ningarna inte stängt för kvinnorna, men när de väl blev medlemmar mötte de ge-

nusordningens normer och maktstrukturer som oftast gynnade männen. Kvin-

nornas inträde på arbetsmarknaden, deras integrering i fackföreningsrörelsen och 

de problem som de mötte har behandlats av ett flertal forskare. Medan en del 

forskare har tittat på enskilda arbetsplatser eller på delar av en avgränsad 

bransch, har andra försökt ta ett bredare grepp om problematiken. Den allmänna 

bilden är att en genusordning har härskat inom fackföreningsrörelsen, att rörelsen 

har präglats av en patriarkalisk anda, uppfattat kvinnorna dels som konkurren-

ter, dels som problematiska ur organiseringsperspektiv, samt att genusordningen 

har gett arbetarrörelsehistorieskrivningen en manlig prägel.223 Denna manliga 

                                                                                                                                               
Häften för kritiska studier, 2000, nr 2. Christina Carlsson Wetterberg menar på samma 
sätt att Hirdmans deterministiska ansats gör historiska analyser onödiga om man skall 
söka en fast mönsterstruktur. Se Carlsson-Wetterberg, Christina ”Från patriarkat till 
genussystem – och vad kommer sedan?” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1992, nr 3. I den 
senaste upplagan av Genus: om det stabilas föränderliga former från 2007 vidareutveck-
lar Hirdman teorins grundläggande premisser.  
221 Hirdman, Yvonne 2007, s 147ff.  
222 Hirdman, Yvonne 1998. 
223 Se exempelvis Waldemarson, Ylva ”Klass och kön - ett begreppsligt dilemma: klass-
mässig polarisering och klassröstande under 90-talet” i Holmgren, Anna (red.) Klassam-
hället, befäst eller upplöst? Stockholm 2001; Waldemarson, Ylva Kvinnor och klass – en 
paradoxal skapelseberättelse: LO:s Kvinnoråd och makten att bestämma, Stockholm 
2000; Waldemarson, Ylva ”LO:s kvinnoråd: en paradoxal historia om framsteg och 
motgång” i Arbetarhistoria 1998, nr 85-86; Waldemarson, Ylva Mjukt till formen - hårt 
till innehållet: LO:s kvinnoråd 1947-1967, Stockholm 1998; Waldemarson, Ylva ”Kon-
trakt under förhandling: LO, kvinnorna och makten” i Åström, Gertrud & Hirdman, 
Yvonne (red.) Kontrakt i kris: om kvinnors plats i välfärdsstaten, Stockholm 1992; Öst-
berg, Kjell Efter rösträtten – Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, 
Eslöv 1997; Moberg, Kerstin 1978; Oudhius, Margareta Vägen till jämlikhet: en analys 
av den svenska arbetarrörelsens syn på effektivitet och emancipation i arbetslivet, Stock-
holm 1998; Carlsson, Christina 1986; Björk, Gunnela Att förhandla sitt medborgarskap: 
Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950, Lund 1999, se särskilt s 
184-197, 211-218; Hirdman, Yvonne 1998; Süssner, Henning ”Fackets könsarbetsdel-
ning: kvinnor inom två avdelningar i Norrköping 1939-1947” i Arbetarhistoria 2000 nr 
95-96; Kyle, Gunhild 1979; Qvist, Gunnar Kvinnor i facket, Stockholm 1980; Horgby, 
Björn 1993, s 252, 477ff.; Blomberg, Eva ”Mannakraft och stöttepinnar: reformistiskt 
identitetsskapande på 1940-talet” i Hagman, Ingrid (red.) Mot halva makten, Stockholm 
SOU 1997: 113, s 105ff.; Karlsson, Agneta Klass och kön: om delad makt i facket, 
Stockholm 1996; Lindgren, Viveka Kvinnor i facket: en undersökning om kvinnorepre-
sentation inom LO och förbunden, Stockholm 1993. 
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överordning har också reproducerats under den historiska utvecklingen. Inger 

Humlesjö talar om en manlighetskonstruktion inom fackföreningsrörelsen.224  

Flera historiker konstaterar att fackföreningsrörelsen i första hand var intres-

serad av de kvinnliga arbetarnas medlemskap, men att intresset stannade där. 

Christer Winberg menar att män ansåg det vara viktigt att organisera kvinnorna 

på kort sikt, men att de i ett längre perspektiv ifrågasatte kvinnornas lönearbe-

te.225 Bengt Nilsson skriver i sin avhandling om förutsättningar för fackligt arbete 

för statsanställda generellt, och för kvinnor i synnerhet, att kvinnors möjligheter 

att arbeta fackligt tillsammans med männen var begränsade och att deras mobili-

sering möttes av de manliga kollegorna med strategier för att konservera existe-

rande strukturer och försvara de manliga intressena.226  Historikern Kjell Östberg 

konstaterar i sin bok om den demokratiska utvecklingen efter rösträtten att när 

lönearbetande kvinnor ökade under mellan- och efterkrigstiden och de började 

visa intresse för det fackliga arbetet, fann de sig underordnade i den befintliga 

manliga strukturen. När kvinnor och män hamnade i samma organisationer, bl.a. 

i fackliga organisationer,   

 
/…/ inträffade omedelbart en kvinnlig underordning. Kvinnor kunde få sköta sina 

egna domäner, men så fort de kom in på områden som män av tradition betrak-

tade som sina blir den kvinnliga jämställdheten villkorlig. /…/ När kvinnor kla-

gade över manlig dominans lades skulden på kvinnorna, som inte utnyttjade sina 

möjligheter. När de krävde särskilda resurser eller insatser för att kunna lyfta 

fram sina positioner, avvisades detta med argumenten att det skulle strida mot 

den formella jämställdhetens grundläggande principer att ensidig gynna kvinnor-

na.227  

 

                                                 
224 Humlesjö, Inger ”Manlighetskonstruktionen i arbetarhistoria och fackföreningar” i 
Häften för kritiska studier, 1998 nr 3. Om manlighetskonstruktion och fackföreningar se 
också Kvarnström, Lars Män i staten: stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897-
1937, Stockholm 1998. Manlighetskonstruktionen var ideologiskt överskridande inom 
arbetarrörelsen. Eva Blomberg, 1995, beskriver exempelvis manlighetskonstruktionen 
inom de syndikalistiska fackföreningarna. 
225 Winberg, Christer ”Kvinnliga arbetare och facklig organisering: Textilarbetarförbun-
det som exempel” i Studier i modern historia tillägnade Jarl Torbacke, Stockholm 1990, 
s 334f. Med samma tema se också Wikander, Ulla Delat arbete, delad makt: om kvin-
nors underordning i och genom arbete: En historisk essä, Uppsala 1995. 
226 Nilsson, Bengt Kvinnor i statens tjänst: från biträden till tjänstemän. En aktörsinrik-
tad undersökning av kvinnliga tjänstemäns organisering, strategier och kamp under 
1900-talets första hälft, Uppsala 1996, s 33f, 51. Kvinnliga statsanställdas fackliga orga-
nisering har också studerats av Tom Ericsson i artikeln ”Kvinnor i facklig kamp: en stu-
die av Föreningen kvinnor i statens tjänst 1904-1912” i Scandia 1981, nr 1. 
227 Östberg, Kjell 1997, s 201. 
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Historikern Gunnela Björk fångar samma realitet i sin avhandling om kvinnornas 

politiska aktiviteter i Örebro under mellankrigstiden. Hon menar att den manliga 

strukturen i arbetarkulturen hade uteslutningsstrategier gentemot kvinnorna och 

den var tydlig i sitt budskap: det viktiga var medlemskapet, kvinnorna skulle vara 

medlemmar och acceptera en underordnad position 
 

/…/ men därutöver var det inte nödvändigt – eller kanske inte ens önskvärt – med 

någon kvinnlig aktivitet. De kvinnliga medlemmarnas passivitet formulerades säl-

lan som något problem i fackföreningarna i Örebro. Var kvinnorna bara organi-

serade tycktes männen se sig som deras självklara representanter.228 

 

Historikern Ylva Waldemarson är den forskare som har ägnat kvinnornas villkor 

inom LO mest uppmärksamhet i sina studier. I avhandlingen, Kvinnor och Klass 

– en paradoxal skapelseberättelse: LO:s Kvinnoråd och makten att benämna 

1898-1967, menar Waldemarson att LO:s bild av de kvinnliga medlemmarna var 

att de var både fackligt ointresserade och fackligt okunniga. Kvinnorna var mar-

kant underrepresenterade, det fanns knappt några kvinnor i de maktägande orga-

nen, och att tillsättandet av LO:s kvinnoråd föregicks av ett halvt sekels motstånd 

mot kvinnliga säråtgärder. När Kvinnorådet väl tillsattes var syftet, skriver hon 

”att göra ’medlemmar’ av de ’kvinnliga medlemmarna’ och att få dem integrerade 

i den allmänna fackliga verksamheten”.229 Hon menar att kvinnorna så småning-

om utvecklade en strategi för att bemöta den manliga ordningen. Strategin gick ut 

på att upphöra vara kvinnor, d.v.s. de började agera utifrån den dominerande 

manliga normen. Waldemarson menar att om kvinnorna insisterade på att vara 

kvinnor och arbeta bara med frågor som specifikt berörde dem själva hade de 

tvingats överge alla förhoppningar om att uppnå lika rättigheter. För att de skulle 

accepteras som riktiga fackliga medlemmar och riktiga arbetare var detta ound-

vikligt.230 Waldemarson diskuterar konstruktionen av klassmässig homogenitet 

och osynliggörandet av kvinnorna inom fackföreningsrörelsen också i sitt bidrag 

till LO:s hundraårsjubileum. Detsamma gör även Yvonne Hirdman i sitt bidrag 

till jubileet.231  

Villkoren för kvinnorna har dock förbättrats, och de har en starkare position 

inom fackföreningsrörelsen numera. Denna utveckling skall ses mot bakgrunden 

av ändrad genusordning på arbetsmarknaden och i samhället. Fackföreningsrörel-

sen organiserade en längre tid, fram till 1970-talets strukturomvandlingar, fram-

                                                 
228 Björk, Gunnela 1999, s 213ff., citat s 213.  
229 Waldemarson, Ylva 2000, s 25, 135ff., citat s 136. 
230 Waldemarson, Ylva 2000, s 148.  
231 Waldemarson, Ylva 1998; Hirdman, Yvonne 1998. 
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för allt manlig arbetskraft inom de tyngre industrierna. Med strukturomvandling-

ar och välfärdsstatens uppbyggnad försvagades dock successivt fackföreningsrö-

relsens starka koppling till de tyngre industrierna, samtidigt som antalet kvinnliga 

medlemmar ökade, framför allt inom Kommunalarbetarförbundet. Med ökad 

andel kvinnliga medlemmar och aktiviteter bland dessa, ändrades således förut-

sättningarna för kvinnorna inom fackföreningsrörelsen.232  

Flera studier om arbetarrörelsen visar således att arbetaren har likställts med 

mannen, att skötsamhetskulturen haft en tydlig roll i disciplineringen och homo-

geniseringen av arbetarklassen och att den socialdemokratiska hegemonin har 

varit starkt patriarkal. Framför allt Hirdman menar att detta fortsätter att existe-

ra. Vidare talar dessa studier om för oss att demokratiska ojämlikheter inom 

fackföreningsrörelsen som grundat sig på könsfördelning har osynliggjorts genom 

hänvisning till ett formellt jämlikhetsargument. Kjell Östberg har formulerat detta 

bra; ”när de [kvinnorna] krävde särskilda resurser eller insatser för att kunna lyf-

ta fram sina positioner, avvisades detta med argumenten att det skulle strida mot 

den formella jämställdhetens grundläggande principer att ensidig gynna kvinnor-

na.”233 Kvinnornas inkluderande i fackföreningsrörelsen skedde med andra ord på 

männens villkor. Om kvinnor visade ett starkt missnöje valdes en kvinna som 

representant för alla kvinnor via en ”kvinnokvot”. Kvinnorna var inte heller fria i 

sina egna fackliga kvinnosektioner då männen kontrollerade dem genom en re-

presentant.234 Frågan är om LO:s historiska bild av medlemskåren eller arbetar-

klassen som en manlig domän och de åtgärder som vidtogs också är synliga i 

samband med de invandrade arbetarna, oavsett om det handlade om manlig eller 

kvinnlig invandrad arbetskraft? 

 

Invandring till Sverige 

Uppfattningen att Sverige före efterkrigstidens invandring var ett etniskt och 

språkligt homogent land i Europas periferi stämmer som nämnts inte. Denna bild 

stämmer dock inte.235 Invandring har alltid förekommit i den svenska historien, 

men det är just efterkrigstidens invandring som har omvandlat landet från att 

                                                 
232 En liknande slutsats dras av Pippa Norris och Joni Lovenduski om Storbritannien. Se 
Norris, Pippa & Lovenduski, Joni Gender, race and class in the British parliament, 
Cambridge 1995, s 40f, 106ff. 
233 Östberg, Kjell 1997, s 201. 
234 Waldemarson, Ylva 2000. 
235 För en bra överblick över invandringens före efterkrigstiden se Svanberg, Ingvar & 
Tydén, Mattias 1998; Hammar, Tomas 1964; Olsson, Lars ”Hundra år av arbets-
kraftsinvandringen: från kapitalismens genombrott till folkhemsbygget i Sverige” i Ek-
berg, Jan (red.) Invandring till Sverige: orsaker och effekter, Växjö 2003.  
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228 Björk, Gunnela 1999, s 213ff., citat s 213.  
229 Waldemarson, Ylva 2000, s 25, 135ff., citat s 136. 
230 Waldemarson, Ylva 2000, s 148.  
231 Waldemarson, Ylva 1998; Hirdman, Yvonne 1998. 
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232 En liknande slutsats dras av Pippa Norris och Joni Lovenduski om Storbritannien. Se 
Norris, Pippa & Lovenduski, Joni Gender, race and class in the British parliament, 
Cambridge 1995, s 40f, 106ff. 
233 Östberg, Kjell 1997, s 201. 
234 Waldemarson, Ylva 2000. 
235 För en bra överblick över invandringens före efterkrigstiden se Svanberg, Ingvar & 
Tydén, Mattias 1998; Hammar, Tomas 1964; Olsson, Lars ”Hundra år av arbets-
kraftsinvandringen: från kapitalismens genombrott till folkhemsbygget i Sverige” i Ek-
berg, Jan (red.) Invandring till Sverige: orsaker och effekter, Växjö 2003.  
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vara ett utvandrarland till ett invandrarland.236 Den massiva flyktinginvandringen 

under andra världskrigets sista år var bara början i denna omvandling. Även om 

flyktinginvandringen fortsatte parallellt med arbetskraftsinvandringen var den i 

relation till arbetskraftsinvandringen i ringa tal. Större grupper av flyktingar un-

der efterkrigstidens första decennier kom 1956 från Ungern efter revolten mot 

den kommunistiska regimen där, 1967 från Grekland efter militärjuntans makt-

övertagande och 1968 från f.d. Tjeckoslovakien av liknande orsaker som i Ung-

ern. Trots detta var arbetskraftsinvandringen, framför allt från Finland, överläg-

set den största typen av invandring under efterkrigstidens första decennier. Denna 

bild ändrades dock i början av 1970-talet i samband med att flyktinggrupper från 

Latinamerika, i synnerhet från Chile efter militärkuppen 1973, började söka asyl i 

Sverige. Ungefär samtidigt avtog också arbetskraftsinvandringen, inklusive den 

nordiska, kraftigt. Parallellt med den ökade flyktinginvandringen ökade också 

anhöriginvandringen. Sverige tog i enlighet med internationella konventioner 

emot s.k. kvotflyktingar från internationella flyktingläger, men från 1970-talet 

började också en del flyktingar söka sig hit på egen hand. Varför arbetskraftsin-

vandringen avtog kraftigt i början av 1970-talet återkommer jag till i nästa kapi-

tel, men en konsekvens av den ökade flykting- och anhöriginvandringen var att de 

nya invandrarna fick en mycket svagare position på arbetsmarknaden än arbets-

kraftsinvandrarna.  

Några större flyktinginvandringsströmmar efter den chilenska var de kristna 

assyrier/syrianerna som kom från mitten av 1970-talet och framåt under 1980-

talet p.g.a. en utsatt situation i Mellanösterns muslimska länder, afrikaner som 

flydde från diktaturregimer i samband med avkoloniseringen, vietnamesiska båt-

flyktingar, iranier till följd av den islamiska revolutionen i Iran 1979 m.fl. Under 

1990-talets inbördeskrig i f.d. Jugoslavien var flyktinginvandringen till Sverige 

större än någonsin och Sverige var i förhållande till sin befolkning det största 

mottagarlandet i västvärlden av flyktingar från detta land. En liknande situation 

uppkom under 2000-talet med flyktingar från Irak. Invandringens storlek har 

varierat under årens lopp, vilket framgår i tabellen nedan, där man kan följa den 

historiska utvecklingen i in- och utvandring samt nettoinvandring. Intressant att 

iaktta i tabellen är att nettoinvandringen var minus under två år i början av 1970-

talet. En möjlig tolkning av detta återkommer jag med i nästa kapitel.  

 

                                                 
236 Mellan 1860 och 1930 utvandrade över en miljon svenskar till framför allt Nordame-
rika. Om utvandringens historia se Isaksson, Olov (red.) Utvandrare och invandrare i 
Sveriges historia 1846-1996, Stockholm 1997. 
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Tabell 1: In-, ut- och nettoinvandring till Sverige 1947-2008 

In och utvandring 1947-2008  
År Folkmängd Invandrare Utvandrare Nettoinvandring
1947 6 842 046 31 399 6 451 24 948
1948 6 924 888 32 935 9 784 23 151
1949 6 986 181 23 997 14 174 9 823
1950 7 041 829 27 940 12 860 15 080
1951 7 098 740 31 603 16 580 15 023
1952 7 150 606 26 259 14 998 11 261
1953 7 192 316 19 175 17 480 1 695
1954 7 234 664 20 817 13 822 6 995
1955 7 290 112 30 069 12 675 17 394
1956 7 338 991 28 029 14 737 13 292
1957 7 388 611 33 023 15 071 17 952
1958 7 429 675 22 097 14 247 7 850
1959 7 462 823 19 089 15 607 3 482
1960 7 497 967 26 143 15 138 11 005
1961 7 542 028 29 619 15 019 14 600
1962 7 581 148 25 084 14 928 10 156
1963 7 627 507 26 950 15 340 11 610
1964 7 695 200 38 334 15 705 22 629
1965 7 772 506 49 586 15 977 33 609
1966 7 843 088 46 970 19 730 27 240
1967 7 892 774 29 983 19 979 10 004
1968 7 931 193 35 978 23 162 12 816
1969 8 004 270 64 503 20 360 44 143
1970 8 081 229 77 326 28 653 48 673
1971 8 115 165 42 615 39 560 3 055
1972 8 129 129 29 894 41 579 -11 685
1973 8 144 428 29 443 40 342 -10 899
1974 8 176 691 37 430 28 352 9 078
1975 8 208 442 44 133 27 249 16 884
1976 8 236 179 45 492 25 522 19 970
1977 8 267 116 44 005 21 078 22 927
1978 8 284 437 36 187 22 168 14 019
1979 8 303 010 37 025 23 467 13 558
1980 8 317 937 39 426 29 839 9 587
1981 8 323 033 32 272 29 440 2 832
1982 8 327 484 30 381 28 381 2 000
1983 8 330 573 27 495 25 269 2 226
1984 8 342 621 31 486 22 825 8 661
1985 8 358 139 33 127 22 036 11 091
1986 8 381 515 39 487 24 495 14 992
1987 8 414 083 42 666 20 673 21 993
1988 8 458 888 51 092 21 461 29 631
1989 8 527 036 65 866 21 484 44 382
1990 8 590 630 60 048 25 196 34 852
1991 8 644 119 49 731 24 745 24 986
1992 8 692 013 45 348 25 726 19 622
1993 8 745 109 61 872 29 874 31 998
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vara ett utvandrarland till ett invandrarland.236 Den massiva flyktinginvandringen 

under andra världskrigets sista år var bara början i denna omvandling. Även om 
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relation till arbetskraftsinvandringen i ringa tal. Större grupper av flyktingar un-

der efterkrigstidens första decennier kom 1956 från Ungern efter revolten mot 

den kommunistiska regimen där, 1967 från Grekland efter militärjuntans makt-

övertagande och 1968 från f.d. Tjeckoslovakien av liknande orsaker som i Ung-

ern. Trots detta var arbetskraftsinvandringen, framför allt från Finland, överläg-

set den största typen av invandring under efterkrigstidens första decennier. Denna 

bild ändrades dock i början av 1970-talet i samband med att flyktinggrupper från 

Latinamerika, i synnerhet från Chile efter militärkuppen 1973, började söka asyl i 

Sverige. Ungefär samtidigt avtog också arbetskraftsinvandringen, inklusive den 

nordiska, kraftigt. Parallellt med den ökade flyktinginvandringen ökade också 

anhöriginvandringen. Sverige tog i enlighet med internationella konventioner 

emot s.k. kvotflyktingar från internationella flyktingläger, men från 1970-talet 

började också en del flyktingar söka sig hit på egen hand. Varför arbetskraftsin-

vandringen avtog kraftigt i början av 1970-talet återkommer jag till i nästa kapi-

tel, men en konsekvens av den ökade flykting- och anhöriginvandringen var att de 

nya invandrarna fick en mycket svagare position på arbetsmarknaden än arbets-

kraftsinvandrarna.  

Några större flyktinginvandringsströmmar efter den chilenska var de kristna 

assyrier/syrianerna som kom från mitten av 1970-talet och framåt under 1980-

talet p.g.a. en utsatt situation i Mellanösterns muslimska länder, afrikaner som 

flydde från diktaturregimer i samband med avkoloniseringen, vietnamesiska båt-

flyktingar, iranier till följd av den islamiska revolutionen i Iran 1979 m.fl. Under 

1990-talets inbördeskrig i f.d. Jugoslavien var flyktinginvandringen till Sverige 

större än någonsin och Sverige var i förhållande till sin befolkning det största 

mottagarlandet i västvärlden av flyktingar från detta land. En liknande situation 

uppkom under 2000-talet med flyktingar från Irak. Invandringens storlek har 

varierat under årens lopp, vilket framgår i tabellen nedan, där man kan följa den 

historiska utvecklingen i in- och utvandring samt nettoinvandring. Intressant att 

iaktta i tabellen är att nettoinvandringen var minus under två år i början av 1970-

talet. En möjlig tolkning av detta återkommer jag med i nästa kapitel.  

 

                                                 
236 Mellan 1860 och 1930 utvandrade över en miljon svenskar till framför allt Nordame-
rika. Om utvandringens historia se Isaksson, Olov (red.) Utvandrare och invandrare i 
Sveriges historia 1846-1996, Stockholm 1997. 
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1994 8 816 381 83 598 32 661 50 937
1995 8 837 496 45 887 33 984 11 903
1996 8 844 499 39 895 33 884 6 011
1997 8 847 625 44 818 38 543 6 275
1998 8 854 322 49 391 38 518 10 873
1999 8 861 426 49 839 35 705 14 134
2000 8 882 792 58 659 34 091 24 568
2001 8 909 128 60 795 32 141 28 654
2002 8 940 788 64 087 33 009 31 078
2003 8 975 670 63 795 35 023 28 772
2004 9 011 392 62 028 36 586 25 442
2005 9 047 752 65 229 38 118 27 111
2006 9 113 257 95 750 44 908 50 842
2007 9 182 927 99 485 45 418 54 067
2008 9 256 347 101 171 45 294 55 877
2009 9 340 682 102 280 39 240 63 040
Källa: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26046.aspx, 2010-05-28 
Anmärkning: För att räknas som invandrare gäller att man har för avsikt att stanna i Sverige un-
der minst ett år. För att räknas som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands 
under minst ett år.  
 

Tabellen är något missvisande då den visar den totala in- och utvandringen, d.v.s. 

även etniska svenskars migration. En alternativ tabell skulle kunna utgå ifrån ut-

ländska medborgares in- och utvandring till Sverige, men den skulle också vara 

missvisande, då många invandrare är svenska medborgare och deras återvandring 

skulle då inte visas i statistiken. En tabell över utrikesföddas migrationsrörelser 

skulle missa andra generationens invandrare, som SCB började ta hänsyn till i 

sina beräkningar först från början av 2000-talet. Trots bristen kan tabellen ge oss 

ett mått på invandringen till Sverige. Andelen utrikesfödda av Sveriges befolkning 

steg från 2,8 procent år 1950 till 4 procent år 1960, till 6,7 procent år 1970, 7,5 

procent år 1980, 9,2 procent år 1990 och 11,3 procent år 2000.237 Observera att 

dessa siffror inte kan tolkas som andelen invandrare (i betydelsen utländsk bak-

grund) av befolkningen då det här handlar om andelen av befolkningen födda 

utanför rikets gränser.  

 

Invandrings- och invandrarpolitiken 

Två begrepp är centrala när man skall diskutera invandring och invandrare i ett 

politiskt sammanhang; invandrings- och invandrarpolitiken. Medan invandrings-

politiken reglerar vilka utlänningar som kan bosätta sig och arbeta i landet, regle-

rar invandrarpolitiken vilka villkor som skall erbjudas invandrarna. Under den 
                                                 
237 SCB Statistisk årsbok för Sverige 1994, Stockholm 1994, databearbetningar från s 26, 
57 samt SCB Statistisk årsbok för Sverige 2002, Stockholm 2002, databearbetningar från 
s 76, 84. 
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tidiga efterkrigstiden betraktades invandringen som ett nödvändigt tillskott av 

arbetskraft och invandringspolitiken var inriktad på att underlätta invandringen 

från vissa länder för att lösa arbetskraftbristen i landet. Under denna tid saknade 

samhället en invandrarpolitik och invandrarna förväntades anpassa sig till det 

svenska samhället. Detta var inte unikt för Sverige, utan en liknande process på-

gick samtidigt i ett flertal av de västeuropeiska länderna. Få länder uppmärk-

sammade invandrarnas sociala problem, deras svårigheter att anpassa sig till det 

nya samhället, deras osäkra framtid och överhuvudtaget vilka förhållanden som 

skulle erbjudas dem under deras vistelse i landet. Därför var Sverige unikt och ett 

föregångsland när riksdagen 1965 tog ett beslut om avgiftsfri undervisning i 

svenska för vuxna invandrare. 1967 öppnades kommunala invandrarbyråer för 

att hjälpa invandrarna att hitta rätt i samhället och samma år gavs Invandrartid-

ningen ut för att erbjuda invandrarna samhällsinformation.238  

Sverige fortsatte att vara ett föregångsland på detta område. Regeringspropo-

sitionen 1968:142 slog fast riktlinjer för landets första invandrarpolitik. Eftersom 

begreppet invandrare inte var vedertaget i det svenska språket vid denna tid gick 

bestämmelserna under benämningen invandringspolitik. Målet för denna ”in-

vandringspolitik”, d.v.s. invandrarpolitik, var att skapa förutsättningar för att ge 

invandrarna samma levnadsstandard som den övriga befolkningen. 1968 tillsatte 

regeringen också invandrarutredningen som 1974 redovisade sitt betänkande och 

föreslog tre mål för invandrarpolitiken, som nu också begreppsmässigt fanns med 

i retoriken. Dessa tre mål var jämlikhet, valfrihet och samverkan. Jämlikhetsmålet 

innebar att invandrare skulle ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 

som den övriga befolkningen. Utgångspunkten var alla människors lika värde. 

Alla grupper i samhället skulle beredas likvärdiga möjligheter att bibehålla och 

utveckla sitt modersmål och att bedriva kulturell verksamhet. Invandrar- och mi-

noritetsgrupper skulle ha möjlighet att inom ramen för en intressegemenskap, 

som omfattade hela det svenska samhället, ge uttryck för en egen språklig och 

kulturell identitet. Målet inkluderade även jämlikhet i rättsligt avseende samt del-

tagande i beslutsprocessen på alla nivåer och syftade i detta sammanhang till att 

invandrarna skulle bli delaktiga i välfärden på samma villkor som befolkningen i 

övrigt. Valfrihetsmålet innebar att medlemmar av språkliga minoriteter skulle 

kunna välja i vilken grad de ville uppgå i en svensk-kulturell identitet och i vilken 

grad de ville bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Åtgärder för att 

bevara kontakten med ursprungsländernas kultur kunde i detta sammanhang un-

derlätta valet mellan att stanna i Sverige eller återvända till ursprungslandet. Med 

                                                 
238 SOU, 1974:69, Invandrarutredningen, Stockholm 1974, Bilagadel 3, s 47f.; Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 67ff. 
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238 SOU, 1974:69, Invandrarutredningen, Stockholm 1974, Bilagadel 3, s 47f.; Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 67ff. 
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valfrihet har statsmakterna uttryckt tolerans och respekt, men även en vilja att på 

sikt främja relationerna mellan olika etniska grupper för att skapa ett mångkultu-

rellt samhälle. Samverkansmålet innebar att en ömsesidig och omfattande sam-

verkan skulle finnas mellan invandrar- och minoritetsgrupperna och majoritetsbe-

folkningen i de frågor som var av gemensamt intresse. Riksdagen beslutade året 

efter, genom regeringspropositionen 1975:26, landets nya invandrarpolitik med 

utgångspunkt från dessa tre mål. 1976 kom rösträttsreformen som möjliggjorde 

för utländska medborgare, som varit bosatta minst tre år i landet, att rösta och 

kandidera i kommunala val.239   

Den svenska invandrarpolitiska utvecklingen hade vid denna tid en klar in-

kluderande karaktär i kontrast till de flesta andra invandrarländer. Det svenska 

experimentet betraktades därför med stor nyfikenhet och flera andra länder följde 

så småningom efter. När det gäller fri- och rättigheter (förutom rösträtten) samt 

undervisning, utbildning och sjukvård var utländska medborgare i lagen jämställ-

da med svenska medborgare redan före 1975 års invandrarpolitiska bestämmel-

ser, däremot fanns en del inskränkningar när det gällde sociala förmåner och till-

träde till vissa yrken. Dessa inskränkningar borttogs med tiden, många gånger 

efter krav från fackligt håll.240  

1986 bestämde riksdagen, i enlighet med förslagen i regeringsproposition 

1985/86:98, att de invandrarpolitiska målen skulle tolkas på så sätt att de syftade 

till lika rättigheter och möjligheter för invandrare i förhållande till den övriga 

befolkningen.  Invandrarpolitiken skulle nu leda till respekt för den enskildes 

identitet och integritet samt skapa möjligheter för invandrargrupperna att utveck-

la det egna kulturarvet. Lågkonjunkturen och de ekonomiska strukturomvand-

lingarna i början av 1990-talet, som försämrade invandrarnas positioner på ar-

betsmarknaden, aktualiserade invandrarnas segregation i storstädernas förorter 

och ledde till en diskussion om invandrarpolitiken som ett misslyckat projekt. 

Flyktingvågen i samband med krigen i f.d. Jugoslavien och Ny Demokratis expli-

cita invandrarfientliga budskap påverkade också utvecklingen, men det förekom 

också självkritiska röster inom socialdemokratin. I regeringens integrationspoli-

tiska proposition från 1997, 1997/98:16, hävdade man att invandrarpolitiken 

tillsammans med dess särskilda administration på ett olyckligt sätt hade kommit 

att förstärka en uppdelning av befolkningen mellan ”vi” svenskarna och ”dom” 

invandrarna. Detta hade enligt propositionen medverkat till många invandrares 

                                                 
239 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 102ff.; Hansen, Lars-Erik 2001; Widgren, 
Jonas Svensk invandrarpolitik: en faktabok, Lund 1980; SOU 1997: 82 Lika möjligheter, 
Stockholm 1997. 
240 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 103f. 
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utanförskap. Behovet av en förändring av invandrarpolitiken diskuterades i den 

nya propositionen med målet integration och med riksdagens beslut introducera-

des tre nya honnörsord för invandrarpolitiken, som nu också bytte benämning till 

integrationspolitik: egenförsörjning, delaktighet och medansvar oavsett etnisk, 

kulturell och social bakgrund. Åtgärder från samhällets sida skulle enligt den nya 

politiken utformas efter var och ens behov och begränsas till den närmaste tiden 

efter ankomsten, den s.k. introduktionstiden. Politiken inriktades nu på att stärka 

invandrarnas individuella ställning som samhällsmedborgare genom utbildning, 

språk och arbetslivserfarenhet under introduktionstiden.241  

Historikern Lars-Erik Hansen analyserar i sin avhandling den svenska invand-

rarpolitikens framväxt och menar att det som föranledde invandrarpolitiken var 

ett trendbrott under efterkrigstiden som ändrade socialdemokratins syn på be-

greppen jämlikhet, frihet, demokrati och solidaritet. När partiet började föra en 

aktiv utrikespolitik och kritiserade en del länders minoritetspolitik, såsom USA:s 

och Sydafrikas, kunde kritiken inte legitimeras om man inte åtgärdade förhållan-

dena i sitt eget land. Han menar att samtliga riskdagspartiers självbild påverkades 

av den internationella utvecklingen under efterkrigstiden och ledde till en vidare 

inställning till demokrati, solidaritet, antirasism, antinazism och jämlikhet. Parti-

erna var, enligt Hansen, eniga om förändringsbehoven i invandrings- och invand-

rarpolitiken samt om riskerna för utslagning av invandrare, liknande i de länder 

man kritiserade, om inget gjordes på hemmaplan. Han hävdar att det första initi-

ativet i invandrarfrågan från riksdagen i form av en motion var signerad av de 

borgerliga partierna, inte av socialdemokrater. Hansen tillägger dock att förutom 

politiska partier hade också statliga verk, invandrarorganisationer, intresseorga-

nisationer och individuella aktörer en viktig roll i utformningen av den svenska 

invandrarpolitiken.242 Genom detta förkastar han också förklaringar som gör gäl-

lande att invandrarpolitiken skulle ha varit ett socialdemokratiskt projekt vuxet 

från det socialdemokratiska arvet om allmän och lika rösträtt, alla människors 

lika värde, icke elitism, kollektivism, broderskap och pluralism, som exempelvis 

framförs av Alan Timothy Tilton.243 Hansen menar att det inte fanns en ideolo-

gisk kontinuitet hos socialdemokraterna mellan den politik som fördes före andra 

världskriget, under och efter kriget och hänvisar till fosterländska och rasistiska 

uttryck hos en del ledande socialdemokratiska politiker, såsom Rickard Lind-

ström och Per-Albin Hansson under mellankrigstiden för sin tes. 

                                                 
241 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 102ff.; Hansen, Lars-Erik 2001; Södergran, 
Lena 2000; SOU 1997: 82. 
242 Hansen, Lars-Erik 2001, s 20f, 221-224. 
243 Tilton, Alan Timothy The Political Theory of Swedish Social Democracy: Through 
the Welfare State to Socialism, Oxford 1991. 
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valfrihet har statsmakterna uttryckt tolerans och respekt, men även en vilja att på 
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239 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 102ff.; Hansen, Lars-Erik 2001; Widgren, 
Jonas Svensk invandrarpolitik: en faktabok, Lund 1980; SOU 1997: 82 Lika möjligheter, 
Stockholm 1997. 
240 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 103f. 
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utanförskap. Behovet av en förändring av invandrarpolitiken diskuterades i den 
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241 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 102ff.; Hansen, Lars-Erik 2001; Södergran, 
Lena 2000; SOU 1997: 82. 
242 Hansen, Lars-Erik 2001, s 20f, 221-224. 
243 Tilton, Alan Timothy The Political Theory of Swedish Social Democracy: Through 
the Welfare State to Socialism, Oxford 1991. 
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I ett historiskt perspektiv kan man påstå att Sverige har varit ett föregångs-

land. De invandrarpolitiska åtgärderna som vidtogs för att skapa förutsättningar 

för invandrarna att vara en del av samhället, fördjupa demokratin, skapa ökad 

medvetenhet och delaktighet i den demokratiska processen har följts upp interna-

tionellt och lovordats, framställts som en förebild och svenska representanter har 

bjudits till andra länder för att diskutera den svenska invandrarpolitiska model-

len. Invandrarpolitiken har dock också kritiserats, framför allt för ambivalensen 

mellan integrationsambitioner och invandrarnas frihet för att välja graden av in-

tegration. 

 

Sammanfattning 

När vi nu skall följa LO:s hantering av invandrarfrågorna från 1946 till 2009 

finns det anledning att ha betydelsen av de teman som behandlats i detta kapitel i 

minnet eftersom de skapar en bas för det historiska förlopp som kommer att 

skildras och ger oss också en utgångspunkt för analysen av LO:s handlande i den 

invandrings- och invandrarpolitiken.  

Sammanfattningsvis kan man säga att makten inom fackföreningsrörelsen 

centraliserades hos LO åren före arbetskraftsinvandringens början 1947. Genom 

den centraliserade makten, det socialdemokratiska regeringsinnehavet under ef-

terkrigstid, den facklig-politiska samverkan och samförståndsandan med SAF 

borde LO ha resurser nog att påverka samhällsutvecklingen och leverera kollekti-

va nyttigheter till sina medlemmar.  

Eventuella framgångar skulle öka LO:s legitimitet och handlingsutrymme som 

intresseorganisation, men samarbetet med partiet medförde också ett ansvar som 

inte alltid överrensstämde med LO:s primära mål. Parallellt med detta förstärktes 

socialdemokratiseringen av fackföreningsrörelsen genom att kommunister och 

andra ideologiska utmanare marginaliserades inom fackföreningsrörelsen. I den 

arbetarkultur och identitet LO representerade under efterkrigstid, med rötter i ett 

skötsamhetsideal, manlighet och broderskapsordning, kunde man också iaktta en 

vilja att skapa en likriktning bland de organiserade arbetarna. Denna kultur, kan 

man påstå, hade erfarenheter av exkludering, inordning och underordning. Detta 

att döma av den differentierande och hierarkiserande behandling kvinnor, kom-

munister eller alltför radikala arbetare mötte inom rörelsen. 

Den globala omstruktureringen sedan 1970-talet har gjort att förhållandena 

mellan LO och partiet ändrats radikalt. En konsekvens av den politiska kostnads-

effektiviseringen av välfärdssamhället, som partiet drog igång från slutet av 1980-

talet, blev det s.k. rosornas krig där partiet och LO började glida ifrån varandra. 
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Detta ledde till successiv försvagning av LO:s position på arbetsmarknaden och i 

samhället. I skuggan av ett försvagat LO, började en decentralisering av avtals-

förhandlingar under 1990-talet. EU-utvidgningen, arbetskraftens fria rörlighet 

inom EU och en del övernationella politiska beslut försvagade LO:s möjligheter 

att påverka villkoren på den svenska arbetsmarknaden ytterligare. Parallellt med 

denna utveckling försvagades också den socialdemokratiska hegemonin samtidigt 

som betydelsen av skötsamhetskulturen minskade. 

Efterkrigstidens invandring till Sverige har i en hög grad påverkat det svenska 

samhället. Invandrarna fyllde under efterkrigstidens första årtionden en viktig 

funktion på arbetsmarknaden då den ekonomiska tillväxtens behov av arbetskraft 

inte kunde tillgodoses med landets arbetskraftsresurser. I början av 1970-talet 

ändrades invandringens karaktär, från att övervägande ha varit arbetskraftsin-

vandring, till att bli flykting- och anhöriginvandring. Dessa invandrare hade i re-

lation till arbetskraftsinvandrarna en svagare position på arbetsmarknaden. Till 

följd av snabba konjunktursvängningar, strukturomvandlingar och flytten av 

produktionsindustrier till tredje världen under de senare årtiondena har de blivit 

svårt eftersatta både på arbetsmarknaden och i samhället. 

Frågan är nu hur LO kom att agera i invandrings- och invandrarpolitiska frå-

gor och om det förekom fackliga exkluderings-, inordnings-, differentierings- och 

hierarkiseringsprocesser kopplade till etnisk tillhörighet, såsom i fallen med de 

ideologiska konkurrenterna och kvinnorna. Nedan, i de empiriska kapitlen, 

kommer jag att försöka besvara denna och andra frågor som jag har ställt i de 

inledande kapitlen. Jag börjar med LO:s handlande i samband med arbetskraftin-

vandringen.  
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KAPITEL 4  

ARBETSKRAFTSINVANDRING OCH LO 
 
De frågor som jag skall diskutera i detta kapitel är relaterade till den yttre grän-

sen. Det handlar om LO:s reaktioner på arbetskraftsinvandringen. Perioden är 

tidig efterkrigstid, från 1946 till början av 1970-talet, och den karaktäriserades 

av en hög ekonomisk tillväxt samt planering och genomförande av folkhemspro-

jektet. På arbetsmarknaden fanns en någorlunda välfungerande samförståndsanda 

mellan arbetsmarknadens parter.244 Centraliseringen av den fackliga makten hos 

LO var genomförd och mellan LO och partiet fanns ett väl fungerande samarbete 

genom den facklig-politiska samverkan. Det kan därför tyckas att LO hade goda 

förutsättningar att föra en politik på arbetsmarknaden utifrån sina både kortsik-

tiga och långsiktiga intressen.245 

Den ekonomiska expansionen krävde, som jag redan har påpekat, en arbets-

kraft som inte alltid fanns inom rikets gränser. Frågan är därför hur LO skulle 

förhålla sig till den arbetskraftsinvandring, som politiska makthavare och arbets-

givare visade sig vara villiga att genomföra. En intressant underfråga är hur lojali-

teterna inom den facklig-politiska samverkan skulle komma att se ut om och när 

LO visade sig vara emot och partiet vara för arbetskraftsinvandring. Frågan är 

också om LO:s agerande var framgångsrikt och i så fall hur? 

De handlande aktörerna är LO, SAP, regeringen, statliga myndigheter, SAF 

och storföretagarna. Dessa aktörers syn på den ekonomiska utvecklingen och 

konjunktursvängningar, samt deras tolkning av hur stort arbetskraftsbehovet var, 

borde avgöra händelseutvecklingen. Aktörerna undersöks inte som självständiga, 

utan i förhållande till LO och det kan också röra sig om flera enskilda aktörer 

inom organisationen.  

En stor del av den tidigare forskningen inom forskningsfältet behandlar just 

denna period. Utifrån den vet vi att LO under olika tider motsatte sig arbets-

kraftsinvandringen och ibland accepterade den. Förklaringarna går något isär. 

                                                 
244 Johansson och Magnusson är dock, som vi har sett ovan, något kritiska till den be-
skrivningen och menar att SAF inte hade något val. Johansson, L. Anders & Magnusson, 
Lars 1998, s 18ff. 
245 För LO:s långsiktiga intressen se ovan avsnittet “Centraliseringen av den fackliga 
makten hos LO” i kapitel tre. 
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244 Johansson och Magnusson är dock, som vi har sett ovan, något kritiska till den be-
skrivningen och menar att SAF inte hade något val. Johansson, L. Anders & Magnusson, 
Lars 1998, s 18ff. 
245 För LO:s långsiktiga intressen se ovan avsnittet “Centraliseringen av den fackliga 
makten hos LO” i kapitel tre. 
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För att kunna tillföra något nytt och nyansera bilden kommer jag i detta kapitel 

gå ner på detaljnivå. Ambitionen är att bena upp riktlinjerna i LO:s handlande 

för att i de följande kapitlen kunna observera huruvida riktlinjerna förblir intakta 

eller om de förändras. Jag börjar dock med en framställning av det ekonomiska 

läget under denna period. Här kommer jag att använda mig av LO-ekonomernas 

beskrivningar av det aktuella ekonomiska läget för att se hur aktören såg på de 

ekonomiska förutsättningarna. 

 

LO var välmedveten om den ekonomiska tillväxten under tidig efter-

krigstid 

Den blomstrande ekonomiska tillväxten från de första åren efter andra världskri-

get till oljekrisen 1973 var koncentrerad till massindustriell produktion för ex-

portmarknaden. Höjdpunkten nåddes mellan 1959 och 1965 med en årlig BNP 

tillväxt på över sju procent. Tillväxten under resten av perioden låg på ungefär 

fyra procent.246 Efterfrågan på arbetskraft var så stor redan under de första åren 

efter kriget att det snart stod klart för många arbetsgivare att deras behov av ar-

betskraft inte kunde tillmötesgås av det inhemska utbudet. Detta bekräftades av 

samtida rapporter som också förutspådde en fortsatt positiv ekonomisk tillväxt 

och brist på arbetskraft.  

Ekonomerna Gösta Ahlberg och Ingvar Svennilsson förutspådde exempelvis i 

en undersökning för Industrins utredningsinstitut 1946 att den svenska ekonomin 

skulle komma att behöva mellan 100.000 och 200.000 arbetare under 1950-talet. 

Deras förslag på lösning på detta angenäma problem var arbetskraftsinvand-

ring.247 Efterkrigstidens långtidsutredningar är fyllda med en optimistisk framtids-

tro där behovet av arbetskraft diskuterades flitigt.248 I 1950 års långtidsutredning 

var inställningen till arbetskraftsrekrytering mer försiktigt, men detta ställnings-

tagande byttes till en tydligare ståndpunkt redan i 1955 års utredning där man 

ansåg att ”fördelarna med utländsk arbetskraft syns vara särskilt uppenbara, när 

det gäller kvalificerad och specialiserad arbetskraft, som landet har allvarlig brist 

                                                 
246 Se http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26663.asp  
247 Ahlberg, Gösta & Svennilsson, Ingvar 1946 genom Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 
1999, s 56. 
248 Arbetsmarknadens behov av arbetskraft diskuteras i dessa utredningar framför allt på 
följande sidor SOU 1951: 30 Ekonomiskt långtidsprogram 1951-1955: 1950 års lång-
tidsutredning, Stockholm 1951, s 22-27, 129-144; SOU 1956: 53 Balanserad expansion: 
1955 års långtidsutredning, Stockholm 1956, s 26-30, 82-106; SOU 1962: 10 Svensk 
ekonomi 1960-1965: 1959 års långtidsutredning, Stockholm 1962, s 91-99, 147-180, 
bilaga 4; SOU 1966: 1 Svensk ekonomi 1966-1970 med utblick mot 1980: 1965 års 
långtidsutredning, Stockholm 1966, s 24-46, 119-123, 239-242, 248-261. 
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på och som kräver en längre utbildningstid. Invandring av sådan arbetskraft bör 

givetvis stimuleras. /…/ Även invandring av mindre kvalificerad arbetskraft kan i 

vissa situationer vara till fördel.” Den utländska arbetskraften kunde, enligt utre-

darna, snabbt sättas in i produktionen där den behövdes och där den inhemska 

arbetskraftens geografiska rörlighet inte motsvarade förväntningarna.249 

En stark ekonomisk framtidstro fanns också hos LO-ekonomerna att döma av 

LO:s verksamhetsberättelser. Arbetsmarknadens behov av arbetare bedömdes 

1946 vara begränsat till omkring 50.000 för de närmast kommande åren,250 men i 

återkommande prognoser om arbetsmarknadsläget fortsatte LO-ekonomerna att 

konstatera brist på arbetskraft under resten av 1940- och 1950-talet. En brist som 

periodvis bedömdes leda till överhettningar i ekonomin, d.v.s. ett ekonomiskt 

tillstånd där efterfrågan på arbetare är så pass mycket högre än tillgången att det 

leder till inflation, flaskhalsar och underskott i samhällsekonomisk bytesbalans 

eller andra ekonomiska svårigheter.251 Vad vi redan här kan påpeka utifrån LO:s 

ekonomiska prognoser från 1946 till 1960 är alltså att LO var välmedveten om 

den expansiva arbetsmarknaden och riskerna med arbetskraftsbrist för samhälls-

ekonomin. 

Vad berodde arbetskraftsbristen på? Det finns flera orsaker att lyfta fram; de 

låga födelsetalen under 1920- och 1930-talen252, den massiva utvandringen från 

Sverige ända till mitten av 1930-talet253 och samtidens genusordning med hemma-

fruidealet som gjorde att de gifta kvinnor som fanns på arbetsmarknaden under 

kriget vände tillbaka till hemmen och barnen.254 Kvinnor fanns på arbetsmarkna-

den, men den ökade giftermålsfrekvensen, sänkt ålder för giftermål och det ökan-

de barnafödandet från krigsslutet till och med 1950-talet ökade inte förutsätt-

                                                 
249 SOU 1951: 30, s 26f, 135f.; SOU 1956: 53, s 28. 
250 LO-arkiv, Verksamhetsberättelse (hädanefter VB) 1946, s 352. 
251 LO-arkiv, VB 1948, s 105, VB 1950, s 108f, VB 1951, s 126f, VB 1955, s 125ff., VB 
1957, s 121, VB 1958, s 118ff., VB 1959, s 206ff. Se också beskrivningar i ARAB 2964: 
A 05: 03-04 ”Det ekonomiska läget” i protokoll från informationskonferenser med FCO 
mellan 1946-1960, samt Propagandarådets serie Information och argument för 1946-
1960.  

252 Jämför olika födelsetal för olika decennier på www.scb.se ”Sveriges folkmängd (i ett-
årsklasser) 1860-2004” 
http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2005M05/Be0101Folkmangd1860-2004.xls , 
2005-10-14. De låga födelsetalens konsekvenser påpekades redan 1934 av Alva och 
Gunnar Myrdal i boken Kris i befolkningsfrågan. Författarna föreslog stimulerande åt-
gärder för att öka barnafödandet, t.ex. genom införande av barnbidrag. Se Myrdal, Alva 
& Myrdal, Gunnar Kris i befolkningsfrågan, Nora 1997 (1934). 
253 Om den svenska utvandringen se Isaksson, Olov 1997. 
254 Se exempelvis Hirdman, Yvonne 2007; Kyle, Gunhild 1978. 
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246 Se http://www.scb.se/templates/tableOrChart____26663.asp  
247 Ahlberg, Gösta & Svennilsson, Ingvar 1946 genom Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 
1999, s 56. 
248 Arbetsmarknadens behov av arbetskraft diskuteras i dessa utredningar framför allt på 
följande sidor SOU 1951: 30 Ekonomiskt långtidsprogram 1951-1955: 1950 års lång-
tidsutredning, Stockholm 1951, s 22-27, 129-144; SOU 1956: 53 Balanserad expansion: 
1955 års långtidsutredning, Stockholm 1956, s 26-30, 82-106; SOU 1962: 10 Svensk 
ekonomi 1960-1965: 1959 års långtidsutredning, Stockholm 1962, s 91-99, 147-180, 
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låga födelsetalen under 1920- och 1930-talen252, den massiva utvandringen från 

Sverige ända till mitten av 1930-talet253 och samtidens genusordning med hemma-

fruidealet som gjorde att de gifta kvinnor som fanns på arbetsmarknaden under 

kriget vände tillbaka till hemmen och barnen.254 Kvinnor fanns på arbetsmarkna-

den, men den ökade giftermålsfrekvensen, sänkt ålder för giftermål och det ökan-

de barnafödandet från krigsslutet till och med 1950-talet ökade inte förutsätt-

                                                 
249 SOU 1951: 30, s 26f, 135f.; SOU 1956: 53, s 28. 
250 LO-arkiv, Verksamhetsberättelse (hädanefter VB) 1946, s 352. 
251 LO-arkiv, VB 1948, s 105, VB 1950, s 108f, VB 1951, s 126f, VB 1955, s 125ff., VB 
1957, s 121, VB 1958, s 118ff., VB 1959, s 206ff. Se också beskrivningar i ARAB 2964: 
A 05: 03-04 ”Det ekonomiska läget” i protokoll från informationskonferenser med FCO 
mellan 1946-1960, samt Propagandarådets serie Information och argument för 1946-
1960.  

252 Jämför olika födelsetal för olika decennier på www.scb.se ”Sveriges folkmängd (i ett-
årsklasser) 1860-2004” 
http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2005M05/Be0101Folkmangd1860-2004.xls , 
2005-10-14. De låga födelsetalens konsekvenser påpekades redan 1934 av Alva och 
Gunnar Myrdal i boken Kris i befolkningsfrågan. Författarna föreslog stimulerande åt-
gärder för att öka barnafödandet, t.ex. genom införande av barnbidrag. Se Myrdal, Alva 
& Myrdal, Gunnar Kris i befolkningsfrågan, Nora 1997 (1934). 
253 Om den svenska utvandringen se Isaksson, Olov 1997. 
254 Se exempelvis Hirdman, Yvonne 2007; Kyle, Gunhild 1978. 
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ningarna för att använda gifta kvinnorna som arbetskraft.255 Den ekonomiska 

expansionen under tidig efterkrigstid skapade därför, i kombination med befolk-

ningsutvecklingen, en bestående efterfråga på arbetskraft. Det var framför allt 

yngre och färdigutbildad arbetskraft som saknades.  

I början av 1950-talet tog mekaniseringen av jordbruket fart på allvar. Fri-

ställda jordbruksarbetare skulle alltså kunna avhjälpa industrins behov av arbeta-

re.256 Det akuta behovet av arbetare handlade dock om färdigutbildad arbetskraft. 

Eftersom det skulle ta tid att omskola jordbruksarbetarna till industriarbetare var 

det föga sannolikt att detta skulle avhjälpa arbetskraftsbristen särskilt mycket, 

åtminstone inte i det akuta skedet. De alternativ som stod till buds för att tillmö-

tesgå arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft var därför antingen en mobili-

sering av inhemska arbetskraftsresurser, bl.a. kvinnor, eller arbetskraftsinvand-

ring. Innan vi fördjupar oss i hur arbetskraftsbristen löstes och åt vilket alternativ 

LO lutade, skall vi här ta en närmare titt på hur LO resonerade kring den eko-

nomiska tillväxten under den aktuella perioden, d.v.s. fram till början av 1970-

talet.  

LO-ekonomerna delade, som tidigare sagts, andra aktörers bild av en expan-

siv ekonomisktillväxt. Deras rapportering om det ekonomiska läget under 1960-

talet var inte olikt de tidigare åren, d.v.s. fortsatt ekonomisk tillväxt med brist på 

arbetskraft. Deras uppfattning om den ekonomiska tillväxten var densamma fram 

till 1966, förutom en liten tillbakagång 1962 då arbetskraftsefterfrågan dämpades 

efter en avmattning i ekonomin. Efterfrågan på arbetskraft började dämpas från 

mitten av 1960-talet tillföljd av samtida strukturomvandlingar inom textil-, sko-, 

gruv-, massa- och pappersindustrierna, som friställde en del arbetskraft.257  

Enligt långtidsutredningen 1970 stagnerade industrins tillväxt från och med 

1965. Industrin minskade sin arbetskraft med 0,9 procent per år jämfört med den 

ständiga ökningen från krigsslutet. Prognosen för den kommande femårsperioden 

förutspådde också fortsatt nedgång (0,8 procent). Däremot började den offentliga 

sektorn expandera under samma period.258 Med andra ord uppstod en balans 

mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft inom industrin samtidigt som den 

växande offentliga sektorn ökade sin efterfrågan av arbetskraft. Ekonomin fort-

satte att expandera och BNP-tillväxten låg på fyra procent.  
                                                 
255 Dahlström, Edmund Mödrar i hem och förvärvsarbete: sociologisk undersökning, 
Stockholm 1959; se också Hirdman, Yvonne Att lägga livet till rätta: studier i svensk 
folkhemspolitik, Stockholm 2000. 
256 LO-arkiv VB 1954, s 105ff. 
257 LO-arkiv VB 1960, s 132, VB 1961, s 118, VB 1963, s 111f, 115, VB 1964, s 127, VB 
1965, s 122, VB 1966, s 106. 
258 SOU 1970: 71 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990: huvudrapport, 
Stockholm 1970, s 11f, 21, 77-80. 
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Långtidsutredningarna var viktiga för LO:s kalkyler, även om man inte alltid 

tillfullo instämde i bedömningarna. I LO-ekonomernas beskrivning av det eko-

nomiska läget ansåg man att den växande ekonomin började stöta på problem 

1967 då arbetslösheten ökade samtidigt som arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

inte ändrade trenden. När problemen kvarstod 1968, trots en viss ökning av till-

gången på arbete, ökade arbetsmarknadsåtgärderna. Det arbetskraftsbehov som 

ändå fanns handlade nästan uteslutande om yrkesutbildad arbetskraft i industrin. 

1969 var det dags för en ny högkonjunktur med behov av ny arbetskraft inom 

metall-, verkstads- och skogsindustrierna.259 1970 stärktes högkonjunkturen, men 

detta visade sig vara övergående. Efterfrågan på arbetskraft minskade i snabb 

takt under 1970-talets första år samtidigt som arbetslösheten ökade till följd av 

minskad export och dämpad efterfrågan på inhemska varor. Arbetslösheten var 

under denna tid 2,7 procent och en av de lägsta bland OECD-länderna.260 

Bertil Rehnberg (AMS), som redovisade arbetsmarknadsläget för LO:s repre-

sentantskap den 27 oktober 1971, ansåg att arbetskraftbehovet hade halverats 

under de två sista åren. Vid samma sammanträde konstaterade dåvarande LO-

ordföranden Arne Geijer att utvecklingen på arbetsmarknaden lutade åt en bety-

dande arbetslöshet under vinterhalvåret 1971/72 med risk för eftersläpningar 

trots konjunkturella förbättringar. Han hade tidigare träffat regeringen och för-

sökt få den att vidta åtgärder för att stimulera sysselsättningen, men ansåg själv 

att det skulle ta flera månader innan det skulle visa sig ge resultat. Han ansåg vi-

dare att arbetsmarknadssituationen såg ganska bekymmersam ut och gjorde be-

dömningen att regeringens syn på problemet var betydligt mer optimistisk.261 

1972 försämrades arbetsmarknadssituationen ytterligare och efterfrågan på ar-

betskraft fortsatte att minska.262  

Den skillnad i bedömningen av arbetsmarknadsläget mellan LO och regering-

en som Geijer redovisade kom, som vi skall se längre fram i detta kapitel, att få 

betydelse för LO:s hantering av arbetskraftsinvandringen. Bilden som träder fram 

efter denna genomgång av LO-ekonomernas framställning av det ekonomiska 

läget är att LO var väl medveten om den höga ekonomiska tillväxten under efter-

krigstidens första decennier och om det periodvis akuta arbetskraftsbehovet, som 

alltså utan åtgärd kunde leda till allvarliga samhällsekonomiska bekymmer. Den-

na bild gäller åtminstone fram till 1967. Med andra ord kan vi förvänta oss att 

LO fram till 1967, utifrån en del långsiktiga intressen, borde se positivt på en lös-

                                                 
259 LO-arkiv VB 1967, s 79, VB 1968, s 43f, VB 1969, s 44f. 
260 LO-arkiv VB 1970, s 42f, VB 1971, s 47. 
261 LO-arkiv Representantskapets protokoll 1971 10 27. 
262 LO-arkiv VB 1972, s 44. 
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259 LO-arkiv VB 1967, s 79, VB 1968, s 43f, VB 1969, s 44f. 
260 LO-arkiv VB 1970, s 42f, VB 1971, s 47. 
261 LO-arkiv Representantskapets protokoll 1971 10 27. 
262 LO-arkiv VB 1972, s 44. 
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ning av arbetskraftsbristen antingen genom inhemska resurser eller genom ar-

betskraftsinvandring.  

Innan vi fortsätter med hur arbetskraftsbristen löstes och LO:s ställningsta-

ganden i denna fråga kan det vara på sin plats att uppmärksamma Rehn-

Meidnermodellen som under större delen av den undersökta perioden låg till 

grund för LO:s officiella arbetsmarknadspolitik. 

 

Den fackliga ekonomiska politiken under tidig efterkrigstid: Rehn-

Meidnermodellen 

Som jag påpekade i inledningskapitlet fanns i flera europeiska länder oro för en 

depression under andra världskrigets sista år. Flera kommissioner tillsattes för att 

planera den ekonomiska politiken inför den förutspådda depressionen med hög 

arbetslöshet i krigets efterdyningar. För Sveriges del tillsatte samlingsregeringen 

1944 den s.k. Myrdalskommissionen, Kommissionen för ekonomisk efterkrigs-

planering.263 Parallellt med Myrdalskommissionen, som upplöstes i samband med 

samlingsregeringens fall, var arbetarrörelsens kommission med representanter 

från SAP, LO, Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Socialdemokratiska ung-

domsförbundet i verksamhet för att under ledning av den dåvarande finansminis-

tern Ernst Wigforss arbeta fram Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Detta pro-

gram som något populärt kallades ”De 27 punkterna” bestod av tre huvuddelar: 

(i) full sysselsättning, (ii) rättvis fördelning och höjd levnadsstandard, samt (iii) 

större effektivitet och mer demokrati inom näringslivet. Programmet godtogs av 

partiets kongress 1944 och blev sedan underlag för regeringens ekonomiska poli-

tik när Per Albin Hansson bildade ny regering den 31 juli 1945. Programmets 

grundläggande avsikt var att planmässigt samordna den ekonomiska verksamhe-

ten för att få full sysselsättning och förhindra den ekonomiska kris och massar-

betslöshet som förutspåddes vid omställningen från krigs- till fredsproduktion. 

Med programmet återupptog socialdemokraterna den välfärdspolitik som hade 

avbrutits av kriget. Politiken kom inledningsvis att få hård kritik från de borgerli-

ga partierna och betecknades som socialistisk planekonomi.264 

Massarbetslösheten uteblev som bekant, men programmets krav på full syssel-

sättning fortsatte att vara ett centralt tema i de ekonomiska diskussionerna och i 

LO-ekonomerna Gösta Rehns och Rudolf Meidners skrifter om arbetsmarknad 

och ekonomisk politik under tidig efterkrigstid. Dessa skrifter utgjorde bakgrun-

                                                 
263 Mellan 1944 och 1945 gav Myrdalskommissionen ut ett tiotal rapporter. Se huvud-
rapporten Westerlind, Erik SOU 1945: 54. 
264 Se LO 1946. 
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den till den s.k. Rehn-Meidnermodellen, som låg till grund för LO:s arbetsmark-

nadspolitik. I rapporten Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen till 

1951 års LO-kongress föreslog Rehn och Meidner en återhållsam generell eko-

nomisk politik, som främst skulle präglas av indirekta skatter för att i kombina-

tion med solidarisk lönepolitik och en aktiv arbetsmarknadspolitik förena låg 

inflation med full sysselsättning, rättvisa löner och hög tillväxt. Modellen hade tre 

huvudområden; finanspolitik, lönepolitik och arbetsmarknadspolitik. Finanspoli-

tiken gick ut på att genom indirekta skatter kontrollera pris- och löneinflationen 

och genom det förhindra en alltför hög vinstnivå i näringslivet. Höga vinster an-

togs här ha inflationsdrivande effekt som kunde leda till löneökningar. Följaktli-

gen gick lönepolitiken ut på att utjämna löneskillnaderna, men också fördyra de 

arbetargrupper som skulle kunna vara benägna att förhindra önskvärda struktur-

omvandlingar i vissa branscher genom att hålla tillbaka lönekraven. Den samtida 

diskussionen om solidarisk lönepolitik var en del av denna politik. Arbetsmark-

nadspolitiken däremot gick ut på att ta hand om den arbetslöshet som struktur-

omvandlingarna kunde skapa genom arbetsmarknadsutbildningar och flyttbidrag 

samt överslussning till expanderande sektorer. Arbetsmarknadspolitiken syftade 

också till att minska inflationen genom att öka arbetsmarknadens flexibilitet och 

tillsammans med finanspolitiken pressa ned företagens vinstmarginaler under en 

övergångsperiod och garantera full sysselsättning.265 Ja, redan här ser vi att LO 

hade en viss ekonomisk politik för att hantera den tidigare nämnda överhettning-

en på arbetsmarknaden till följd av arbetskraftsbrist. Denna fackliga ekonomiska 

politik gör forskningsfrågan än intressantare då arbetskraftsinvandring blir en 

bricka i ett bredare politiskt spel.  

Modellen var ämnad att skapa full sysselsättning i ett rationellt organiserat 

näringsliv, en kontinuerlig strukturomvandling av låglönebranscherna, en central 

reglering av löner med låga lönelyft, begränsade och styrda företagsvinster som 

helst skulle återinvesteras, rörlighet på arbetsmarknaden och resursöverföringar. 

Lönebildningen var en central del i modellen. Genom kontroll över lönerna skulle 

de olönsamma branscherna pressas till rationalisering. Friställd arbetskraft skulle 

slussas från dessa branscher till de mer lönsamma för att därigenom få en stabila-

                                                 
265 LO-betänkandet Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, Stockholm 
1951. Enligt Klas Åmark syftade den solidariska lönepolitiken med parollen “Lika lön 
för lika arbete” dels på landsbygdens arbetare och småbrukare som skulle ha samma 
lönenivå som städernas arbetare, dels på kvinnorna som skulle ha samma löner som 
männen. Se Åmark, Klas i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) 1989, s 65. Enligt Bertil Holmlund 
var Rehn-Meidnermodellen mer insiktsfulla resonemang och rekommendationer för eko-
nomiskpolitiskt handlande än en renodlad ekonomiskmodell. Se Bertil Holmlund, 
”Rehn-Meidners program i ljuset av modern nationalekonomisk forskning” presenterad i 
seminariet ”Den svenska modellen 50 år”, Stockholm, 2001-10-24. 
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re grund för den fulla sysselsättningen. Detta krävde en centralisering av löneför-

handlingarna och kollektivavtalssystemet från 1956 är ett resultat av denna pro-

cess.266 Modellen antogs som LO:s ekonomiska politik vid 1951 års kongress och 

kan i högsta grad förväntas ha påverkat LO:s strategival och ställningstaganden i 

invandrings- och invandrarkontexten. 

Enligt nationalekonomen Lennart Erixon präglades regeringens politik fram 

till slutet av 1950-talet av en keynesiansk teori och därefter av Rehn-

Meidnermodellen. Han menar dock att modellen aldrig kom att tillämpas medve-

tet i sin helhet av regeringen, men talar ändå om en ”guldålder” för modellen från 

slutet av 1950-talet till oljekrisen 1973, följt av en brytningsperiod med successi-

va avsteg från modellens rekommendationer fram till 1990-talets kris.267 Klas 

Åmark menar däremot att regeringen började utgå från modellen för sin ekono-

miska politik från 1956.268 

Eftersom modellen är uppbyggd kring målet om full sysselsättning kan vi dra 

den logiska slutsatsen att den kräver både en stark kontroll och en kalkylering av 

arbetsmarknadens tillgång till arbetskraft för att kunna upprätthålla full syssel-

sättning. Gösta Rehn, en av modellens grundare, förklarade sin uppfattning om 

full sysselsättning vid ett möte med FCO-ordförandena i Sollefteå 1946 när han 

beskrev det ekonomiska läget på följande sätt:  

 
Det ekonomiska läget karakteriseras just nu av en stor brist på arbetskraft. Arbe-

tarna kan därför få upp lönerna eller dra sig bort från industrier med låga löner 

och dåliga arbetsförhållanden. Vi är följaktligen i ett sådant läge som vi åsyftat 

med vårt tal om full sysselsättning. Och läget är otvivelaktigt fördelaktigt för ar-

betarklassen.269 

 

Att döma av detta uttalande var fördelarna med arbetskraftsbrist tydliga för 

Rehn. Frågan är hur modellens andra aktör, Rudolf Meidner, resonerade kring 

arbetskraftsbristen. Samtidigt som Rhen befann sig i Sollefteå, var Rudolf Meid-

ner i Luleå på ett liknande möte. Till skillnad ifrån Rhen uttryckte Meidner mer 

oro inför bottensiffror på arbetslöshet. Han menade att arbetskraftsbristen ibland 

medförde nackdelar för arbetarna med ökat övertidsarbete, sänkta ackordsför-

                                                 
266 Benner, Mats i Neergaard & Stubbergaard (red.) 2000, s 148ff.; Lundh, Christer 
2002, s 119ff. 
267 Erixon, Lennart, A Swedish Economic Policy: The Theory, Application and Validity 
of the Rehn-Meidner Model. Stockholm 2000, s 22ff. 
268 Åmark, Klas i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) 1989, s 70f. 
269 ARAB 2964: A 05: 03 Protokoll från ”Informationskonferenser med Fackliga centrala 
organisationer” Sollefteå den 7-8 december 1946. 
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tjänster och därmed ökad olyckfallsrisk.270 En tredje aktör, propagandarådets 

ordförande Nils Goude, förklarade 1950 på samma typ av möte i Kalmar att ar-

betslöshet var oacceptabel för fackföreningsrörelsen, eftersom den gjorde facket 

uddlöst i förhandlingar: 

 
Den största tillgången arbetarna har haft under det gångna decenniet är den fulla 

sysselsättningen. Vi accepterar inte arbetslösheten utan den fulla sysselsättningen 

är en målsättning för oss. Men det har funnits tid, inte alltför avlägsen, då arbets-

lösheten ingick som ett ekonomiskt instrument i samhällets ekonomiska politik. 

Arbetslöshetshotet var då också ett medel att göra fackföreningsrörelsen spak vid 

förhandlingarna.271  

 

I både Rehns och Goudes uttalande ser vi tydligt att målet var full sysselsättning 

och att detta kunde utnyttjas som ett verktyg för att flytta fram arbetstagarnas 

position på arbetsmarknaden. I Meidners uttalande ser vi däremot en viss försik-

tighet inför full sysselsättning. En fråga som kan ställas i sammanhanget är vad 

regeringens inställning var till den full sysselsättning, som alltså förespråkades av 

vissa LO-aktörer. Genom att öppna för fler arbetare på arbetsmarknaden kunde 

regeringen utvidga sitt inflytande över näringslivet, men detta skulle samtidigt 

riskera en konflikt med LO. Statsminister Tage Erlander gav uttryck för detta 

dilemma 1950 vid en konferens om facklig-politisk samverkan:  

 
Tidigare var det enkelt med samarbetet, när vi kom med reformer, som fackföre-

ningsrörelsens medlemmar kände som en omedelbar förmån. I det ögonblick då 

partiet tar itu med att skapa ett vidgat inflytande över näringslivet blir frågorna 

mer komplicerade. När vi skall administrera samhället, måste vi ta itu också med 

frågor, som är impopulära. Den fulla sysselsättningen ställer oss inför många nya 

och svåra problem, där det finns risk för att ett motsatsförhållande mellan partiet 

och fackföreningsrörelsen skall kunna uppstå.272 

 

Citatet visar tydligt att regeringen och LO hade olika uppfattningar i frågan om 

full sysselsättning. Redan här ser vi således att arbetskraftsbristen och i dess för-

längning den eventuella arbetskraftsinvandringen hotade att bli en infekterad frå-

ga för den facklig-politiska samverkan. 

                                                 
270 ARAB 2964: A 05: 03 Protokoll från ”Informationskonferenser med Fackliga centrala 
organisationer” Luleå den 7-8 december 1946. 
271 ARAB 2964: A 05: 04 Protokoll från ”Informationskonferenser med Fackliga centrala 
organisationer” Kalmar den 18-19 november 1950. 
272 ARAB 2964: A06: 04 ”LO och SAP:s samarbetskommitté 1931-1955”, se protokoll 
från särskild konferens 1950 02 02. 
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270 ARAB 2964: A 05: 03 Protokoll från ”Informationskonferenser med Fackliga centrala 
organisationer” Luleå den 7-8 december 1946. 
271 ARAB 2964: A 05: 04 Protokoll från ”Informationskonferenser med Fackliga centrala 
organisationer” Kalmar den 18-19 november 1950. 
272 ARAB 2964: A06: 04 ”LO och SAP:s samarbetskommitté 1931-1955”, se protokoll 
från särskild konferens 1950 02 02. 
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Klas Åmark har visat att regering/partiledning och LO hade en hel del me-

ningsskiljaktigheter kring triangeln vinster-löner-priser i början av 1950-talet. 

Under krigsåren hade Sverige ett löne- och prisstopp som alla parter ansåg vara 

nödvändigt. När detta avskaffades och verkstadsindustrin upplevde en stark till-

växt på våren 1945 ökade lönerna drastiskt, framför allt inom exportbranschen, 

och Sverige ställdes inför en inflationskris. När regeringen i samband med detta 

ålade LO en återhållsamhet i lönekraven uppstod spänningar mellan LO-

ledningen och regeringen.273 Rehns och Goudes uttalanden skulle kunna tolkas 

mot denna bakgrund, men de talar samtidigt om en intention hos LO om hur ar-

betskraftsbristen skulle kunna användas för att förbättra löntagarnas villkor. 

Åmark menar vidare att receptet att hålla tillbaka lönekraven för att stävja infla-

tionen inte var lätt för regeringen att sälja till LO. Samtidigt riskerade inflationen 

att äta upp de nominella löneökningarna. Mot detta argumenterade de fackliga 

företrädarna att man inte kunde stoppa lönehöjningar för anställda inom de äld-

re, hemmamarknadsorienterade industrierna såsom textil- och skoindustrin, som 

annars skulle halka efter de expansiva branscherna och resultera i alltför höga 

löneglidningar mellan arbetarna. Inflationsproblematiken kunde lindras genom 

nytt tillskott av arbetskraft till arbetsmarknaden, men frågan är hur LO skulle 

förhålla sig till det. Det krävs inte särskilt mycket för att förstå att arbets-

kraftstillskott skulle urholka det övertag LO hade genom full sysselsättning gent-

emot arbetsgivarna. LO ville ha kontroll över sysselsättningen och regeringen var 

inte beredd att släppa kontrollen. Vändpunkten kom, enligt Åmark, vid Harp-

sundskonferensen i mars 1955 där Erlander till slut blev övertygad av Rehn-

Meidnermodellens stabiliserande effekter för sysselsättningen och hur arbetslös-

het i samband med nedlagda företag skulle hanteras. Modellen tillämpades året 

efter i de centrala löneförhandlingarna mellan LO och SAF.  

Rehn-Meidnermodellen förutsatte också att arbetsförmedlingarna skulle ha en 

viktig del i planeringen av arbetskraftens rörlighet, såväl yrkesmässigt som geo-

grafiskt. Arbetsmarknadspolitiken skulle få ökade resurser och tillåtas vara aktiv 

även under högkonjunkturer för att stimulera arbetskraftens rörlighet, till skill-

nad från den rena keynesianska modellen då arbetsmarknadsinsatserna var aktu-

ella endast under lågkonjunkturer. Därför kan det sägas att arbetsmarknadsut-

bildningarna var viktiga för att hålla arbetsmarknadspolitiken i balans. Enligt 

                                                 
273 Åmark, Klas i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) 1989, s 70f. Nils Elvander menar att stats-
minister Tage Erlander övervägde att avgå under denna kris p.g.a. LO:s förhållningssätt. 
Se Nils Elvander, ”Fackföreningsrörelsens roll i den ekonomiska utvecklingen” i Stig 
Carlsson (red.), Arbetarrörelsen och den ekonomiska politiken: en vänbok till P-O Edin. 
Stockholm 1991. 
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rapporten till 1951 års kongress förutsatte modellen vidare att arbetarna, i sam-

hällets intresse, skulle koncentreras till de mest produktiva branscherna: 

 
Man kan sålunda inte upprätthålla en sysselsättningspolitik och en arbetslöshets-

försäkring, som ger den enskilde garanti för att aldrig behöva byta yrke eller ar-

betsplats. De enskildas fria handlande måste bringas att överrensstämma med 

samhällets intresse av att all arbetskraft blir insatt i det mest produktiva arbetet. 

274 

 

Arbetarna måste med andra ord vara beredda att omskola sig och flytta. Den 

fackliga politiken efter andra världskriget med Rehn-Meidnermodellen var själv-

fallet inte bara inriktad mot full sysselsättning och att förbättra lönerna utan 

framför allt fokuserad på att skapa välfärd och omvandla den svenska ekonomin 

från ett bondesamhälle till ett modernt industrisamhälle. Detta mål delade LO 

med partiet. Men modellens krav på att förena högre och rättvisare löner med full 

sysselsättning och stabila priser nödvändiggjorde en krympning av sysselsättning-

en i låglönebranscherna, för att strukturomvandlingarna av föråldrade branscher 

med låga löner, på så sätt skulle vara möjliga.275 Rehn-Meidnermodellen krävde 

alltså kontroll över arbetsmarknadens tillgång till arbetskraft för att kunna 

genomföra moderniseringen av arbetsmarknaden. Arbetskraftsinvandring eller 

nytt tillskott av arbetskraft genom inhemska resurser kunde emellertid försämra 

möjligheterna till kontroll. Hur skulle LO hantera detta?  

Utifrån de utgångspunkter jag presentade i de inledande kapitlen, men också i 

detta avsnitt, menar jag att LO i sin hantering av arbetskraftsbristen skulle kom-

ma att kalkylera arbetsmarknadens tillgång till arbetskraft och vidta olika strate-

gier för att behålla den fulla sysselsättningen. I nästa avsnitt kommer jag nu att 

beskriva efterkrigstidens arbetskraftsinvandring för att därefter, i resten av kapit-

let, på detaljnivå beskriva hur LO:s kalkyleringar av konkurrensbegränsning gick 

till.  

 

Efterkrigstidens arbetskraftsinvandring 

Under de sista åren av andra världskriget och i samband med flyktingtrycket från 

de nordiska grannländerna hade Sverige tagit bort skyldigheten för nordiska 

                                                 
274 LO-betänkandet Fackföreningsrörelsen och del fulla sysselsättningen 1951, s 134. 
275 Se Allan Larsson, finansminister 1990-91, beskrivning av fackföreningsrörelsens ar-
betsmarknadspolitik under tidig efterkrigstid i ARAB 2964: F02: 08, PM “Fackliga syn-
punkter på arbetsmarknadspolitiken”, 1978 03 28. Larsson var under olika perioder 
knuten till Metallindustriarbetarförbundet som utredare. 
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274 LO-betänkandet Fackföreningsrörelsen och del fulla sysselsättningen 1951, s 134. 
275 Se Allan Larsson, finansminister 1990-91, beskrivning av fackföreningsrörelsens ar-
betsmarknadspolitik under tidig efterkrigstid i ARAB 2964: F02: 08, PM “Fackliga syn-
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knuten till Metallindustriarbetarförbundet som utredare. 
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medborgare att ha bosättnings- och arbetstillstånd för att vistas och arbeta i lan-

det. Som tidigare nämndes infördes dessa regler för att flyktingarna inte skulle 

belasta flyktingmottagningen och de kom också att fylla ut behovet av arbetskraft 

inom vissa branscher. När kriget var slut återgick man inte direkt till det tidigare 

regelsystemet, vilket öppnade möjligheterna för en del arbetsgivare att rekrytera 

arbetare i de nordiska länderna utan myndigheternas inblandning. Lundh och 

Ohlsson menar att detta förfarande kritiserades av myndigheterna både i de be-

rörda länderna och i Sverige. Kritiken gick ut på att rekryteringarna gjordes dels 

utan hänsyn till behovet i hemlandet, dels att de invandrade arbetarna genom att 

acceptera sämre arbetsvillkor kunde hota stabiliteten på den svenska arbetsmark-

naden.276 

Som flera forskare tidigare varit inne på spelade de positiva erfarenheterna av 

flyktingarna på arbetsmarknaden en avgörande roll i tillsättningen av Thunborg-

kommittén 1946 för att utreda förutsättningarna för arbetskraftsinvandring.277 

Kritiken mot rekryteringskampanjerna i grannländerna spelade sannolikt stor roll 

för kommitténs arbete, eftersom den i sitt förslag till regeringen om hur rekryte-

ringen borde gå till föreslog att tillstånd skulle sökas i förväg för rekrytering av 

arbetare utomlands, och att dessa rekryteringar skulle skötas av myndigheterna. 

Kommitténs förslag på rekrytering begränsades också till industriarbetare i Itali-

en, jordbruks- och skogsarbetare i Ungern och yrkeskunniga sudettyska flyktingar 

i Österrike.278 1950 inledde AMS (tidigare AK), ett samarbete med de tyska regi-

onala arbetsmarknadsmyndigheterna.279 Dessutom började Sverige liberalisera 

invandringspolitiken genom att upphäva tidigare restriktiva krav på visum för en 

del utomnordiska medborgare; 1949 för italienska medborgare, mellan 1952 och 

1959 för grekiska, västtyska, portugisiska, turkiska och spanska medborgare, och 

1964 för jugoslaviska medborgare. Medborgare från dessa länder kunde, efter 

avskaffandet av visumkravet, komma som turist till Sverige och sedan söka an-

ställning.280 Dessutom institutionaliserades invandringen från de nordiska länder-

                                                 
276 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 59. Märkligt nog skriver författarna att Sve-
rige under de första efterkrigsåren fortfarande tillämpade en restriktiv invandringspolitik, 
men författarna måste ha menat att detta gällde de utomnordiska länderna då författarna 
i samma stycke skriver att arbetsgivarna kunde, p.g.a. arbetskraftsbehovet, genomföra 
värvningskampanjer i utlandet, ”framförallt i de övriga nordiska länderna”, se s 58f.  
277 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 273ff., 325; Hansen, Lars-Erik 2001, s 
12f.; Svensson, Anders 1992, s 102f.; Olsson, Lars 1995, s 165f.; Johansson, Jesper 
2008, s 122. 
278 Svensson, Anders 1992; Tempsch, Rudolf 1997; Järtelius, Arne 1987; Nelhans, 
Joachim 1973. 
279 Bertil Olsson, ”Perspektiv på utländsk arbetskraft” i Fackföreningsrörelsen 1953, 
band II, s 248. 
280 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 325ff. 
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na genom inrättandet av den s.k. nordiska gemensamma arbetsmarknaden 1954. 

Denna nordiska överenskommelse blev särskilt betydelsefull för lösningen av ar-

betskraftsbristen, och då i synnerhet för invandringen från Finland. Som vi såg 

ovan fortsatte dock arbetskraftsbehovet göra sig påmint under resten av 1950- 

och större delen av 1960-talet och det enligt LO:s egna prognoser.281  

Enligt Lundh och Ohlsson var den organiserade arbetskraftsinvandringen be-

gränsad till en kort period och avslutades i början av 1950-talet. De menar att 

den större delen av arbetskraftsinvandringen därefter skedde på enskilt initiativ 

hos utländska medborgare sedan invandringspolitiken liberaliserades genom 1954 

års utlänningslagstiftning, delvis till följd av OEEC:s (Organisationen för euro-

pisk ekonomisk samarbete) arbetsstadga från 1953. Den nya lagstiftningen öpp-

nade möjligheter för utländska medborgare att på eget initiativ resa till Sverige 

och söka arbete här då visumkravet och kravet att ha arbetstillstånd ordnat innan 

resan togs bort. Författarna kallar därför arbetskraftsinvandringen från 1954 till 

mitten av 1960-talet som en sorts ”turistinvandring”.282 Arbetsgivarna genomför-

de också själva aktiva värvningskampanjer framför allt inom Norden, men också 

utanför, till följd av den liberaliserade invandringspolitiken.283 

Denis Frank menar att det, hos fackföreningsrörelsen, inte fanns någon star-

kare opposition mot 1950-talets liberala invandringspolitik, vilken varade fram 

till mitten av 1960-talet. Han menar att rörelsen centralt efter att inledningsvis 

varit misstänksam, accepterade arbetskraftsinvandringen och stödde liberalise-

ringen av invandringspolitiken under 1950-talet, om än det fanns en del missnöje 

på lokal nivå.284  

De arbetstillstånd som beviljades under denna tid var tidsbegränsade. Lundh 

och Ohlsson, men också Frank, menar att de begränsade arbetstillstånden var ett 

verktyg för myndigheterna för att kontrollera invandringen och slussa de ut-

ländska arbetarna till de branscher där behovet var störst. Dessutom påpekar de 
                                                 
281 Den största anledningen till den internnordiska invandringen måste ha varit de högre 
lönerna i den svenska industrin. Enligt Manne Wikström (AMS) var lönerna drygt 50 
procent högre i Sverige än i Finland 1962. Se Wikström, Manne ”Bör vi föra en invand-
ringsvänlig politik?” i Fackföreningsrörelsen 1964, band I, s 346. 
282 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 60ff. Det totala antalet utomnordiska arbe-
tare som kom genom bilaterala avtal under 1950-talet var enligt Jonas Widgren inte mer 
än omkring 12.000, endast 5 procent av den totala invandringen på drygt 258 000 under 
detta decennium. Se Widgren, Jonas 1980, s 12. 
283 LO-arkiv VB 1948, s 215 ”Partiellt arbetsföra”, VB 1949, s 146 ”Partiellt arbetsföra”, 
s 192 ”Partiellt arbetsföras sysselsättning”, VB 1950, s 137 ”Utbildning av partiellt ar-
betsföra”, VB 1955, s 253 ”Partiellt arbetsföra i statlig tjänst”; Bertil Olsson, ”Perspektiv 
på utländsk arbetskraft” i Fackföreningsrörelsen 1953, band II, s 246ff. Se också Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 55ff., 173, Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 
325ff. 
284 Frank, Denis 2005, s 213. 
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276 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 59. Märkligt nog skriver författarna att Sve-
rige under de första efterkrigsåren fortfarande tillämpade en restriktiv invandringspolitik, 
men författarna måste ha menat att detta gällde de utomnordiska länderna då författarna 
i samma stycke skriver att arbetsgivarna kunde, p.g.a. arbetskraftsbehovet, genomföra 
värvningskampanjer i utlandet, ”framförallt i de övriga nordiska länderna”, se s 58f.  
277 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 273ff., 325; Hansen, Lars-Erik 2001, s 
12f.; Svensson, Anders 1992, s 102f.; Olsson, Lars 1995, s 165f.; Johansson, Jesper 
2008, s 122. 
278 Svensson, Anders 1992; Tempsch, Rudolf 1997; Järtelius, Arne 1987; Nelhans, 
Joachim 1973. 
279 Bertil Olsson, ”Perspektiv på utländsk arbetskraft” i Fackföreningsrörelsen 1953, 
band II, s 248. 
280 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 325ff. 
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na genom inrättandet av den s.k. nordiska gemensamma arbetsmarknaden 1954. 

Denna nordiska överenskommelse blev särskilt betydelsefull för lösningen av ar-

betskraftsbristen, och då i synnerhet för invandringen från Finland. Som vi såg 

ovan fortsatte dock arbetskraftsbehovet göra sig påmint under resten av 1950- 

och större delen av 1960-talet och det enligt LO:s egna prognoser.281  
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nade möjligheter för utländska medborgare att på eget initiativ resa till Sverige 

och söka arbete här då visumkravet och kravet att ha arbetstillstånd ordnat innan 

resan togs bort. Författarna kallar därför arbetskraftsinvandringen från 1954 till 

mitten av 1960-talet som en sorts ”turistinvandring”.282 Arbetsgivarna genomför-

de också själva aktiva värvningskampanjer framför allt inom Norden, men också 

utanför, till följd av den liberaliserade invandringspolitiken.283 

Denis Frank menar att det, hos fackföreningsrörelsen, inte fanns någon star-

kare opposition mot 1950-talets liberala invandringspolitik, vilken varade fram 

till mitten av 1960-talet. Han menar att rörelsen centralt efter att inledningsvis 

varit misstänksam, accepterade arbetskraftsinvandringen och stödde liberalise-

ringen av invandringspolitiken under 1950-talet, om än det fanns en del missnöje 

på lokal nivå.284  

De arbetstillstånd som beviljades under denna tid var tidsbegränsade. Lundh 

och Ohlsson, men också Frank, menar att de begränsade arbetstillstånden var ett 

verktyg för myndigheterna för att kontrollera invandringen och slussa de ut-

ländska arbetarna till de branscher där behovet var störst. Dessutom påpekar de 
                                                 
281 Den största anledningen till den internnordiska invandringen måste ha varit de högre 
lönerna i den svenska industrin. Enligt Manne Wikström (AMS) var lönerna drygt 50 
procent högre i Sverige än i Finland 1962. Se Wikström, Manne ”Bör vi föra en invand-
ringsvänlig politik?” i Fackföreningsrörelsen 1964, band I, s 346. 
282 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 60ff. Det totala antalet utomnordiska arbe-
tare som kom genom bilaterala avtal under 1950-talet var enligt Jonas Widgren inte mer 
än omkring 12.000, endast 5 procent av den totala invandringen på drygt 258 000 under 
detta decennium. Se Widgren, Jonas 1980, s 12. 
283 LO-arkiv VB 1948, s 215 ”Partiellt arbetsföra”, VB 1949, s 146 ”Partiellt arbetsföra”, 
s 192 ”Partiellt arbetsföras sysselsättning”, VB 1950, s 137 ”Utbildning av partiellt ar-
betsföra”, VB 1955, s 253 ”Partiellt arbetsföra i statlig tjänst”; Bertil Olsson, ”Perspektiv 
på utländsk arbetskraft” i Fackföreningsrörelsen 1953, band II, s 246ff. Se också Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 55ff., 173, Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias 1998, s 
325ff. 
284 Frank, Denis 2005, s 213. 
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att arbetstillstånden endast utfärdades inom vissa branscher. Frank går ett steg 

längre och menar att dessa begränsningar gör det möjligt att påstå att en gästar-

betarpolitik också tillämpades i Sverige, framför allt i samband med de sydeuro-

peiska arbetarna.285 Han går därmed emot vad han menar är den tidigare forsk-

ningens definition av efterkrigstidens invandringspolitik som ”permanent invand-

ring” och påpekar att förhållandena kring det ofria lönearbetet gör att man i Sve-

rige för perioden före 1967 inte kan tala om en tydlig invandringspolitik därför 

att det förekom inslag av ett gästarbetarsystem i myndigheternas politik. Franks 

förklaring till den komplexitet invandringspolitiken visade är att den i viss mån  

 
/…/ hade ett ursprung i mellankrigstidens främlingsfientliga och restriktiva utlän-

ningskontroll. Även om det skedde viktiga reformer av invandringspolitiken, och 

även om det ideologiska klimatet förändrats dramatiskt under efterkrigstiden, in-

nebar inte detta ett brott med de medel och instrument som utvecklats i början av 

1900-talet för att kontrollera utländska arbetare. Grunddragen i dessa kontrollin-

strument fanns i viktiga avseenden kvar, och de fortsatte att användas när arbets-

kraftsinvandringen från Sydeuropa ökade.286 

 

Besluten om nya arbetstillstånd fattades av UK, men ärenden skickades i regel på 

remiss till arbetsmarknadsmyndigheterna och arbetsmarknadsorganisationerna. 

Ansökningar om förnyelse av arbetstillstånd sköttes av Länsarbetsnämnderna. 

Asylansökningar från politiska flyktingar var undantagna från denna praxis. 

Lundh och Ohlsson skriver att tillståndsgivningen var en formalitet och att det 

inte tog mer än några dagar att besluta i de enskilda ärendena. Praxisen från 

1927 års utlänningslagstiftning med lokala fackföreningar som yttrade sig över 

arbetstillståndsansökningarna fortsatte att gälla även efter 1954 års lagstiftning 

och tillämpades i samband med förstagångsansökningarna. Inom Metall-, Fa-

briks- och Byggnadsförbunden sköttes remisserna dock centralt. När det gällde 

förlängningsansökningar kunde fackföreningarna komma med synpunkter i den 

mån myndigheterna ansåg det vara nödvändigt.287  

Enligt 1959 års långtidsutredning, som publicerades 1962, var Sverige under 

närmast kommande åren i behov av en nettoinvandring på ca. 10.000 personer 

per år. Utredarna ansåg att en så stor invandring inte skulle kunna ske spontant 

p.g.a. den internationella högkonjunkturen, och förespråkade därför en aktiv in-

vandringspolitik. Utredarna fastslog att en fortsatt invandring av yrkesutbildad 

                                                 
285 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 63; Frank, Denis 2005, s 51, 70, 99, 103, 
106. 
286 Frank, Denis 2005, s 213. 
287 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 63f. 
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arbetskraft var önskvärd och borde främjas med hänsyn till näringslivets expan-

sionsbehov. De föreslog också gifta kvinnor som ett alternativ för att lösa arbets-

kraftsbehovet såsom tidigare långtidsutredningar gjort.288  

Efter utredningen vände sig AMS till regeringen för att rekrytera arbetskraft 

från Holland då man ansåg att utredningens kalkyl med en nettoinvandring på 

10.000 var för låg.289 Manne Vikström, från AMS, argumenterade i en artikel i 

Fackföreningsrörelsen 1964 för att det var nödvändigt med en ökad invandring 

för att klara av den demografiska förändringen i framtiden.290 Samma års social-

demokratiska kongress behandlade frågan och rekommenderade regeringen att 

föra en invandringsvänlig politik.291  

När långtidsutredningen diskuterades vid LO-styrelsen 1962 ansåg man att 

det på förhand inte var möjligt att föra en invandringspolitik med siktet inställt 

på en sådan nettoinvandring. I stället föreslog LO, som man gjort många gånger 

tidigare, att frågan borde bedömas från tid till annan och med hänsyn till arbets-

marknadsläget. LO menade att den aktuella påfrestningen på arbetsmarknaden 

kunde avhjälpas om den existerande arbetsstyrkan utnyttjades på ett mer ratio-

nellt sätt och föreslog en kraftfull och positivt inriktad strukturomvandlig förenad 

med en aktiv rörlighetsbefrämjande arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Var-

ken de gifta kvinnorna eller andra partiellt arbetsföra nämndes som förslag för att 

lösa arbetskraftbristen i LO:s remissvar.292 

Partikongressens förslag att tillämpa friinvandring ledde också till en stark re-

aktion hos LO som i ett yttrande till AMS 1964 gällande formerna för förmedling 

av icke nordisk arbetskraft skrev att man var tveksam till en helt fri arbetstill-

ståndsgivning i vissa sektorer under viss eller obegränsat tid och att principerna 

för arbetstillståndsgivningen borde bli föremål för överläggningar:  

 
/…/ invandringspolitiken inte i något avseende får utformas så att den motver-

ka[r] den aktiva arbetsmarknadspolitikens syften och strävandena i riktning mot 

en snabb strukturrationalisering och ekonomisk tillväxt.293 
 

                                                 
288 SOU 1962: 10, s 91-99, 176.  
289 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 64. 
290 Wikström, Manne i Fackföreningsrörelsen 1964, band I, s 344ff. 
291 Socialdemokratiska arbetarpartiet Kongressprotokoll 1964, s 491ff. 

292 LO-arkiv Landssekretariatets protokoll 1962 05 07; VB 1962 s 254f ”svensk ekonomi 
1960-1965”, VB 1964, s 277 ”Formerna för förmedling av utländsk arbetskraft till Sve-
rige.” Se också SOU 1962: 10, s 149. 
293 LO-arkiv, VB 1964, s 277 ”Formerna för förmedling av utländsk arbetskraft till Sve-
rige”. 
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285 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 63; Frank, Denis 2005, s 51, 70, 99, 103, 
106. 
286 Frank, Denis 2005, s 213. 
287 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 63f. 
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288 SOU 1962: 10, s 91-99, 176.  
289 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 64. 
290 Wikström, Manne i Fackföreningsrörelsen 1964, band I, s 344ff. 
291 Socialdemokratiska arbetarpartiet Kongressprotokoll 1964, s 491ff. 

292 LO-arkiv Landssekretariatets protokoll 1962 05 07; VB 1962 s 254f ”svensk ekonomi 
1960-1965”, VB 1964, s 277 ”Formerna för förmedling av utländsk arbetskraft till Sve-
rige.” Se också SOU 1962: 10, s 149. 
293 LO-arkiv, VB 1964, s 277 ”Formerna för förmedling av utländsk arbetskraft till Sve-
rige”. 
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I samma yttrande framförde LO också ett önskemål om att om inte beslutet om 

den fria invandringen återkallades, så borde tillståndsprinciperna bli föremål för 

överläggningar. Vad LO ville var att fackförbunden skulle få utvidgade möjlighe-

ter att genom remissförfarande uttala sig om invandringen.  

Manne Vikströms, AMS, argument om ökad invandring, men också själva ut-

vecklingen i frågan bemöttes av LO-ekonomen Per Holmberg med en artikel i 

Fackföreningsrörelsen. Holmberg menade att statsmakten ville utnyttja arbets-

kraftsinvandringen för att bekämpa inflationen, kompensera behovet av utbildad 

arbetskraft i landet och kringgå den alltför låga inhemska arbetskraftsrörligheten. 

Han framhöll vidare att statsmakten ville se till att kraftigt expanderande företag 

snabbt fick ny arbetskraft utan att andra blev av med sin personal och på detta 

sätt gick stora arbetsgivargruppers intressen till mötes. Oviljan eller oförmågan 

att fylla ut brist på manlig arbetskraft med outnyttjad kvinnlig arbetskraft hos 

vissa arbetsgivare innebar enligt Holmberg att myndigheterna tillät vissa företag 

eller branscher att fortsätta ha dålig löne- och personalpolitik.294  

Som vi ser fortsatte LO, efter några års tystnad under andra hälften av 1950-

talet, att från 1962 argumentera för att arbetskraftsbristen skulle lösas genom 

inhemska arbetskraftsresurser. Förslaget på att lösa arbetskraftsbristen genom de 

partiellt arbetsföra började tonas ner och lämna plats åt överbliven arbetskraft 

från strukturomvandlingarna.295 

Var behovet så stort som långtidsutredningen och AMS indikerade i början av 

1960-talet? Enligt Lundh och Ohlsson kan man i alla fall få ett svar på den frågan 

genom en utläsning av frekvensen av de beviljade ansökningarna, både vad gällde 

förstagångs- och förnyade ansökningar. De skriver att mindre än fem procent av 

förstagångsansökningarna och endast två promille av ansökningarna om förläng-

ning avslogs mellan 1961 och 1965. De drar slutsatsen att det verkligen förelåg 

ett stort behov av arbetskraftsinvandring.296 

Regeringens införde fri invandring 1965. Detta ledde till en spontan invand-

ring från framför allt Jugoslavien, Grekland och Turkiet och avslöjade brister i 

invandringsmottagningen, bostadsförhållanden och kontrollsvårigheter vid grän-

serna. Dessa brister ledde ganska omgående till diskussioner mellan arbetsmark-

                                                 
294 Holmberg, Per ”Ökad invandring – varför och hur?” i Fackföreningsrörelsen 1964, 
band I, s 463ff. 
295 LO-arkiv Landssekretariatets protokoll 1962 05 07; VB 1962 s 254f ”svensk ekonomi 
1960-1965”, VB 1964, s 276ff. ”Formerna för förmedling av utländsk arbetskraft till 
Sverige”, VB 1965, s 197f ”Undersökningar för att underlätta invandringen till Sverige 
och utlänningars anpassning”, s 253 ”1960 års arbetsmarknadsutredning”, VB 1966, s 
233 ”svensk ekonomi 1965-1970”, VB 1967, s 248 ”Invandring”, VB 1967 s 247ff. ”In-
vandring”. 
296 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 63. 
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nadens parter. Under Inrikesdepartementets ledning träffades SAF, LO, TCO, 

AMS och UK för överläggningar hösten 1965. Under förhandlingarna krävde LO 

att redan vid uttagningen i hemlandet få information om var de utländska arbe-

tarna skulle komma att anställas, att individuellt inresta utlänningar inte skulle få 

anställning förrän de fått arbetstillstånd och att ett gällande undantag för anställ-

ning inom restaurangbranschen skulle slopas. Vidare krävde LO att en koncentra-

tion av utlänningar till ett och samma företag eller på en och samma ort skulle 

undvikas.297 Enligt en överenskommelse mellan parterna i oktober 1965, bemyn-

digades AMS att från årsskiftet 1965/66 sköta rekryteringen av utländska arbeta-

re. Detta var en återgång till den statligt kontrollerade rekryteringen av utomnor-

disk arbetskraft. AMS begärde omgående att regeringen skulle skärpa invand-

ringsbestämmelserna från och med årsskiftet 1965/66. Det formella arbetstill-

ståndet skulle även fortsättningsvis ges av UK och från 1969 av dess efterträdan-

de myndighet Invandrarverket (SIV). AMS var dock ett viktigt remissorgan för 

UK/SIV och hade i sin tur fackförbunden som remissorgan. AMS krävde också 

överenskommelser mellan parterna om att i förväg besluta om antalet arbetstaga-

re och deras fördelning på olika företag för att kunna organisera invandringen.298 

Under förhandlingarna diskuterades också en del arbetsmetoder som skulle 

gälla för invandrare när de stod inför vad jag har kallat den inre gränsen. Parter-

na var överens om att det var angeläget att utländsk arbetskraft på ett lämpligt 

sätt fick en introduktion på arbetsplatserna och under anställningstiden fick hjälp 

med anpassningen till svenskt arbetsliv. Parterna rekommenderade sina underor-

ganisationer att iaktta en positiv attityd till den invandrade arbetskraften och att 

medverka till att vidta praktiska åtgärder för deras anpassning till förhållandena 

inom arbetslivet. SAF skulle enligt överenskommelsen uppmärksamma sina med-

lemmar på de bestämmelser som skulle börja gälla för utländsk arbetskraft men 

också rekommendera sina anställda med utländsk bakgrund att gå med i facket. 

Parterna skulle också rekommendera sina underorganisationer att gemensamt 

lösa de problem som kunde uppstå i samband med sysselsättning av utländsk ar-

                                                 
297 ARAB 2964: F21: 01 Korrespondens rörande arbetskraftsinvandring till Sverige 1965-
66” PM angående tilltänkt bemyndigande för Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen att från 
utlandet få införa grupper av utländska arbetare till den svenska industrin” 29 septem-
ber, 1965; Se också LO ordföranden Arne Geijers brev till SAF:s direktör Bertil Kugel-
berg ”Regler om visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd” den 11 oktober 1965, 
samma volym och ark. 
298 ARAB 2964: F21: 01 Korrespondens rörande arbetskraftsinvandring till Sverige 1965-
66 ”Kommuniké från inrikesdepartementet om organiserad invandring”. Se vidare LO-
arkiv VB 1964, s 277 ”Formerna för förmedling av utländsk arbetskraft till Sverige”, VB 
1965, s 197f ”Undersökningar för att underlätta invandringen till Sverige och utlänning-
ars anpassning”, s 253 ”1960 års arbetsmarknadsutredning”; Kyle, Gunhild 1979, s 
202ff.; Nelhans, Joachim 1973, s 67ff.  
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I samma yttrande framförde LO också ett önskemål om att om inte beslutet om 

den fria invandringen återkallades, så borde tillståndsprinciperna bli föremål för 

överläggningar. Vad LO ville var att fackförbunden skulle få utvidgade möjlighe-

ter att genom remissförfarande uttala sig om invandringen.  

Manne Vikströms, AMS, argument om ökad invandring, men också själva ut-

vecklingen i frågan bemöttes av LO-ekonomen Per Holmberg med en artikel i 

Fackföreningsrörelsen. Holmberg menade att statsmakten ville utnyttja arbets-

kraftsinvandringen för att bekämpa inflationen, kompensera behovet av utbildad 

arbetskraft i landet och kringgå den alltför låga inhemska arbetskraftsrörligheten. 

Han framhöll vidare att statsmakten ville se till att kraftigt expanderande företag 

snabbt fick ny arbetskraft utan att andra blev av med sin personal och på detta 

sätt gick stora arbetsgivargruppers intressen till mötes. Oviljan eller oförmågan 

att fylla ut brist på manlig arbetskraft med outnyttjad kvinnlig arbetskraft hos 

vissa arbetsgivare innebar enligt Holmberg att myndigheterna tillät vissa företag 

eller branscher att fortsätta ha dålig löne- och personalpolitik.294  

Som vi ser fortsatte LO, efter några års tystnad under andra hälften av 1950-

talet, att från 1962 argumentera för att arbetskraftsbristen skulle lösas genom 

inhemska arbetskraftsresurser. Förslaget på att lösa arbetskraftsbristen genom de 

partiellt arbetsföra började tonas ner och lämna plats åt överbliven arbetskraft 

från strukturomvandlingarna.295 

Var behovet så stort som långtidsutredningen och AMS indikerade i början av 

1960-talet? Enligt Lundh och Ohlsson kan man i alla fall få ett svar på den frågan 

genom en utläsning av frekvensen av de beviljade ansökningarna, både vad gällde 

förstagångs- och förnyade ansökningar. De skriver att mindre än fem procent av 

förstagångsansökningarna och endast två promille av ansökningarna om förläng-

ning avslogs mellan 1961 och 1965. De drar slutsatsen att det verkligen förelåg 

ett stort behov av arbetskraftsinvandring.296 

Regeringens införde fri invandring 1965. Detta ledde till en spontan invand-

ring från framför allt Jugoslavien, Grekland och Turkiet och avslöjade brister i 

invandringsmottagningen, bostadsförhållanden och kontrollsvårigheter vid grän-

serna. Dessa brister ledde ganska omgående till diskussioner mellan arbetsmark-

                                                 
294 Holmberg, Per ”Ökad invandring – varför och hur?” i Fackföreningsrörelsen 1964, 
band I, s 463ff. 
295 LO-arkiv Landssekretariatets protokoll 1962 05 07; VB 1962 s 254f ”svensk ekonomi 
1960-1965”, VB 1964, s 276ff. ”Formerna för förmedling av utländsk arbetskraft till 
Sverige”, VB 1965, s 197f ”Undersökningar för att underlätta invandringen till Sverige 
och utlänningars anpassning”, s 253 ”1960 års arbetsmarknadsutredning”, VB 1966, s 
233 ”svensk ekonomi 1965-1970”, VB 1967, s 248 ”Invandring”, VB 1967 s 247ff. ”In-
vandring”. 
296 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 63. 
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nadens parter. Under Inrikesdepartementets ledning träffades SAF, LO, TCO, 

AMS och UK för överläggningar hösten 1965. Under förhandlingarna krävde LO 

att redan vid uttagningen i hemlandet få information om var de utländska arbe-

tarna skulle komma att anställas, att individuellt inresta utlänningar inte skulle få 

anställning förrän de fått arbetstillstånd och att ett gällande undantag för anställ-

ning inom restaurangbranschen skulle slopas. Vidare krävde LO att en koncentra-

tion av utlänningar till ett och samma företag eller på en och samma ort skulle 

undvikas.297 Enligt en överenskommelse mellan parterna i oktober 1965, bemyn-

digades AMS att från årsskiftet 1965/66 sköta rekryteringen av utländska arbeta-

re. Detta var en återgång till den statligt kontrollerade rekryteringen av utomnor-

disk arbetskraft. AMS begärde omgående att regeringen skulle skärpa invand-

ringsbestämmelserna från och med årsskiftet 1965/66. Det formella arbetstill-

ståndet skulle även fortsättningsvis ges av UK och från 1969 av dess efterträdan-

de myndighet Invandrarverket (SIV). AMS var dock ett viktigt remissorgan för 

UK/SIV och hade i sin tur fackförbunden som remissorgan. AMS krävde också 

överenskommelser mellan parterna om att i förväg besluta om antalet arbetstaga-

re och deras fördelning på olika företag för att kunna organisera invandringen.298 

Under förhandlingarna diskuterades också en del arbetsmetoder som skulle 

gälla för invandrare när de stod inför vad jag har kallat den inre gränsen. Parter-

na var överens om att det var angeläget att utländsk arbetskraft på ett lämpligt 

sätt fick en introduktion på arbetsplatserna och under anställningstiden fick hjälp 

med anpassningen till svenskt arbetsliv. Parterna rekommenderade sina underor-

ganisationer att iaktta en positiv attityd till den invandrade arbetskraften och att 

medverka till att vidta praktiska åtgärder för deras anpassning till förhållandena 

inom arbetslivet. SAF skulle enligt överenskommelsen uppmärksamma sina med-

lemmar på de bestämmelser som skulle börja gälla för utländsk arbetskraft men 

också rekommendera sina anställda med utländsk bakgrund att gå med i facket. 

Parterna skulle också rekommendera sina underorganisationer att gemensamt 

lösa de problem som kunde uppstå i samband med sysselsättning av utländsk ar-

                                                 
297 ARAB 2964: F21: 01 Korrespondens rörande arbetskraftsinvandring till Sverige 1965-
66” PM angående tilltänkt bemyndigande för Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen att från 
utlandet få införa grupper av utländska arbetare till den svenska industrin” 29 septem-
ber, 1965; Se också LO ordföranden Arne Geijers brev till SAF:s direktör Bertil Kugel-
berg ”Regler om visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd” den 11 oktober 1965, 
samma volym och ark. 
298 ARAB 2964: F21: 01 Korrespondens rörande arbetskraftsinvandring till Sverige 1965-
66 ”Kommuniké från inrikesdepartementet om organiserad invandring”. Se vidare LO-
arkiv VB 1964, s 277 ”Formerna för förmedling av utländsk arbetskraft till Sverige”, VB 
1965, s 197f ”Undersökningar för att underlätta invandringen till Sverige och utlänning-
ars anpassning”, s 253 ”1960 års arbetsmarknadsutredning”; Kyle, Gunhild 1979, s 
202ff.; Nelhans, Joachim 1973, s 67ff.  
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betskraft. De var vidare överens om att undvika en koncentration av utländsk 

arbetskraft till ett och samma företag eller en och samma ort.299 

Resultatet av överläggningarna för LO:s del var bl.a. att det fackliga inflytan-

det över AMS ökade betydligt då fackförbunden som remissinstans fick goda 

möjligheter att kontrollera tilldelningen av nya arbetstillstånd både branschvis 

och på enskild företagsnivå. Gunhild Kyle skriver att den socialdemokratiske in-

rikesministern beskrev det fackliga inflytandet över AMS efter detta med orden 

”de nya reglerna gav facket vetorätt”.300 Överläggningar hösten 1965 tillgodosåg 

alltså de fackliga intressena och gav fackföreningsrörelsen en möjlighet att utföra 

säkrare kalkyler över arbetsmarknadens tillgång till arbetskraft.  

Här kan man ställa sig frågan om varför SAF gick med på LO-kraven. Flera 

samverkande orsaker kan ha spelat in. För det första var tillgången på inhemsk 

arbetskraft bättre än på länge då strukturomvandlingarna inom textillbranschen 

men också inom gruv-, massa- och pappersindustrin hade kommit igång. För det 

andra underlättade en del av dessa bestämmelser även för SAF:s kalkylering och 

förenklade arbetsgivarnas planering. Att SAF accepterade att medverka till att 

den utländska arbetskraften, såväl den nordiska som den ickenordiska, skulle 

anslutas till respektive fackförbund kan också det tolkas mot bakgrund av att det 

förenklade arbetsgivarnas kalkyleringsmöjligheter. För det tredje fanns en viss 

dämpning av efterfrågan på arbetskraft inom industrin. För det fjärde fanns ris-

ken att LO, genom facklig-politisk samverkan, skulle vända sig till partiet för att 

få igenom ändringar via lagstiftning.  

Efter överenskommelsen 1965 gjorde AMS överdirektör Erik Montell och by-

rådirektör Ragnar Wahlström en resa till Grekland, Turkiet och Jugoslavien för 

att på plats underrätta för myndigheterna om de ändrade förhållandena och bad 

dem vara återhållsamma i beviljandet av emigrationstillstånd.301 November 1965 

öppnade AMS ett informationskontor i Belgrad, 1966 i Ankara och Aten och 

1967 i Rom med huvudsaklig uppgift att informera om arbetsförhållandena i Sve-

rige och att organisera den eventuella arbetskraftsinvandring som skulle ske.302 

Trots detta fortsatte den spontana invandringen från dessa länder och under de 

första månaderna 1966 kom drygt 6.000 invandrare utan arbetstillstånd. Många 

                                                 
299 ARAB 2964: F21: 01 Korrespondens rörande arbetskraftsinvandring till Sverige 1965-
66 ”Överenskommelse angående utländsk arbetskraft” 21 oktober 1965. Se också PM 
”Kommuniké från inrikesdepartementet om organiserad invandring”.  
300 Kyle, Gunhild 1979, s 219f. 
301 ARAB 2964: F21: 01 Korrespondens rörande arbetskraftsinvandring till Sverige 1965-
66”Rapport från tjänsteresa som överdirektören Montell och byrådirektören Wahlström 
företog till Grekland, Turkiet och Jugoslavien under tiden 24 november – 5 december 
1965”, den 8 december, 1965. 
302 Frank, Denis 2005, s 122f. 
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avvisades vid gränsen. Detta ledde till en ytterligare skärpning av reglerna och 

kravet på att utomnordiska medborgare före inresan skulle ha ordnat arbetstill-

stånd, arbete och bostad infördes i lagstiftningen från årsskiftet 1967/1968.303 

Frank menar att arbetsgivarnas representanter starkt ogillade den nya ordningen 

som inskränkte deras möjligheter att rekrytera arbetare utomlands.304  

Från 1967 återgick man således till en statligt reglerad arbetskraftsinvandring, 

men med ökade möjligheter för fackföreningsrörelsen att påverka invandringen. I 

de följande tre avsnitten kommer jag nu att behandla LO:s ställningstaganden på 

detaljnivå för att nyansera tidigare forskning, men också argumentera för min tes 

om att LO på olika plan använde sig av konkurrensbegränsning i arbetskraftsin-

vandringsfrågan.  

 

Vilken var LO:s inställning? 

Inför och under den tidiga arbetskraftsinvandringen fördes en del diskussioner 

mellan arbetsmarknadens parter. Om näringslivets och högerns inställning till 

denna invandring finns inom forskningen en konsensus om att man hade en posi-

tiv inställning. Även om det inte råder samma typ av konsensus vad gäller fackfö-

reningsrörelsens och LO:s inställning är den allmänna uppfattningen att LO för-

höll sig passiv alternativt accepterade arbetskraftsinvandringen.305 Stämmer detta? 

Låt oss börja med tillsättandet av Thunborg-kommitténs och den partsam-

mansatta utredningens, Beredningen för utländsk arbetskraft. Det finns anledning 

att tro att den socialdemokratiska regeringen tillsatte utredningen i samråd med 

LO, då regeringen lät meddela LS att utredningsdirektiven kunde återkallas om 

LO ville det. Med tanke på hur Gösta Rehn samma år argumenterade i Sollefteå 
                                                 
303 Ahlvarsson, Lars ”Att fortsätta med oreglerad invandring räcker inte våra resurser till 
för” i Fackföreningsrörelsen 1966, band II, s 370; Johansson, Gösta ”Staket kring väl-
färden” i Fackföreningsrörelsen 1969, band II, s 191. Se också SOU 1974: 69, del 3, s 
47f.; Frank, Denis 2005, s 13; Hammarberg, Thomas & Västberg, Olle Tillträde förbju-
det, Stockholm 1967, s 12 ff.; Lundh & Ohlsson 1999, s 64ff., 101; Kyle, Gunhild 1979, 
s 202ff.; Nelhans, Joachim 1973, s 67ff.; Linnea Gardeström red, Svensk invandrar och 
flyktingpolitik. Stockholm 1988, s 33.  
304 Frank, Denis 2005, s 138. 
305 Tempsch, Rudolf 1997, s 155ff.; Järtelius, Arne 1987, s 24ff., 31ff.; Kyle, Gunhild 
1979, s 212; Lundh, Christer i Arbetarhistoria 1994 nr 70, s 26; Johansson, Jesper 2008, 
s 130f.; Knocke, Wuokko i Penninx, Rinus & Roosblad, Judith (red.) 2000, s 166. När 
Lundh & Ohlsson skriver att ett motstånd mot den fria arbetskraftsinvandringen började 
växa i mitten av 1960-talet tolkar jag det som att författarna menar att LO:s inställning 
fram till dess var passiv eller accepterade arbetskraftsinvandringen, se Lundh, Christer & 
Ohlsson, Rolf 1999, s 65. Min tolkning av Lundh & Ohlsson här bygger till en viss del 
också på att Lundh i sin artikel i Arbetarhistoria skriver att liberaliseringen av invand-
ringspolitiken under 1950-talet stöddes av fackföreningsrörelsen. Om SAF:s reaktion på 
arbetskraftsinvandringen se Waara, Joacim 2008 och Lajos, Atilla 2006. 
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299 ARAB 2964: F21: 01 Korrespondens rörande arbetskraftsinvandring till Sverige 1965-
66 ”Överenskommelse angående utländsk arbetskraft” 21 oktober 1965. Se också PM 
”Kommuniké från inrikesdepartementet om organiserad invandring”.  
300 Kyle, Gunhild 1979, s 219f. 
301 ARAB 2964: F21: 01 Korrespondens rörande arbetskraftsinvandring till Sverige 1965-
66”Rapport från tjänsteresa som överdirektören Montell och byrådirektören Wahlström 
företog till Grekland, Turkiet och Jugoslavien under tiden 24 november – 5 december 
1965”, den 8 december, 1965. 
302 Frank, Denis 2005, s 122f. 
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avvisades vid gränsen. Detta ledde till en ytterligare skärpning av reglerna och 

kravet på att utomnordiska medborgare före inresan skulle ha ordnat arbetstill-

stånd, arbete och bostad infördes i lagstiftningen från årsskiftet 1967/1968.303 

Frank menar att arbetsgivarnas representanter starkt ogillade den nya ordningen 

som inskränkte deras möjligheter att rekrytera arbetare utomlands.304  
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men med ökade möjligheter för fackföreningsrörelsen att påverka invandringen. I 
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tiv inställning. Även om det inte råder samma typ av konsensus vad gäller fackfö-

reningsrörelsens och LO:s inställning är den allmänna uppfattningen att LO för-

höll sig passiv alternativt accepterade arbetskraftsinvandringen.305 Stämmer detta? 

Låt oss börja med tillsättandet av Thunborg-kommitténs och den partsam-

mansatta utredningens, Beredningen för utländsk arbetskraft. Det finns anledning 

att tro att den socialdemokratiska regeringen tillsatte utredningen i samråd med 

LO, då regeringen lät meddela LS att utredningsdirektiven kunde återkallas om 

LO ville det. Med tanke på hur Gösta Rehn samma år argumenterade i Sollefteå 
                                                 
303 Ahlvarsson, Lars ”Att fortsätta med oreglerad invandring räcker inte våra resurser till 
för” i Fackföreningsrörelsen 1966, band II, s 370; Johansson, Gösta ”Staket kring väl-
färden” i Fackföreningsrörelsen 1969, band II, s 191. Se också SOU 1974: 69, del 3, s 
47f.; Frank, Denis 2005, s 13; Hammarberg, Thomas & Västberg, Olle Tillträde förbju-
det, Stockholm 1967, s 12 ff.; Lundh & Ohlsson 1999, s 64ff., 101; Kyle, Gunhild 1979, 
s 202ff.; Nelhans, Joachim 1973, s 67ff.; Linnea Gardeström red, Svensk invandrar och 
flyktingpolitik. Stockholm 1988, s 33.  
304 Frank, Denis 2005, s 138. 
305 Tempsch, Rudolf 1997, s 155ff.; Järtelius, Arne 1987, s 24ff., 31ff.; Kyle, Gunhild 
1979, s 212; Lundh, Christer i Arbetarhistoria 1994 nr 70, s 26; Johansson, Jesper 2008, 
s 130f.; Knocke, Wuokko i Penninx, Rinus & Roosblad, Judith (red.) 2000, s 166. När 
Lundh & Ohlsson skriver att ett motstånd mot den fria arbetskraftsinvandringen började 
växa i mitten av 1960-talet tolkar jag det som att författarna menar att LO:s inställning 
fram till dess var passiv eller accepterade arbetskraftsinvandringen, se Lundh, Christer & 
Ohlsson, Rolf 1999, s 65. Min tolkning av Lundh & Ohlsson här bygger till en viss del 
också på att Lundh i sin artikel i Arbetarhistoria skriver att liberaliseringen av invand-
ringspolitiken under 1950-talet stöddes av fackföreningsrörelsen. Om SAF:s reaktion på 
arbetskraftsinvandringen se Waara, Joacim 2008 och Lajos, Atilla 2006. 
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för arbetskraftsbristens fördelar (se ovan), finns anledning för att förvänta sig att 

LO skulle vara negativ till utredningen.306 Men så blev det inte utan LS uttalade 

sig positivt och framhöll att utredningen borde komma till stånd och utsåg andre 

ordförande, Gunnar Anderson, att ingå i kommittén som LO:s representant.307 

Det är lite för tidigt för att tolka detta som att LO ställde sig positiv till ar-

betskraftsinvandringen. Faktum är också att när frågan diskuterades på LS-möten 

innan de första kollektivt överförda arbetskraftsinvandrarna anlände, framställ-

des fackligt medlemskap bland dem som skulle komma som en central fråga, men 

inga beslutat fattades då.308  

Tittar vi på de bilaterala avtal som skrevs med arbetsmarknadsmyndigheterna 

i Italien och Ungern, samt ockupationsförvaltningen i Österrike 1947/48 och de 

förbehåll och reservationer som gjordes i avtalen ser vi att hänsyn togs till de 

fackliga önskemålen. En reservation i dessa avtal, som jag redan i inledningska-

pitlet påpekade, var just att de som valdes ut för att arbeta i Sverige skulle ansluta 

sig till respektive fackförbund i Sverige innan de anlände. Som jag också nämnde 

tidigare fanns i dessa avtal utöver kravet på fackligt medlemskap också krav på 

att de som kom till Sverige inte skulle vara politiskt eller kriminellt belastade.309 

Vidare ställdes de utomnordiska arbetskraftsinvandrarna under en viss tid inför 

vissa begränsningar vad gällde rörlighet på arbetsmarknaden mellan olika bran-

scher, det som av Frank, Lajos och Neergaard har beskrivits som det ofria löne-

arbetet.310  

                                                 
306 ARAB 2964: A 05: 03 Protokoll från ”Informationskonferenser med Fackliga centrala 
organisationer” Sollefteå den 7-8 december 1946. 
307 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1946 07 15. I kommittén ingick förutom Fol-
ke Thunborg och Gunnar Andersson också K. J. Olsson från AK, Bertil Kugelberg från 
SAF och direktör Hj. Åselius. K.J. Olsson hade tidigare varit ordförande för Textilarbe-
tarförbundet. Se Fackföreningsrörelsen 1946, band II, s 94 ”Utredning av utländska ar-
betskraftens problem”, 1947, band I, s 241 ”Veckans perspektiv”. Se också Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 55ff.; Fackföreningsrörelsen 1946, band II, s 94 ”Ut-
redning av utländska arbetskraftens problem.” Enligt tidskriften Fackföreningsrörelsen 
var det socialminister Myrdal som lämnade meddelandet till LS, men under denna tid var 
Gunnar Myrdal handelsminister och socialministern hette Gustav Möller.  
308 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1946 07 15, 1947 08 04, 1947 09 15, 1947 
09 22. 
309 Riksarkivet, Arbetsmarknadskommissionen YK 1156 ”Svenskt-italienskt avtal beträf-
fande utvandring av italienska arbetare till Sverige”. Se också Järtelius, Arne 1987, s 
24ff. Valet av Italien berodde på arbetslöshet inom varvs- och verkstadsindustrin, efter-
som dessa industrier hade en låg produktion p.g.a. brist på råvaror. Riksarkivet, Arbets-
marknadskommissionen, YK 1156 ”Svensk-ungerskt avtal beträffande utvandring av 
ungerska arbetare till Sverige”; Svensson, Anders 1992, s 103; Se Tempsch 1997, s 224f. 
för det sudettyska fallet. Se vidare också Fackföreningsrörelsen 1947, band I, s 241, 
”Veckans perspektiv”. 
310 Jämför med Frank, Denis 2005, Lajos, Atilla 2006 och Neergaard, Anders i Neer-
gaard (red.) SOU 2006: 60 om det ofria arbetet. 

 

 139

Enligt Joachim Nelhans hade Metall en viktig roll i formuleringen av de krav 

och begränsningar som de utländska arbetarna ställdes inför. Han hänvisar till 

farhågor inom Metall om motsättningar mellan organiserad inhemsk arbetskraft 

och oorganiserad utländsk arbetskraft baserad på tidigare erfarenheter, som för-

klaring för Metalls agerande. Nelhans menar således att Metall var rädd att socia-

la problem kunde uppstå till följd av en större invandring. Det skulle också kunna 

hota det välfärdsprojekt som facket själv var initiativtagare till. Metalls oro dela-

des av regeringen, som också hyste farhågor att arbetsgivarna skulle utnyttja de 

utländska arbetarna. Medlemskapsklausulen var, enligt Nelhans, politikernas sätt 

att säkra de invandrade arbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivarna. Han häv-

dar vidare att Metall fick ett löfte från regeringen om att den praxis som rått se-

dan från mellankrigstiden, att berörd fackförening fungerade som remissinstans 

till UK, fortsatte att gälla.311 Arne Järtelius menar i sin tur att det förekom på-

tryckningar både från regeringen och från LO på Metall att gå med på arbets-

kraftsinvandringen innan Metall fick sitt löfte.312 

Tidigare forskning förklarar således begränsningarna för arbetskraftsinvand-

ring utifrån Metalls ställningstaganden. En genomgång av samtidens remissytt-

randen från LO visar dock att LO-centralt ställde liknande krav i olika samman-

hang och försökte styra upp den utländska arbetskraftens närvaro i Sverige. För-

utom kraven på medlemskap, som fick gehör hos myndigheterna, ställde LO i sitt 

remissyttrande om utlänningarnas omhändertagande på anstalt eller förläggning, 

krav på att myndigheterna i lagstiftningen skulle ge möjlighet att avhysa ”utlän-

ningar” som ansågs vara ”oönskade”.313 I en remiss till UK om uppehållstillstånd 

för flyktingar ville LO behålla villkoren från tiden under kriget, gällande exem-

pelvis att utlänningar inte skulle bedriva politisk verksamhet och att deras rätt att 

välja bosättningsort och yrke skulle bedömas ur säkerhetspolitiska aspekter.314 I 

en annan remiss till UK om förändringar i 1945 års utlänningslag ville LO behålla 

förbudet för utlänningar att arbeta utan arbetstillstånd och man gick emot ar-

betsgivarnas önskemål om tillfällig anställning av utländsk arbetskraft. I samma 

yttrande framförde LO önskemål om riktlinjer för en invandringspolitik och att 

LO även i fortsättningen skulle ha representation i den centrala instansen som 

skulle arbeta med dessa frågor.315 1947 ställde sig LO i två remissvar positiv till 

inrättande av AMS, som bl.a. skulle arbeta med hanteringen av arbetskraftsin-

                                                 
311 Nelhans, Joachim 1973, s 77ff., 139ff., 173, 187f.  
312 Järtelius, Arne 1987, s 32. 
313 LO-arkiv, VB 1946, “Utlännings omhändertagande i anstalt eller förlängning”, s 
166f. 
314 LO-arkiv, VB 1946,”Uppehållstillstånd för utlänningar”, s 176f. 
315 LO-arkiv, VB 1946,”Revision av utlänningslagstiftningen”, s 198. 



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   139

 

 138

för arbetskraftsbristens fördelar (se ovan), finns anledning för att förvänta sig att 

LO skulle vara negativ till utredningen.306 Men så blev det inte utan LS uttalade 

sig positivt och framhöll att utredningen borde komma till stånd och utsåg andre 

ordförande, Gunnar Anderson, att ingå i kommittén som LO:s representant.307 

Det är lite för tidigt för att tolka detta som att LO ställde sig positiv till ar-

betskraftsinvandringen. Faktum är också att när frågan diskuterades på LS-möten 

innan de första kollektivt överförda arbetskraftsinvandrarna anlände, framställ-

des fackligt medlemskap bland dem som skulle komma som en central fråga, men 

inga beslutat fattades då.308  

Tittar vi på de bilaterala avtal som skrevs med arbetsmarknadsmyndigheterna 

i Italien och Ungern, samt ockupationsförvaltningen i Österrike 1947/48 och de 

förbehåll och reservationer som gjordes i avtalen ser vi att hänsyn togs till de 

fackliga önskemålen. En reservation i dessa avtal, som jag redan i inledningska-

pitlet påpekade, var just att de som valdes ut för att arbeta i Sverige skulle ansluta 

sig till respektive fackförbund i Sverige innan de anlände. Som jag också nämnde 

tidigare fanns i dessa avtal utöver kravet på fackligt medlemskap också krav på 

att de som kom till Sverige inte skulle vara politiskt eller kriminellt belastade.309 

Vidare ställdes de utomnordiska arbetskraftsinvandrarna under en viss tid inför 

vissa begränsningar vad gällde rörlighet på arbetsmarknaden mellan olika bran-

scher, det som av Frank, Lajos och Neergaard har beskrivits som det ofria löne-

arbetet.310  

                                                 
306 ARAB 2964: A 05: 03 Protokoll från ”Informationskonferenser med Fackliga centrala 
organisationer” Sollefteå den 7-8 december 1946. 
307 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1946 07 15. I kommittén ingick förutom Fol-
ke Thunborg och Gunnar Andersson också K. J. Olsson från AK, Bertil Kugelberg från 
SAF och direktör Hj. Åselius. K.J. Olsson hade tidigare varit ordförande för Textilarbe-
tarförbundet. Se Fackföreningsrörelsen 1946, band II, s 94 ”Utredning av utländska ar-
betskraftens problem”, 1947, band I, s 241 ”Veckans perspektiv”. Se också Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 55ff.; Fackföreningsrörelsen 1946, band II, s 94 ”Ut-
redning av utländska arbetskraftens problem.” Enligt tidskriften Fackföreningsrörelsen 
var det socialminister Myrdal som lämnade meddelandet till LS, men under denna tid var 
Gunnar Myrdal handelsminister och socialministern hette Gustav Möller.  
308 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1946 07 15, 1947 08 04, 1947 09 15, 1947 
09 22. 
309 Riksarkivet, Arbetsmarknadskommissionen YK 1156 ”Svenskt-italienskt avtal beträf-
fande utvandring av italienska arbetare till Sverige”. Se också Järtelius, Arne 1987, s 
24ff. Valet av Italien berodde på arbetslöshet inom varvs- och verkstadsindustrin, efter-
som dessa industrier hade en låg produktion p.g.a. brist på råvaror. Riksarkivet, Arbets-
marknadskommissionen, YK 1156 ”Svensk-ungerskt avtal beträffande utvandring av 
ungerska arbetare till Sverige”; Svensson, Anders 1992, s 103; Se Tempsch 1997, s 224f. 
för det sudettyska fallet. Se vidare också Fackföreningsrörelsen 1947, band I, s 241, 
”Veckans perspektiv”. 
310 Jämför med Frank, Denis 2005, Lajos, Atilla 2006 och Neergaard, Anders i Neer-
gaard (red.) SOU 2006: 60 om det ofria arbetet. 

 

 139

Enligt Joachim Nelhans hade Metall en viktig roll i formuleringen av de krav 

och begränsningar som de utländska arbetarna ställdes inför. Han hänvisar till 

farhågor inom Metall om motsättningar mellan organiserad inhemsk arbetskraft 

och oorganiserad utländsk arbetskraft baserad på tidigare erfarenheter, som för-

klaring för Metalls agerande. Nelhans menar således att Metall var rädd att socia-

la problem kunde uppstå till följd av en större invandring. Det skulle också kunna 

hota det välfärdsprojekt som facket själv var initiativtagare till. Metalls oro dela-

des av regeringen, som också hyste farhågor att arbetsgivarna skulle utnyttja de 

utländska arbetarna. Medlemskapsklausulen var, enligt Nelhans, politikernas sätt 

att säkra de invandrade arbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivarna. Han häv-

dar vidare att Metall fick ett löfte från regeringen om att den praxis som rått se-

dan från mellankrigstiden, att berörd fackförening fungerade som remissinstans 

till UK, fortsatte att gälla.311 Arne Järtelius menar i sin tur att det förekom på-

tryckningar både från regeringen och från LO på Metall att gå med på arbets-

kraftsinvandringen innan Metall fick sitt löfte.312 

Tidigare forskning förklarar således begränsningarna för arbetskraftsinvand-

ring utifrån Metalls ställningstaganden. En genomgång av samtidens remissytt-

randen från LO visar dock att LO-centralt ställde liknande krav i olika samman-

hang och försökte styra upp den utländska arbetskraftens närvaro i Sverige. För-

utom kraven på medlemskap, som fick gehör hos myndigheterna, ställde LO i sitt 

remissyttrande om utlänningarnas omhändertagande på anstalt eller förläggning, 

krav på att myndigheterna i lagstiftningen skulle ge möjlighet att avhysa ”utlän-

ningar” som ansågs vara ”oönskade”.313 I en remiss till UK om uppehållstillstånd 

för flyktingar ville LO behålla villkoren från tiden under kriget, gällande exem-

pelvis att utlänningar inte skulle bedriva politisk verksamhet och att deras rätt att 

välja bosättningsort och yrke skulle bedömas ur säkerhetspolitiska aspekter.314 I 

en annan remiss till UK om förändringar i 1945 års utlänningslag ville LO behålla 

förbudet för utlänningar att arbeta utan arbetstillstånd och man gick emot ar-

betsgivarnas önskemål om tillfällig anställning av utländsk arbetskraft. I samma 

yttrande framförde LO önskemål om riktlinjer för en invandringspolitik och att 

LO även i fortsättningen skulle ha representation i den centrala instansen som 

skulle arbeta med dessa frågor.315 1947 ställde sig LO i två remissvar positiv till 

inrättande av AMS, som bl.a. skulle arbeta med hanteringen av arbetskraftsin-

                                                 
311 Nelhans, Joachim 1973, s 77ff., 139ff., 173, 187f.  
312 Järtelius, Arne 1987, s 32. 
313 LO-arkiv, VB 1946, “Utlännings omhändertagande i anstalt eller förlängning”, s 
166f. 
314 LO-arkiv, VB 1946,”Uppehållstillstånd för utlänningar”, s 176f. 
315 LO-arkiv, VB 1946,”Revision av utlänningslagstiftningen”, s 198. 
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vandringsärenden, med motiveringen att Sverige även i fortsättningen borde upp-

rätthålla en utlänningskontroll av samma karaktär som tidigare. Om omständig-

heterna tillät (stabilisering av internationella förhållandena) skulle denna kontroll 

så småningom kunna minskas och mildras.316  

De argument som LO hade i dessa reservationer kan tyckas bottna i ett värn 

om rikets säkerhet, men kraven påminner likväl om de reservationer som arbets-

kraftsinvandrarna ställdes inför och som skapade det ofria lönearbetet. LO fram-

förde dessutom en del förväntningar till regeringen 1951 om att arbetskraftsin-

vandring skulle diskuteras mellan regeringen och de berörda fackförbunden utan 

arbetsgivarnas inblandning.317 Vidare pekar dessa argument och krav på en viss 

facklig misstänksamhet vad gällde de rekryterade arbetarnas politiska hållningar 

och förhållningssätt till fackligt arbete. Det framgår bl.a. i LO:s remissutlåtande i 

samband med utvecklingen av den nordiska gemensamma arbetsmarknaden 

1954. LO välkomnade överenskommelsen, men föreslog en utökad passkontroll 

vid in- och utresa från de nordiska länderna för att ”kunna ge tillräckliga garanti-

er för den ur immigrationspolitiska synpunkter nödvändiga övervakningen av 

mindre önskvärda icke-nordbor.”318 En alternativ tolkning som är möjlig är att 

den nödvändiga kontrollen för att undvika mindre önskvärda icke-nordbor som 

LO efterfrågat skulle bero på mellankrigstidens xenofobiska strömningar 

och/eller de kommunistiska, nazistiska och fascistiska idéströmningar som fanns 

på kontinenten vid denna tid, men även med en sådan tolkning blir resultatet att 

de icke-nordiska arbetskraftsinvandrarna ses med misstänksamhet. 

Tar man en närmare titt på LO:s inblandning i den sudettyska arbetskraftsin-

vandringen, förvisso en utomnordisk invandring men ändå välkomnad av LO, 

kan man få en tydligare bild av vad LO:s misstänksamhet vilade på. När invand-

ringen av de sudettyska flyktingarna som arbetskraftsinvandrare blev aktuell och 

utredningen fortfarande pågick, skickade LO 1946 Josef Ladig till det sudettyska 

området, i gränstrakterna mellan dagens Österrike, Tyskland och Tjeckien, för att 

på plats samla information om den sudettyska befolkningens situation.319 Året 

efter godkände LO AK:s förhandlingar med den amerikanska ockupationsför-

valtningen om att låta 5.000 flyktingar komma till Sverige som arbetskraftsin-

                                                 
316 LO-arkiv, VB 1947, ”Inrättande av utlänningsstyrelse”, s 162 och ”Ändringar i ut-
länningslagen”, s 198. 
317 LO-arkiv, VB 1951, ”Import av utländsk arbetskraft - till Andra kammarens allmän-
na beredningsutskott”, s 198. 
318 LO-arkiv VB 1954, s 184f ”Nordisk passfrihet”, citat s 184.  
319 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1946 02 18, 1946 03 04. 
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vandrare. Gruppen flyttades vid olika omgångar till Sverige och fördelades över 

hela landet med hänsyn till industrins behov och bostadsmöjligheterna.320  

Att LO med några års tidsintervall i högsta grad var inblandad i invandringen 

av den sudettyska gruppen och sedan tog sig rätten att definiera utomnordiska 

invandrare som ”mindre önskvärda” låter sig tolkas som att LO gjorde skillnad 

mellan ”invandrare” och ”invandrare”. Tempsch menar att den sudettyska in-

vandringen karaktäriserades av stark politisk styrning med ett strikt urval då yr-

kesutbildade, relativt unga och politiskt obelastade arbetare utvaldes.  Han menar 

att dessa invandrare nästan friktionsfritt anpassade sig till det svenska samhället 

och att invandringen föregicks av ett nära samarbete mellan den sudettyska soci-

aldemokratin och den svenska arbetarrörelsen.321 Gränsen mellan ”invandrare” 

och ”invandrare” verkar här ha gått längs politiska linjer; ju mer socialdemokra-

tiskt sinnad och fackföreningsvänlig desto större chans att definieras som skötsam 

och välkomnad av LO.322 LO gjorde antagligen bedömningen att denna invand-

ring inte skulle störa den homogena medlemskåren lika mycket som annan icke-

nordisk invandring. Som vi kommer att se längre fram i avhandlingen finns det 

flera andra exempel som stödjer detta påstående.  

Misstänksamheten mot den utomnordiska arbetskraften uppmärksammas 

också av Jesper Johansson, som daterar den till ”åren precis efter andra världs-

kriget” utan någon närmare precisering. Hans förklaring är att den dels berodde 

på fackföreningsrörelsens tidigare och faktiska negativa erfarenheter av utländsk 

arbetskraft under första delen av 1900-talet, dels på berättelser om denna tid i 

                                                 
320 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1947 09 22, 1947 10 20. Se även Allan Selges 
artikel ”Sudettyska socialdemokrater i exil på Örenäs” i Fackföreningsrörelsen 1946, 
band I, s 77ff. samt K. Vogels artikel ”Sudettyska folkets tragedi” i Fackföreningsrörel-
sen 1948, band I, s 283ff.  

321 Tempsch, Rudolf 1997, s 347 
322 Jämför med Horgbys studie om de baltiska arbetarna i Norrköping där Textilettan 
ställde krav på utvisning av balterna med motiveringen att de var kommunister. När de 
baltiska arbetarna organiserade sig i facket drog Textilettan tillbaka sitt krav. Se Horgby, 
Björn 1996. Jämför också med Johan Svanbergs artikel om estländska flyktingar som 
industriarbetare i Olofström där Svanberg visar hur de organiserade arbetarna förvänta-
de sig uppslutning bakom den svenska arbetarkulturen med exempelvis facklig organise-
ring och deltagande i 1 maj demonstrationer. När de estniska arbetarna, med tidigare 
erfarenheter av en påtvingande kommunistisk regim, valde friheten att ta egna beslut och 
inte delta i arbetarkollektivet blev de stigmatiserade och definierade som oskötsamma. 
Svanberg visar i sin studie också exempel på hur den lokala metallavdelningens strategier 
i bemötandet av de oskötsamma estniska arbetarna kunde se ut; skriftlig information om 
den fackliga verksamheten på estniska, verbala påtryckningar och hot om våld. Se Svan-
berg, Johan ”Estländska flyktingar och industriarbete i Olofström: Metallindustriarbeta-
reförbundet avd. 106, Svenska Stålpressnings AB och den invandrade arbetskraften 
1945-1952” i Olsson, Lars (red.) 2005. Se också Svanbergs artikel med samma tema 
”Estländare i Olofström: En flyktinggrupps möte med det svenska industriarbetet efter 
andra världskriget” i Arbetarhistoria 2006 nr 118-119.  
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316 LO-arkiv, VB 1947, ”Inrättande av utlänningsstyrelse”, s 162 och ”Ändringar i ut-
länningslagen”, s 198. 
317 LO-arkiv, VB 1951, ”Import av utländsk arbetskraft - till Andra kammarens allmän-
na beredningsutskott”, s 198. 
318 LO-arkiv VB 1954, s 184f ”Nordisk passfrihet”, citat s 184.  
319 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1946 02 18, 1946 03 04. 
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320 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1947 09 22, 1947 10 20. Se även Allan Selges 
artikel ”Sudettyska socialdemokrater i exil på Örenäs” i Fackföreningsrörelsen 1946, 
band I, s 77ff. samt K. Vogels artikel ”Sudettyska folkets tragedi” i Fackföreningsrörel-
sen 1948, band I, s 283ff.  
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baltiska arbetarna organiserade sig i facket drog Textilettan tillbaka sitt krav. Se Horgby, 
Björn 1996. Jämför också med Johan Svanbergs artikel om estländska flyktingar som 
industriarbetare i Olofström där Svanberg visar hur de organiserade arbetarna förvänta-
de sig uppslutning bakom den svenska arbetarkulturen med exempelvis facklig organise-
ring och deltagande i 1 maj demonstrationer. När de estniska arbetarna, med tidigare 
erfarenheter av en påtvingande kommunistisk regim, valde friheten att ta egna beslut och 
inte delta i arbetarkollektivet blev de stigmatiserade och definierade som oskötsamma. 
Svanberg visar i sin studie också exempel på hur den lokala metallavdelningens strategier 
i bemötandet av de oskötsamma estniska arbetarna kunde se ut; skriftlig information om 
den fackliga verksamheten på estniska, verbala påtryckningar och hot om våld. Se Svan-
berg, Johan ”Estländska flyktingar och industriarbete i Olofström: Metallindustriarbeta-
reförbundet avd. 106, Svenska Stålpressnings AB och den invandrade arbetskraften 
1945-1952” i Olsson, Lars (red.) 2005. Se också Svanbergs artikel med samma tema 
”Estländare i Olofström: En flyktinggrupps möte med det svenska industriarbetet efter 
andra världskriget” i Arbetarhistoria 2006 nr 118-119.  
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den fackliga kulturen. Han menar vidare att konflikterna mellan invandrad och 

infödd arbetskraft inte alltid hade en facklig karaktär utan att det ibland bottnade 

i politiska och sociala orsaker, som bidrog till skapandet av ”vi och de andra”-

grupperingar och förstärkte de välfärdsnationalistiska ansatserna hos de etniskt 

svenska arbetarna.323  

Det fanns således, enligt Johansson, en mångfacetterad bakgrund till den fack-

liga misstänksamheten som fick konsekvenser för relationen mellan den infödda 

och den utländska arbetskraften på arbetsplatserna, men som vi kommer att se 

var misstänksamheten varken begränsad till den lokala nivån, till de första åren 

efter kriget eller utgick ifrån den nationella identiteten. Som redan nämnts fanns 

en stark misstänksamhet hos LO-centralt mot icke nordbor 1954, men LO var i 

högsta grad involverad i den sudettyska invandringen. Den fackliga misstänk-

samheten på central nivå utgick ifrån skötsamhetsidealet. De grupper LO var 

misstänksamma mot var de som inte hade en stark facklig tradition. De grupper 

som däremot antogs ha stark facklig tradition och lätt kunde fogas in i det svens-

ka organisationsmönstret, såsom de nordiska och de sudettyska arbetarna, var 

emellertid välkomna, åtminstone under 1940- och 1950-talen.324 Jag utvecklar 

detta längre fram i avhandlingen. 

För att lindra det akuta arbetskraftsbehovet liberaliserades alltså invandrings-

politiken successivt med lagstiftning och avskaffande av visumkrav för ett antal 

länder under 1950- och 1960-talen. Både Christer Lundh och Denis Frank menar 

att denna liberalisering, som ledde till utökad arbetskraftsinvandring, stöddes av 

fackföreningsrörelsen. Frank gör dock en reservation, och menar att det fanns 

visst missnöje på lokal nivå.325 Jesper Johansson hävdar att invandringen inte var 

en särskilt uppmärksammad fråga inom LO mellan åren 1945 och 1960: 

”genomgången av internt arbetsmaterial samt av LO:s kongressprotokoll, verk-

samhetsberättelser, remissyttranden, representantskapets och landssekretariatets 

protokoll mellan 1945 och 1960 visar att invandringen inte var en särskilt upp-

märksammad fråga inom LO under denna tidsperiod”.326 Andra forskare är mer 

försiktiga och menar att LO höll sig passiv, alternativt accepterade arbets-

kraftsinvandringen under 1950-talet.327  

                                                 
323 Johansson, Jesper 2008, s 127. 
324 Inställningen till den nordiska invandringen skulle komma att förändras längre fram, 
men då handlade LO:s ställningstagande inte i första hand om skötsamhet och anpass-
ningsbarhet utan av andra orsaker som kvantitet. Jag återkommer till detta i kapitel 6. 
325 Lundh, Christer i Arbetarhistoria 1994 nr 70, s 26; Frank, Denis 2005, s 213. 
326 Johansson, Jesper 2008, s 131.  
327 Tempsch, Rudolf 1997, s 155ff.; Järtelius, Arne 1987, s 24ff., 31ff.; Kyle, Gunhild 
1979, s 212; Knocke, Wuokko i Penninx, Rinus & Roosblad, Judith (red.) 2000, s 166; 
Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 65. 
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Min genomgång av samma källmaterial som Johansson tillsammans med LO-

ekonomernas beskrivning av den ekonomiska utvecklingen i tidskriften Fackföre-

ningsrörelsen, veckovis från 1946 fram till mitten av 1950-talet, visar dock att 

LO hade en bestämd uppfattning om att arbetskraftsbristen skulle lösas genom 

att i möjligaste mån använda landets partiellt arbetsföra, framför allt de gifta 

kvinnorna. Begreppet partiellt arbetsföra syftade förutom på gifta kvinnor på äld-

re och handikappade. Således valde LO, trots sitt godkännande av utredningen 

om utländsk arbetskraft, att peka ut de inhemska arbetskraftsreserverna som en 

lösning på arbetskraftsbristen. Denna lösning framförde LO i olika sammanhang. 

Man ansåg vidare att arbetskraftsinvandring, i den mån den skulle förekomma, 

borde ske under kontrollerade former och användas i de områden som rapporte-

rade brist på inhemsk arbetskraft. Det skulle dessutom hänga samman med de 

långsiktiga sysselsättningsmöjligheterna. LO förordade alltså att inhemska ar-

betskraftsreserver skulle utnyttjas och krävde att invandringens storlek inte skulle 

bestämmas utifrån den aktuella högkonjunkturen. Vidare krävde LO att arbets-

kraftsinvandringen skulle diskuteras mellan regeringen och aktuella fackförbund, 

att de utländska arbetarna skulle anslutas till facket, inkluderas av kollektiva av-

talsbestämmelser, ha samma löner och förmåner som de svenska arbetarna men 

deras rörlighet på arbetsmarknaden begränsas.328 Observera här att LO dels ställ-

de krav om att betrakta arbetskraftsinvandringen som en intern angelägenhet för 

arbetarrörelsen, dels ställde direkta konkurrensbegränsande krav.  

Mot denna bakgrund vill jag, till skillnad ifrån tidigare forskning, hävda att 

invandringen i högsta grad var en uppmärksammad fråga inom LO från mitten 

av 1940-talet till mitten av 1950-talet. LO uttalade sig inte ofta emot arbets-

kraftsinvandring, förutom under de inledande åren av denna period, men det 
                                                 
328 Se t.ex. LO-arkiv VB 1946, s 183 ”Partiellt arbetsföra”, VB 1948, s 215 ”Partiellt 
arbetsföra”, VB 1949, s 146 ”Partiellt arbetsföra”, s 192 ”Partiellt arbetsföras sysselsätt-
ning”, VB 1950, s 137 ”Utbildning av partiellt arbetsföra”, VB 1955, s 253 ”Partiellt 
arbetsföra i statlig tjänst”. Fackföreningsrörelsen 1946, band II, s 74 ”Veckans perspek-
tiv”, 1947, band I, s 241 ”Veckans perspektiv”, 1950, band II, s 361 ”Veckans perspek-
tiv – Arbetskraftimport och inkomstutjämning.” Se också Widlund, Åke ”Partiellt arbets-
föras placering” i Fackföreningsrörelsen 1953, band I, s 161ff. LO:s restriktiva inställ-
ning till invandringen kritiserades hårt av kritiker i pressen 1950, som menade att den 
hämmade den ekonomiska utvecklingen. Finanstidningen hävdade att fackföreningsrörel-
sen höll tillbaka den ekonomiska utvecklingen genom sin restriktiva inställning till im-
port av arbetskraft i större skala. En annan kritik kom ifrån Dagens Nyheter (DN). Kri-
tiken gick ut på att den inkomstutjämning som hade växt fram ur den solidariska lönepo-
litiken gjort det svårt att få fram kvalificerad arbetskraft samt arbetare som kunde tänka 
sig utföra obehagliga och tyngre arbeten. Invandring skulle kunna vara en lösning för 
detta problem enligt DN, som menade att LO:s restriktiva inställning till invandringen 
hämmade den smidiga anpassningen efter marknadens behov mellan yrkesgrupper, bran-
scher och företag. Se Fackföreningsrörelsen 1950, band II, s 361f, ”Veckans perspektiv”, 
som recenserade dessa tidningar. 
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323 Johansson, Jesper 2008, s 127. 
324 Inställningen till den nordiska invandringen skulle komma att förändras längre fram, 
men då handlade LO:s ställningstagande inte i första hand om skötsamhet och anpass-
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325 Lundh, Christer i Arbetarhistoria 1994 nr 70, s 26; Frank, Denis 2005, s 213. 
326 Johansson, Jesper 2008, s 131.  
327 Tempsch, Rudolf 1997, s 155ff.; Järtelius, Arne 1987, s 24ff., 31ff.; Kyle, Gunhild 
1979, s 212; Knocke, Wuokko i Penninx, Rinus & Roosblad, Judith (red.) 2000, s 166; 
Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 65. 
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328 Se t.ex. LO-arkiv VB 1946, s 183 ”Partiellt arbetsföra”, VB 1948, s 215 ”Partiellt 
arbetsföra”, VB 1949, s 146 ”Partiellt arbetsföra”, s 192 ”Partiellt arbetsföras sysselsätt-
ning”, VB 1950, s 137 ”Utbildning av partiellt arbetsföra”, VB 1955, s 253 ”Partiellt 
arbetsföra i statlig tjänst”. Fackföreningsrörelsen 1946, band II, s 74 ”Veckans perspek-
tiv”, 1947, band I, s 241 ”Veckans perspektiv”, 1950, band II, s 361 ”Veckans perspek-
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port av arbetskraft i större skala. En annan kritik kom ifrån Dagens Nyheter (DN). Kri-
tiken gick ut på att den inkomstutjämning som hade växt fram ur den solidariska lönepo-
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återkommande talet om att inhemska arbetskraftsresurser skulle prioriteras före 

utländsk arbetskraft innehöll det tydliga budskapet nej till arbetskraftsinvandring. 

Detta budskap framfördes i olika sammanhang fram till mitten av 1950-talet och 

som vi kommer att se nedan återupptogs det igen från början av 1960-talet. Upp-

fattningen om att LO under 1950-talet förhållit sig passivt, alternativt accepterat 

arbetskraftsinvandringen, behöver nyanseras. Det finns två exempel som bekräf-

tar undantagsregeln där LO öppet välkomnade invandringen under 1950-talet. 

Det första exemplet är 1954 års överenskommelse om den nordiska gemensamma 

arbetsmarknaden då LO välkomnade den nordiska invandringen (men samtidigt 

pekade ut den icke nordiska invandringen som mindre önskvärd) och det andra 

exemplet är från 1956 då LO välkomnade utländsk kvinnlig arbetskraft till 

svenska hushåll (se nedan). Om man skall prata om en passiv inställning hos LO 

för arbetskraftsinvandringen gäller den för andra hälften av 1950-talet.  

De inhemska arbetskraftsreserverna skulle enligt LO:s uppfattning mobiliseras 

genom yrkesutbildning och prioriteras före arbetskraftsinvandring. LO motivera-

de sitt val av dessa grupper genom att påstå att det fanns krav från samhällets 

sida på ”socialvård” och att staten och kommunerna som arbetsgivare borde ta 

sitt ansvar.329 Eftersom det i källorna inte förekommer några aktiva handlingar 

från LO:s sida för att underlätta denna process och se till att ett ökat förvärvsar-

bete bland dessa grupper skulle komma till stånd, menar jag att LO:s framhållan-

de av dessa grupper som alternativ till arbetskraftsinvandring var ett strategiskt 

handlande för att behålla arbetskraftsbristen. Detta påstående kommer jag att 

utveckla i nästa avsnitt. 

 

Kvinnor eller invandrare 

Trots sitt godkännande av Thunborg-kommittén och trots att LO inte gjorde nå-

got uttalande emot arbetskraftsinvandringen före 1960-talet, kungjorde alltså LO 

vid olika tillfällen sin bestämda uppfattning om att de partiellt arbetsföra skulle 

prioriteras före arbetskraftsinvandring. Fram till mitten av 1950-talet framförde 

LO på ett tydligt sätt kvinnor och andra partiellt arbetsföra som en alternativ 

lösning till arbetskraftsbristen och genom remissyttranden utövades påtryckning-

ar på staten och kommunerna att som arbetsgivare ta sitt ansvar för dessa grup-

per. 1951 ansåg LO att arbetskraftsinvandring skulle vara en fråga som i första 

                                                 
329 LO-arkiv VB 1946, s 183 ”Partiellt arbetsföra”, VB 1948, s 215 ”Partiellt arbetsfö-
ra”, VB 1949, s 146 ”Partiellt arbetsföra”, s 192 ”Partiellt arbetsföras sysselsättning”, 
VB 1950, s 137 ”Utbildning av partiellt arbetsföra”, VB 1951, s 198 ”Import av ut-
ländsk arbetskraft”, VB 1955, s 253 ”Partiellt arbetsföra i statlig tjänst”; Widlund, Åke 
”Partiellt arbetsföras placering” i Fackföreningsrörelsen 1953, band I, s 161ff. 
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hand skulle diskuteras mellan regeringen och de berörda fackförbunden. Under 

andra hälften av 1950-talet hade LO en mer avvaktande inställning, som i början 

av 1960-talet övergick till att bli tydligt avvisande och nu började man också tona 

ner behovet av ny arbetskraft. Det aktuella behovet skulle enligt LO lösas genom 

överbliven arbetskraft från strukturomvandlingarna. Ett av resultaten från för-

handlingarna mellan parterna hösten 1965 var, som vi såg ovan, mer eller mindre 

det LO krävde 1951. Talet om att prioritera kvinnor före arbetskraftsinvandring 

återkom på ett tydligt sätt i början av 1970-talet, vilket jag återkommer till i näs-

ta avsnitt. Frågan som skall diskuteras i detta kapitel är den tes som jag förde 

fram tidigare om att LO:s tal om att prioritera kvinnor och andra partiellt arbets-

föra före arbetskraftsinvandring bottnade i en konkurrensbegränsningsstrategi 

med ambitionen att behålla den rådande arbetskraftsbristen. 

Redan inledningsvis kan man säga att konkreta handlingar som kan styrka att 

LO menade allvar med sitt tal om gifta kvinnor och andra partiellt arbetsföra 

som alternativ till arbetskraftsinvandring nästan är obefintliga i källmaterialet. De 

första tydliga fackliga ställningstagandena för kvinnornas inträde på arbetsmark-

naden kom inte förrän i början av 1960-talet. Vid 1961 års LO-kongress fattades 

beslut om att höja kvinnornas löner (frågan om lika lön för lika arbete) och verka 

för familjpolitiska, utbildningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder för 

att förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden.330 Året innan hade skrif-

ten Kvinnan och förvärvsarbetet publicerats på uppdrag av LO:s kvinnoråd.331 

Under 1966 års kongress kom ett klart budskap. I samband med en diskussion 

om arbetskraftsinvandring ansågs det att behovet av arbetskraft i Sverige i ringa 

grad kunde uppfyllas genom ”import av utländsk arbetskraft” då det i de flesta 

länder rådde full sysselsättning och knapphet på arbetare. Därför borde arbets-

kraftsbristen lösas genom att större utrymme skapades åt kvinnorna.332 Dessa tre 

                                                 
330 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1961, Stockholm, s 179ff. Det var 
Kommunalarbetareförbundet som väckte diskussionen genom en motion, nr. 18. FN 
organet ILO:s Likalönskonvention från 1951 ratificerades av Sverige först 1962 efter att 
LO och SAF 1960 kommit överens om att rekommendera sina förbund att fram till 1965 
ta bort kvinnolönerna från avtalen. Om detta se Ylva Waldemarsson 2000, särskilt kapi-
tel 5. Om lika lön se också Qvist, Gunnar Statistik och politik: Landsorganisationen och 
kvinnorna på arbetsmarknaden, Stockholm 1974, s 97-110, Hirdman, Yvonne 1998, s 
19-60 och Waldemarson, Ylva 1998, s 75-115. Frågan om lika lön hade varit på tapeten 
och diskuterats inom socialdemokratin lång tid tillbaka, redan runt sekelskiftet 1900. 
Om detta se Carlsson, Christina 1986, s 261-264. Waldemarson skriver vidare i en fot-
not i sin avhandling att LO i 1909 och 1917 års kongresser ”helt kort förklarat ’sin prin-
cipiella anslutning’ till likalönefrågan. Se Waldemarson, Ylva 2000, fotnot 12 på s 156. 
Att frågan fortfarande inte är riktigt löst är intressant, likaså att det var just Kommunal 
som tog upp frågan i 1961 års kongress.  
331 Norling, Jan-Erik Kvinnan och förvärvsarbetet, Stockholm 1960. 
332 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1966, s 381. 
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för arbetskraftsinvandringen gäller den för andra hälften av 1950-talet.  

De inhemska arbetskraftsreserverna skulle enligt LO:s uppfattning mobiliseras 

genom yrkesutbildning och prioriteras före arbetskraftsinvandring. LO motivera-

de sitt val av dessa grupper genom att påstå att det fanns krav från samhällets 

sida på ”socialvård” och att staten och kommunerna som arbetsgivare borde ta 

sitt ansvar.329 Eftersom det i källorna inte förekommer några aktiva handlingar 

från LO:s sida för att underlätta denna process och se till att ett ökat förvärvsar-

bete bland dessa grupper skulle komma till stånd, menar jag att LO:s framhållan-

de av dessa grupper som alternativ till arbetskraftsinvandring var ett strategiskt 

handlande för att behålla arbetskraftsbristen. Detta påstående kommer jag att 

utveckla i nästa avsnitt. 

 

Kvinnor eller invandrare 

Trots sitt godkännande av Thunborg-kommittén och trots att LO inte gjorde nå-

got uttalande emot arbetskraftsinvandringen före 1960-talet, kungjorde alltså LO 

vid olika tillfällen sin bestämda uppfattning om att de partiellt arbetsföra skulle 

prioriteras före arbetskraftsinvandring. Fram till mitten av 1950-talet framförde 

LO på ett tydligt sätt kvinnor och andra partiellt arbetsföra som en alternativ 

lösning till arbetskraftsbristen och genom remissyttranden utövades påtryckning-

ar på staten och kommunerna att som arbetsgivare ta sitt ansvar för dessa grup-

per. 1951 ansåg LO att arbetskraftsinvandring skulle vara en fråga som i första 

                                                 
329 LO-arkiv VB 1946, s 183 ”Partiellt arbetsföra”, VB 1948, s 215 ”Partiellt arbetsfö-
ra”, VB 1949, s 146 ”Partiellt arbetsföra”, s 192 ”Partiellt arbetsföras sysselsättning”, 
VB 1950, s 137 ”Utbildning av partiellt arbetsföra”, VB 1951, s 198 ”Import av ut-
ländsk arbetskraft”, VB 1955, s 253 ”Partiellt arbetsföra i statlig tjänst”; Widlund, Åke 
”Partiellt arbetsföras placering” i Fackföreningsrörelsen 1953, band I, s 161ff. 
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hand skulle diskuteras mellan regeringen och de berörda fackförbunden. Under 

andra hälften av 1950-talet hade LO en mer avvaktande inställning, som i början 

av 1960-talet övergick till att bli tydligt avvisande och nu började man också tona 

ner behovet av ny arbetskraft. Det aktuella behovet skulle enligt LO lösas genom 

överbliven arbetskraft från strukturomvandlingarna. Ett av resultaten från för-

handlingarna mellan parterna hösten 1965 var, som vi såg ovan, mer eller mindre 

det LO krävde 1951. Talet om att prioritera kvinnor före arbetskraftsinvandring 

återkom på ett tydligt sätt i början av 1970-talet, vilket jag återkommer till i näs-

ta avsnitt. Frågan som skall diskuteras i detta kapitel är den tes som jag förde 

fram tidigare om att LO:s tal om att prioritera kvinnor och andra partiellt arbets-

föra före arbetskraftsinvandring bottnade i en konkurrensbegränsningsstrategi 

med ambitionen att behålla den rådande arbetskraftsbristen. 

Redan inledningsvis kan man säga att konkreta handlingar som kan styrka att 

LO menade allvar med sitt tal om gifta kvinnor och andra partiellt arbetsföra 

som alternativ till arbetskraftsinvandring nästan är obefintliga i källmaterialet. De 

första tydliga fackliga ställningstagandena för kvinnornas inträde på arbetsmark-

naden kom inte förrän i början av 1960-talet. Vid 1961 års LO-kongress fattades 

beslut om att höja kvinnornas löner (frågan om lika lön för lika arbete) och verka 

för familjpolitiska, utbildningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder för 

att förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden.330 Året innan hade skrif-

ten Kvinnan och förvärvsarbetet publicerats på uppdrag av LO:s kvinnoråd.331 

Under 1966 års kongress kom ett klart budskap. I samband med en diskussion 

om arbetskraftsinvandring ansågs det att behovet av arbetskraft i Sverige i ringa 

grad kunde uppfyllas genom ”import av utländsk arbetskraft” då det i de flesta 

länder rådde full sysselsättning och knapphet på arbetare. Därför borde arbets-

kraftsbristen lösas genom att större utrymme skapades åt kvinnorna.332 Dessa tre 

                                                 
330 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1961, Stockholm, s 179ff. Det var 
Kommunalarbetareförbundet som väckte diskussionen genom en motion, nr. 18. FN 
organet ILO:s Likalönskonvention från 1951 ratificerades av Sverige först 1962 efter att 
LO och SAF 1960 kommit överens om att rekommendera sina förbund att fram till 1965 
ta bort kvinnolönerna från avtalen. Om detta se Ylva Waldemarsson 2000, särskilt kapi-
tel 5. Om lika lön se också Qvist, Gunnar Statistik och politik: Landsorganisationen och 
kvinnorna på arbetsmarknaden, Stockholm 1974, s 97-110, Hirdman, Yvonne 1998, s 
19-60 och Waldemarson, Ylva 1998, s 75-115. Frågan om lika lön hade varit på tapeten 
och diskuterats inom socialdemokratin lång tid tillbaka, redan runt sekelskiftet 1900. 
Om detta se Carlsson, Christina 1986, s 261-264. Waldemarson skriver vidare i en fot-
not i sin avhandling att LO i 1909 och 1917 års kongresser ”helt kort förklarat ’sin prin-
cipiella anslutning’ till likalönefrågan. Se Waldemarson, Ylva 2000, fotnot 12 på s 156. 
Att frågan fortfarande inte är riktigt löst är intressant, likaså att det var just Kommunal 
som tog upp frågan i 1961 års kongress.  
331 Norling, Jan-Erik Kvinnan och förvärvsarbetet, Stockholm 1960. 
332 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1966, s 381. 
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handlingar är de första som kan tydas som ett val av kvinnorna i källmaterialet, 

bortsett från den retorik som förekom i remissyttrande och artiklar i tidskriften 

Fackföreningsrörelsen och verksamhetsberättelserna. Ett mer konkret handlande 

från LO:s sida på arbetsmarknaden dröjde ända till 1973 då man genom trepart-

alliansen verkade för bildandet av de s.k. anpassningsgrupperna vilka skulle för-

bereda arbetsplatserna för kvinnor, handikappade och äldres behov genom att 

försöka fånga upp de anställdas problem i arbetet, samt deras önskemål om bätt-

re förhållanden. 1976 planerade LO en studiecirkelutbildning för uppemot 

20.000 förtroendevalda i anpassningsgrupperna för att fördjupa diskussionen om 

anpassningen av arbetsplatserna till de partiellt arbetsföras behov.333 

Infrastruktur att agera inom för att göra verklighet av sitt tal om kvinnorna 

saknades inte för LO. För det första kunde LO handla genom den facklig-

politiska samverkan, men källmaterialet pekar inte på något initiativ alls från 

LO:s sida om att diskutera kvinnornas arbete med partiet eller myndigheterna 

eller på någon uppföljning av de krav som ställdes i remissyttranden. I LO:s re-

missvar på långtidsutredningarna 1950 och 1955 lämnade LO utredningens för-

slag på lösning av arbetskraftsbristen, de gifta kvinnorna och invandringen utan 

kommentarer. I remissvaret över 1959 års utredning tonade LO ner problembil-

den och ansåg att arbetskraftsbehovet var överdrivet och att det inte föranledde 

några åtgärder ens för de gifta kvinnornas inträde på arbetsmarkmarknaden och 

att problemet skulle lösas genom rationaliseringar och inte expandering av ar-

betskraften. I stället för att diskutera hur arbetskraftsbristen kunde lösas i dessa 

remissvar, valde LO att argumentera för den fulla sysselsättningen.334 Inte heller i 

styrelseprotokoll förekom några diskussioner som skulle indikera att LO tog ini-

tiativ till kvinnornas inträde på arbetsmarknaden under den aktuella perioden. 

För det andra fanns Arbetsmarknadens kvinnonämnd (AKN), som bildades 

1951 tillsammans av LO, SAF och TCO, för att just diskutera och agera för fler 

kvinnor på arbetsmarknaden. Dess främsta uppgift var att finna åtgärder som 

                                                 
333 ARAB 2964: F02: 01 flera handlingar; ARAB 2964: F02: 04 flera handlingar. 1981 
fanns drygt 5 000 anpassningsgrupper i landet, framför allt i företag med fler än 50 an-
ställda. Se ARAB 2964: 02: 08 ”Anpassningsverksamheten”. Anpassningsgrupperna be-
stod av arbetsförmedlare, arbetsgivare och representanter från fackliga organisationer. I 
utbildningen lades stor vikt vid solidaritetsbegreppet; ”solidaritet, ett ord som bör kom-
ma till flitig användning i cirkeldiskussionen”. Studiematerialet genomsyrades av fackfö-
reningsrörelsens och arbetarrörelsens ideologi och anpassades för att i klarspråk påverka 
attityderna. 
334 LO-arkiv, VB 1951, s 250ff ”Långtidsprogrammet 1951-1955”, VB 1957, s 264ff 
”1955 års långtidsutredning”, VB 1962, s 250ff”svensk ekonomi 1960-1965”. Se också 
med Kyle, Gunhild 1979, s 212 och Hirdman, Yvonne 1998, s 82f, 188. 
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skulle underlätta kvinnornas inträde på arbetsmarknaden.335 Yvonne Hirdman, 

som har undersökt diskussionerna som föregick AKN:s bildande, menar att SAF 

hade en tydlig ekonomisk rationell inställning i sitt engagemang i AKN; fler kvin-

nor skulle ut på arbetsmarknaden i en tid av arbetskraftsbrist, men med reserva-

tionen att de inte skulle få samma lön som männen. SAF:s ekonomiska rationali-

tet fanns, enligt Hirdman, också hos LO, men den bottnade mer i lönepolitiska 

motiv.336 Hirdman menar att LO utåt betraktade arbetskraftsbristen som ett be-

kymmer, men inom AKN agerade utifrån ”kvalitativa motiv” i stället för SAFs 

”kvantitativa motiv”. LO betraktade AKN som en möjlighet till att förbättra vill-

koren för de kvinnor som redan var på arbetsmarknaden. För att få likalönefrå-

gan på dagordningen.337 LO hade dessutom en tvetydig inställning till AKN. 

Hirdman menar att medan SAF tog AKN på allvar och skickade sina mest pro-

minenta representanter för att diskutera hur man kunde påverka attityderna till 

kvinnors arbete på arbetsmarknaden, hur hemmafruarna skulle rationalisera 

hemarbetet och frigöra tid för ett arbete utanför hemmet, nöjde LO sig med att 

sända mindre namnkunniga representanter till dessa möten och tycktes inte ha 

tagit AKN:s arbete på allvar.338 

LO valde alltså att betrakta AKN som en plattform för att sätta kvinnolöner-

na på dagordningen i stället för att agera utifrån AKN:s främsta uppgift, att främ-

ja kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. Med denna inställning såg LO inte 

nämnden som en arena där talet om att prioritera de gifta kvinnorna före arbets-

kraftsinvandring för att lösa arbetskraftsbristen kunde befästas. Med detta visade 

LO vad arbetskraftsbristen och den fulla sysselsättningen kunde användas till: 

sätta de befintliga medlemmarnas intressen i centrum. Detta låter sig tolkas som 

att talet om att använda kvinnorna inte tycks ha varit allvarligt menat utan att 

                                                 
335 LO:s kvinnoråd, som bildades några innan, 1947, med bl.a. uppgiften att bevaka och 
tillvarata de kvinnliga medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden, samt genom agita-
tion och upplysning värva nya medlemmar och aktivera de redan befintliga medlemmar-
na, välkomnade AKN och såg det som en resursförstärkning och en tillgång. Waldemar-
son, Ylva 2000, s 76, 107, fotnot 62 på s 173; Waldemarson, Ylva 1998, s 118. 
336 Hirdman, Yvonne 1998, s 85ff., citat s 86f. 
337 Hirdman, Yvonne 1998, s 85ff., 106f, citat 1 s 86f, citat 2 s 106. 
338 Hirdman, Yvonne 1998, s 107. Även Christina Florin och Bengt Nilsson skriver att 
det fanns ett hårt motstånd inom LO centralt mot AKN. Se Florin, Christina & Nilsson, 
Bengt 2000, s 41. Förhandlingarna med SAF, inom ramen för AKN, resulterade enligt 
Bill Sund i att likalönefrågan fick en lösning med ”lika lön för likvärdig arbetsinsats men 
med vissa förbehåll”, se Sund, Bill “Kvinnolön och arbetarskydd“ i Kvinnolön, arbets-
miljö, jobb; Beklädnadsfackförbundets kamp 1940-1990, Stockholm 1991, s 33f. Gun-
nar Qvist menar att likalönefrågan för LO inte var en fråga om kvinnors ovillkorliga 
rätt, utan en fråga där arbetsmarknadens behov av arbetskraft och i någon mån familjens 
försörjningsbehov stod i centrum. Se Qvist, Gunnar 1974, s 21, 113. 
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handlingar är de första som kan tydas som ett val av kvinnorna i källmaterialet, 

bortsett från den retorik som förekom i remissyttrande och artiklar i tidskriften 

Fackföreningsrörelsen och verksamhetsberättelserna. Ett mer konkret handlande 

från LO:s sida på arbetsmarknaden dröjde ända till 1973 då man genom trepart-

alliansen verkade för bildandet av de s.k. anpassningsgrupperna vilka skulle för-

bereda arbetsplatserna för kvinnor, handikappade och äldres behov genom att 

försöka fånga upp de anställdas problem i arbetet, samt deras önskemål om bätt-

re förhållanden. 1976 planerade LO en studiecirkelutbildning för uppemot 

20.000 förtroendevalda i anpassningsgrupperna för att fördjupa diskussionen om 

anpassningen av arbetsplatserna till de partiellt arbetsföras behov.333 
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eller på någon uppföljning av de krav som ställdes i remissyttranden. I LO:s re-

missvar på långtidsutredningarna 1950 och 1955 lämnade LO utredningens för-

slag på lösning av arbetskraftsbristen, de gifta kvinnorna och invandringen utan 

kommentarer. I remissvaret över 1959 års utredning tonade LO ner problembil-

den och ansåg att arbetskraftsbehovet var överdrivet och att det inte föranledde 

några åtgärder ens för de gifta kvinnornas inträde på arbetsmarkmarknaden och 

att problemet skulle lösas genom rationaliseringar och inte expandering av ar-

betskraften. I stället för att diskutera hur arbetskraftsbristen kunde lösas i dessa 

remissvar, valde LO att argumentera för den fulla sysselsättningen.334 Inte heller i 

styrelseprotokoll förekom några diskussioner som skulle indikera att LO tog ini-

tiativ till kvinnornas inträde på arbetsmarknaden under den aktuella perioden. 

För det andra fanns Arbetsmarknadens kvinnonämnd (AKN), som bildades 

1951 tillsammans av LO, SAF och TCO, för att just diskutera och agera för fler 

kvinnor på arbetsmarknaden. Dess främsta uppgift var att finna åtgärder som 

                                                 
333 ARAB 2964: F02: 01 flera handlingar; ARAB 2964: F02: 04 flera handlingar. 1981 
fanns drygt 5 000 anpassningsgrupper i landet, framför allt i företag med fler än 50 an-
ställda. Se ARAB 2964: 02: 08 ”Anpassningsverksamheten”. Anpassningsgrupperna be-
stod av arbetsförmedlare, arbetsgivare och representanter från fackliga organisationer. I 
utbildningen lades stor vikt vid solidaritetsbegreppet; ”solidaritet, ett ord som bör kom-
ma till flitig användning i cirkeldiskussionen”. Studiematerialet genomsyrades av fackfö-
reningsrörelsens och arbetarrörelsens ideologi och anpassades för att i klarspråk påverka 
attityderna. 
334 LO-arkiv, VB 1951, s 250ff ”Långtidsprogrammet 1951-1955”, VB 1957, s 264ff 
”1955 års långtidsutredning”, VB 1962, s 250ff”svensk ekonomi 1960-1965”. Se också 
med Kyle, Gunhild 1979, s 212 och Hirdman, Yvonne 1998, s 82f, 188. 
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skulle underlätta kvinnornas inträde på arbetsmarknaden.335 Yvonne Hirdman, 

som har undersökt diskussionerna som föregick AKN:s bildande, menar att SAF 

hade en tydlig ekonomisk rationell inställning i sitt engagemang i AKN; fler kvin-

nor skulle ut på arbetsmarknaden i en tid av arbetskraftsbrist, men med reserva-

tionen att de inte skulle få samma lön som männen. SAF:s ekonomiska rationali-

tet fanns, enligt Hirdman, också hos LO, men den bottnade mer i lönepolitiska 

motiv.336 Hirdman menar att LO utåt betraktade arbetskraftsbristen som ett be-

kymmer, men inom AKN agerade utifrån ”kvalitativa motiv” i stället för SAFs 

”kvantitativa motiv”. LO betraktade AKN som en möjlighet till att förbättra vill-

koren för de kvinnor som redan var på arbetsmarknaden. För att få likalönefrå-

gan på dagordningen.337 LO hade dessutom en tvetydig inställning till AKN. 

Hirdman menar att medan SAF tog AKN på allvar och skickade sina mest pro-

minenta representanter för att diskutera hur man kunde påverka attityderna till 

kvinnors arbete på arbetsmarknaden, hur hemmafruarna skulle rationalisera 

hemarbetet och frigöra tid för ett arbete utanför hemmet, nöjde LO sig med att 

sända mindre namnkunniga representanter till dessa möten och tycktes inte ha 

tagit AKN:s arbete på allvar.338 

LO valde alltså att betrakta AKN som en plattform för att sätta kvinnolöner-

na på dagordningen i stället för att agera utifrån AKN:s främsta uppgift, att främ-

ja kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. Med denna inställning såg LO inte 

nämnden som en arena där talet om att prioritera de gifta kvinnorna före arbets-

kraftsinvandring för att lösa arbetskraftsbristen kunde befästas. Med detta visade 

LO vad arbetskraftsbristen och den fulla sysselsättningen kunde användas till: 

sätta de befintliga medlemmarnas intressen i centrum. Detta låter sig tolkas som 

att talet om att använda kvinnorna inte tycks ha varit allvarligt menat utan att 

                                                 
335 LO:s kvinnoråd, som bildades några innan, 1947, med bl.a. uppgiften att bevaka och 
tillvarata de kvinnliga medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden, samt genom agita-
tion och upplysning värva nya medlemmar och aktivera de redan befintliga medlemmar-
na, välkomnade AKN och såg det som en resursförstärkning och en tillgång. Waldemar-
son, Ylva 2000, s 76, 107, fotnot 62 på s 173; Waldemarson, Ylva 1998, s 118. 
336 Hirdman, Yvonne 1998, s 85ff., citat s 86f. 
337 Hirdman, Yvonne 1998, s 85ff., 106f, citat 1 s 86f, citat 2 s 106. 
338 Hirdman, Yvonne 1998, s 107. Även Christina Florin och Bengt Nilsson skriver att 
det fanns ett hårt motstånd inom LO centralt mot AKN. Se Florin, Christina & Nilsson, 
Bengt 2000, s 41. Förhandlingarna med SAF, inom ramen för AKN, resulterade enligt 
Bill Sund i att likalönefrågan fick en lösning med ”lika lön för likvärdig arbetsinsats men 
med vissa förbehåll”, se Sund, Bill “Kvinnolön och arbetarskydd“ i Kvinnolön, arbets-
miljö, jobb; Beklädnadsfackförbundets kamp 1940-1990, Stockholm 1991, s 33f. Gun-
nar Qvist menar att likalönefrågan för LO inte var en fråga om kvinnors ovillkorliga 
rätt, utan en fråga där arbetsmarknadens behov av arbetskraft och i någon mån familjens 
försörjningsbehov stod i centrum. Se Qvist, Gunnar 1974, s 21, 113. 



148   I   zeki yalcin  ✍  Facklig gränspolitik…

 

 148

man valde att uppmärksamma eller negligera kvinnorna som en lösning på ar-

betskraftsbristen allt efter sammanhang.  

Det är möjligt att se LO:s agerande i AKN som ett resultat av tidigare diskus-

sioner kring kvinnolönerna inom organisationen. Redan 1943 hade LO bildat en 

kvinnolönekommitté, vars betänkande godkändes av LO:s representantskap 

1946. Enligt betänkandet skulle LO bl.a. uppta centrala förhandlingar med SAF 

för att höja kvinnolönerna och stödja förbund med många kvinnliga medlemmar. 

Året efter bildades LO:s kvinnoråd. Enligt Ylva Waldemarson kom likalönefrå-

gan att bli central för Kvinnorådet under hela dess existens, från 1947 till 1967. 

LO:s fokus på diskussionerna inom AKN kan därför ses mot denna bakgrund, 

men Waldemarson konstaterar också att likalönefrågan stötte på hårt motstånd; 

inte bara från arbetsgivarna, utan också från LO. Waldemarson räknar upp, ur 

rådets synpunkt, fem hinder internt inom LO; (i) att kvinnorna utgjorde en sämre 

arbetskraft, (ii) att likalönen inte fick gå ut över de manliga medlemmarna, (iii) 

likalön fick inte gå ut över de kvinnliga medlemmarna, (iv) likalön fick inte ut-

mana LO:s främsta arbetsmarknadspolitiska målsättning vid denna tid, den fulla 

sysselsättningen och (v) lojaliteten, kvinnorådet fick ett begränsat handlingsut-

rymme och förutsattes visa lojalitet mot de av LO uppdragna riktlinjerna i den 

övriga verksamheten.339  

Dessa hinder internt inom LO för likalönefrågan gör att LO:s engagemang 

inom AKN för högre kvinnolöner kan ifrågasättas. Klas Åmark skriver om kvin-

nolönefrågan att den drevs av två olika aktörer; dels progressiva kvinnor, dels 

konservativa manliga arbetare. Skillnaden dem emellan var att de konservativa 

manliga arbetarna agerade med baktanken att arbetsgivare som skulle tvingas 

betala lika mycket till en kvinna hellre skulle anställa en man.340 Gunnel Karlsson 

menar i sin tur att det fanns en tyst överenskommelse mellan SAF och LO under 

1950-talet om att de gifta kvinnorna var ”handikappade” på arbetsmarknaden 

p.g.a. hög frånvaro och således inte var populära i arbetslivet.341 Med hänvisning 

till Jonas Elmdahl menar Hirdman att ingen part föreslog att skapa ett större ut-

rymme för kvinnorna på arbetsmarknaden i början av 1950-talet. Problemlös-

ningen sökte LO i stället i rationalisering av jordbruket och överföring av arbets-

kraftsöverskottet från de nedlagda branscherna till dem där arbetskraft behöv-

des.342 

                                                 
339 Waldemarson, Ylva 1998, s 76. 
340 Åmark, Klas i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) 1989, s 71. Se också Qvist, Gunnar 1974, s 
95 och Hirdman, Yvonne 1998, s 22 för liknande resonemang.  
341 Karlsson, Gunnel Manssamhället till behag? Sveriges Socialdemokratiska kvinnoför-
bud, Stockholm 1990, s 90. 
342 Hirdman, Yvonne 1998, s 78f , 84f. 
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Mot denna bakgrund kan man nu undra om LO menade allvar med sitt tal 

om att prioritera de gifta kvinnorna före arbetskraftsinvandring. Om LO trots allt 

menade allvar så borde detta synas i samband med LO:s agerande inom AKN 

eller i remissyttranden över långtidsutredningarna 1950, 1955 och 1959 som pe-

kade på fortsatt arbetskraftbehov och nödvändigheten av särskilda åtgärder för 

att främja de gifta kvinnornas inträde på arbetsmarknaden parallellt med arbets-

kraftsinvandring. LO borde i dessa remissvar lyfta fram de gifta kvinnorna och 

diskutera hur detta skulle kunna gå till. Men som vi såg ovan var LO tyst i ytt-

randen över 1950 och 1955 års utredningar och tonade i stället ned arbetskrafts-

behovet och menade att det inte ens fanns behov för de gifta kvinnornas inträde 

på arbetsmarknaden. 

Det är troligt att denna tystnad, som Hirdman påpekar, berodde på hemma-

fruidealet.343 Men i så fall blir LO:s framhävande av de gifta kvinnorna som al-

ternativ till arbetskraftsinvandring och talet om att de borde prioriteras före ar-

betskraftsinvandrare inkonsekvent. När det gäller de övriga partiellt arbetsföra 

grupperna, såsom handikappade, som tillsammans med de gifta kvinnorna lyftes 

fram av LO som alternativ till utländsk arbetskraft, visar forskningen att LO även 

här höll sig avvaktande. Sociologen Martha Blomqvist visar i sin avhandling om 

de fysiskt handikappades plats i arbetslivet att löntagarorganisationerna var skep-

tiska till att underlätta funktionshindrades möjligheter att konkurrera med ”nor-

mala” arbetare.344 Vad jag försöker säga här är att LO var inkonsekvent och hade 

en tvetydighet i sitt agerande, eller som Hirdman formulerat det, så talade LO 

med en ”kluven tunga”.  

LO kalkylerade sannolikt med att en lösning av arbetskraftsbristen genom de 

gifta kvinnorna och andra partiellt arbetsföra skulle ta mycket längre tid än alter-

nativet arbetskraftsinvandring. Dessutom visste LO att de partiellt arbetsföra inte 

var attraktiva på arbetsmarknaden. Vidare härskade ett hemmafruideal i samhäl-

let, som LO indirekt stödde, och som inte underlättade de gifta kvinnornas inträ-

de på arbetsmarknaden. Sambeskattningen var ett annat hinder. LO var medveten 

om dessa hinder. Utifrån LO:s kalkylering om full sysselsättning och vad den 

kunde användas till kan man göra antagandet att ju längre arbetskraftsbristen 

varade, desto större chanser hade LO att skaffa sig kontroll över villkoren på ar-

betsmarknaden. LO-linjen att ”lösa arbetskraftsbristen” med partiellt arbetsföra 

var inget annat än en strategi för att fördröja en lösning på arbetskraftsbristen.  
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man valde att uppmärksamma eller negligera kvinnorna som en lösning på ar-

betskraftsbristen allt efter sammanhang.  

Det är möjligt att se LO:s agerande i AKN som ett resultat av tidigare diskus-
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sysselsättningen och (v) lojaliteten, kvinnorådet fick ett begränsat handlingsut-
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rymme för kvinnorna på arbetsmarknaden i början av 1950-talet. Problemlös-
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339 Waldemarson, Ylva 1998, s 76. 
340 Åmark, Klas i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) 1989, s 71. Se också Qvist, Gunnar 1974, s 
95 och Hirdman, Yvonne 1998, s 22 för liknande resonemang.  
341 Karlsson, Gunnel Manssamhället till behag? Sveriges Socialdemokratiska kvinnoför-
bud, Stockholm 1990, s 90. 
342 Hirdman, Yvonne 1998, s 78f , 84f. 
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När ekonomin växte som starkast, under första hälften av 1960-talet, och fle-

ra aktörer pekade på ett ökat behov av arbetskraftsinvandring valde LO att tona 

ner arbetskraftsbristen i sitt yttrande över 1959 års långtidsutredning. Anledning-

en var att Rehn-Meidnermodellen, i den kontext som diskuteras här, hade börjat 

tillämpas av regeringen 1958 då regeringen startade stimuleringsåtgärder i form 

av familjebidrag och startbidrag för att öka den geografiska rörligheten hos den 

inhemska arbetskraften.345 LO:s nedtoning av kvinnor och andra partiellt arbets-

föra som lösning på arbetskraftsbristen till förmån för stimulerande åtgärder för 

den ”ordinarie arbetskraften”, för att på så sätt främja den geografiska rörlighe-

ten, berodde därför på det faktum LO insåg att möjligheterna att genomföra mo-

dellen vara goda från slutet av 1950-talet. En förutsättning var dock att den fulla 

sysselsättningen på arbetsmarknaden kunde bibehållas.  

För de gifta kvinnornas inträde på arbetsmarknaden i den omfattning som 

krävdes för att lösa arbetskraftsbristen krävdes strukturella förändringar i sam-

hället, bl.a. en uppbyggnad av daghemssystemet. Detta skulle ta tid och påbörja-

des inte förrän i mitten av 1960-talet. Enligt Gunnel Karlsson hade LO då en på-

drivande roll i denna utveckling.346 1960-talet var också en tid då jämställdhets-

frågan började mogna som en politisk fråga och arbetsmarknaden successivt an-

passades till fler kvinnor. Olika reformer, såsom deltidsarbete och halvtidsskift, 

diskuterades flitigt för att skapa direkta incitament för kvinnor att söka sig till 

arbetsmarknaden. Förutom avskaffandet av kvinnolönerna inom LO/SAF områ-

det 1960 så avskaffades nattarbetsförbudet för kvinnor i industrin 1962 och sär-

beskattning infördes från 1971. Parallellt med dessa reformer ändrades den socio-

ekonomiska strukturen för familjen från en-försörjarfamilj till två-försörjarfamilj, 

d.v.s. för familjens ekonomiska överlevnad krävdes också att hemmafruarna bör-

jade arbeta utanför hemmet. Kvinnoemancipationen ställde krav på det politiska 

etablissemanget och på arbetsmarknadens parter. Inom fackföreningsrörelsen 

som länge, åtminstone indirekt, försvarat hemmafruidealet började genusuppfatt-

ningen luckras upp. Hirdman summerar denna utveckling under benämningen 

jämställdhetsdiskurs. Till de faktorer som underlättade kvinnornas breda inträde 

på arbetsmarknaden bör tilläggas den rekordstora ekonomiska utvecklingen mel-

lan 1959 och 1965 och prognoser om fortsatt stark ekonomisk expansion samt 

den offentliga sektorns successiva expansion från 1960-talet och framåt där LO 

                                                 
345 LO-arkiv VB 1959, s 206ff. ”Åtgärder för främjande av full sysselsättning”. 
346 Hon menar också att överenskommelsen mellan LO och SAF om att avskaffa de sär-
skilda kvinnolönerna 1960 och diskussionen om solidarisk lönepolitik användes som 
argument för uppbyggnaden av daghemssystemet. Karlsson, Gunnel 1990, s 120. 
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var en av huvudarkitekterna.347 Det var i samband med denna utveckling LO mer 

uttryckligt började säga nej till arbetskraftsinvandringen. Men vi kan inte gå hän-

delserna i förväg och tro att LO inväntade en sådan utveckling för att bestämma 

sig för kvinnorna. LO kunde med all sannolikhet inte sia om framtiden. Därför 

borde det finnas en annan orsak till LO:s senfärdiga agerande, men låt oss först 

titta på hur tidigare forskning har förklarat LO:s agerande. 

Enligt Gunhild Kyle betraktade LO under 1950-talet inte de gifta kvinnornas 

yrkesarbete som en avgörande nationalekonomisk tillgång. Därför dröjde det till 

mitten av 1960-talet innan organisationen såg de gifta kvinnorna som lösning på 

arbetskraftsbristen, särskilt i den växande offentliga sektorn. LO:s beslut skall då 

också, enligt Kyle, ha varit kopplat till den kärva bostadsproblematiken: med fle-

ra kvinnor i stället för invandrare på arbetsmarknaden behövde man inte bygga 

nya bostäder.348 Jesper Johansson är inne på samma spår och skriver att det var 

LO:s insikt om den ekonomiska högkonjunkturen och välfärdsstatens utbyggnad 

i kombination med rådande könsarbetsdelning och genusnormer som gjorde att 

fackföreningsrörelsen gav ”klartecken” för arbetskraftsinvandringen under 1950-

talet för att lösa arbetskraftsbristen. Fackföreningsrörelsens inflytande över den 

utomnordiska arbetskraftsinvandringen skall, enligt Johansson, också ha haft 

betydelse för LO:s val. När sedan feminiseringen av arbetsmarknaden ökade un-

der 1960-talet skall, enligt Johansson, LO ha valt kvinnorna.349  

Men frågan återstår på vilket sätt detta ”klartecken” för arbetskraftsinvand-

ring gavs av fackföreningsrörelsen under 1950-talet. De två tillfällen då LO gav 

klartecken för invandring är dels 1954 års överenskommelse om den nordiska 

gemensamma arbetsmarknaden, dels utländsk kvinnlig arbetskraft till svenska 

hushåll 1956 (se nedan). I min genomgång av källmaterialet ser jag att LO fram 

till mitten av 1950-talet i olika sammanhang argumenterade för de inhemska ar-

betskraftsreserverna och sedan var tyst under drygt ett halvt årtionde. Att tolka 

en tystnad är svårt, men om det skall tolkas som att LO gav sitt medgivande till 

arbetskraftsinvandring så var det i all fall inte ett klartecken, snarare ett otydligt, 

passivt accepterande. En möjlig tolkning till varför LO från mitten av 1950-talet 

höll tyst i frågan kan vara införandet av kollektiva avtal från 1956, vilket skapa-

de tydligare förutsättningar för konkurrensbegränsning. När behovet av kvinnlig 

arbetskraft för den växande offentliga sektorn blev tydligt i mitten av 1960-talet, 

var det som både Kyle och Johansson påpekat, ett enkelt val för LO att välja 

                                                 
347 Hirdman, Yvonne 1998, s 159ff., 238ff; Löfström, Åsa “Kommentarer till Meyerson 
& Petersen” i Ekonomisk debatt, 1997, nr 2; Karlsson, Gunnel 1990, s 97ff. 
348 Kyle, Gunhild 1979, s 212, 219ff., 230ff. 
349 Johansson, Jesper 2008, s 130f, 149f. 
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kvinnorna då deras inträde på arbetsmarknaden skulle ske inom en ny bransch 

och utan konkurrens med LO:s medlemmar. Detta visar att LO:s handlande ut-

gick från de befintliga medlemmarnas intressen. Denna slutsats kan också dras av 

följande exempel. Som vi såg ovan ansåg LO 1954 att de utomnordiska arbets-

kraftsinvandrarna var ”mindre önskvärda”. Två år senare uttalade sig LO dock i 

en remiss över en utredning om utländsk kvinnlig arbetskraft för svensk hushålls-

arbete, och i sitt remissvar skrev man att; 

 
LO har för sin del ingen erinran mot den föreslagna överföringen av kvinnlig ar-

betskraft från utlandet till de svenska hemmen under förutsättning att denna 

överföring sker genom arbetsmarknadsmyndigheters försorg eller under kontroll 

av dessa.350  

 

En fråga här skulle kunna vara om LO enbart var emot utländsk manlig arbets-

kraft? Här skall vi också komma ihåg att LO, åtminstone i sina uttalanden, var 

emot att invandrare placerades i låglönebranscher. Överföring av kvinnlig arbets-

kraft i ovanstående exempel handlade dock om hushållsarbete: en traditionellt 

lågavlönad yrkesgrupp, som LO redan i början 1900-talet valde bort i sin organi-

sation.351 Berodde LO:s ställningstagande då på att de utländska hembiträdena 

inte var konkurrenter till de organiserade arbetarna? Eftersom det är föga sanno-

likt att LO försökte bana väg för de svenska kvinnornas inträde på arbetsmark-

naden genom de utländska hembiträdena är det möjligt att LO:s godkännande av 

denna arbetskraft berodde på att den skedde utanför den reguljära arbetsmark-

naden och därmed inte hotade LO:s medlemmar. 

Rekrytering av utländska hembiträden fortsatte fram till 1972 då LO i ett ytt-

rande till Inrikesdepartementet framhöll att rådande bestämmelser som möjlig-

gjorde anställning av utlänningar utan arbetstillstånd för hushållsarbete skapade 

ytor för att kringgå invandringsbestämmelserna och därför borde avskaffas.352 

Det är möjligt att invandrarkvinnorna efter en viss tid i landet som hembiträden 

började ta arbete på den reguljära arbetsmarknaden och således blev konkurren-

ter till de organiserade arbetarna. Att de utländska hembiträden blev intressanta 

för LO först när de började ta jobb på den reguljära arbetsmarknaden tyder åter-

igen på att LO:s agerande var starkt inriktat på konkurrensbegränsning.353  

                                                 
350 LO-arkiv VB 1956, s 264 ”Social hjälp”. 
351 Moberg, Kerstin 1978. 
352 LO-arkiv Yttranden till offentlig myndighet (hädanefter YOM) 1972, s 71f. ”Arbets-
tillstånd för anställning av utländsk arbetskraft i enskilt hushåll.”  
353 En annan orsak till LO:s ändrade uppfattning skulle kunna vara den s.k. ”pigdebat-
ten” i början av 1970-talet, men LO:s agerande är tydligt när man motiverar den ändra-
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Man kan också fråga sig om det verkligen fanns risk för den underbudskon-

kurrens eller utbytbarhet som LO verkade vara rädd för om arbetsgivarna fick fri 

tillgång till arbetskraft genom arbetskraftsinvandringen. Möjligtvis före 1956, 

men inte efter då de kollektiva avtalen infördes och inkluderade också den oorga-

niserade arbetskraften. LO:s tystnad kring arbetskraftsinvandringen från mitten 

av 1950-talet berodde nog på den konkurrensbegränsning som de kollektiva avta-

len innebar.  

Eftersom LO inte längre behövde oroa sig för konkurrens, blir organisatio-

nens yttrande över 1959 års långtidsutredning med nedtoning av arbetskraftsbe-

hovet och uttalandet om att det inte ens fanns ett större behov för de gifta kvin-

norna på arbetsmarknaden en synnerligen en svår nöt att knäcka. Särskilt då 

1960-talets början var efterkrigstidens mest expansiva period. Om arbetsgivarna 

fortsatte att få fri tillgång till arbetare, inhemska eller utländska, och oavsett om 

deras anställningsvillkor styrdes upp av kollektiva avtal eller inte, så skulle LO gå 

miste om verktyget full sysselsättning. Det verktyget var viktigt för LO i början av 

1960-talet för att strypa de olönsamma branschernas tillgång till arbetskraft och 

därigenom få igång strukturomvandlingar. De friställda arbetarna skulle sedan 

förflyttas genom stimulerande åtgärder till de områden där det fanns behov av 

arbetskraft, så som LO argumenterade i sitt yttrande över 1959 års långtidsut-

redning. För att få igenom strukturomvandlingarna behövde LO behålla den fulla 

sysselsättningen och för det krävdes en kontroll över arbetsmarknadens tillgång 

till arbetskraft. Det var därför LO tonade ner arbetskraftsbehovet i en tid då det 

var som störst. Regeringens tillämpning av Rehn-Meidner modellen i slutet av 

1950-talet och den expansiva ekonomin från 1959 bedömdes säkerligen av LO 

som ypperliga förutsättningar för att implementera sin ekonomiska politik fullt 

ut. Men detta krävde, som sagt, att arbetskraftsstyrkan inte expanderades, varken 

med inhemska eller med utländska arbetare.  

Jag håller således med Hirdman om att talet om att prioritera kvinnorna före 

arbetskraftsinvandring inte var annat än en strategi för att behålla arbetskrafts-

bristen,354 samt med Lundh och Lundqvist om att LO:s agerande alltid utgick 

ifrån en kontext av full sysselsättningspolitik och inställningen att invandringen 

inte fick äventyra den fulla sysselsättningen, strukturomvandlingen eller den soli-

dariska lönepolitiken.355  

                                                                                                                                               
de inställningen genom att hänvisa till att de invandrade kvinnorna tog sig förbi invand-
ringsbestämmelserna.  
354 Hirdman, Yvonne 1998, s 83f, 186ff. 
355 Lundh, Christer i Arbetarhistoria 1994, nr 70, s 35f.; Lundqvist, Torbjörn  2002 
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Låt oss dock backa i kronologin och fråga varför LO då gav sitt medgivande 

till utredningen om arbetskraftsinvandringen? Mot den empiriska redovisning 

som har gjorts i detta kapitel kan vi konstatera att arbetskraftsinvandringen var 

lågt prioriterat av LO. Fanns det då olika uppfattningar inom LO-ledningen när 

beslutet togs 1946 eller var beslutet en kompromiss? Den empiriska genomgången 

har visat att detta är högst sannolikt bl.a. med olika uppfattningar hos Rehn och 

Meidner 1946. Källmaterialet kan dock också tolkas som att LO accepterade ut-

redningens tillkomst som ett sätt att ta udden av frågan. Denna tolkning kan gö-

ras dels mot bakgrunden av de krav och det ofria lönearbete de utländska arbe-

tarna ställdes inför, dels mot bakgrunden av strategin att ställa de partiellt arbets-

föra som alternativ till arbetskraftsinvandringen med vetskapen om att deras in-

träde på arbetsmarknaden skulle ta längre tid och att de var mindre attraktiva på 

arbetsmarknaden. Genom detta kunde LO fördröja lösningen på arbetskraftsbris-

ten.  

Bakom LO:s agerande finns förutom konkurrensbegränsning också en miss-

tänksamhet mot den utländska arbetskraften. Misstänksamheten riktades dock 

inte mot alla utländska arbetare. De som bedömdes kunna anpassa sig till den 

svenska fackliga kulturen var välkomna, framför allt de nordiska arbetarna. Det-

ta föranleder frågan om LO tillämpade en rangordning av olika arbetare. Det 

finns skäl att tro att LO förutom att vilja kontrollera hur många utländska arbe-

tare som skulle tas emot, också ville kontrollera när och vilka som skulle tas in. 

Detta innebär att LO gjorde en prioritering av olika typer av arbetarkategorier, 

sannolikt utifrån både de kortsiktiga och långsiktiga intressena, men också ut-

ifrån det fulla sysselsättningsmålet och organisationskulturella mål, d.v.s. vilka 

som bäst kunde anpassa sig till den fackliga kulturen och passa in i den homoge-

na medlemskåren. Min undersökning visar att denna prioriteringslista kunde se ut 

ungefär som följande;  

 

1. de manliga medlemmarna,  

2. de kvinnliga medlemmarna, 

3. de nordiska arbetskraftsinvandrarna,  

4. de icke-nordiska arbetskraftsinvandrarna, med socialdemokratisk fack-

lig tradition 

5. de gifta kvinnorna  

6. de andra partiellt arbetsföra  

7. de icke-nordiska arbetskraftsinvandrarna, utan facklig tradition  
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Prioriteringsordningen gällde under den period som undersöks i detta kapitel och 

utgick inte i första hand ifrån distinkta etnisk-kulturella skillnader utan mer ut-

ifrån arbetsmarknadens behov av arbetskraft vid olika tillfällen och olika arbe-

targruppers anpassningsbarhet till den svenska (manliga) fackligorganiserade ar-

betsmarknaden. Prioriteringarna gjordes således utifrån de redan organiserade 

manliga arbetarnas intressen. Detta innebär att LO utöver att eftersträva en kon-

troll över utbudet av arbetskraft på arbetsmarknaden, också försökte sätta grän-

ser för vilka som fick komma in på arbetsmarknaden, men också avgöra om och 

när de nya passade in. Denna essentialistiska människosyn innebar samtidigt en 

kategorisering och rasifiering av människor. 

En del förändringar skedde i prioriteringslistan från mitten av 1960-talet. De 

gifta kvinnorna började avancera till plats fyra på listan till följd av det växande 

välfärdssamhällets ökande behov av arbetskraft, då deras inträde på arbetsmark-

naden inte längre ansågs i första hand ske i konkurrens med de etablerade manli-

ga arbetarna inom industrin. De gifta kvinnorna avancerade ytterligare ett steg i 

början av 1970-talet då LO medverkade till bildandet av anpassningsgrupperna 

för att förbereda arbetsplatserna för kvinnor, handikappade och äldres behov. 

Följaktligen är vi nu långtifrån LO:s retoriska framhävanden och inne på organi-

sationens konkreta handlingar för de gifta kvinnornas och andra partiellt arbets-

föras inträde på den reguljära arbetsmarknaden. En annan konkret handling av 

LO i realpolitiken är från 1972 då man på egen hand nästintill fick ett stopp på 

den utomnordiska arbetskraftsinvandringen, vilket är ämnet för nästa avsnitt.  

 

Stopp för den utomnordiska arbetskraftsinvandringen 

Hösten 1965, vid de förhandlingar som skedde mellan parterna under Inrikesde-

partementets ledning och som jag behandlat ovan, fick fackförbunden i princip 

vetorätt i samband med tillståndsärenden. En intern cirkulärskrivelse från LO till 

alla fackförbund från den 9 februari 1972 visar hur denna vetorätt kunde utnytt-

jas. LO uppmanade fackförbunden i detta cirkulär att inte en mer restriktiv håll-

ning i samband med remisser om ny rekrytering av arbetskraft utomlands. Skri-

velsen förtjänar ett längre citat: 

 
Mycket talar för att en konjunkturuppgång kommer under den senare delen av 

1972. Vi vet erfarenhetsmässigt att konjunkturuppgången kommer att innebära 

ett arbetskraftsbehov inom näringslivet. Ett arbetskraftsbehov som gäller såväl 

outbildad som utbildad arbetskraft. Arbetsmarknadsstyrelsen redovisar även att 

antalet lediga platser inom näringslivet ökar. Arbetslösheten under 1971 har varit 

hög. Arbetslösheten i nuläget ligger även på en hög nivå. Arbetslöshetsstrukturen 
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har uppvisat att utöver att vissa branscher och yrkesgrupper har drabbats av en 

hög arbetslöshet så har framförallt kvinnorna, ungdomarna, den äldre arbetskraf-

ten och de handikappade drabbats av den högsta direkta arbetslösheten. När vi 

nu har att förvänta ett ökat arbetskraftsbehov inom näringslivet är det mycket 

väsentligt att dessa grupper erhåller de arbetstillfällen som uppstår. /…/ Arbetsgi-

varna kommer bl.a. att i stället ställa krav på en ökad invandring av utländsk ar-

betskraft från såväl de nordiska länderna (Finland) som från länderna utanför 

Norden. LO hemställer därför att förbunden aktualiserar denna fråga till sina lo-

kala och regionala organisationer och framhåller nödvändigheten av att dessa ak-

tivt medverkar till att lediga platser som uppstår inom företagen tillsätts med de 

inom landet arbetslösa eller undersysselsatta (bl.a. kvinnorna). Detta arbete bör 

ske i ett nära och aktivt samarbete med den lokala arbetsförmedlingen och Läns-

arbetsnämnden. /…/ De fackliga förtroendemän bör i alla sammanhang när ar-

betsgivaren aktualiserar nyanställningar framhålla dessa synpunkter för dem. 

Mot bakgrund av det ovan anförda hemställer LO att förbunden för en mera re-

striktiv politik vad det gäller att tillstyrka arbetstillstånd för icke nordisk arbets-

kraft. När det gäller den nordiska arbetskraften (främst från Finland) kan vi inte 

mot bakgrund av gällande nordiska arbetsmarknadsöverenskommelse vidtaga 

några restriktiva åtgärder.356 

 

LO:s klara budskap till fackförbunden var alltså att de i samband med remissytt-

randen skulle hålla en restriktivare förhållning än tidigare för att begränsa den 

utomnordiska arbetskraftsinvandringen. Till skillnad ifrån tidigare problematise-

rade LO nu också den nordiska invandringen, men som LO uttryckte det fanns 

det inte mycket att göra på den fronten p.g.a. gällande statliga överenskommelser 

genom den nordiska gemensamma arbetsmarknaden. 

Skrivelsen har behandlats av en del forskare tidigare. Tomas Hammar menar 

att LO:s krav på reglering av arbetskraftsinvandringen under andra hälften av 

1960-talet och denna interna cirkulärskrivelse var åtgärder för att skapa mer jäm-

likhet mellan de i landet invandrade och infödda arbetarna och att skrivelsen där-

för bör ses som ett solidaritetsuttryck med de invandrade arbetarna. Minskad 

invandring skulle också gynna dem. Han tillmäter detta cirkulär stor betydelse för 

arbetskraftsinvandringens drastiska minskning efter 1972 och menar att även om 

en del kontakter mellan LO, AMS och den socialdemokratiska regeringen kan ha 

förekommit så var det LO som med detta cirkulär satte stopp för arbetskraftsin-

vandringen.357  
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den 12 februari 1972.  
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Christer Lundh gör samma tolkning och förklarar LO:s agerande utifrån so-

cioekonomiska aspekter om fackliga ambitioner att dels styra invandringen för 

att den inte skulle äventyra den fulla sysselsättningen, strukturomvandlingarna 

och den solidariska lönepolitiken, dels försöka skapa likvärdiga förhållanden mel-

lan landets inhemska befolkning och de utländska arbetarna. Lundh menar vidare 

att LO:s inställning gjorde att den fackliga rörelsen anklagades av arbetsgivarna 

och den borgerliga pressen för att ha ett skråtänkande, för att föra en sockenpoli-

tik och innehålla främlingsfientliga moment.358  

Christina Johansson går i polemik mot Lundh och Hammars tolkning och 

menar att LO:s krav på stopp för den utomnordiska arbetskraftsinvandringen 

utöver de sociala och ekonomiska aspekterna, också hade en del etniska dimen-

sioner. Hon analyserar därför LO-kraven på restriktiv invandring i termer av na-

tionalstatligt tänkande och menar att samtidens föreställningar om oövervinnliga 

kulturskillnader mellan olika invandrargrupper och det svenska samhället inte 

hade liten betydelse i denna process.359  

Jesper Johansson försöker slå en bro mellan Christina Johanssons tolkning å 

den ena sidan och Lundh och Hammars tolkning å den andra. Han menar att LO 

från 1960-talet började uppleva invandringen problematisk, dels kvantitativt ur 

välfärdsnationalistisk synvinkel då invandringens storlek riskerade LO:s politik 

för välfärdsanordningar, dels kvalitativt utifrån etniska föreställningar inom LO 

om att en del invandrargruppers kulturella och religiösa bakgrund skapade an-

passningssvårigheter och föranledde LO:s krav på stopp för den utomnordiska 

invandringen.360 

Tidigare forskning lyfter således fram dels ekonomiska, dels etniskkulturella 

orsaker bakom LO:s krav på reglering av arbetskraftsinvandringen och detta cir-

kulär. Om man skall välja att tolka LO:s cirkulär mot bakgrunden av den eko-

nomiska utvecklingen, bör man till att börja med ställa sig frågan hur stor arbets-

lösheten var från mitten av 1960-talet till tidpunkten för cirkulärets tillkomst. 

Enligt nationalekonomen Claes-Henric Siven ökade den faktiska arbetslösheten 

från 1,5 procent 1966 till 2 procent 1972 och runt dessa siffror varierade arbets-

lösheten beroende av konjunkturläget under perioden. Han skriver dock att den 

ökade arbetslösheten egentligen inte berodde på att fler personer blev arbetslösa 

utan att den genomsnittliga arbetslöshetstiden steg från 9-10 veckor till ca. 16 
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veckor mellan 1966 och 1972.361 Här borde man också fråga sig hur LO-

ekonomerna uppfattade läget. Deras uppfattning om det ekonomiska läget fram 

till början av 1970-talet beskrev jag i början av detta kapitel. Där redovisade jag 

bl.a. att LO-ekonomerna rapporterade en högkonjunktur 1969 som förstärktes 

under 1970 och att man förväntade sig ökat behov av arbetskraft inom metall-, 

verkstads- och skogsindustrierna. Denna efterfrågan minskade sedan i snabb takt 

och arbetslösheten ökade, enligt LO-ekonomerna, till ”bekymmersamma nivåer” 

på 2,7 procent 1972.362  

Vad som är högintressant i sammanhanget är att LO:s cirkulär hade en tids-

mässig närhet till LO-ordföranden Arne Geijers farhågor om arbetslöshet, som 

han framförde under Representantskapsmötet den 27 oktober 1971. Detta såg vi 

ovan. Geijer hade vid detta möte uttryckt sin oro för ett halverat arbetskraftsbe-

hov, förväntade högre arbetslöshetssiffror och en osäker internationell konjunk-

turutveckling. Eftersom LO:s ekonomiska politik vid denna tid utgick ifrån full 

sysselsättning bör Geijers oro tas på allvar. Under mötet presenterades följande 

siffror om arbetslösheten: 2,5 procent i storstadslänen, 4,0 procent i skogslänen 

och 2,6 procent i övriga län för september 1971. Arbetslösheten var 6,5 procent 

bland personer under 25 år, 3,2 procent bland gifta kvinnor och 1,2 procent 

bland gifta män. Den relativa arbetslösheten för hela arbetsstyrkan bedömdes 

vara 2,8 procent mot 1,7 procent året innan. Dessa siffror bedömdes vara ”ovan-

ligt höga” med tanke på ”den mycket höga ekonomiska aktiviteten 1969 och 

1970.”363  

Regeringen var dock inte lika pessimistisk i sin analys att döma av Geijers ut-

talande. Han trodde inte att regeringens stimuleringsåtgärder skulle visa effekt på 

flera månader och konstaterade också att han ”upprepade gånger sagt till reger-

ingen att utspelet borde ha kommit tidigare”. Geijer menade också att hans be-

dömning efter det senaste Harpsundsmötet med representanter från regeringen 

och näringslivet var att det skulle bli ytterst svårt att få igång industriinvestering-

ar i någon större utsträckning. Näringslivets bedömning var att det inte var lön-

samt att investera p.g.a. den ökade internationella konkurrensen i de traditionella 

exportbranscherna. Geijer avslutade representantskapets möte med att uppmana 

deltagarna till fortsatt övervakning av sysselsättningsfrågorna med ”intensiv 

                                                 
361 Siven, Claes-Henric ”Arbetslösheten och den nya arbetsmarknaden” i Ekonomisk 
Debatt 1974, nr 1, s 37. 
362 LO-arkiv VB 1969, s 44f, VB 1970, s 42f, VB 1971, s 47, VB 1972, s 44, Represen-
tantskapets protokoll 1971 10 27. 
363 LO-arkiv, Representantskapets protokoll 1971 10 27.  
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uppmärksamhet” eftersom arbetslösheten under våren 1972 skulle komma att 

”bli ovanligt svår”.364  

Beskrivningen av arbetsmarknadsläget i cirkulärskrivelsen, trots den negativa 

bilden som Geijer gav uttryck för under mötet, var dock att arbetsmarknaden 

gick mot ljusare tider då en konjunkturuppgång förväntades komma under senare 

delen av 1972 med ökat arbetskraftsbehov. Orsaken till den ändrade bedömning-

en av arbetsmarknaden mellan den 27 oktober 1971, då representantskapets 

möte hölls, och den 9 februari 1972, då cirkuläret skickades, alltså drygt tre må-

naders tidsintervall skulle kunna vara en snabb vändning av konjunkturen, men 

också ett uttryck för LO:s egenintresse i arbetskraftsinvandringsfrågan. Eller så 

var cirkuläret LO:s motsvarighet till ett eventuellt politiskt beslut som förvänta-

des från regeringshåll med tanke på Geijers tal om att ”utspelet” borde ha kom-

mit tidigare. Geijers utvecklade aldrig vad han menade och det går inte heller att 

tyda ut vad ”utspelet” kunde vara från mitt källmaterial, men samma källmateri-

al pekar på att lojaliteterna i den facklig-politiska samverkan sattes på prov i ar-

betskraftsinvandringsfrågan. Som jag redan har varit inne på bedrev LO en ar-

betsmarknadspolitik utifrån Rehn-Meidnermodellen. Denna politik krävde full 

sysselsättning och kalkylerbarhet över arbetsmarknadens tillgång till arbetskraft. 

Regeringen tillämpade tidvis denna ekonomiska politik men, som Lennart Erixon 

påpekat, inte fullt ut,365 och tillmötesgick ibland också arbetsgivarintressen. Det 

är därför möjligt att LO:s cirkulär var en fingervisning till regeringen.  

LO motiverade sitt krav på restriktivitet med att de partiellt arbetsföra skulle 

få företräde till jobben. Detta påminner om tidigare konkurrensbegränsningsstra-

tegi, men det är föga sannolikt att strategin denna gång gick ut på att spela ut 

olika arbetargrupper mot varandra. Förutsättningarna för de gifta kvinnornas 

inträde på förvärvsarbetsmarknaden hade nu förbättrats betydligt efter en del 

reformer under 1960-talet. Daghemsystemet var utbyggt och i den offentliga sek-

torn där de gifta kvinnorna främst fick arbete utgjorde de inte något konkurrens-

hot mot männen.366 Nej, att industrin stagnerade betydde självfallet inte att hela 

arbetsmarknaden stagnerade. Under samma representantskapsmöte rapporterades 

                                                 
364 LO-arkiv, Representantskapets protokoll 1971 10 27.  
365 Erixon, Lennart 2000, s 22ff. 
366 Jag är medveten om att det fanns många kvinnor inom andra branscher och att den 
historieskrivning som jag presenterar här med den offentliga sektorn blir en förenklad 
bild, men samtidigt har ju Sverige en av den industriella världens mest könssegregerade 
arbetsmarknader. Fram till 1960-talet återfanns en stor andel av den kvinnliga arbets-
kraften inom branscher som textil och beklädnad och i takt med strukturomvandlingar 
och minskade arbetstillfällen i dessa branscher sökte sig kvinnorna till metall- och ma-
skinindustrin. Från 1960-talet ökade dock successivt andelen kvinnor inom tjänste- och 
serviceyrken samt i den offentliga sektorn. Se Qvist, Gunnar 1974, s 47ff. 
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arbetsmarknader. Fram till 1960-talet återfanns en stor andel av den kvinnliga arbets-
kraften inom branscher som textil och beklädnad och i takt med strukturomvandlingar 
och minskade arbetstillfällen i dessa branscher sökte sig kvinnorna till metall- och ma-
skinindustrin. Från 1960-talet ökade dock successivt andelen kvinnor inom tjänste- och 
serviceyrken samt i den offentliga sektorn. Se Qvist, Gunnar 1974, s 47ff. 
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förutom en ökning av arbetslösa med 4.000 personer mellan andra och tredje 

kvartalet 1970, också en ökning av antalet sysselsatta med hela 31.000 personer 

för samma period. Så gott som hela denna uppgång bedömdes vara gifta kvinnor 

och ansågs vara i linje med en långsiktig trend där allt fler gifta kvinnor sökte sig 

till arbetsmarknaden.367 

Vad detta innebär är att arbetsmarknaden höll på att växa och att det fanns 

nya arbetstillfällen, framför allt inom den snabbt expanderande offentliga sek-

torn. LO kunde nu enkelt välja kvinnorna utan att behöva vara orolig för en 

konkurrens från dem inom de mer mansdominerade traditionella branscherna. 

LO:s strategi genom cirkuläret var därför i första hand en fråga om LO:s bedöm-

ning av vilka nya arbetare som skulle slussas till arbetsmarknaden. Utöver de 

ekonomiska och etniskkulturella förklaringar som tidigare forskning erbjudit som 

förklaring för LO:s cirkulär från 1972 finns därför också organisationskulturella 

motiv att söka.368 LO utgick således utifrån sin prioriteringsordning och flyttade 

de gifta kvinnorna och andra partiellt arbetsföra uppåt i sin lista. Cirkulärets 

tidsmässiga närhet till de ”vilda strejkerna” i de norrländska gruvorna vid årsskif-

tet 1969/70, som en del fackliga aktörer trodde att kommunistsinnade invandrade 

arbetare låg bakom, bl.a. finska arbetare, förstärker denna tolkning. Jag åter-

kommer till dessa strejker med en fördjupning i nästa kapitel. I det här perspekti-

vet blir tolkningen av LO:s interna cirkulär en åtgärd för att undvika icke-

önskvärda arbetare. Med tanke på att LO i början av 1970-talet också började 

ställa krav på restriktivitet mot den finska arbetskraftsinvandringen är detta en 

möjlig adekvat tolkning. Jag kommer att behandla LO:s inställning till den nor-

diska (finska) arbetskraftsinvandringen i kapitel sex. Sammantaget, med bland 

annat LO:s förändrade inställning till de utländska kvinnliga hembiträdena som 

jag behandlade i avsnittet ovan i åtanke, tyder LO:s ställningstaganden runt året 

1972 på att LO i möjligaste mån försökte begränsa arbetskraftsinvandringen.  

I inledningen av 1974 ökade arbetskraftsefterfrågan inom några branscher 

och antalet anmälda lediga platser hos arbetsförmedlingarna steg.369 LO valde i 

                                                 
367 LO-arkiv, Representantskapets protokoll 1971 10 27.  
368 Observera att jag inte förkastar den tidigare forskningens förklaring, utan vidgar den.  
369 415 företag anmälde minst tio lediga platser, vilket gav totalt 19 570 arbetstillfällen. 
Det totala antalet lediga arbetsplatser anmälda till arbetsförmedlingarna den 11 mars 
1974 var 41 817 och antalet anmälda arbetssökande var vid samma tidpunkt 66 012. 
Länsarbetsnämnderna ansåg att ca. 10.000 av de redovisade platserna kunde besättas 
med icke yrkesutbildad arbetskraft, men på ett flertal orter kunde efterfrågan inte klaras 
av genom lokal rekrytering. Det totala antalet arbetssökande, inklusive latent arbetssö-
kande, bedömdes till ca. 191. 000. Den stora massan inom denna siffra var kvinnor, äld-
re och handikappade med fysiska, sociala och psykiska problem. Antalet arbetslösa ut-
ländska medborgare december 1973 uppgick till 2 984. Se ARAB 2964: F02: 04 Cirkulär 
27/1974 ”Arbetskraftsfrågor”, 1974 03 28. 
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samband med detta att följa upp 1972 års cirkulär med ett nytt den 28 mars 

1974. I det nya cirkuläret skrev LO att nya krav fanns på LO och fackförbunden 

om att ompröva den restriktiva inställningen till arbetskraftsinvandringen, men 

att det var LO:s uppfattning att förbunden även i fortsättningen skulle vara åter-

hållsamma och ”iaktta stor restriktivitet av samma skäl som tidigare”, särskilt nu 

när anpassningsgrupperna hade kommit igång med arbetet att anpassa arbetsplat-

serna till kvinnor, äldre och handikappade.370 

Påverkade då dessa cirkulär arbetskraftsinvandringen? I statistiken över in-

vandringen kan man iaktta att 1972 och det efterföljande året är efterkrigstidens 

första och enda tillfälle med en negativ nettoinvandring (se ovan tabell 1). Betyder 

detta att cirkuläret från 1972 ledde till ett stopp för den utomnordiska arbets-

kraftsinvandringen? Ja, vissa forskare drar den slutsatsen, men jag vill vara mer 

försiktig. För det första var invandringen på väg att sjunka redan 1971 då netto-

invandringen stannade endast vid 3.055 personer till skillnad ifrån 1970 som, 

bortsett ifrån senare delen av 2000-talet, hade undersökningsperiodens största 

nettoinvandring på 48.673 personer. Även om cirkulären kan ha spelat en viss 

roll för den negativa nettoinvandringen 1972 och 1973, var en annan bidragande 

orsak till detta den stora utvandringen. 1972 utvandrade över 40.000 personer 

medan närmare 30.000 personer invandrade. Det är ungefär samma siffror för 

1973. Det var alltså den stora utvandringen som skapade den negativa nettoin-

vandringen 1972 och 1973.371 Med tanke på detta, och att 1970-talets stora flyk-

tinginvandring ännu inte hade kommit igång, är det svårt att avgöra cirkulärets 

betydelse. 1974 ökade invandringen återigen och visade plussiffror på 9.078, men 

nu hade också invandringens karaktär förändrats från arbetskraftsinvandrare till 

flykting- och anhöriginvandring. LO:s inställning till denna typ av invandring 

återkommer jag i kapitel sex då jag också behandlar inställningen till den nordis-

ka invandringen.  

Ytterligare en anledning till att vara försiktig med att dra slutsatsen om cirku-

läret verkligen satte stopp för arbetskraftsinvandringen är att källorna visar fort-

satt arbetskraftsinvandring, även om den var marginell. Effekten av cirkuläret 

                                                 
370 ARAB 2964: F02: 04 Cirkulär 27/1974 ”Arbetskraftsfrågor”, 1974 03 28. Cirkulären 
skickades också för kännedom till statsminister Olof Palme, Arbetsmarknadsdepartemen-
tet, Industridepartementet, AMS, SIV, LO:s representanter i länsarbetsnämnderna, FCO-
distrikten samt till Finska LO.   
371 En stor andel av de utvandrade vid denna tid var finländare. Se Borgegård, Lars-Erik 
Återvandring från Sverige till Finland efter andra världskriget, Stockholm 1976. Enligt 
SCB tenderade uppemot hälften av dem som invandrade före 1970 att återvända efter 
fem år i Sverige. Av dem som invandrade 1968 återvände till exempel hälften efter fem år 
i landet. Se Martinsson, Håkan Arbetsmarknaden för utomnordiska medborgare i siffror, 
Arbetsmarknadsstyrelsen rapportserie Ura 2002: 7, s 12. 
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syntes tydligt i fackförbundens agerande i samband med ansökningsärendens han-

tering. 1974 gjorde Metall yttranden över totalt 578 ansökningar om arbetstill-

stånd. Av dessa beviljade förbundet 201 (34,8 procent), och avslog 377 (65,2 

procent).372 Dessa siffror kan jämföras med frekvensen av de beviljade ansökning-

arna mellan 1961 och 1965 då mindre än fem procent bland förstagångsansök-

ningarna och två promille bland ansökningarna om förlängning avslogs.373 Enligt 

Denis Frank minskade AMS:s tillstyrkning av arbetstillstånd från 7900 år 1970 

successivt till 900 år 1973 för att återigen öka till 1400 och 1500 år 1974 respek-

tive 1975.374 Cirkuläret ledde således inte till ett totalt stopp för arbetskraftsin-

vandringen, men det innebar en minskning av en redan nedgående trend.  

Det kan dock ha funnits flera andra orsaker till den nedgående trenden. Ut-

över cirkuläret kan den negativa trenden ha berott på (i) de snabbskiftande kon-

junkturerna efter oljekrisen 1973, (ii) den ändrade synen på kvinnlig arbetskraft, 

(iii) de vilda strejkerna kan ha minskat arbetsgivarnas incitament att rekrytera 

utomlands då också de ville ha kalkylerbara och skötsamma arbetare, och till sist 

men inte minst (iv) överenskommelsen om undervisning i svenska för invandrare 

(SFI) mellan LO och SAF från den 30 november 1970, som från mitten av 1972 

gav de invandrade arbetarna möjlighet till 240 timmars språkundervisning under 

betald arbetstid, vilket innebar att de utländska arbetarna blev dyrare för arbets-

givarna. SFI-frågan och villkoren kring utbildningen kommer jag att behandla 

utförligt i kapitel 7. 

 

Sammanfattande analys 

Förutom en kortare period under andra hälften av 1950-talet pekar LO:s inställ-

ning till arbetskraftsinvandringen på att organisationen gjorde ville ha möjlighet 

att påverka arbetskraftsinvandringen. Kontrollbehovet syntes tydligast i LO:s 

krav på att arbetskraftsinvandringsfrågan skulle betraktas som en fråga att disku-

tera mellan regeringen och aktuellt fackförbund, utan arbetsgivarrepresentanter. I 

detta krav kan det tyckas att LO gjorde anspråk på att ha ensamrätt på AMS.  

LO:s krav på kontroll av arbetskraftsinvandringen, fram till mitten av 1950-

talet, syftade till att behålla arbetskraftsbristen. Den gjorde det möjligt för LO att 

                                                 
372 ARAB 2964: F02: 02 Björn Petterssons korrespondens med Metall, se Metalls refe-
rensgrupp för invandrarfrågors mötesprotokoll från 1975 05 11. Vid tillstyrkande av 
ansökningarna tog Metall förutom arbetsmarknaden också hänsyn till personer som tidi-
gare bott och arbetat i Sverige, men som exempelvis p.g.a. värnplikt i hemlandet varit 
tvungna göra en ny ansökan familjeskäl. 
373 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 63. 
374 Frank, Denis 2005, s 156, tabell 9.5.  
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flytta fram de organiserade arbetarnas position på arbetsmarknaden. När reger-

ingen började tillämpa Rehn-Meidner modellen från slutet av 1950-talet blev 

drivkraften i LO:s kontrollanspråk förverkligandet av modellen. I stället för att 

lyfta fram de inhemska arbetskraftsreserverna som en lösning på arbetskraftsbris-

ten, som man hade gjort tidigare, började LO nu tona ner behovet av ny arbets-

kraft och argumenterade i stället för att genom en aktiv arbetsmarknadspolitik 

slussa de friställda arbetarna från strukturomvandlingarna till de branscher där 

arbetskraft behövdes. Genom att bromsa arbetsmarknadens tillgång till nya arbe-

tare kunde LO behålla den fulla sysselsättningen, men också föra en politik ut-

ifrån Rehn-Meidnermodellen, vilken krävde en god kontroll över arbetsmarkna-

dens tillgång till arbetskraft. Ju närmare full sysselsättning man låg, desto större 

var möjligheten att kunna ställa krav på SAF och arbetsgivarna och driva igenom 

den egna politiken. Det här är också anledningen till LO:s argumentation om att 

en krympt arbetskraftsreserv, p.g.a. successiv ökning i förvärvsintensiteten, inte 

borde vara skäl nog för att öka invandringen. 

Genom sina ställningstaganden förde LO således en aktiv politik mot arbets-

kraftsinvandringen under efterkrigstidens första årtionden, med undantag för 

andra hälften av 1950-talet. Denna politik var ibland explicit uttalad, men den 

var också implicit genom framställningen av inhemska arbetskraftsreserver som 

alternativ till arbetskraftsinvandring. Att LO parallellt med sitt explicita val av 

inhemska arbetskraftsreserver inte aktivt stödde dessa gruppers inträde på ar-

betsmarknaden, anslöt sig till rådande genusordning och delade den tidstypiska 

synen på dessa arbetare som icke fullvärdiga arbetare, gör att LO:s tal om att pri-

oritera dessa grupper framstår som en strategi för att fördröja lösningen på ar-

betskraftsbristen. 

Kontrollen av hur många, vilka och när nya arbetare skulle släppas in på ar-

betsmarknaden utgick också, förutom bevarandet av den fulla sysselsättningen, 

ifrån en anpassningsmodell där LO helst ville ha arbetare som passade in i den 

socialdemokratiska, skötsamma och rationella medlemskåren. Anledningen till att 

den nordiska arbetskraftsinvandringen var välkomnad och att den utomnordiska 

betraktades som ”mindre önskvärd” torde bero på LO:s ambitioner att behålla en 

homogen medlemskår. Ju mer homogent kollektivet förblev, desto lättare var det 

för LO att kalkylera medlemmarnas förväntade uppträdande. Utvecklingen från 

mitten av 1960-talet till början av 1970-talet, från regeringens beslut om fri in-

vandring och de följande förändringarna i handläggningspraxisen som gav fack-

förbunden vetorätt till LO:s definitiva nej till arbetskraftsinvandring i och med 

cirkuläret 1972, pekar dessutom på att LO någorlunda fick kontroll över arbets-

kraftsinvandringen.  
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ansökningarna tog Metall förutom arbetsmarknaden också hänsyn till personer som tidi-
gare bott och arbetat i Sverige, men som exempelvis p.g.a. värnplikt i hemlandet varit 
tvungna göra en ny ansökan familjeskäl. 
373 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 63. 
374 Frank, Denis 2005, s 156, tabell 9.5.  
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flytta fram de organiserade arbetarnas position på arbetsmarknaden. När reger-
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lyfta fram de inhemska arbetskraftsreserverna som en lösning på arbetskraftsbris-
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kraft och argumenterade i stället för att genom en aktiv arbetsmarknadspolitik 

slussa de friställda arbetarna från strukturomvandlingarna till de branscher där 

arbetskraft behövdes. Genom att bromsa arbetsmarknadens tillgång till nya arbe-
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en krympt arbetskraftsreserv, p.g.a. successiv ökning i förvärvsintensiteten, inte 

borde vara skäl nog för att öka invandringen. 

Genom sina ställningstaganden förde LO således en aktiv politik mot arbets-

kraftsinvandringen under efterkrigstidens första årtionden, med undantag för 

andra hälften av 1950-talet. Denna politik var ibland explicit uttalad, men den 

var också implicit genom framställningen av inhemska arbetskraftsreserver som 

alternativ till arbetskraftsinvandring. Att LO parallellt med sitt explicita val av 

inhemska arbetskraftsreserver inte aktivt stödde dessa gruppers inträde på ar-

betsmarknaden, anslöt sig till rådande genusordning och delade den tidstypiska 

synen på dessa arbetare som icke fullvärdiga arbetare, gör att LO:s tal om att pri-

oritera dessa grupper framstår som en strategi för att fördröja lösningen på ar-

betskraftsbristen. 

Kontrollen av hur många, vilka och när nya arbetare skulle släppas in på ar-

betsmarknaden utgick också, förutom bevarandet av den fulla sysselsättningen, 

ifrån en anpassningsmodell där LO helst ville ha arbetare som passade in i den 

socialdemokratiska, skötsamma och rationella medlemskåren. Anledningen till att 

den nordiska arbetskraftsinvandringen var välkomnad och att den utomnordiska 

betraktades som ”mindre önskvärd” torde bero på LO:s ambitioner att behålla en 

homogen medlemskår. Ju mer homogent kollektivet förblev, desto lättare var det 

för LO att kalkylera medlemmarnas förväntade uppträdande. Utvecklingen från 

mitten av 1960-talet till början av 1970-talet, från regeringens beslut om fri in-

vandring och de följande förändringarna i handläggningspraxisen som gav fack-

förbunden vetorätt till LO:s definitiva nej till arbetskraftsinvandring i och med 

cirkuläret 1972, pekar dessutom på att LO någorlunda fick kontroll över arbets-

kraftsinvandringen.  
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LO praktiserade således konkurrensbegränsning på olika plan. Tystnaden un-

der andra hälften av 1950-talet berodde självfallet på införandet av kollektivav-

talssystemet 1956, som är den institutionaliserade formen av konkurrensbegräns-

ning. När LO mer aktivt började välja de gifta kvinnorna riskerade de inte längre 

ökad konkurrens på den traditionella arbetsmarknaden då deras inträde på ar-

betsmarknaden framför allt skedde inom den nya och expansiva offentliga sek-

torn. 

Man kan tycka att det finns en sak som talar emot denna tolkning. LO skulle 

kunna genomföra strukturomvandlingarna genom att arbeta flitigare för lika lön 

eftersom den kvinnliga arbetskraften dominerade de branscher som var ämnade 

att slås ut, såsom textilbranschen. Med högre löner för de kvinnliga anställda i 

dessa branscher kunde LO tvinga fram strukturomvandlingarna redan tidigare. 

Att så inte blev fallet beror dels på den samtida genusnormen som inte värderade 

den kvinnliga arbetskraften lika mycket som den manliga, både bland arbetsgiva-

re och inom fackföreningsrörelsen, dels på att en konsekvens av lika lön för kvin-

norna skulle kunna ha gett en motsatt effekt för LO:s politik. Om fler kvinnor 

lockades till arbetsmarknaden i en tid då LO försökte kontrollera arbetsmarkna-

dens tillgång till arbetare, så hade LO kunnat förlora kontrollen över den fulla 

sysselsättningen. LO:s återkommande argumentation om att arbetskraftbristen 

skulle lösas genom strukturomvandlingar i kombination med aktiv rörlighetsbe-

främjande arbetsmarknads- och utbildningspolitik talar också om för oss att LO 

helst inte ville ha ett nytt tillskott av arbetare till arbetsmarknaden. 

Accepterade då LO arbetskraftsinvandringen? Mot den bakgrund som har re-

dovisats i detta kapitel hävdar jag att LO:s handlande gick ut på att bevara ar-

betskraftsbristen och styra och kontrollera inträdet av nya arbetare till arbets-

marknaden. Ett uttalat accepterande av arbetskraftsinvandringen förekommer 

endast vid två tillfällen i källmaterialet; dels den nordiska arbetskraftsinvandring-

en 1954, då LO samtidigt definierade den utomnordiska invandringen som 

”mindre önskvärd”, dels den utländska kvinnliga arbetskraften till svenska hus-

håll två år senare. Däremot är källmaterialet rikt på argument emot arbets-

kraftsinvandring.  

Om arbetskraftsinvandring skulle förekomma skulle den enligt LO vara kal-

kylerad och utbudet av arbetskraft skulle helst inte överstiga efterfrågan, vilket 

skulle fortsätta att ge fackföreningsrörelsen övertaget i förhandlingar med arbets-

givarna. Arbetskraftsinvandring fick inte störa den fulla sysselsättningen. Detta 

skall dock inte tolkas som att LO var emot invandrarna. Det är ytterst viktigt att 

skilja på fenomenen invandring och invandrare. Det är två helt skilda företeelser. 

LO välkomnade inte invandringen, i alla falla inte den utomnordiska. LO var 
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emot invandringen och argumenterade emot den med, som Jesper Johansson be-

skriver, ”välfärdsnationalistiska” argument. LO förde alltså en restriktiv politik 

mot arbetskraftsinvandringen vid den yttre gränsen och var således emot invand-

ringen. Vidare visade LO rädsla för underbudskonkurrens och okalkylerbara, 

oskötsamma arbetare. Medan politiken vid den yttre gränsen berör invandrings-

politik, handlar det vid den inre gränsen om invandrarpolitik. Vilken profil LO 

intog när det gäller invandrarpolitiken och organisationens inställning gentemot 

de utlänningar som lyckades ta sig igenom den yttre gränsen och befann sig in-

nanför den inre gränsen, d.v.s. i landet, som arbetskraft är ämnet för nästa kapi-

tel. 
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KAPITEL 5  

FACKLIG INVANDRARPOLITIK 
 

När arbetskraftsinvandringen började i slutet av 1940-talet hade Sverige inte nå-

gon uttalad invandrarpolitik. De tidigare erfarenheterna av ”utlänningar”, som 

det vedertagna begreppet var för invandrare vid denna tid, var framför allt relate-

rade till flyktingarna under kriget, och om dessa visste man att de flesta var här 

för en kortare tid och att de skulle åka tillbaka till sina hemländer när omstän-

digheterna tillät. Arbetskraftsinvandringen under tidigt 1900-tal hade varit mer 

säsongsbaserat. Efterkrigstidens arbetskraftsinvandrare var därför ett nytt feno-

men. Det rådde en stor ovisshet kring många frågor i slutet av 1940-talet och un-

der det följande decenniet: skulle de invandrade arbetarna betraktas som ”gäster” 

eller som en del av landets framtida befolkning? Skulle de invandrade arbetarna 

få möjligheten att förenas med sina familjer i Sverige? Skulle de ha samma sociala 

förmåner och ekonomiska möjligheter som de svenska arbetarna och skulle de 

behöva lära sig det svenska språket? Ja, hur skulle deras tillvaro på arbetsmark-

naden och i samhället hanteras? Dessa frågor berörde inte bara myndigheterna 

utan också fackföreningsrörelsen med LO i spetsen. I föregående kapitel behand-

lade jag LO:s inställning till arbetskraftsinvandringen. I detta kapitel flyttas nu 

fokus till arbetsmarknaden; vilka villkor skulle erbjudas de invandrade arbetarna? 

Hur såg den fackliga invandrarpolitiken ut? Perioden som behandlas är från 

1950-talet till början av 1980-talet. Perioden därefter behandlas i kapitel nio. 

Med facklig invandrarpolitik menas här konkreta strategier och åtgärder riktade 

mot de invandrade arbetarna på arbetsmarknaden.  

Inom tidigare forskning råder mer eller mindre enighet om att facket har haft 

inställningen att invandrarna skulle behandlas likvärdigt med de svenska arbetar-

na och att LO förde en aktiv invandrarpolitik från början av 1970-talet. Här 

finns dock två delvis olika tolkningar, vilka hos en del av forskare kombineras. 

Den första tolkningen tar sin utgångspunkt i LO:s långsiktiga (allmänna) intres-

sen och handlar om att den fackliga invandrarpolitiken gick ut på att rädda den 
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svenska modellen.375 Den andra tolkningen utgår däremot ifrån LO:s kortsiktiga 

intressen och menar att LO:s integrationsarbete bland invandrare, både i samhäl-

let och i arbetslivet, var för invandrarnas egen skull, men också för uppehållandet 

av den fackliga solidariteten.376 Det finns givetvis ingen motsättning mellan dessa 

två tolkningar, utan snarare kompletterar de varandra som två dimensioner av 

samma process.  

 

Gästarbetarsystem eller framtida medborgare? 

I föregående kapitel såg vi att arbetskraftsinvandrarna ställdes inför en del reser-

vationer som begränsade deras rörlighet både på arbetsmarknaden och i samhäl-

let.377 Dessa reservationer, som begränsade de invandrade arbetarnas rörlighet 

och rättigheter är grunden till Denis Franks tolkning om att Sverige fram till 1967 

års ändringar i invandringspolitiken tillämpade någon form av gästarbetarsystem, 

åtminstone gentemot de sydeuropeiska arbetskraftsinvandrarna.378 Både han och 

Atilla Lajos menar att efterkrigstidens arbetskraftsinvandring från icke nordiska 

länder pågick under strikt statlig kontroll och att den utländska arbetskraften 

genom dessa begränsningar inte tilläts konkurrera med de svenska arbetarna. 

Frank menar också att samtidigt som kontrollen över invandringen skärptes 1967 

så minskade kontrollen över de invandrade arbetarna i landet och att man därför 

efter 1967 inte kan tala om en gästarbetarpolitik i Sverige.379  

Till skillnad ifrån Frank menar Tomas Hammar att arbetskraftsinvandringen 

till Sverige inte hade karaktären av ett gästarbetarsystem efter 1954 års utlän-

ningslag, då myndigheterna öppnade möjligheten för de invandrade arbetarna att 

förenas med sina anhöriga under förutsättningen att bostads- och försörjningsfrå-

gorna var ordnade i förväg. Han menar vidare att beteckningen ”gästarbetare” 

inte var accepterad av LO.380  

Som jag påvisade i föregående kapitel diskuterades begränsningarna i villko-

ren för de invandrade arbetarna inom LO i olika remissyttranden till statliga 

myndigheter, men det finns också exempel i källmaterialet som visar att LO tog 

                                                 
375 Lundh, Christer i Arbetarhistoria 1994, nr 70; Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 
1999; Johansson, Jesper 2008. 
376 Lundqvist, Torbjörn 2002; Hammar, Tomas  i Arbetarhistoria 1988, nr 46; Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf 1999; Neergaard, Anders  i Lindberg, Ingemar & Dahlstedt, 
Magnus (red.) 2002; Neergaard, Anders i Mulinari & Räthzel (red.) 2006; Knocke, Wu-
okko i Arbetarhistoria, 1997, nr 82. 
377 Se avsnittet ”Skötsamhet går före” i föregående kapitel. 
378 Frank, Denis 2005, s 51, 99, 103, 106. 
379 Lajos, Atilla 2006; Frank, Denis 2005, s 51, 99, 103, 106, 210f. 
380 Hammar, Tomas i Arbetarhistoria 1988 nr. 46. 
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klart avstånd från ett gästarbetarsystem. Exempelvis föreslog LO i sitt remissvar 

till UK 1946 om uppehållstillstånd för utlänningar att ”utlänningar principiellt 

skulle behandlas som svenska medborgare”.381 Dessa dubbla budskap är proble-

matiska. Mottagaren är myndigheten UK som avgör villkoren för invandrarnas 

vistelse i Sverige och yttrandet fälldes samtidigt med att LO föreslog restriktioner. 

Vad berodde denna kluvenhet på och var LO för eller emot ett gästarbetarsy-

stem?  

Efter det principiella ställningstagande LO gjorde 1946 fortsatte organisatio-

nen att utmejsla en politik som kan tyckas vara långtifrån ett gästarbetarsystem. 

1948 fattade LS ett annat principiellt beslut om att invandrare, så länge de var 

fackligt organiserade, skulle jämställas med svenska arbetare.382 1950 tog LO 

ställning för att arbetslöshetshjälp också skulle gälla för invandrare.383 1952 an-

såg LO att det i lag borde fastslås att invandrare skulle ha samma rätt som svens-

ka medborgare i uppehålls-, arbets- och bosättningstillstånd.384  

Dessa ställningstaganden är långtifrån de reservationer som arbetskraftsin-

vandrarna ställdes inför och påminner inte heller om ett gästarbetarsystem. En 

tolkning kan vara att det fanns olika uppfattningar inom LO, men att organisa-

tionen så småningom bestämde sig för lika behandling. Ett exempel på denna tu-

delade uppfattning är när LO i ett remissvar, riktat till ”Delegationen för det in-

ternationella socialpolitiska samarbetet” 1950, ansåg att arbetskraftsinvandrare 

och deras familjemedlemmar borde kunna skickas tillbaka om arbetstagaren hade 

blivit arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller skada under de första fem åren i 

Sverige, för att två år senare i ett remissyttrande över en ny utlänningslag föreslå 

att det i lag borde fastslås att invandrarna skulle ha samma rättigheter som 

svenska medborgare vad gäller uppehålls-, arbets- och bosättningstillstånd.385 

1960 startade LO ett intensivt arbete med att ställa krav på myndigheter om 

lagändringar för att kunna garantera samma rättigheter för invandrare som in-

födda svenskar, framför allt när det gällde sociala förmåner.386 LO-kraven på lag-

                                                 
381 LO-arkiv VB 1946, ”Uppehållstillstånd för utlänningar”, s 176f. 
382 Beslutet fattades utifrån ett fall vid en skinnfabrik i Ystad där en invandrad arbetare 
hade avskedats på ett sätt som stred mot regeln ”sist in först ut”. LO-arkiv, Landssekre-
tariatets protokoll 1948 04 05. 
383 LO-arkiv, VB 1950, ”Arbetslöshetshjälp åt utlänning”, s 135. 
384 LO-arkiv, VB 1952, ”Ny utlänningslag”, s 179. 
385 LO-arkiv, VB1950, ” Migration”, s 132f.; LO-arkiv, VB 1952, ”Ny utlänningslag”, s 
179.  
386 LO-arkiv VB 1960,”Utlänningars likabehandling i avseende å social trygghet”, s 
291ff.; VB 1961, ”Utlänningars likabehandling i avseende å social trygghet”, s 295f. Se 
även VB 1962, ”Utländsk sjömans förmåner”, s 228 om LO-krav på att diskriminering 
av utländska sjömän, i form av sämre sociala förmåner, i den svenska handelsflottan 
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års ändringar i invandringspolitiken tillämpade någon form av gästarbetarsystem, 

åtminstone gentemot de sydeuropeiska arbetskraftsinvandrarna.378 Både han och 

Atilla Lajos menar att efterkrigstidens arbetskraftsinvandring från icke nordiska 

länder pågick under strikt statlig kontroll och att den utländska arbetskraften 

genom dessa begränsningar inte tilläts konkurrera med de svenska arbetarna. 

Frank menar också att samtidigt som kontrollen över invandringen skärptes 1967 

så minskade kontrollen över de invandrade arbetarna i landet och att man därför 

efter 1967 inte kan tala om en gästarbetarpolitik i Sverige.379  

Till skillnad ifrån Frank menar Tomas Hammar att arbetskraftsinvandringen 
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Som jag påvisade i föregående kapitel diskuterades begränsningarna i villko-
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375 Lundh, Christer i Arbetarhistoria 1994, nr 70; Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 
1999; Johansson, Jesper 2008. 
376 Lundqvist, Torbjörn 2002; Hammar, Tomas  i Arbetarhistoria 1988, nr 46; Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf 1999; Neergaard, Anders  i Lindberg, Ingemar & Dahlstedt, 
Magnus (red.) 2002; Neergaard, Anders i Mulinari & Räthzel (red.) 2006; Knocke, Wu-
okko i Arbetarhistoria, 1997, nr 82. 
377 Se avsnittet ”Skötsamhet går före” i föregående kapitel. 
378 Frank, Denis 2005, s 51, 99, 103, 106. 
379 Lajos, Atilla 2006; Frank, Denis 2005, s 51, 99, 103, 106, 210f. 
380 Hammar, Tomas i Arbetarhistoria 1988 nr. 46. 
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klart avstånd från ett gästarbetarsystem. Exempelvis föreslog LO i sitt remissvar 

till UK 1946 om uppehållstillstånd för utlänningar att ”utlänningar principiellt 

skulle behandlas som svenska medborgare”.381 Dessa dubbla budskap är proble-

matiska. Mottagaren är myndigheten UK som avgör villkoren för invandrarnas 

vistelse i Sverige och yttrandet fälldes samtidigt med att LO föreslog restriktioner. 

Vad berodde denna kluvenhet på och var LO för eller emot ett gästarbetarsy-

stem?  

Efter det principiella ställningstagande LO gjorde 1946 fortsatte organisatio-

nen att utmejsla en politik som kan tyckas vara långtifrån ett gästarbetarsystem. 

1948 fattade LS ett annat principiellt beslut om att invandrare, så länge de var 

fackligt organiserade, skulle jämställas med svenska arbetare.382 1950 tog LO 

ställning för att arbetslöshetshjälp också skulle gälla för invandrare.383 1952 an-

såg LO att det i lag borde fastslås att invandrare skulle ha samma rätt som svens-

ka medborgare i uppehålls-, arbets- och bosättningstillstånd.384  

Dessa ställningstaganden är långtifrån de reservationer som arbetskraftsin-

vandrarna ställdes inför och påminner inte heller om ett gästarbetarsystem. En 

tolkning kan vara att det fanns olika uppfattningar inom LO, men att organisa-

tionen så småningom bestämde sig för lika behandling. Ett exempel på denna tu-

delade uppfattning är när LO i ett remissvar, riktat till ”Delegationen för det in-

ternationella socialpolitiska samarbetet” 1950, ansåg att arbetskraftsinvandrare 

och deras familjemedlemmar borde kunna skickas tillbaka om arbetstagaren hade 

blivit arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller skada under de första fem åren i 

Sverige, för att två år senare i ett remissyttrande över en ny utlänningslag föreslå 

att det i lag borde fastslås att invandrarna skulle ha samma rättigheter som 

svenska medborgare vad gäller uppehålls-, arbets- och bosättningstillstånd.385 

1960 startade LO ett intensivt arbete med att ställa krav på myndigheter om 

lagändringar för att kunna garantera samma rättigheter för invandrare som in-

födda svenskar, framför allt när det gällde sociala förmåner.386 LO-kraven på lag-

                                                 
381 LO-arkiv VB 1946, ”Uppehållstillstånd för utlänningar”, s 176f. 
382 Beslutet fattades utifrån ett fall vid en skinnfabrik i Ystad där en invandrad arbetare 
hade avskedats på ett sätt som stred mot regeln ”sist in först ut”. LO-arkiv, Landssekre-
tariatets protokoll 1948 04 05. 
383 LO-arkiv, VB 1950, ”Arbetslöshetshjälp åt utlänning”, s 135. 
384 LO-arkiv, VB 1952, ”Ny utlänningslag”, s 179. 
385 LO-arkiv, VB1950, ” Migration”, s 132f.; LO-arkiv, VB 1952, ”Ny utlänningslag”, s 
179.  
386 LO-arkiv VB 1960,”Utlänningars likabehandling i avseende å social trygghet”, s 
291ff.; VB 1961, ”Utlänningars likabehandling i avseende å social trygghet”, s 295f. Se 
även VB 1962, ”Utländsk sjömans förmåner”, s 228 om LO-krav på att diskriminering 
av utländska sjömän, i form av sämre sociala förmåner, i den svenska handelsflottan 
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ändringar visade sig ibland vara juridiskt och tekniskt komplicerade. Inom sjuk-

vård, som förmåner vid sjukdom, havandeskap och barnafödande fanns det inte 

några författningssvårigheter, men väl i pensionsfrågan, vid ersättning för yrkes-

skada och vid arbetslöshet.387 När det gällde pensionsförmåner ställde lagstift-

ningen bl.a. krav på att man skulle ha bott tio år i Sverige om man fyllt 18 år vid 

invandringen, eller fem år om man varit yngre. 1965 krävde LO ett upphävande 

av dessa begränsningar, med undantag för bestämmelsen om mantalsskrivning 

och frivilligt utbyte av pension mot ett engångsbelopp vid återvandring.388 1966 

ställdes krav på förenklingar i försäkringssystemet för att invandrare snabbare 

skulle kunna utnyttja den allmänna försäkringen.389 1967 ansåg man inom LO att 

ändringar i lagstiftningen om socialförsäkringar borde komma till stånd för att 

säkerställa ”en med svenska medborgare jämförlig standard.”390 LO:s argument 

om samma villkor i dessa yttranden i offentliga sammanhang utgick till synes från 

ett rättviseperspektiv. I linje med detta gick LO 1970 emot ett förslag från Nor-

diska rådet om särskilda förmåner för landets enskilt största invandrargrupp, 

d.v.s. den finska gruppen. LO argumenterade för sitt ställningstagande med att en 

favorisering av en viss grupp skulle leda till en orättvis behandling och att det 

därför inte var acceptabel.391  

Trots en viss tvetydighet kan LO:s ställningstagande och utmejslande av poli-

cyåtgärder tolkas som att LO tog avstånd från gästarbetarsystemet, åtminstone 

från början av 1950-talet, och visade tecken på en invandrarpolitisk medvetenhet 

med ambitioner att erbjuda samma villkor som för den övriga befolkningen på 

arbetsmarknaden. Detta säger dock inget om villkoren och kvalitén i denna in-

kludering. Det finns vidare tydliga kopplingar mellan dessa ambitioner och den 

restriktiva invandringspolitik som LO förespråkade och som gick ut på att be-

gränsa arbetsmarknadens tillgång till nya arbetare för att kunna upprätthålla den 

fulla sysselsättningen och därmed skapa förutsättningar för den ekonomiska poli-

tik som byggde på Rehn-Meidnermodellen. För att kunna genomföra sin politik 

var LO förutom den fulla sysselsättningen också beroende av mot facket lojala 

arbetare. Inte alla invandrade arbetare bedömdes höra till den kategorin. Invand-

ring av arbetskraft som riskerade att öka heterogeniteten bland medlemskåren 

äventyrade LO:s möjligheter för kalkylering och kontroll på arbetsmarknaden. 

                                                                                                                                               
upphävs. Se vidare VB 1965, s 253 ”1960 års arbetsmarknadsutredning” om krav på 
samma löner.  
387 LO-arkiv VB 1961, ”Utlänningars likabehandling i fråga om socialvård”, s 295. 
388 LO-arkiv VB 1965, ”Invalidersättning, utlänningars ställning inom ATP”, s 355. 
389 LO-arkiv VB 1966,”Utlänningars försäkringstillhörighet”, s 331f. 
390 LO-arkiv VB 1967, ”Invandring”, s 248. 
391 LO-arkiv, YOM 1970, s 230f. ”Den finska arbetskraften i Sverige”. 
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Det borde därför vara viktigt för LO att föra en invandrarpolitik som gick ut på 

att insocialisera de invandrade arbetarna i den fackliga kulturen och homogenise-

ra medlemskåren. De krav som ställdes via de tidiga remissyttranden, vilka yrka-

de på att ge de invandrade arbetarna samma villkor på arbetsmarknaden som de 

inhemska arbetarna var det första steget i denna process. Det är denna process 

som står i centrum för detta kapitel. Den var trögstartad, men kom igång ordent-

ligt i slutet av 1960-talet.  

 

Anpassningspolitik 

Som nämndes tidigare saknade Sverige en utvecklad invandrarpolitik under efter-

krigstidens första decennier. Under denna tid pratade man om ”anpassningsvill-

kor” när invandrarpolitiska diskussioner fördes och med det menade man att in-

vandrarna skulle inordna sig under de sociala och kulturella villkor som rådde i 

Sverige.392  

LO:s invandrarpolitiska resonemang skiljde sig inte från de samhälleliga in-

stansernas ”anpassningspolitik” fram till 1960-talet. LO:s bidrag till invandrar-

nas anpassning under denna tid var att översätta en del informationsmaterial till 

de större invandrarspråken. Detta arbete organiserades av Propagandarådet fram 

till 1967 och därefter av Informationsrådet, vars uppgift var just att producera 

broschyrer och liknande informationsmaterial för den större allmänheten. En 

genomgång av detta informationsmaterial visar att LO:s ambition med översätt-

ningarna var att ge de invandrade arbetarna en inblick i hur den svenska arbets-

marknaden fungerade med dess parter och förhandlingar.393 En del av dessa över-

                                                 
392 LO-arkiv VB 1965,”Upplysningsskrift Information för utlänningar”, s 179f. Se också 
Wikström, Manne i Fackföreningsrörelsen 1964, band I, s 344ff.; Hauser, Urs (LO) ”Är 
vi emot invandring?” i Fackföreningsrörelsen 1971 band I, s 343f. Se även Socialdemo-
kratiska arbetarpartiets Kongressprotokoll 1964, s 491ff. 

393 Exempelvis skriften ”Detta är LO”, som 1959 översattes till engelska och tyska och 
1961 till finska. 1965 gavs det ut en ny utgåva på samtliga dessa språk och året efter på 
franska, turkiska och spanska. 1966 översattes skriften ”Samordnad näringspolitik” till 
engelska. Året efter översattes ”1966 års centrala uppgörelse” till tyska, serbokroatiska, 
grekiska, turkiska, spanska, italienska och finska. Broschyren ”Anställd i Sverige: Infor-
mation för invandrare”, som framställdes 1971 i samarbete med SAF och SIV, innehöll 
information om arbetsmarknadens parter och förhandlingar mellan dessa samt lagar, 
avtal och överenskommelser på arbetsmarknaden och trycktes på svenska, finska, grekis-
ka, italienska, serbokroatiska, spanska, turkiska och tyska. ”Aktivitet din chans” över-
sattes till finska, ”Solidarisk lönepolitik”, ”Lönepolitik” och ”Demokrati i företagen” till 
engelska och ”Demokrati i företagen” till franska. Om dessa och andra liknande över-
sättningar se LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1951 04 16, 1961 09 11, VB 1959, 
s 19, VB 1961, s 19, VB 1965, s 43, VB 1966, s 47, VB 1967, s 29. Se också Distriktsen-
heten, volym ”Kartläggning av invandrare inom LO området, 1972 - invandrarfrågor 
1973-1974”, flera handlingar. 
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ändringar visade sig ibland vara juridiskt och tekniskt komplicerade. Inom sjuk-
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arbetsmarknaden. Detta säger dock inget om villkoren och kvalitén i denna in-

kludering. Det finns vidare tydliga kopplingar mellan dessa ambitioner och den 

restriktiva invandringspolitik som LO förespråkade och som gick ut på att be-

gränsa arbetsmarknadens tillgång till nya arbetare för att kunna upprätthålla den 

fulla sysselsättningen och därmed skapa förutsättningar för den ekonomiska poli-

tik som byggde på Rehn-Meidnermodellen. För att kunna genomföra sin politik 

var LO förutom den fulla sysselsättningen också beroende av mot facket lojala 

arbetare. Inte alla invandrade arbetare bedömdes höra till den kategorin. Invand-

ring av arbetskraft som riskerade att öka heterogeniteten bland medlemskåren 

äventyrade LO:s möjligheter för kalkylering och kontroll på arbetsmarknaden. 

                                                                                                                                               
upphävs. Se vidare VB 1965, s 253 ”1960 års arbetsmarknadsutredning” om krav på 
samma löner.  
387 LO-arkiv VB 1961, ”Utlänningars likabehandling i fråga om socialvård”, s 295. 
388 LO-arkiv VB 1965, ”Invalidersättning, utlänningars ställning inom ATP”, s 355. 
389 LO-arkiv VB 1966,”Utlänningars försäkringstillhörighet”, s 331f. 
390 LO-arkiv VB 1967, ”Invandring”, s 248. 
391 LO-arkiv, YOM 1970, s 230f. ”Den finska arbetskraften i Sverige”. 
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till 1967 och därefter av Informationsrådet, vars uppgift var just att producera 

broschyrer och liknande informationsmaterial för den större allmänheten. En 

genomgång av detta informationsmaterial visar att LO:s ambition med översätt-

ningarna var att ge de invandrade arbetarna en inblick i hur den svenska arbets-

marknaden fungerade med dess parter och förhandlingar.393 En del av dessa över-

                                                 
392 LO-arkiv VB 1965,”Upplysningsskrift Information för utlänningar”, s 179f. Se också 
Wikström, Manne i Fackföreningsrörelsen 1964, band I, s 344ff.; Hauser, Urs (LO) ”Är 
vi emot invandring?” i Fackföreningsrörelsen 1971 band I, s 343f. Se även Socialdemo-
kratiska arbetarpartiets Kongressprotokoll 1964, s 491ff. 

393 Exempelvis skriften ”Detta är LO”, som 1959 översattes till engelska och tyska och 
1961 till finska. 1965 gavs det ut en ny utgåva på samtliga dessa språk och året efter på 
franska, turkiska och spanska. 1966 översattes skriften ”Samordnad näringspolitik” till 
engelska. Året efter översattes ”1966 års centrala uppgörelse” till tyska, serbokroatiska, 
grekiska, turkiska, spanska, italienska och finska. Broschyren ”Anställd i Sverige: Infor-
mation för invandrare”, som framställdes 1971 i samarbete med SAF och SIV, innehöll 
information om arbetsmarknadens parter och förhandlingar mellan dessa samt lagar, 
avtal och överenskommelser på arbetsmarknaden och trycktes på svenska, finska, grekis-
ka, italienska, serbokroatiska, spanska, turkiska och tyska. ”Aktivitet din chans” över-
sattes till finska, ”Solidarisk lönepolitik”, ”Lönepolitik” och ”Demokrati i företagen” till 
engelska och ”Demokrati i företagen” till franska. Om dessa och andra liknande över-
sättningar se LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1951 04 16, 1961 09 11, VB 1959, 
s 19, VB 1961, s 19, VB 1965, s 43, VB 1966, s 47, VB 1967, s 29. Se också Distriktsen-
heten, volym ”Kartläggning av invandrare inom LO området, 1972 - invandrarfrågor 
1973-1974”, flera handlingar. 
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sättningar användes senare också som undervisningsmaterial på fackliga kurser 

för invandrare, som jag återkommer till längre fram i detta kapitel. 

Det översattes också en del samhällsinformation till de större invandrarsprå-

ken av myndigheterna. I dessa sammanhang var LO mån om att påpeka för myn-

digheterna att materialet skulle innehålla också information om facket. Ett sådant 

exempel är LO:s yttrande till Inrikesdepartementet angående skriften ”Informa-

tion för utlänningar” där LO framhöll att broschyren inte var tillfredsställande 

när det gällde relationen mellan den enskilde och intresseorganisationerna. LO 

menade att en del invandrare hade visat sig vara misstänksamma mot de fackliga 

organisationerna och tog avstånd från facket. Det var därför, enligt LO, ytterst 

viktigt att informera dessa om det fackliga arbetssättet och att de skulle ha svårt 

att hävda sina rättigheter utan facklig tillhörighet.394  

Med tanke på LO:s motivering i detta exempel, liksom innehållet i de över-

sättningar organisationen själv gjorde, är det rimligt att tolka LO:s engagemang i 

det här sammanhanget utifrån ett eget intresse. Tillämpningen av den öppna kar-

tellens strategi och inkluderingen av de invandrade arbetarna i medlemskåren 

krävde ökade informationsinsatser för att dessa nya medlemmar skulle inordnas i 

det befintliga systemet och lära sig hur den svenska arbetsmarknaden fungerade 

för att de skulle ”anpassa sig”. Just denna inriktning på enkelriktad anpassning 

började kritiseras i mitten av 1960-talet.  

 

En samhällsdebatt: Upptakten till svensk invandrarpolitik 

LO:s krav på invandrarpolitiska åtgärder från myndigheterna intensifierades i 

mitten av 1960-talet då dessa frågor stod i centrum för en samhällsdebatt. Flera 

aktörer, både privata personer och representanter för en del institutioner var del-

aktiga i debatten. Eftersom begreppet invandrare ännu inte var vedertaget i det 

svenska språket, använde flera aktörer begreppet invandringspolitik när de i reali-

teten diskuterade invandrarpolitiska åtgärder. Sett i backspegeln skulle denna 

debatt, som fördes framför allt i Dagens Nyheter mellan åren 1964-68, kunna 

beskrivas som upptakten till framväxten av en svensk invandrarpolitik. Under 

                                                 
394 LO-arkiv, VB 1965, s 179f ”Upplysningsskrift Information för utlänningar”. Frågan 
om facklig information till invandrarna var en viktig angelägenhet för LO. Därför starta-
de LO så småningom egna fackliga informationsbyråer på distriktsnivå. 1966 startades 
exempelvis en sådan facklig informationsbyrå av FCO Stockholm. En liknande informa-
tionsbyrå fanns redan tidigare i Västerås. Av Stockholms 36 780 arbetsanmälda invand-
rare var drygt 22 000 personer finsktalande. Därför hade byrån informanter som gav 
information om svenskt vardagsliv, sociala förhållanden och facklig organisering på fins-
ka, men också turkiska utöver svenska. Se DN ”Facklig informationsbyrå startad för 
immigranter” 1966 04 06. 
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debattens sista år tillsattes Invandrarutredningen med uppdraget att presentera en 

välgenomtänkt invandrarpolitik för samhället.  

Enligt Hans Lorentz var David Schwarz den person som startade denna debatt 

med en debattartikel i Dagens Nyheter den 21 oktober 1964. Schwarz var född i 

Polen och kom vid 22 års ålder som flykting till Sverige 1950 efter att ha överlevt 

vistelse i koncentrationsläger. I sin debattartikel uppmärksammade han behovet 

av en genomtänkt ”invandringspolitik” och argumenterade sedan för detta i åter-

kommande artiklar. Schwarz menade att samtidens ”anpassningspolitik”, som 

innebar utplacering av invandrarna runt om i landet för att assimilera dem, be-

möttes av invandrarna med strategin att så småningom samlas på några få orter 

och bilda egna föreningar. ”Anpassningen” var därför ingen lösning menade han 

och föreslog en invandrarpolitik med kulturpluralistiska aspekter. Schwarz me-

nade att en ny politik borde utarbetas av en kommitté, men att man i denna 

kommitté borde bereda utrymme för representanter från olika invandrargrup-

per.395 Schwarz blickade i en artikel den 25 februari 1966 framåt och uppmanade 

myndigheterna att förbereda sig för framtida problem då den europeiska mark-

naden en dag skulle öppnas likt den nordiska och medföra ökade kulturella kon-

takter och invandring från mer avlägsna länder med en muslimsk minoritet. Hans 

kritik bemöttes, skriver han i samma artikel, av samtidens utrikesminister Torsten 

Nilsson med att ”de [invandrarna] får bli svenskar eller åka vidare”. Ministerns 

inställning var enligt Schwartz tidstypisk när han samtidigt menade att ”vi behö-

ver utlänningarna, låt bara fler av dem komma hit; vår industri måste ha dem”.396 

Invandrarutredningskommittén som tillsattes av regeringen bestod av högre 

tjänstemän från berörda departement med ambassadör Kjell Öberg som ordfö-

rande och Arne Redemo som sekreterare. Rademo deltog i den allmänna debatten 

och menade i en artikel att problematiken med invandrarnas språkbrister var så 

allvarlig att den utöver svårigheter i kontakten med det svenska samhället, också 

skapade problem för ett fungerande fritidsliv. Föreningsvärld och politiska orga-

nisationer hade endast visat ett svalt intresse för invandrare och hade en roll i 

detta problem.397 Många invandrares svårigheter både på arbets- och bostads-

marknaden och i kontakten med myndigheter, institutioner och svenskar i all-

mänhet berodde på bristande språkliga kunskaper. En lösning på problematiken 

                                                 
395 Schwarz, David ”utlänningsproblemet i Sverige” i DN 1964 10 21. Se också Lorenz, 
Hans 2001, s 8. Se även Román, Henrik En invandrarpolitisk oppositionell: Debattören 
David Schwarz syn på svensk invandrarpolitik åren 1964-1993, Uppsala 1994, som be-
handlar Schwarz invandrarpolitiska debatt genom åren, men också den invandrarpolitis-
ka debatten i mitten av 1960-talet.  
396 Schwarz, David ”Invandrarna och svenskheten” i DN 1966 02 25. 
397 Redemo, Arne ”Stäng inte ute invandrarna” DN 1966 10 17.  
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sättningar användes senare också som undervisningsmaterial på fackliga kurser 

för invandrare, som jag återkommer till längre fram i detta kapitel. 

Det översattes också en del samhällsinformation till de större invandrarsprå-
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exempel är LO:s yttrande till Inrikesdepartementet angående skriften ”Informa-
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394 LO-arkiv, VB 1965, s 179f ”Upplysningsskrift Information för utlänningar”. Frågan 
om facklig information till invandrarna var en viktig angelägenhet för LO. Därför starta-
de LO så småningom egna fackliga informationsbyråer på distriktsnivå. 1966 startades 
exempelvis en sådan facklig informationsbyrå av FCO Stockholm. En liknande informa-
tionsbyrå fanns redan tidigare i Västerås. Av Stockholms 36 780 arbetsanmälda invand-
rare var drygt 22 000 personer finsktalande. Därför hade byrån informanter som gav 
information om svenskt vardagsliv, sociala förhållanden och facklig organisering på fins-
ka, men också turkiska utöver svenska. Se DN ”Facklig informationsbyrå startad för 
immigranter” 1966 04 06. 
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debattens sista år tillsattes Invandrarutredningen med uppdraget att presentera en 

välgenomtänkt invandrarpolitik för samhället.  
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av en genomtänkt ”invandringspolitik” och argumenterade sedan för detta i åter-
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och bilda egna föreningar. ”Anpassningen” var därför ingen lösning menade han 
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395 Schwarz, David ”utlänningsproblemet i Sverige” i DN 1964 10 21. Se också Lorenz, 
Hans 2001, s 8. Se även Román, Henrik En invandrarpolitisk oppositionell: Debattören 
David Schwarz syn på svensk invandrarpolitik åren 1964-1993, Uppsala 1994, som be-
handlar Schwarz invandrarpolitiska debatt genom åren, men också den invandrarpolitis-
ka debatten i mitten av 1960-talet.  
396 Schwarz, David ”Invandrarna och svenskheten” i DN 1966 02 25. 
397 Redemo, Arne ”Stäng inte ute invandrarna” DN 1966 10 17.  
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var kostnadsfria kurser i svenska för invandrare. Rademo menade att regeringen 

för detta ändamål hade budgeterat 6,4 miljoner kronor under budgetåret 1965/66 

och 7 miljoner för det följande budgetåret. Undervisningen hade statsmakten pla-

nerat förlägga hos studieförbunden och Skolöverstyrelsen (SÖ) fick i uppdrag att 

ta fram studiematerial och kvalificerade lärare. Arbetsplatstolkar, ett önskemål 

från invandrarna själva, var ytterligare en lösning på språksvårigheterna enligt 

Redemo.398  

Lars-Erik Hansen, som har studerat denna debatt mer ingående, menar att det 

förekom två distinkta läger i diskussionen; de som förespråkade ett flerkultur-

samhälle och de som förespråkade ett blandkultursamhälle. Han menar också att 

diskussionen framför allt styrdes av en jämlikhetsdiskurs, att skillnaden mellan de 

två lägren rörde sig om nyanser och att framför allt debattörer med utländsk 

bakgrund inom de båda lägren, utöver jämlikhet på det sociala planet, också 

krävde att den kulturella och språkliga pluralismen i samhället skulle beaktas och 

respekteras. Han menar att dessa krav på kulturell pluralism också lade grunden 

till Invandrarutredningens förslag som presenterades 1974 och den året därpå 

lagstiftade invandrarpolitiken under parollen valfrihet, jämlikhet och samver-

kan.399  

När fackförbunden i anslutning till denna debatt började uppmärksamma be-

hovet av informationsmaterial, fick ombudsmännen Lars Ahlvarsson och Nils 

Ramstén i uppdrag av LO att kontakta de närmast inblandade förbunden och 

AMS för att undersöka lämpliga åtgärder. Det var bl.a. efter detta uppdrag som 

Lars Ahlvarsson började arbeta med invandrarfrågorna och så småningom blev 

LO:s förste ”invandrarexpert”. Vid kongressen 1966 föredrog han också LO-

ledningens mening i två motioner om informationen till invandrarna. Motionä-

rerna konstaterade att invandrarna hade betytt mycket för den svenska ekono-

mins utveckling, men att de stötte på problem vid anpassningen till det svenska 

samhället. Arbetsgivarna, fackföreningsrörelsen och samhället hade enligt motio-

närerna det gemensamma ansvaret för invandrarnas välbefinnande och de efter-

lyste stimulerande åtgärder för en lättare integration i samhället och på arbets-

marknaden. Medan det i den ena av motionerna yrkades på mer intensiv språk-

undervisning och samhällsorientering, yrkades det i den andra på introduktions-
                                                 
398 Redemo, Arne ”En aktiv invandringspolitik” SvD 1966 10 19; LO-arkiv, VB 1965, s 
252 ”1960 års arbetsmarknadsutredning”. Boken Ny i Sverige används ännu i dag i 
dagsaktuell version och skickas till varje nyanländ invandrare i möjligaste mån på den 
nyanländes språk. 
399 Skillnaden mellan förespråkare för flerkultursamhälle och blandkultursamhälle var att 
medan de förstnämnda ansåg att det var nödvändigt att staten tog ansvar och finansiera-
de invandrarföreningarnas verksamhet, ansåg de sistnämnda att statens inblandning i 
invandrarnas ”anpassning” skulle vara minimal. Hansen, Lars-Erik 2001, s 110-155. 
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kurser på minst en vecka med elementär information om svenskt samhällsliv, ar-

betsmarknad och fackföreningsrörelse, samt att informationen så långt som möj-

ligt skulle ges på invandrarnas egna språk.400 Ahlvarsson menade i sin föredrag-

ning att LO-ledningen var överens med motionärerna om informationsbehovet 

och att det krävdes flera åtgärder från statsmakterna, arbetsgivarna och fackföre-

ningsrörelsen. Han förespråkade ett samarbete mellan samtliga berörda parter 

och tillkännagav att LO hade planer på att utge en regelbundet återkommande 

publikation på ett antal olika språk innehållande arbetsmarknads- och samhälls-

information. Han tillkännagav också att ett ”minimiprogram”, för introduktion i 

företag och samhälle, höll på att utarbetas i samråd med SAF. Vidare menade han 

att kraven på arbetsgivarna gällande ledighet utan inkomstbortfall för deltagande 

i språkundervisning skulle öka. Dessa krav och andra omständigheter kring SFI-

utbildningen kommer jag att behandla särskilt i kapitel sju.401 

I juni 1967 lämnade LO en rigorös promemoria till regeringen där man i lik-

het med Schwarz kritiserade ”anpassningspolitiken” för att vara alltför inriktad 

på assimilering av invandrare och landets minoriteter. Den ökande och varierande 

invandringen krävde enligt LO större flexibilitet i politiken, men alternativet som 

LO erbjöd beskrevs inte bättre än med orden ”lyckad assimilering”. Trots denna 

språkliga förvirring krävde LO en klar målsättning för invandrarpolitiken, ett 

erkännande av minoritetsgruppernas strävan till kulturell egenverksamhet, medel 

för forskning om invandrargruppernas integrationsproblem, bildande av rådgi-

vande organ med representanter från invandrar- och minoritetsgrupperna med 

uppgift att bistå myndigheterna på lokal och riksnivå, samt att statliga utredning-

ar skulle inkalla representanter från landets olika befolkningsminoriteter som 

sakkunniga.402 

LO-promemorian rönte stor uppmärksamhet i media.403 I DN den 2 augusti 

1967 tolkades detta som en nyorientering inom fackföreningsrörelsen, mot en 

                                                 
400 Motion nr 83 från Metall avd 63, Borlänge och motion nr 84 från Beklädnads avd 6, 
Göteborg. Se Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1966, ”Information till ut-
ländsk arbetskraft”, s 393. 
401 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1966, se utlåtandet över motionerna nr 
83-84, s 394f. 
402 ARAB 2964: F02: 03 PM angående LO:s syn på minoritetsfrågorna 1967 06 22. Des-
sa rigorösa krav på bl.a. representanter från olika invandrargrupper som experter i olika 
utredningar och i rådgivande församlingar på lokal och riksnivå är minst sagt förbluf-
fande med tanke på hur LO några år efter detta PM skulle komma att hantera invandrar-
representationen internt. Jag återkommer till detta längre fram i avhandlingen.  
403 Folket ”Minoriteternas rätt” 1967 07 31; LT Östersund ”LO och invandrarna” 1967 
08 02; NSD ”De nya svenskarna” 1967 08 02; DN ”LO och minoriteterna” 1967 08 02; 
DN ”LO-krav på ny lösning av invandrarproblem” 1967 08 02; SvD ”LO kräver allsidig 
utredning av invandringsproblematiken” 1967 08 02; Sydöstra Sveriges Dagblad ”LO 
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från invandrarna själva, var ytterligare en lösning på språksvårigheterna enligt 

Redemo.398  

Lars-Erik Hansen, som har studerat denna debatt mer ingående, menar att det 

förekom två distinkta läger i diskussionen; de som förespråkade ett flerkultur-

samhälle och de som förespråkade ett blandkultursamhälle. Han menar också att 

diskussionen framför allt styrdes av en jämlikhetsdiskurs, att skillnaden mellan de 

två lägren rörde sig om nyanser och att framför allt debattörer med utländsk 

bakgrund inom de båda lägren, utöver jämlikhet på det sociala planet, också 

krävde att den kulturella och språkliga pluralismen i samhället skulle beaktas och 

respekteras. Han menar att dessa krav på kulturell pluralism också lade grunden 

till Invandrarutredningens förslag som presenterades 1974 och den året därpå 

lagstiftade invandrarpolitiken under parollen valfrihet, jämlikhet och samver-

kan.399  

När fackförbunden i anslutning till denna debatt började uppmärksamma be-

hovet av informationsmaterial, fick ombudsmännen Lars Ahlvarsson och Nils 

Ramstén i uppdrag av LO att kontakta de närmast inblandade förbunden och 

AMS för att undersöka lämpliga åtgärder. Det var bl.a. efter detta uppdrag som 

Lars Ahlvarsson började arbeta med invandrarfrågorna och så småningom blev 
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398 Redemo, Arne ”En aktiv invandringspolitik” SvD 1966 10 19; LO-arkiv, VB 1965, s 
252 ”1960 års arbetsmarknadsutredning”. Boken Ny i Sverige används ännu i dag i 
dagsaktuell version och skickas till varje nyanländ invandrare i möjligaste mån på den 
nyanländes språk. 
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medan de förstnämnda ansåg att det var nödvändigt att staten tog ansvar och finansiera-
de invandrarföreningarnas verksamhet, ansåg de sistnämnda att statens inblandning i 
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mer positiv och aktiv inställning till ”invandringen”.404 DN-redaktionen ansåg att 

omsorgen om minoriteternas möjligheter att bevara sina specifika kulturella sär-

drag var det mest intressanta i promemorian.405 I en annan artikel i samma tid-

ning intervjuades ett par fackföreningsmän kring de nya idéerna. Metallordföran-

den Åke Nilsson höll med om att detta var en nyorientering och menade att 

”inom fackföreningsrörelsen har vi tidigare haft snävt fackliga och arbetsmark-

nadspolitiska synpunkter på invandringen.” Även Lars Ahlvarsson kom till tals i 

denna artikel och förklarade bakgrunden till skrivelsen med att man på fackligt 

håll blivit mer och mer medveten om det orealistiska i den dittills förda politiken 

som syftade till en total assimilering, samt att man insett den bristande kännedom 

som funnits hos myndigheterna.406  

I Nilssons och Ahlvarssons uttalanden framkom att LO betraktade invandrar-

na ur arbetsmarknadspolitiska och fackliga synpunkter. Vad de menar är rimligt-

vis att LO betraktade de invandrade arbetarna just som arbetare och inte som 

samhällsmedborgare. Ur det perspektivet gjorde DN en riktig analys när man 

framhöll LO:s idéer pekade på en nyorientering, men frågan är om det rådde en 

samstämmighet kring denna nyorientering inom LO eller om promemorian skrevs 

mot bakgrund av debattklimatet? Förutom Ahlvarsson arbetade också Urs Hau-

ser, vid denna tid LO:s internationella sekreterare, delvis med ”invandrarfrågor-

na”. Källmaterialet gör frågan befogad och intressant att ställa. Nedan ett utdrag 

ur Hausers anteckningar: 

 
I förrgår sa Otto Nordenskiöld att de utländska arbetarna ska ha samma anställ-

ningstrygghet som svenskarnas. Gösta Rehn svarade då att man inte bör morali-

sera i en sådan fråga. Han anser att eftersom utlänningarna från början ju kom 

helt frivilligt, så kan man också skicka hem dem när man inte behöver dem läng-

re. – Men på det sättet skulle man kunna resonera i alla sammanhang, då det 

gäller utlänningar. Varje gång någon säger att man bör göra en insats som kan 

vara fördelaktigt för invandrarna skulle man kunna säga att det behövs inte för 

trivs de inte här så kan dom ju alltid åka hem. Men för fackföreningsrörelsen fal-

ler det sig naturligt att säga att vi ska vara solidariska och så är vi tillbaka vid 

moraliserandet. Vi kan emellertid motivera en progressiv invandrarpolitik med 

den inom den klassiska nationalekonomin omhuldade hedoniska filosofin, vilket 
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innebär att man försöker uppnå högsta möjliga tillfredsställande genom en viss 

åtgärd, genom att utforma den så att man maximalt tillgodoser bägge kontrahen-

ternas förväntningar och önskemål. Detta förutsätter givetvis att man vet vad 

som är bra för en själv – och något cyniskt uttryckt även att man vet vad som är 

bra för den andra. Underförstått är att det finns en viss intressegemenskap.407 

 

Visserligen nedtecknade Hauser dessa rader ungefär två år efter ovan nämnda 

promemoria, och mycket kan ha hänt däremellan med den nya orienteringen, 

men hans ord visar samtidigt att delar av de interna diskussionerna inom LO var 

mer krass och uttryckte inte den välvilja som i första hand träder fram i de offici-

ella sammanhangen. Invandrarverkets förste generaldirektör, Kjell Öbergs samti-

da kritik pekar också på denna ambivalens: 

 
Den fackliga rörelsen har varit mycket långsam med att ändra sin attityd gent-

emot invandrarna, speciellt på det lokala planet. Det räcker inte med att organi-

sationernas ledare avger deklarationer utan de måste arbeta aktivt för att föra ut 

idéerna till sina medlemmar.408 

 

Hausers anteckningar visar också att Gösta Rehn tycks ha varit en förespråkare 

för ett gästarbetarsystemet. Detta är kanske inte märkvärdigt eftersom hans egen 

modell409 med full sysselsättning öppnar en möjlighet för att använda arbets-

kraftsinvandrarna som den vikt som behövdes i vågen; lägga till eller ta bort för 

att upprätthålla balansen, d.v.s. den fulla sysselsättningen. Frågan är också om 

den nyttomaximering som Hauser är inne på var ett uttryck för detta? Han menar 

ju att man cyniskt borde veta vad som var bra för en själv och för motparten. I 

vilket fall så är Hausers anteckningar ett ypperligt exempel på min tidigare dis-

kussion om fackliga strategier och kalkylering. Som Hauser konstaterar så gällde 

det att man skulle försöka uppnå högsta möjliga tillfredsställelse genom en viss 

åtgärd. Han uppfyller i det avseendet Webers kategorisering av formell rationali-

                                                 
407 ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser, PM ”Immigranternas anpassning” 1969 06 11. 
Begreppet ”hedonism” härstammar från grekiskans hēdomē som betyder njutning eller 
lustkänsla och från filosofen Epikuros. Begreppet används både inom psykologi och 
inom etik. Inom psykologin menar man med begreppet att människors yttersta mål för 
sina handlingar är att uppnå lust och lycka, och undvika olust och lidande. Denna tolk-
ning kritiserades redan under 1700-talet av Joseph Butler. Inom etik menar man däremot 
att människors handlande styrs av egenvärde. Den etiska hedonismen utgör ett viktigt 
element i utilitarismen och det är förmodligen också så Hauser använder begreppet.  
408 Se SvD ”Kyrkan och LO kritiserade för ljumhet mot invandrare” 1969 06 12. 
409 Rehn-Meidner modellen definieras ibland enbart efter Rehns namn som ”Rehn-
modellen”. Se exempelvis Åmark, Klas i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) 1989. 
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mer positiv och aktiv inställning till ”invandringen”.404 DN-redaktionen ansåg att 

omsorgen om minoriteternas möjligheter att bevara sina specifika kulturella sär-

drag var det mest intressanta i promemorian.405 I en annan artikel i samma tid-

ning intervjuades ett par fackföreningsmän kring de nya idéerna. Metallordföran-

den Åke Nilsson höll med om att detta var en nyorientering och menade att 

”inom fackföreningsrörelsen har vi tidigare haft snävt fackliga och arbetsmark-

nadspolitiska synpunkter på invandringen.” Även Lars Ahlvarsson kom till tals i 

denna artikel och förklarade bakgrunden till skrivelsen med att man på fackligt 

håll blivit mer och mer medveten om det orealistiska i den dittills förda politiken 

som syftade till en total assimilering, samt att man insett den bristande kännedom 

som funnits hos myndigheterna.406  

I Nilssons och Ahlvarssons uttalanden framkom att LO betraktade invandrar-

na ur arbetsmarknadspolitiska och fackliga synpunkter. Vad de menar är rimligt-

vis att LO betraktade de invandrade arbetarna just som arbetare och inte som 

samhällsmedborgare. Ur det perspektivet gjorde DN en riktig analys när man 

framhöll LO:s idéer pekade på en nyorientering, men frågan är om det rådde en 

samstämmighet kring denna nyorientering inom LO eller om promemorian skrevs 

mot bakgrund av debattklimatet? Förutom Ahlvarsson arbetade också Urs Hau-

ser, vid denna tid LO:s internationella sekreterare, delvis med ”invandrarfrågor-

na”. Källmaterialet gör frågan befogad och intressant att ställa. Nedan ett utdrag 

ur Hausers anteckningar: 

 
I förrgår sa Otto Nordenskiöld att de utländska arbetarna ska ha samma anställ-

ningstrygghet som svenskarnas. Gösta Rehn svarade då att man inte bör morali-

sera i en sådan fråga. Han anser att eftersom utlänningarna från början ju kom 

helt frivilligt, så kan man också skicka hem dem när man inte behöver dem läng-

re. – Men på det sättet skulle man kunna resonera i alla sammanhang, då det 

gäller utlänningar. Varje gång någon säger att man bör göra en insats som kan 

vara fördelaktigt för invandrarna skulle man kunna säga att det behövs inte för 

trivs de inte här så kan dom ju alltid åka hem. Men för fackföreningsrörelsen fal-

ler det sig naturligt att säga att vi ska vara solidariska och så är vi tillbaka vid 

moraliserandet. Vi kan emellertid motivera en progressiv invandrarpolitik med 

den inom den klassiska nationalekonomin omhuldade hedoniska filosofin, vilket 

                                                                                                                                               
och minoriteternas” 1967 08 02; Folket ”LO och invandrarna” 1967 08 03; Piteåtid-
ningen ”LO och invandrarna” 1967 08 03; Sydsvenska Dagbladet ”Invandrarnas an-
passning” 1967 08 03; Dalademokraten ”Invandrarna” 1967 08 03; Arbetet ”Invand-
rarna och vi” 1967 08 03; Skånska Dagbladet ”Invandrarna” 1967 08 04. 
404 Här menade tidningen med största sannolikhet inte invandring utan invandrare. 
405 DN ”LO och minoriteterna” 1967 08 02. 
406 DN ”LO-krav på ny lösning av invandrarproblem” 1967 08 02. 

 

 177

innebär att man försöker uppnå högsta möjliga tillfredsställande genom en viss 

åtgärd, genom att utforma den så att man maximalt tillgodoser bägge kontrahen-

ternas förväntningar och önskemål. Detta förutsätter givetvis att man vet vad 

som är bra för en själv – och något cyniskt uttryckt även att man vet vad som är 

bra för den andra. Underförstått är att det finns en viss intressegemenskap.407 

 

Visserligen nedtecknade Hauser dessa rader ungefär två år efter ovan nämnda 

promemoria, och mycket kan ha hänt däremellan med den nya orienteringen, 

men hans ord visar samtidigt att delar av de interna diskussionerna inom LO var 

mer krass och uttryckte inte den välvilja som i första hand träder fram i de offici-

ella sammanhangen. Invandrarverkets förste generaldirektör, Kjell Öbergs samti-

da kritik pekar också på denna ambivalens: 

 
Den fackliga rörelsen har varit mycket långsam med att ändra sin attityd gent-

emot invandrarna, speciellt på det lokala planet. Det räcker inte med att organi-

sationernas ledare avger deklarationer utan de måste arbeta aktivt för att föra ut 

idéerna till sina medlemmar.408 

 

Hausers anteckningar visar också att Gösta Rehn tycks ha varit en förespråkare 

för ett gästarbetarsystemet. Detta är kanske inte märkvärdigt eftersom hans egen 

modell409 med full sysselsättning öppnar en möjlighet för att använda arbets-

kraftsinvandrarna som den vikt som behövdes i vågen; lägga till eller ta bort för 

att upprätthålla balansen, d.v.s. den fulla sysselsättningen. Frågan är också om 

den nyttomaximering som Hauser är inne på var ett uttryck för detta? Han menar 

ju att man cyniskt borde veta vad som var bra för en själv och för motparten. I 

vilket fall så är Hausers anteckningar ett ypperligt exempel på min tidigare dis-

kussion om fackliga strategier och kalkylering. Som Hauser konstaterar så gällde 

det att man skulle försöka uppnå högsta möjliga tillfredsställelse genom en viss 

åtgärd. Han uppfyller i det avseendet Webers kategorisering av formell rationali-

                                                 
407 ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser, PM ”Immigranternas anpassning” 1969 06 11. 
Begreppet ”hedonism” härstammar från grekiskans hēdomē som betyder njutning eller 
lustkänsla och från filosofen Epikuros. Begreppet används både inom psykologi och 
inom etik. Inom psykologin menar man med begreppet att människors yttersta mål för 
sina handlingar är att uppnå lust och lycka, och undvika olust och lidande. Denna tolk-
ning kritiserades redan under 1700-talet av Joseph Butler. Inom etik menar man däremot 
att människors handlande styrs av egenvärde. Den etiska hedonismen utgör ett viktigt 
element i utilitarismen och det är förmodligen också så Hauser använder begreppet.  
408 Se SvD ”Kyrkan och LO kritiserade för ljumhet mot invandrare” 1969 06 12. 
409 Rehn-Meidner modellen definieras ibland enbart efter Rehns namn som ”Rehn-
modellen”. Se exempelvis Åmark, Klas i Misgeld, Klaus m.fl. (red.) 1989. 



178   I   zeki yalcin  ✍  Facklig gränspolitik…

 

 178

tet; att vara målinriktad, lägga vikt vid kalkylerbarhet, sträva efter effektivitet, 

förutsägbarhet och nyttomaximering för att uppnå optimala lösningar.410  

Ser vi LO:s tal om att föredra de partiellt arbetsföra före arbetskraftsinvand-

ring mot denna bakgrund framträder den dubbla strategin hos LO tydligt fram: 

bevarandet av arbetskraftsbristen och i den mån nya arbetare skulle inträda ar-

betsmarknaden så skulle de vara inhemska och därmed förtrogna till den social-

demokratiska fackliga kulturen. 

Hauser skriver längre fram i sina anteckningar att många människor betrak-

tade facket som den ytterst ansvariga organisationen för invandrarnas anpassning 

då de kom till Sverige som arbetare. Dessa förväntningar som gick ut på ”att på 

en och samma gång vara social rådgivningsbyrå, advokatbyrå, deklarationsbyrå, 

äktenskapsmedlare, frälsningsarmé och tolkcentral”, var dock omöjliga att upp-

fylla för fackföreningsrörelsen. Han menar att facket endast borde syssla med det 

som föll inom dess ramar och att andra folkrörelseorganisationer och fritidsorga-

nisationer också borde ta sitt ansvar. Det viktiga var, enligt Hauser, att kartlägga 

vad som var bra för Sverige respektive invandrarna samt de problem som kunde 

vara olika för olika invandrargrupper. Eftersom invandrarna hade blivit allt fler 

borde de egentligen klara sig som individer och sin roll som arbetare enligt de 

gällande förhållandena och normerna i landet. Om inte skulle LO, vid sidan av 

ekonomiska konsekvenser, tvingas ta hand sociala problem menade han. Detta 

upplever Hauser som ”ett hot mot mycket av det vi uppnått och som kan verka 

förlamande på våra framtida samhällsekonomiska och politiska aspirationer.”411 

Här är det tydligt att bilden av invandrarna var problematisk för Hauser och att 

han resonerar nationalekonomiskt. Det rationella var enligt Hauser att problemen 

på invandrarnas väg till integration eliminerades så att de klarade sig själva både 

på arbetsmarknaden och i samhället.  

Bilden av invandrarna blev mer problematisk för LO ungefär ett halvt år efter 

Hausers anteckningar då ”de vilda strejkerna” i Malmfältet bröt ut. Att dessa 

strejker skedde på arbetsplatser med många invandrare skapade bland fackföre-

ningsfolket en del farhågor om de invandrade arbetarnas inblandning i strejkerna 

och ledde till intensifierade diskussioner om en mer välgenomtänkt invandrarpoli-

tik och ett tydligare åtgärdsprogram på ett flertal områden. Troligtvis var dessa 

farhågor också en grogrund för det som ledde till LO:s utspel 1972 och som gjor-

de att arbetskraftsinvandringen minskade drastiskt.  

 

                                                 
410 Weber, Max 1983, s 3ff., 18f, 149ff. ; Weber, Max 1978, s 7ff., 35f, 55. 
411 ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser, PM ”Immigranternas anpassning” 1969 06 11.  
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De vilda strejkerna 

I slutet av 1960-talet fanns en hel del missnöje bland gruvarbetarna i Malmfältet 

över deras löner och arbetsvillkor. När resultatet av Gruvarbetarförbundets för-

handlingar med motparten kom till arbetarnas kännedom i det statligt ägda 

LKAB:s gruva i Svappavaara (Leveäniemigruvan) vägrade ett 30-tal arbetare att 

gå till arbetet den 9 december 1969. Protesten formulerades mot bakgrund av 

lönebeskedet som kom dagen innan. Den 10 december anslöt sig samtliga gruvar-

betare på arbetsplatsen till aktionen. Eftersom det rådde arbetsfred mellan par-

terna definierades denna handling som en vild strejk. Nyheten spred sig snabbt till 

ett flertal andra arbetsplatser och uppemot 5.000 arbetare slöt upp, vilket ledde 

till att en av efterkrigstidens mest uppmärksammade strejker blev ett faktum Det 

dröjde 57 dagar innan de som deltog i strejken återgick till arbetet.412 

Enligt den norska statsvetaren Rose Maiken Flatmo fanns en del misstankar 

hos den fackliga ledningen om att den stora andel utländsk arbetskraft som fanns 

vid de företag där strejkerna bröt ut hade en viss roll i händelsernas utveckling. 

Hon menar att misstankarnas fanns hos både LO- och Metall-ledningen: 

 
Den faglege leiinga, både i Metallforbundet og i LO, trudde at det var den utanlandske 

arbeidskrafta som stod bak og deltok mest aktivt i desse streikane. Dei ville streikane og 

trua på at den utanlandske arbeidskrafta stod bak desse førte till ei frykt for at det sosial-

demokratiske hegemoniet ute på arbeidsplassane stod i fare.413 

 

Inom historieforskningen om dessa strejker har däremot dessa tankar om de in-

vandrade arbetarnas roll i strejkerna inte fått något särskilt utrymme. Kjell Öst-

berg skriver i sin bok om radikaliseringen i samhället efter 1968 att de vilda strej-

kerna skall ses i ljuset av det politiska missnöjet och radikaliseringen i samhället 

vid denna tid.414 Christer Thörnqvist menar att en förklaring endast utifrån radi-

kaliseringen i samhället vore alltför enkel och lägger till arbetarnas besvikelse 

över uteblivna löne- och standardförbättringar.415 Även Ulf Eriksson menar att 

missnöjet över lönerna var den utlösande faktorn vid samtliga arbetsplatser som 

deltog i strejken, men för att förstå händelsernas utveckling lyfter han också fram 

missnöje över en rad sammanhängande företeelser, såsom avigsidor i välfärds-

                                                 
412 Eriksson, Ulf Gruva och arbete: Kiirunavaara 1890-1990, Uppsala universitet 1991, 
avsnitt III 1950-1970, s 293. 
413 Flatmo, Rose Maiken Den svenske fagrørslas innvandringspolitikk i historisk perspek-
tiv frå 1880 til 1972: Den utanlandske arbeidskrafta i”Den svenske modellen”, Bergen 
1993, s 208. 
414 Östberg, Kjell 1968 när allting var i rörelse, Stockholm 2002, s 126ff.  
415 Thörnqvist, Christer Arbetarna lämnar fabriken: strejkrörelser i Sverige under efter-
krigstiden, deras bakgrund, förlopp och följder, Göteborgs universitet 1994, s 294. 
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samhället, centralisering inom fackföreningsrörelsen och de lokala gruvfackens 

maktlöshet, förhandlingsapparatens struktur, den solidariska lönepolitiken inom 

facket, malmbolagens lönepolitik med ackordslöner, arbetsmiljö, teknisk-

ekonomiska rationaliseringar och arbetarrörelsens galanteri mot arbetsgivarsidan. 

Han menar vidare att massmedia hade en särskild betydelse för strejkens utvidg-

ning. Det var ”den första massmediala strejken”.416 Björn Horgby ser förklaring-

en i arbetarnas missnöje över ackordslöner, en auktoritär personalpolitik, ratio-

naliseringar inom produktionen och det egna fackförbundet och dess politik samt 

den fackliga maktens centralisering som beskar lokala avdelningars maktresurser 

och förhandlingsutrymme i sin bok om gruvarbetarnas fackliga kamp.417 Inte hel-

ler sociologen Walter Korpi som en kort tid efter strejkerna publicerade studien 

Varför strejkar arbetarna? ger något särskilt utrymme åt de invandrade arbetar-

nas roll i strejkerna. Han menade att det var de socialdemokratiska arbetarna 

som var missnöjda över den ojämlika maktfördelningen mellan arbetare och kapi-

tal samt deras avsaknad av medbestämmande, som låg bakom strejkerna.418  

Jesper Johansson ansluter sig däremot till Flatmos uppfattning om fackliga 

farhågor inom LO-ledningen och menar att strejkerna ledde till en ”insiktsför-

ändring” hos LO. Utifrån diskussionerna på landssekretariatets möte den 2 feb-

ruari 1970 och en förbundskonferens den 10 februari 1970 menar han att utveck-

lingen inom LO pekade i riktning mot Flatmos uppfattning.419 

De vilda strejkerna fick stor massmedial uppmärksamhet och vissa journalis-

ter arbetade utifrån hypotesen om invandrarnas roll i strejkerna. Statsminister 

Olof Palme intervjuades exempelvis av DN den 23 januari 1970 av journalisten 

Sven Svensson och fick bl.a. svara på en fråga om han ansåg att språkundervis-

ning och annan undervisning för den utländska arbetskraften varit tillfredsstäl-

lande. Palmes svar på frågan var att språkundervisningen var en av de centrala 

frågorna eftersom invandrarna inte kunde de regler och sedvänjor som för svens-

karna var självklara. Palme sade vidare att ”den stora invandringen av utländsk 

arbetskraft har inneburit en större förändring av den svenska arbetsmarknaden 

än vi kanske haft klart för oss”.420  

                                                 
416 Eriksson, Ulf 1991, avsnitt III 1950-1970, s 365ff. Missnöjet över arbetarrörelsens 
uppvaktning av kapitalet uttrycktes, av en del radiala grupper, att man ”gick hand i hand 
med kapitalet”. 
417 Horgby, Björn, 1997 s 327ff. 
418 Korpi, Walter Varför strejkar arbetarna? En sociologisk betraktelse över konflikter, 
makt och rätt på arbetsmarknaden, Stockholm 1970, s 15ff. 
419 Johansson, Jesper 2008, s 174ff., citat s 177. 
420 Enligt Palme hade också möjligheten för den enskilde att skapa och påverka sitt arbete 
blivit allt mindre. Han menade att det gamla auktoritära mönstret levde kvar i arbetslivet 
och påpekade att bristen på jämlikhet i arbetslivet var större än i samhället i övrigt. En 
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SAF:s tidskrift Arbetsgivaren ägnade stort utrymme åt problematiken i ett 

nummer och intervjuade de invandrade arbetarna. Enligt tidskriften handlade 

problemet i första hand om lönefrågan, men om man trängde bakom detta första 

och givna svar så kunde man hitta en del andra väsentliga orsaker till missnöjet. 

Det handlade bl.a. om marginella möjligheter för medinflytande i fackföreningar-

na. De invandrade arbetarna ansåg sig i praktiken ha obefintlig möjlighet att på-

verka skeenden inom de fackföreningar till vilka de betalade medlemsavgifter. De 

klagade på bristande information på arbetsplatserna både från arbetsgivarna och 

från fackföreningarna. När de inte kunde lära sig språket p.g.a. diverse hinder 

kunde de inte tolka skyddsföreskrifter. Enligt tidskriften var invandrarnas enda 

kontakt med fackföreningarna när de betalade medlemsavgiften. De hade alltför 

ofta fått bristande eller ingen information alls om hur det svenska systemet och 

arbetsmarknaden fungerade. Många av dem kände inte ens till vad LO och SAF 

var för någonting.421  

Tidskriften valde alltså att lägga skulden på fackföreningarna. Frågan är om 

invandrarna uttryckte ett sådant missnöje i andra sammanhang. Till denna fråga 

kommer jag att återkomma i kapitel åtta och nio. Sven H Kjellgren menade, i 

samma nummer av Arbetsgivaren, att de ökade motsättningarna på arbetsmark-

naden mellan svenskar och invandrare framför allt berodde på informationsbris-

ter och att ansvaret låg hos myndigheter såväl som arbetsgivare och fackföre-

ningsrörelse. Han skrev att parterna borde ”vakna upp och inse att integreringen 

av utländsk arbetskraft på svensk arbetsmarknad är ett långt mer omfattande 

problem än vad man tidigare ansett.” Behovet av omfattande information för 

invandrarna var nu klarare än någonsin och att arbetsfreden kunde upprätthållas 

bara genom information och upplysningar om svenskt samhälle, näringsliv, ar-

betsmarknad och om lagar och system.422 

De vilda strejkerna fick, som Flatmo påpekat, väckarklockorna att ringa i LO-

huset. Inom LO-ledningen fanns det också en del misstankar om att kommunister 

låg bakom dessa strejker och de misstankarna var särskilt riktade mot de finska 

gruvarbetarna. Flatmo menar därför att det inom LO-ledningen blev bråttom 

med ett välgenomtänkt informationsarbete riktat mot de finska arbetarna.423 LO-

ordföranden Arne Geijer skickade också Jalmar Rantanen, då anställd som finsk-
                                                                                                                                               
konsekvens av detta var enligt Palme att det skapades avstånd mellan olika grupper av 
människor där en särskild drabbad grupp var kroppsarbetarna. Se Svensson, Sven ”In-
vandrarna svåraste frågan” i DN 1970 01 23. 
421 Arbetsgivaren ”Invandrare: missnöjesanledningar är många” 1970, nr 5. Tidskriften 
gavs ut av SAF mellan åren 1953-1980. 
422 Kjellgren, Sven H ”Två sina händer löser inga problem” i Arbetsgivaren 1970, nr 5. 
423 Flatmo, Rose Maiken 1993, s 209; Rantanen, Jalmar Finska språket inom fackföre-
ningsrörelsen: Finska språket i Sverige, Stockholm, 1981, s 4. 
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språkig informatör på AMS, till malmfälten i mars 1970 för att undersöka huru-

vida finska kommunister var inblandade i strejkerna. Rantanen blev efter detta 

uppdrag anställd inom LO som finskspråkig informatör och påbörjade sin tjänst 

april 1970.424 Enligt vad som senare framkom i den offentliga utredningen om IB-

affären 2002 hade Geijer fått uppgifter som understödde dessa misstankar från 

den hemliga underrättelseorganisationen Informationsbyrån (IB). Att Rantanen 

skickades till malmfältet för att undersöka situationen berodde naturligtvis på att 

han var en av IB:s hemliga agenter. Rantanen kom, efter ett flertal besök hos de 

finska gruvarbetarna, fram till slutsatsen att de finska kommunisterna inte hade 

kapacitet att organisera någonting.425  

Den fackliga politiken byggde på rationalism, förnuftstro och val av samför-

ståndslösningar. Därför ville LO ha kalkylerbara och skötsamma arbetare på ar-

betsmarknaden. Det beteende som de arbetare som deltog i de vilda strejkerna 

uppvisade var dock långtifrån denna bild. Samtidigt som Rantanens rapport bor-

de ha haft en viss lugnande effekt på LO, visar utvecklingen efteråt att LO starta-

de en aktiv invandrarpolitik. Den intressanta frågan här är strejkernas betydelse 

för utformningen av denna politik. Innan jag tar mig an denna intressanta fråga 

kommer jag först att beskriva innehållet i denna fackliga invandrarpolitik. Jag 

börjar med dess institutionella ramar.  

 

Institutionella ramar för en facklig invandrarpolitik börjar mogna 

Lars Ahlvarssons roll som LO:s invandrarpolitiska expert från och med slutet av 

1960-talet blev mot bakgrund av de vilda strejkerna inte mindre betydelsefull.426 

Under några intensiva möten i början av 1970 presenterade han ett väl genom-

tänkt åtgärdsprogram som kan definieras som begynnelsen för en tydlig och aktiv 

facklig invandrarpolitik. Under mötet den 2 februari 1970, medan strejken fortfa-

rande pågick, och den 23 i samma månad presenterade han sina idéer som kom 

att påverka LO:s framtida arbete med invandrarfrågorna. 

Han konstaterade att invandringen hade ökat markant mellan 1966 och 1969 

och att detta medförde att landets totala invandrarbefolkning stigit med drygt 25 

procent, till ca. 550.000 vid årsskiftet 1969/70. Under den aktuella tiden var net-

                                                 
424 Rantanen, Jalmar 1981, s 4. 
425 Lampers, Lars Olof SOU 2002: 92, s 234, 250, 254f, 310, 317, 462f. 
426 I oktober 1970 valde han att säga upp sig från LO. Ahlvarsson efterträddes av Harry 
Fjällström, som också ersatte honom som LO:s representant i det nybildade Invandrar-
verkets styrelse, i LO-SAFs arbetsgrupp för invandrarfrågor, samt i SAPs arbetsgrupp för 
invandrarfrågor. Se LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 10 19. Fjällström er-
sattes av Björn Pettersson som kom att arbeta med invandrarfrågorna till 1978. Se 
Landssekretariatets protokoll 1971 10 25 
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toinvandringen 105 000 varav 51.000 nordbor.427 Ahlvarsson beskrev att ungefär 

204.000 av den invandrade befolkningen var arbetsanmälda, varav den största 

gruppen var finländare med 98.000, följda av 32.000 från övriga Norden, 17.700 

från Jugoslavien, 14.900 från Tyskland och 7.000 från Grekland.  

Ahlvarsson menade att mycket av oron på arbetsmarknaden berodde på den 

ökade invandringen och invandrarnas okunskap om de elementära villkoren på 

arbetsmarknaden. Det behövdes ökade informations- och anpassningsåtgärder på 

flera nivåer, samt en samordning av kontakterna mellan fackförbunden i invand-

rarfrågorna. Detta krävde extra personalinsatser utöver den normala informa-

tionsverksamheten. Ahlvarsson kritiserade staten och arbetsgivarna för deras pas-

sivitet, men också fackföreningsrörelsen. Han menade att ingen part hade gjort 

tillräckligt mycket för att informera eller på annat sätt hjälpa den utländska ar-

betskraften att anpassa sig till de svenska förhållandena. Han betonade att om 

man nu ville att de invandrade medlemmarna skulle förstå organisationen bättre 

så borde de förses med den information som behövdes. Förutsättningar borde 

skapas genom fackliga kurser direkt riktade till dem. Det första steget i riktning 

mot bättre förutsättningar för invandrarnas ”anpassning” var en språkundervis-

ning på betald arbetstid, minst 200 timmar, samt en introduktion av invandrarna 

på arbetsplatserna. Ansvaret för introduktionen skulle ligga hos arbetsgivarna, 

men den skulle planeras i samråd med fackliga representanter på arbetsplatsen. 

Även den skulle, enligt Ahlvarssons förslag, ske på betald arbetstid och helst 

genomföras under det första anställningsåret. Han menade också att detta arbete 

borde tas på allvar av LO, som omgående borde börja föra samtal antingen cent-

ralt med SAF eller på förbundsnivå inom respektive bransch. Ahlvarsson menade 

vidare att LO skulle ställa krav på myndigheterna att ta sitt ansvar och utöka sin 

samhällsinformation till invandrarna, men att information om de försämrade ar-

betsförhållandena i Sverige också borde riktas till utvandringsländerna för att 

minska invandringen. Vad gäller LO:s egen verksamhet skulle den enligt Ahlvars-

son bestå av kurser för tvåspråkiga invandrare på LO-skolorna, invandrarfrågor 

på kursprogrammet, centralt sammansatt informationsmaterial, kontinuerligt 

distribuerat material samt centralt stöd åt förbunden och de lokala avdelningar-

na.428 Vad Ahlvarsson här gjorde var att skissa upp spelreglerna för LO:s invand-

rarpolitik i fyra punkter; 

                                                 
427 Nettoinvandringen mellan 1966-1969 var enligt tabell 1 ovan 94 203. Observera att 
denna siffra innehåller också etniska svenskars in- och utvandring.  
428 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 02, 1970 02 23; LO-arkiv, YOM 
1971, s 204ff.; ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1970, Se Lars Ahlvarssons 
PM. Behovet av språkundervisning på betald arbetstid hade uppmärksammats tidigare av 
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rarpolitik i fyra punkter; 

                                                 
427 Nettoinvandringen mellan 1966-1969 var enligt tabell 1 ovan 94 203. Observera att 
denna siffra innehåller också etniska svenskars in- och utvandring.  
428 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 02, 1970 02 23; LO-arkiv, YOM 
1971, s 204ff.; ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1970, Se Lars Ahlvarssons 
PM. Behovet av språkundervisning på betald arbetstid hade uppmärksammats tidigare av 
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1. arbetsplatsintroduktion under betald arbetstid,  

2. fackförenings- och samhällsinformation,  

3. fackliga kurser, samt 

4. utbildning i svenska språket under betald arbetstid. 

 

Arbetsplatsintroduktion handlade om att arbetsgivarna skulle se till att varje ny-

anställd invandrare under sin första tid på arbetsplatsen skulle få nödvändig in-

formation för att kunna fungera på arbetsplatsen. Dessutom skulle varje nyan-

ställd invandrare få en kontaktperson som talade både svenska och den nyan-

ställdes hemspråk. Samhällsinformation handlade om att LO i egen regi och i 

samband med olika samhällsinstansers informationsarbete skulle försöka lyfta 

fram fackets roll och dess betydelse för invandrarna. Fackliga kurser handlade om 

att inrätta en kursverksamhet för invandrare, men också att inkludera invandrar-

frågor i befintlig kursverksamhet. Slutligen handlade frågan om utbildning i 

svenska om att försöka se till att inrätta svenskundervisning på betald arbetstid så 

att anställda med utländsk bakgrund som inte kunde svenska skulle få chansen 

att lära sig det svenska språket. De första tre punkterna i denna LO:s blivande 

invandrarpolitik kommer jag att behandla nedan i detta kapitel, men punkt fyra 

förtjänar en djupare behandling i ett eget kapitel och det kommer jag att göra i 

kapitel sju. Här finns dock några adekvata frågor att ställa; vad menade LO med 

samhällsinformation och vem skulle utföra den, vad var syftet med arbetsplatsin-

troduktionen utifrån ett fackligt perspektiv och vem skulle ge språkundervisning? 

För att realisera Ahlvarsson planer krävdes en organisatorisk utveckling inom 

LO och inom loppet av några få år skapades i början av 1970-talet de institutio-

nella organ som behövdes för samordning av den fackliga invandrarpolitiken. 

Dessa organ bestod på central nivå av ett invandrarråd och en invandrarredak-

tion samt på lokal och regional nivå av invandrarkommittéer. Beslutet om att 

inrätta invandrarkommittéer för att samordna verksamheten på det lokala planet 

togs vid ett LS-möte i februari 1970.429 I mars beslutades att tillsätta en invand-

rarredaktion och som det nämndes ovan rekryterades Jalmar Rantanen från AMS 

för att samordna den fackliga informationen till invandrarna. Rantanen var fink-

språkig, hade arbetat med liknande arbetsuppgifter hos AMS och hade därför 

goda kunskaper om arbetsmarknaden och de fackliga förhållandena. Han kom 

inom loppet av några år att bli ett ankare i LO:s informations- och kursverksam-

                                                                                                                                               
Manne Wikström redan 1964 i Fackföreningsrörelsen. Se Wikström, Manne i Fackfö-
reningsrörelsen 1964, band I, s 344ff. 
429 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 23 
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het riktad till invandrarna. Förutom att kontinuerligt planera och framställa in-

formationsmaterial, samordna arbetet med olika översättningar, skriva artiklar 

och reportage om invandrare för fackförbunds och A-pressen, framställa kursma-

terial, åka runt i landet för att hålla föredrag och föreläsningar på LO-skolorna, 

informera, utbilda cirkelledare och delta i undervisningen i olika invandrarkurser 

som anordnades av fackförbund, FCO och invandrarorganisationer.430  

När besluten togs om att bilda invandrarkommittéer och att inrätta en in-

vandrarredaktion ansåg man att arbetet kunde administreras inom den befintliga 

organisationen. Men detta visade sig vara ohållbart och i september 1972 beslu-

tade LS om att inrätta ett invandrarråd som skulle samordna den fackiga invand-

rarpolitiken.431 Till ordförande utsågs i december samma år Björn Pettersson. 

Nedan kommer jag att först behandla de institutionella organen invandrarkom-

mittéerna och invandrarrådet och sedan Ahlvarssons skisserade invandrarpolitik. 

SFI frågan behandlar jag mer utförligt i kapitel sju. 

 

Invandrarkommittéerna  

De invandrarkommittéer som LO vid sitt LS-möte den 23 februari 1970 beslutade 

att inrätta inom de lokala och regionala fackliga centrala organisationerna, s.k. 

FCO432, som hade ett större antal medlemmar med utländsk bakgrund, skulle ha 

fyra arbetsområden; (i) att ansvara för kursverksamheten bland invandrare i de 

avdelningar som ingick i respektive FCO, (ii) att förmedla LO-information till 

tolkar och kontaktpersoner, (iii) att bilda invandrarkommittéer på avdelningar 

och arbetsplatser där intresse för dessa frågor förelåg, och (iv) att verka för upp-

rättande av informationsbyråer för invandrare i kommunerna.433  

Enligt de instruktioner som skickades ut till FCO-styrelserna skulle huvud-

principen vid rekryteringen av medlemmar till dessa kommittéer vara att värva 

både invandrare och svenskar. Man skulle också ta hänsyn till de på orten repre-

senterade språkgruppernas storlek och att se till att de invalda medlemmarna med 

invandrarbakgrund var tvåspråkiga. Vidare skulle en ledamot av FCO-styrelsen 
                                                 
430 ARAB 2964: F02: 01, Ark Funktionsbeskrivning, arbetsuppgifter 1975. 
431 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 23, 1972 09 18. 
432 FCO var fackförbundens lokala och regionala samordningsorganisationer för det 
fackliga arbetet och lydde direkt under LO utan någon formell beslutande makt. Deras 
uppgift var att operationalisera LO:s opinions- och informationsarbete både gentemot 
medlemmar och gentemot det omgivande samhället. 1977 byttes benämningarna FCO-
distrikt och FCO-lokalt mot benämningarna LO-distrikt och LO-lokalt. Se Hellmark, 
Tore Från Stockholms fackliga centralorganisation till LO-distriktet i Stockholm, Stock-
holm 1984. 1960 fanns det 333 FCO i hela landet. Se Waldemarson, Ylva 2000, fotnot 3 
på s 161. 
433 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 23. 
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430 ARAB 2964: F02: 01, Ark Funktionsbeskrivning, arbetsuppgifter 1975. 
431 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 23, 1972 09 18. 
432 FCO var fackförbundens lokala och regionala samordningsorganisationer för det 
fackliga arbetet och lydde direkt under LO utan någon formell beslutande makt. Deras 
uppgift var att operationalisera LO:s opinions- och informationsarbete både gentemot 
medlemmar och gentemot det omgivande samhället. 1977 byttes benämningarna FCO-
distrikt och FCO-lokalt mot benämningarna LO-distrikt och LO-lokalt. Se Hellmark, 
Tore Från Stockholms fackliga centralorganisation till LO-distriktet i Stockholm, Stock-
holm 1984. 1960 fanns det 333 FCO i hela landet. Se Waldemarson, Ylva 2000, fotnot 3 
på s 161. 
433 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 23. 
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vara den självskrivna ordföranden. Enligt LO:s direktiv skulle ledamöterna i des-

sa kommittéer utbildas i FCO:s regi för att öka deras medvetenhet, engagemang 

och insikt om fackföreningsrörelsens syn på invandrarfrågor.434 Kommittéerna 

hade mer specifikt följande arbetsuppgifter; 

 
1. Att i samarbete med FCO-distrikten och andra organisationer medverka och 

ta initiativ för att utbildning av tvåspråkiga kontaktmän på arbetsplatserna 

kom i gång, 

2. Att ta initiativ och pådriva utbildning av tolkar inom verksamhetsområdet i 

enlighet med det motsvarande behovet. Tolkutbildningen skulle endast avse 

de tolkar som hjälpte till i det fackliga arbetet. Ordna ett fullständigt register 

över samtliga tolkar som kunde anlitas i fackliga sammanhang, 

3. Att aktivt medverka till att lokala avdelningar använde de skrift- och studie-

material som framställdes centralt och informera invandrargrupperna om till-

gängligt informationsmaterial,  

4. Att påverka de lokala avdelningarna så att dessa i större utsträckning skulle 

engagera invandrarna att delta på kurser och konferenser, 

5. Att upprätta en lista över de problem som man mötte på det kommunala och 

socialpolitiska planet med ansvarsfördelning mellan kommun, företag och 

fackförening, samt verka för bildandet av invandrarbyråer på de kommuner 

där underlag och behov fanns, men åtgärd inte tagits, 

6. Att anordna informationsmöten och kurser i fackliga frågor samt en del 

andra frågor såsom familjepolitik, socialpolitik, pris- och konsumentupplys-

ning, bostadsfrågor mm.435 

 

Källmaterialet vittnar om en trögstartad verksamhet när det gäller dessa kommit-

téer och att de centralt planerade idéerna inte fick en lokal förankring. Det före-

kommer också flera dokument med olika uppgifter om kommittéernas arbetsom-

råden. En del av dessa direktiv var tydliga, andra mer eller mindre oklara eller 

                                                 
434 ARAB 2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete med 
invandrarkommittéer, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser mm 
1974-1975, se FCO-d 73/1970, 1970 11 04. Se också ARAB 2964: F21: 11 LO invand-
rarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, se ”Rapport – 
STULO:s arbetsgrupp för översyn av invandrarundervisning, facklig invandrarutbildning 
och invandrarinformation” 1975 02 03, s 15; Enligt Knocke hade upptill 60 procent av 
de aktiva i dessa kommittéer invandrarbakgrund. Se Knocke, Wuokko ”Invandrare och 
facket” i Invandrare och minoriteter, 1996 nr 4. 
435 ARAB 2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete med 
invandrarkommittéer, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser 
mm1974-1975. Se FCO-d 73/1970, 1970 11 04. 
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utan specificering av innehållet.436 En kort sammanfattning av kommittéernas 

direktiv i dessa dokument skulle kunna vara att de fortlöpande skulle bevaka, 

probleminventera och kartlägga invandrarfrågor, integrera invandrarna i det 

fackliga arbetet, utbilda tvåspråkiga kontaktombud för facklig information och 

kontakt med invandrade arbetare på arbetsplatserna, arbeta med opinions- och 

integrationsfrågor i samhället och i denna uppgift agera som lobbyorganisation 

gentemot lokala och regionala myndigheter samt motverka fördomar bland in-

födda LO-medlemmar. 

LO:s andra viktiga organisatoriska verktyg för att arbeta med invandrarfrå-

gorna var invandrarrådet med ombudsmannen Björn Pettersson som ordförande. 

Även om invandrarkommittéerna formellt var organiserade inom FCO, så kom 

de att styras från invandrarrådet efter dess bildande september 1972. Pettersson 

kom i november 1973 med en förklaring till LS om varför kommittéerna inte 

hade gett det förväntade resultatet. Han pekade ut två faktorer: dels bristande 

centrala direktiv vilket fått medlemmarna att känna sig osäkra, dels otillräckliga 

ekonomiska resurser. Han menade också att LO-ledningen borde gå ut med di-

rektiv till de FCO som ännu inte hade bildat någon invandrarkommitté och att i 

varje lokal organisation, som inte hade underlag nog för att bilda någon kommit-

té, utse en styrelsemedlem som ansvarig för invandrarfrågorna.437 

Mängden av dokument och olika direktiv om vad kommittéerna skulle arbeta 

med tyder snarare på otydlighet om det konkreta i arbetsuppgifterna. Mängden 

av dokument kan också tolkas som att de centrala målen i verksamheten stötte på 

motstånd på lokal nivå.438 De invandrade arbetarna sågs i dessa dokument mer 

som objekt än subjekt. Att några direktiv om att undersöka vad invandrarna hade 

                                                 
436 LO-arkiv, Volym Distriktsenheten. Kartläggning av invandrare inom LO området, 
1972 - invandrarfrågor 1973-1974, flera dokument, se särskilt ”Verksamhetsplan för 
FCO:s invandrarkommittéer hösten 1973-våren 1974” och PM ”Organisationsplan för 
LO-FCO:s Invandrarkommittéer”. Se också ARAB 2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark 
Förhandlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkommittéer, rör bl.a. invandrar-
kommittéer, studier, rapporter, skrivelser mm. 1974-1975, flera dokument, se särskilt 
PM ”Invandrarkommittéernas verksamhet” och PM ”Organisation”; ARAB F02: 03, se 
FCO 20/1971, FCO-d 75/1971; ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-74; 
ARAB F31: 36, Ark Invandrarfrågor 1972; ARAB F21: 11 LO invandrarfrågor, 
STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, se ”Rapport – STULO:s 
arbetsgrupp för översyn av invandrarundervisning, facklig invandrarutbildning och in-
vandrarinformation” 1975 02 03, s 22. Se också rapporten ”Facklig invandrarinforma-
tion” 1976 02 16, s 20 i samma volym. 
437 ARAB 2964: F31: 36, Ark Invandrarfrågor 1973, se Björn Petterssons brev till Lands-
sekretariatet 1973 11 28. 
438 Jämför också med Svanberg, Hallbergs och Horgbys studier, som visar att de organi-
serade arbetarna på lokal nivå uppfattade invandrarna som ett problem. Svanberg, Johan 
2005; Hallberg, Lena pågående avhandlingsprojekt vid Örebro universitet; Horgby, 
Björn 1996.  
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1974-1975, se FCO-d 73/1970, 1970 11 04. Se också ARAB 2964: F21: 11 LO invand-
rarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, se ”Rapport – 
STULO:s arbetsgrupp för översyn av invandrarundervisning, facklig invandrarutbildning 
och invandrarinformation” 1975 02 03, s 15; Enligt Knocke hade upptill 60 procent av 
de aktiva i dessa kommittéer invandrarbakgrund. Se Knocke, Wuokko ”Invandrare och 
facket” i Invandrare och minoriteter, 1996 nr 4. 
435 ARAB 2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete med 
invandrarkommittéer, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser 
mm1974-1975. Se FCO-d 73/1970, 1970 11 04. 
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utan specificering av innehållet.436 En kort sammanfattning av kommittéernas 
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436 LO-arkiv, Volym Distriktsenheten. Kartläggning av invandrare inom LO området, 
1972 - invandrarfrågor 1973-1974, flera dokument, se särskilt ”Verksamhetsplan för 
FCO:s invandrarkommittéer hösten 1973-våren 1974” och PM ”Organisationsplan för 
LO-FCO:s Invandrarkommittéer”. Se också ARAB 2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark 
Förhandlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkommittéer, rör bl.a. invandrar-
kommittéer, studier, rapporter, skrivelser mm. 1974-1975, flera dokument, se särskilt 
PM ”Invandrarkommittéernas verksamhet” och PM ”Organisation”; ARAB F02: 03, se 
FCO 20/1971, FCO-d 75/1971; ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-74; 
ARAB F31: 36, Ark Invandrarfrågor 1972; ARAB F21: 11 LO invandrarfrågor, 
STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, se ”Rapport – STULO:s 
arbetsgrupp för översyn av invandrarundervisning, facklig invandrarutbildning och in-
vandrarinformation” 1975 02 03, s 22. Se också rapporten ”Facklig invandrarinforma-
tion” 1976 02 16, s 20 i samma volym. 
437 ARAB 2964: F31: 36, Ark Invandrarfrågor 1973, se Björn Petterssons brev till Lands-
sekretariatet 1973 11 28. 
438 Jämför också med Svanberg, Hallbergs och Horgbys studier, som visar att de organi-
serade arbetarna på lokal nivå uppfattade invandrarna som ett problem. Svanberg, Johan 
2005; Hallberg, Lena pågående avhandlingsprojekt vid Örebro universitet; Horgby, 
Björn 1996.  
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att säga till om i verksamheten inte förekom i dessa dokument, tyder på att LO 

var mer intresserad av en envägskommunikation och att framföra sitt budskap. 

Här kan man dra paralleller till Ylva Waldemarsons avhandling och LO:s hanter-

ing av de kvinnokommittéer som bildades under 1940- och 1950-talen för att 

föra ut LO:s policy i ”kvinnofrågorna” på den lokala fackliga verksamheten. 

Waldemarson skriver att dessa kommittéer stötte på hårt motstånd på lokal nivå 

och att vissa FCO uppträdde som om kvinnokommittéerna inte fanns och att 

”LO:s manliga medlemmar inte välkomnade den integrering av de kvinnliga med-

lemmarna som kvinnorådets och kvinnokommittéernas verksamhet syftade 

till.”439 Hon skriver också att LO:s kommunikation gentemot sina medlemmar 

under efterkrigstiden var enkelriktad och att LO sällan var intresserad av att in-

hämta medlemmarnas åsikter, utan bara ville förankra sin egen mening i olika 

frågor hos medlemmarna.440 Detta tyder vidare på en centralt styrd homogenise-

ring av medlemskåren och ambitioner att skapa likriktning bland medlemmarna.   

Medlemmarna i invandrarkommittéerna skulle enligt direktiven från 1970 få 

utbildning och aktuell information om olika invandrarfrågor och underlag för 

planering av den lokala verksamheten. Denna utbildning skulle genomföras på 

lokal nivå och vid ett LS-möte i juli 1971 beslutades att 535 ledamöter i kommit-

téerna var i behov av utbildning. Denna verksamhet visade sig bli en segdragen 

historia, som i sig återigen visade den låga prioriteringen av dessa frågor på lokal 

nivå.441 1974 såg LO till att arrangera s.k. planeringskonferenser i 15 FCO-

distrikt för ca. 400 deltagare. Dessa konferenser skulle, enligt planeringen, följas 

upp med 60 lokala konferenser under samma år för att kommittéerna så små-

ningom skulle presentera egna verksamhetsplaner. Resultatet stannade vid tre 

lokala konferenser trots att konferensbidrag hade ställts till förfogande.442 Detta 

tyder på att verksamheten stötte på motstånd på lokal nivå. För att ändra inställ-

ningen hos fackligt aktiva på lokal nivå planerade LO en försöksverksamhet med 

en kurs för kommittémedlemmarna under våren 1975 vid LO:s folkhögskola i 

                                                 
439 Waldemarson, Ylva 2000, s 43, 48f, citat s 48f. 
440 Waldemarson, Ylva 2000, s 63. 
441 ARAB 2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete med 
invandrarkommittéer, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser mm 
1974-1975, se cirkulär FCO-d 73/1970 från 1970 11 04; LO-arkiv Landssekretariatets 
protokoll 1971 07 05. Se också ARAB 2964: F21: 03 PM ”Förslag till utbildning av in-
vandrarkommittéer” 1976 05 20. 
442 LO-arkiv Landssekretariatets protokoll 1973 12 17; ARAB 2964: F21: 03 Invandrar-
frågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkommittéer, rör bl.a. 
invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser mm. 1974-1975, se PM ”Invandrar-
kommittéernas planeringskonferenser 1974”. 
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Viskadalen.443 Med erfarenheter av denna kurs genomfördes sedan en utbildning 

distriktvis på samma skola mellan 1977 och 1979, med medverkan från LO:s 

informations- och skolavdelning på central nivå, för samtliga 17 LO-distrikten, 

som FCO nu ändrat namn till. Kursens innehåll styrdes utifrån de arbetsuppgifter 

som kommittéerna förväntades arbeta med.444 

Problematiken kring invandrarkommittéerna har också lyfts upp av Wuokko 

Knocke, som menar att kommittéerna i mitten 1970-talet hamnade vid sidan av 

det fackliga arbetet. De förtroendevalda i kommittéerna kände sig isolerade och 

fick inte det stöd de förväntade sig från den övriga fackföreningsrörelsen. Hon 

menar att systemet kritiserades hårt och ansågs bl.a. vara ett sätt för LO att slip-

pa tänka på invandrade medlemmars problem. Hon menar vidare att kommitté-

medlemmarna kände sig som en slags ”insiders outsider” när deras frågor be-

handlades sist på dagordningen. Detta ledde till diskussioner om kommittéernas 

trovärdighet och funktion.445 Fenomenet går återigen att jämföra med kvinno-

kommittéerna. Både Yvonne Hirdman och Ylva Waldemarson talar om ett sär-

hållande drag i fackföreningsrörelsens behandling av de kvinnliga medlemmarna 

under tidig efterkrigstid. Kvinnorna var intresserade av kvinnopolitiken – det var 

deras frågor. De frågor som de kvinnliga medlemmarna ville arbeta med hamnade 

i periferin och i kvinnokommittéerna och blev inte riktiga fackliga frågor förrän 

långt senare.446 Detta isärhållande ser Hirdman som utgångspunkten för genus-

ordningen inom fackföreningsrörelsen.  

Invandrare var förstås intresserade av frågor som berörde dem – invandrar-

frågorna. I min genomgång av källmaterialet ser jag att LO centralt hade goda 

intentioner och att verksamheten inte kom i gång berodde framför allt på mot-

ståndet eller passiviteten på lokal nivå. I det avseendet håller jag inte riktigt med 

Knockes tolkning om att kommittéerna var ett sätt för LO att slippa tänka på 

invandrade medlemmars problem. Dessutom bör LO-kravet på en självskriven 

ordförande i varje kommitté från den lokala FCO-styrelsen tolkas mer som ett 

intresse av kontroll än som ett ointresse.  

LO-kongressen 1971 beslutade bl.a. om att tillsätta en studieutredning 

(STULO). Slutrapporten skulle presenteras vid 1976 års kongress. I utredningen, 

som också omfattade invandrarnas situation inom den fackliga utbildningsverk-

samheten, konstaterade utredarna att arbetarrörelsens insatser för invandrarnas 

välbefinnande i samhället och på arbetsmarknaden hade varit mycket måttfullt. 

                                                 
443 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, se rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 20f. 
444 ARAB 2964: F21: 03 Flera handlingar. 
445 Knocke, Wuokko 1996. 
446 Hirdman, Yvonne 1998, Waldemarson, Ylva 2000. 
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439 Waldemarson, Ylva 2000, s 43, 48f, citat s 48f. 
440 Waldemarson, Ylva 2000, s 63. 
441 ARAB 2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete med 
invandrarkommittéer, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser mm 
1974-1975, se cirkulär FCO-d 73/1970 från 1970 11 04; LO-arkiv Landssekretariatets 
protokoll 1971 07 05. Se också ARAB 2964: F21: 03 PM ”Förslag till utbildning av in-
vandrarkommittéer” 1976 05 20. 
442 LO-arkiv Landssekretariatets protokoll 1973 12 17; ARAB 2964: F21: 03 Invandrar-
frågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkommittéer, rör bl.a. 
invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser mm. 1974-1975, se PM ”Invandrar-
kommittéernas planeringskonferenser 1974”. 
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443 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, se rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 20f. 
444 ARAB 2964: F21: 03 Flera handlingar. 
445 Knocke, Wuokko 1996. 
446 Hirdman, Yvonne 1998, Waldemarson, Ylva 2000. 
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Vidare observerade man att de första organiserade insatserna dröjt till slutet av 

1960-talet och att den organiserade verksamheten inte kom igång förrän inrät-

tandet av invandrarrådet och uppbyggandet av de lokala invandrarkommittéer-

na.447  

Utredarna pekade på att det, trots ett 90-tal invandrarkommittéer med ca. 

800 ledamöter runt om i landet, fortfarande fanns vissa invandrartäta orter som 

inte hade bildat någon kommitté och att av de kommittéer som hade kommit 

igång fungerade endast ett fåtal på ett tillfredsställande sätt. Förklaringen till 

denna dystra bild var, enligt utredarna, att kommittéerna inte använde tillgängli-

ga informationskanaler i tillräcklig utsträckning för att förmedla LO:s budskap, 

att de centrala direktiven var otydliga, samt att vissa fackliga förtroendemän hade 

negativa attityder till invandrare.448 Kommittéledamöterna borde få en systema-

tisk utbildning enligt utredarna och den borde genomföras inför 1976 års val då 

utländska medborgare bosatta minst tre år i Sverige hade fått rösträtt till kom-

munala val för första gången.449  

Vad vi ser här är ett av den facklig-politiska samverkans huvudmål: mobiliser-

ing inför val. För detta ändamål bildades också en central grupp med representan-

ter från LO, SAP och ABF för att samordna den valkampanj som ABF skulle dra 

igång med statliga bidrag för konferenser och uppsökande verksamhet på lokal 

nivå.450 För samma ändamål översattes 1976 års kongressbeslut och rapporten 

”Arbetsmarknadspolitiska programmet” till olika språk för att visa hur fackföre-

                                                 
447 ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, se ”Noteringar förda vid 
sammanträde med Arbetsgruppen för facklig utbildning av invandrare”, 1972 09 28; 
ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervis-
ning 1974-1976, se ”Rapport – STULO:s arbetsgrupp för översyn av invandrarundervis-
ning, facklig invandrarutbildning och invandrarinformation” 1975 02 03, s 3; i samma 
volym se ”Förslag till utbildning av invandrarkommittéer”, s 2f, 1976 05 20 och rappor-
ten ”Facklig invandrarinformation”, 1976 02 16, s 2ff.  
448 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, se arbetsrapporten ”Facklig information” 1976 02 16, s 28, samt 
rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 20f. Problematiken med nega-
tiva attityder hos en del fackliga företrädare hade lyfts fram redan tidigare. Se ARAB 
2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete med invand-
rarkommittéer mm 1974-1975, se ”Invandrarkommittéernas verksamhet”.  
449 Troligtvis är det efter denna rapport som försöksverksamheten vid Viskedalens folk-
högskola våren 1975 utvecklades till den utbildning som genomfördes mellan 1977 och 
1979 för alla LO-distrikten. Se ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s ar-
betsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, se ”Rapport – STULO:s arbetsgrupp 
för översyn av invandrarundervisning, facklig invandrarutbildning och invandrarinfor-
mation” 1975 02 03, s 15. 
450 ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmarknadspolitiska enheten, se LO brev till 
FCO och FCO-d 1975 09 17 ”Valrörelsen – invandrare” FCO 30/1975, FCO-d 82/1975. 
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ningsrörelsen, och i förlängningen arbetarrörelsen, tog ansvar för invandrarna.451 

Om LO:s informationsinsatser till de invandrade arbetarna tidigare var fokuserat 

på att upplysa dem om hur den svenska arbetsmarknaden fungerade och överföra 

skötsamhetskulturens dygder, började LO således i mitten av 1970-talet också 

lägga ett visst fokus på att propagera för socialdemokratin. En verksamhet som 

visade sig återkomma inför valen. Mer om detta längre fram i detta kapitel. 

1977 verkade invandrarkommittéerna ha kommit igång med sina verksamhe-

ter. I en intern rapport redovisas aktiviteter i form av kurser, seminarier, träffar 

mellan invandrarfamiljer och svenska familjer, upprättandet av invandrarbyråer, 

tolkservice och uppsökande verksamhet.452 Frågan är om denna förändring i 

kommittéernas verksamhet berodde på att 1976 års kongress ägnade stort ut-

rymme åt invandrarfrågorna och aktualiserade således betydelsen av dessa frågor, 

eller om invandrarna började bli mer intressanta både för LO och för partiet i och 

med rösträttsreformen. Kongressens hantering av invandrarfrågorna kommer jag 

att behandla nedan i detta kapitel. Nu skall jag behandla LO:s centrala organ i 

arbetet med invandrarpolitiken för att sedan fortsätta med Ahlvarssons förslag till 

en facklig invandrarpolitik. 

 

Invandrarrådet 

I början av september 1972 lämnade ombudsmannen Björn Pettersson en pro-

memoria till LS där han argumenterade för bildandet av en särskild avdelning 

inom den Arbetsmarknadspolitiska enheten.453 Hans argument var att åstadkom-

ma en bättre samordning och ett enhetligare uppträdande bland LO-förbunden i 

frågor som berörde ”migrationsproblemen”. Enligt Petterssons förslag skulle den 

nya avdelningen bestå av representanter från förbunden, ansvariga handläggare 

av invandrarfrågorna vid LO, samt en representant från vardera SAP och ABF.454 

                                                 
451 ARAB 2964: F21: 03 Ark Handlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkommitté-
er; rapporter, informationsmaterial, PM m.m. 1976-1980, se ”Utkast till verksamhets-
planering för FCO:s invandrarkommittéer 1976-1977”. 
452 ARAB 2964: F21: 03 Flera handlingar, se bl.a. ”Rapport över invandrarkommittéak-
tiviteter i LO-distrikten 1977”. 
453 Arbetsmarknadspolitiska enheten hade som ansvarsområde handläggning av arbets-
marknads-, sysselsättnings- och migrationsfrågor och bevakade den samhälleliga och 
internationella utvecklingen samt offentliga myndigheter för att arbeta fram förslag till 
sekretariatets beslut och målinriktade arbete. Enheten utarbetade förslag till remissytt-
randen, medverkade i utredningar, tog fram informationsmaterial, förde ut LO:s policy 
inom arbetsområden samt organiserade konferenser och kurser för de fackligt aktiva på 
fältet.  
454 Sexton förbund fick förfrågan om att om att utse representanter till den nya avdel-
ningen. Dessa var Beklädnads-, Byggnads-, Fabriks-, Fastighets-, Grafiska, Gruvindustri-, 
Handels-, Hotell- och Restaurang-, Kommunal-, Livsmedels-, Metall, Pappers-, Sjöfolks-, 
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Vidare observerade man att de första organiserade insatserna dröjt till slutet av 

1960-talet och att den organiserade verksamheten inte kom igång förrän inrät-

tandet av invandrarrådet och uppbyggandet av de lokala invandrarkommittéer-

na.447  

Utredarna pekade på att det, trots ett 90-tal invandrarkommittéer med ca. 

800 ledamöter runt om i landet, fortfarande fanns vissa invandrartäta orter som 

inte hade bildat någon kommitté och att av de kommittéer som hade kommit 

igång fungerade endast ett fåtal på ett tillfredsställande sätt. Förklaringen till 

denna dystra bild var, enligt utredarna, att kommittéerna inte använde tillgängli-

ga informationskanaler i tillräcklig utsträckning för att förmedla LO:s budskap, 

att de centrala direktiven var otydliga, samt att vissa fackliga förtroendemän hade 

negativa attityder till invandrare.448 Kommittéledamöterna borde få en systema-

tisk utbildning enligt utredarna och den borde genomföras inför 1976 års val då 

utländska medborgare bosatta minst tre år i Sverige hade fått rösträtt till kom-

munala val för första gången.449  

Vad vi ser här är ett av den facklig-politiska samverkans huvudmål: mobiliser-

ing inför val. För detta ändamål bildades också en central grupp med representan-

ter från LO, SAP och ABF för att samordna den valkampanj som ABF skulle dra 

igång med statliga bidrag för konferenser och uppsökande verksamhet på lokal 

nivå.450 För samma ändamål översattes 1976 års kongressbeslut och rapporten 

”Arbetsmarknadspolitiska programmet” till olika språk för att visa hur fackföre-

                                                 
447 ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, se ”Noteringar förda vid 
sammanträde med Arbetsgruppen för facklig utbildning av invandrare”, 1972 09 28; 
ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervis-
ning 1974-1976, se ”Rapport – STULO:s arbetsgrupp för översyn av invandrarundervis-
ning, facklig invandrarutbildning och invandrarinformation” 1975 02 03, s 3; i samma 
volym se ”Förslag till utbildning av invandrarkommittéer”, s 2f, 1976 05 20 och rappor-
ten ”Facklig invandrarinformation”, 1976 02 16, s 2ff.  
448 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, se arbetsrapporten ”Facklig information” 1976 02 16, s 28, samt 
rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 20f. Problematiken med nega-
tiva attityder hos en del fackliga företrädare hade lyfts fram redan tidigare. Se ARAB 
2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete med invand-
rarkommittéer mm 1974-1975, se ”Invandrarkommittéernas verksamhet”.  
449 Troligtvis är det efter denna rapport som försöksverksamheten vid Viskedalens folk-
högskola våren 1975 utvecklades till den utbildning som genomfördes mellan 1977 och 
1979 för alla LO-distrikten. Se ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s ar-
betsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, se ”Rapport – STULO:s arbetsgrupp 
för översyn av invandrarundervisning, facklig invandrarutbildning och invandrarinfor-
mation” 1975 02 03, s 15. 
450 ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmarknadspolitiska enheten, se LO brev till 
FCO och FCO-d 1975 09 17 ”Valrörelsen – invandrare” FCO 30/1975, FCO-d 82/1975. 
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ningsrörelsen, och i förlängningen arbetarrörelsen, tog ansvar för invandrarna.451 

Om LO:s informationsinsatser till de invandrade arbetarna tidigare var fokuserat 

på att upplysa dem om hur den svenska arbetsmarknaden fungerade och överföra 

skötsamhetskulturens dygder, började LO således i mitten av 1970-talet också 

lägga ett visst fokus på att propagera för socialdemokratin. En verksamhet som 

visade sig återkomma inför valen. Mer om detta längre fram i detta kapitel. 

1977 verkade invandrarkommittéerna ha kommit igång med sina verksamhe-

ter. I en intern rapport redovisas aktiviteter i form av kurser, seminarier, träffar 

mellan invandrarfamiljer och svenska familjer, upprättandet av invandrarbyråer, 

tolkservice och uppsökande verksamhet.452 Frågan är om denna förändring i 

kommittéernas verksamhet berodde på att 1976 års kongress ägnade stort ut-

rymme åt invandrarfrågorna och aktualiserade således betydelsen av dessa frågor, 

eller om invandrarna började bli mer intressanta både för LO och för partiet i och 

med rösträttsreformen. Kongressens hantering av invandrarfrågorna kommer jag 

att behandla nedan i detta kapitel. Nu skall jag behandla LO:s centrala organ i 

arbetet med invandrarpolitiken för att sedan fortsätta med Ahlvarssons förslag till 

en facklig invandrarpolitik. 

 

Invandrarrådet 

I början av september 1972 lämnade ombudsmannen Björn Pettersson en pro-

memoria till LS där han argumenterade för bildandet av en särskild avdelning 

inom den Arbetsmarknadspolitiska enheten.453 Hans argument var att åstadkom-

ma en bättre samordning och ett enhetligare uppträdande bland LO-förbunden i 

frågor som berörde ”migrationsproblemen”. Enligt Petterssons förslag skulle den 

nya avdelningen bestå av representanter från förbunden, ansvariga handläggare 

av invandrarfrågorna vid LO, samt en representant från vardera SAP och ABF.454 

                                                 
451 ARAB 2964: F21: 03 Ark Handlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkommitté-
er; rapporter, informationsmaterial, PM m.m. 1976-1980, se ”Utkast till verksamhets-
planering för FCO:s invandrarkommittéer 1976-1977”. 
452 ARAB 2964: F21: 03 Flera handlingar, se bl.a. ”Rapport över invandrarkommittéak-
tiviteter i LO-distrikten 1977”. 
453 Arbetsmarknadspolitiska enheten hade som ansvarsområde handläggning av arbets-
marknads-, sysselsättnings- och migrationsfrågor och bevakade den samhälleliga och 
internationella utvecklingen samt offentliga myndigheter för att arbeta fram förslag till 
sekretariatets beslut och målinriktade arbete. Enheten utarbetade förslag till remissytt-
randen, medverkade i utredningar, tog fram informationsmaterial, förde ut LO:s policy 
inom arbetsområden samt organiserade konferenser och kurser för de fackligt aktiva på 
fältet.  
454 Sexton förbund fick förfrågan om att om att utse representanter till den nya avdel-
ningen. Dessa var Beklädnads-, Byggnads-, Fabriks-, Fastighets-, Grafiska, Gruvindustri-, 
Handels-, Hotell- och Restaurang-, Kommunal-, Livsmedels-, Metall, Pappers-, Sjöfolks-, 
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Vidare ville Pettersson ha en funktionär från LO:s internationella avdelning i rå-

det då han ansåg att migrationsfrågorna var en central fråga i det internationella 

fackliga arbetet. Pettersson menade att det var fackförbunden själva som hade 

börjat ställa krav på en bättre samordning i dessa frågor för att kunna visa ett 

mer enhetligt fackligt uppträdande, men att diskussionerna inom LO lutade åt 

samma håll.455  

Mot denna bakgrund beslutade LS vid sitt sammanträde den 18 september 

1972 att inrätta ett invandrarråd. Rådets arbetsuppgifter finns listade i diverse 

dokument, vilket tyder på att arbetsuppgifterna bestämdes allteftersom. En sam-

manställning av dessa dokument ger följande bild av rådets arbetsuppgifter:  

 

• Att utarbeta riktlinjer för LO:s och förbundens agerande i invandrarfrågor,  

• Att ansvara för LO:s och förbundens aktiviteter och policy i migrationsfrågor 

i internationella sammanhang 

• Att informera invandrargrupperna om fackliga-, politiska- och övriga sam-

hällsfrågor,  

• Att genomföra utbildning i svenska språket för invandrare,   

• Att informera svenska arbetstagare om invandrarnas sociala, fackliga, politis-

ka och kulturella bakgrund,  

• Att ansvara för rekryteringsfrågorna i samband med invandring från icke 

nordiskt land, 

• Att ansvara för invandrarnas introduktion i företagen och på arbetsplatsen 

samt samhället i övrigt, 

• Att uppmärksamma bostadsfrågor, samhällsservice och utbildningsproblem 

för invandrare, både vuxna och barn, 

• Att ansvara för LO:s och förbundens internationella samarbete med fackliga 

organisationer i utvandrar- och invandrarländer, 

• Att ansvara för LO:s och förbundens invandraraktiviteter i invandrarkommit-

téer på distrikts och lokal nivå, 
                                                                                                                                               
Skogs-, Transport- och Träindustriarbetarförbundet. Grafiska och Handels svarade inte 
på förfrågan. Däremot skickade Bokbindar-, Elektriker-, Lantarbetare- och Musikerför-
bundet representanter. I slutändan ingick följande personer i rådet; Uno Öjring från 
Beklädnads, Evert Karlsson från Bokbindareförbundet, Hans Fogelström från Byggnads, 
Stanley Jämtsved från Elektriker, Uno Ekberg från Fabriks, Karl-Henry Nilsson från Fas-
tighets, Anders Stendalen från Gruv, Sigvard Nyström från Hotell- och Restaurang, Bertil 
Andersson från Kommunal, Axel Blom från Lantarbetare, Arne Nybom från Livsmedels, 
Sven Forslund från Metall, Kjell Ivri från Musikerförbundet, Bengt-Åke Carlsson från 
Pappers, Gunnar Karlsson från Sjöfolks, Nils König från Skogs, Sture Jönsson från 
Transport- och Erik Strutz från Träindustriarbetarförbundet. Se ARAB 2964: F31: 36, 
Ark Invandrarfrågor 1972, diverse dokument. 
455 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – protokoll 
mm. Se Björn Petterssons förslag BP/EÅ 7.9.72; Se också ARAB 2964: F02: 01, Ark 
Funktionsbeskrivning, arbetsuppgifter 1975. 
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• Att ansvara för samarbetet med SAP och ABF i invandrarfrågor , 

• Att föra förhandlingar i dessa frågor med myndigheter och motparter på ar-

betsmarknaden, 

• Att initiera ett samarbete med invandrarnas organisationer456 

 
LO-styrelsen utsåg Björn Pettersson till ordförande och Urs Hauser, vid denna tid 

LO:s internationella sekreterare, till rådets sekreterare med arbetsuppgifterna att 

bl.a. samordna och följa upp de facklig invandrarpolitiska frågorna, medverka 

vid kurser och konferenser, bevaka SFI-undervisningen mot olika myndigheter, 

tolkutbildningar och utredningar, skriva remissvar, vara kontaktperson för in-

vandrarnas riksförbund och invandrarverket. Jalmar Rantanen fortsatte som tidi-

gare att arbeta med samordning av invandrarinformationen som utöver material 

för de finländska invandrarna nu också började producera material för de andra 

större invandrargrupperna i landet såsom jugoslaver och greker. Ombudsmannen 

Lars Dannemyr, som hade ansvar för samordning av invandrarkommittéerna, 

ingick också i det nybildade rådet med samma uppgift som tidigare. Två andra 

namn som ofta förekommer i källmaterialet är Riita-Lisa Damsby och Raili Raja-

vuori, som troligtvis arbetade som sekreterare och översättare.457 

En av de viktigaste arbetsuppgifterna för rådet kom att bli bevakning av in-

vandrings- och invandrarpolitiska frågor vid olika myndigheter, hos motparterna 

på arbetsmarknaden och samarbetsorgan såsom ABF, SIV, AMS, LO-SAF:s för-

handlingsgrupp för invandrarfrågor, SAP:s arbetsgrupp för invandrarfrågor, ILO, 

EFS-invandrarkommitté, olika utredningar, Finska arbetskraftens kanalisering, 

Samarbetsgruppen med invandrarorganisationer, och samarbetsgrupper med ut-

vandrarländernas centrala fackliga organisationer (framför allt finska och jugo-

slaviska). Hos en del myndigheter och samarbetsorgan hade LO representanter 

för att bevaka sina intressen och förmedla sin bild om hur invandrings- och in-

vandrarpolitiken borde organiseras.458 

Med invandrarrådets tillkomst fick LO den kår bestående av ombudsmän och 

funktionärer som behövdes för att övervaka fältet, insocialisera de invandrade 

                                                 
456 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1972 12 04; ARAB 2964: F31: 36, Ark In-
vandrarfrågor 1972, diverse dokument; ARAB 2964: F31: 36, Ark Invandrarfrågor 
1973, Se Björn Petterssons brev till Landssekretariatet 1973 11 28.  
457 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1972 09 18, 1972 12 04; YOM 1971, s 
204ff.; ARAB 2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete 
med invandrarkommittéer, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser 
mm. 1974-1975. Se PM ”Invandrarkommittéernas verksamhet”; ARAB 2964: F21: 11 
LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, Se 
rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 20; ARAB 2964: F31: 36, Ark 
Invandrarfrågor 1973, Se Björn Petterssons brev till Landssekretariatet 1973 11 28 
458 ARAB 2964: F02: 01 flera handlingar. 
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Vidare ville Pettersson ha en funktionär från LO:s internationella avdelning i rå-

det då han ansåg att migrationsfrågorna var en central fråga i det internationella 

fackliga arbetet. Pettersson menade att det var fackförbunden själva som hade 

börjat ställa krav på en bättre samordning i dessa frågor för att kunna visa ett 

mer enhetligt fackligt uppträdande, men att diskussionerna inom LO lutade åt 

samma håll.455  

Mot denna bakgrund beslutade LS vid sitt sammanträde den 18 september 

1972 att inrätta ett invandrarråd. Rådets arbetsuppgifter finns listade i diverse 

dokument, vilket tyder på att arbetsuppgifterna bestämdes allteftersom. En sam-

manställning av dessa dokument ger följande bild av rådets arbetsuppgifter:  

 

• Att utarbeta riktlinjer för LO:s och förbundens agerande i invandrarfrågor,  

• Att ansvara för LO:s och förbundens aktiviteter och policy i migrationsfrågor 

i internationella sammanhang 

• Att informera invandrargrupperna om fackliga-, politiska- och övriga sam-

hällsfrågor,  

• Att genomföra utbildning i svenska språket för invandrare,   

• Att informera svenska arbetstagare om invandrarnas sociala, fackliga, politis-

ka och kulturella bakgrund,  

• Att ansvara för rekryteringsfrågorna i samband med invandring från icke 

nordiskt land, 

• Att ansvara för invandrarnas introduktion i företagen och på arbetsplatsen 

samt samhället i övrigt, 

• Att uppmärksamma bostadsfrågor, samhällsservice och utbildningsproblem 

för invandrare, både vuxna och barn, 

• Att ansvara för LO:s och förbundens internationella samarbete med fackliga 

organisationer i utvandrar- och invandrarländer, 

• Att ansvara för LO:s och förbundens invandraraktiviteter i invandrarkommit-

téer på distrikts och lokal nivå, 
                                                                                                                                               
Skogs-, Transport- och Träindustriarbetarförbundet. Grafiska och Handels svarade inte 
på förfrågan. Däremot skickade Bokbindar-, Elektriker-, Lantarbetare- och Musikerför-
bundet representanter. I slutändan ingick följande personer i rådet; Uno Öjring från 
Beklädnads, Evert Karlsson från Bokbindareförbundet, Hans Fogelström från Byggnads, 
Stanley Jämtsved från Elektriker, Uno Ekberg från Fabriks, Karl-Henry Nilsson från Fas-
tighets, Anders Stendalen från Gruv, Sigvard Nyström från Hotell- och Restaurang, Bertil 
Andersson från Kommunal, Axel Blom från Lantarbetare, Arne Nybom från Livsmedels, 
Sven Forslund från Metall, Kjell Ivri från Musikerförbundet, Bengt-Åke Carlsson från 
Pappers, Gunnar Karlsson från Sjöfolks, Nils König från Skogs, Sture Jönsson från 
Transport- och Erik Strutz från Träindustriarbetarförbundet. Se ARAB 2964: F31: 36, 
Ark Invandrarfrågor 1972, diverse dokument. 
455 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – protokoll 
mm. Se Björn Petterssons förslag BP/EÅ 7.9.72; Se också ARAB 2964: F02: 01, Ark 
Funktionsbeskrivning, arbetsuppgifter 1975. 

 

 193

• Att ansvara för samarbetet med SAP och ABF i invandrarfrågor , 

• Att föra förhandlingar i dessa frågor med myndigheter och motparter på ar-

betsmarknaden, 

• Att initiera ett samarbete med invandrarnas organisationer456 

 
LO-styrelsen utsåg Björn Pettersson till ordförande och Urs Hauser, vid denna tid 

LO:s internationella sekreterare, till rådets sekreterare med arbetsuppgifterna att 

bl.a. samordna och följa upp de facklig invandrarpolitiska frågorna, medverka 

vid kurser och konferenser, bevaka SFI-undervisningen mot olika myndigheter, 

tolkutbildningar och utredningar, skriva remissvar, vara kontaktperson för in-

vandrarnas riksförbund och invandrarverket. Jalmar Rantanen fortsatte som tidi-

gare att arbeta med samordning av invandrarinformationen som utöver material 

för de finländska invandrarna nu också började producera material för de andra 

större invandrargrupperna i landet såsom jugoslaver och greker. Ombudsmannen 

Lars Dannemyr, som hade ansvar för samordning av invandrarkommittéerna, 

ingick också i det nybildade rådet med samma uppgift som tidigare. Två andra 

namn som ofta förekommer i källmaterialet är Riita-Lisa Damsby och Raili Raja-

vuori, som troligtvis arbetade som sekreterare och översättare.457 

En av de viktigaste arbetsuppgifterna för rådet kom att bli bevakning av in-

vandrings- och invandrarpolitiska frågor vid olika myndigheter, hos motparterna 

på arbetsmarknaden och samarbetsorgan såsom ABF, SIV, AMS, LO-SAF:s för-

handlingsgrupp för invandrarfrågor, SAP:s arbetsgrupp för invandrarfrågor, ILO, 

EFS-invandrarkommitté, olika utredningar, Finska arbetskraftens kanalisering, 

Samarbetsgruppen med invandrarorganisationer, och samarbetsgrupper med ut-

vandrarländernas centrala fackliga organisationer (framför allt finska och jugo-

slaviska). Hos en del myndigheter och samarbetsorgan hade LO representanter 

för att bevaka sina intressen och förmedla sin bild om hur invandrings- och in-

vandrarpolitiken borde organiseras.458 

Med invandrarrådets tillkomst fick LO den kår bestående av ombudsmän och 

funktionärer som behövdes för att övervaka fältet, insocialisera de invandrade 

                                                 
456 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1972 12 04; ARAB 2964: F31: 36, Ark In-
vandrarfrågor 1972, diverse dokument; ARAB 2964: F31: 36, Ark Invandrarfrågor 
1973, Se Björn Petterssons brev till Landssekretariatet 1973 11 28.  
457 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1972 09 18, 1972 12 04; YOM 1971, s 
204ff.; ARAB 2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete 
med invandrarkommittéer, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser 
mm. 1974-1975. Se PM ”Invandrarkommittéernas verksamhet”; ARAB 2964: F21: 11 
LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, Se 
rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 20; ARAB 2964: F31: 36, Ark 
Invandrarfrågor 1973, Se Björn Petterssons brev till Landssekretariatet 1973 11 28 
458 ARAB 2964: F02: 01 flera handlingar. 
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arbetarna och förstärka gruppkänslan bland medlemskåren. Denna process, att 

skapa en starkare ”vi-känsla”, skulle teoretiskt kunna ske genom att tona ned 

skillnader mellan de svenska och de invandrade medlemmarna och i stället lyfta 

fram likheterna. Detta krävde ett predikande av gemenskapens allmänna intres-

sen, att vara arbetare, för att medlemskåren skulle övertygas om att agera och 

samverka tillsammans.459  

Den 11 januari 1973 träffades rådet i Täljöviken för ett första möte. I sitt 

öppningstal motiverade Pettersson rådets tillkomst framför allt med två argu-

ment, dels att de flesta förbunden hade ”ett gemensamt fackligt problem att få 

invandrarna fackligt organiserade och fackligt aktiva”, dels att det fanns ett be-

hov att stoppa vänstergruppers ”utnyttjande av invandrarna som stödgrupp vid 

konflikter”. Båda argumenten tyder på en tydlig strategi hos LO att vilja vårda 

sina maktresurser. Att ha invandrarna utanför fackföreningsrörelsen eller ge ut-

rymme för vänsterradikala grupper att påverka arbetsfreden skulle försämra LO:s 

kalkyleringsmöjligheter, men också leda till en försvagning av LO och förbunden. 

Det skulle vidare innebära ett avsteg från den öppna kartellens modell som LO 

tillämpade på arbetsmarknaden. Argumentet om vänstergruppers utnyttjande av 

de invandrade arbetarna tyder också på att farhågorna från de vilda strejkerna 

levde kvar inom LO. Informationen till invandrarna var, menade Pettersson, vik-

tigt också av politiska skäl.460  

Vilka dessa politiska skäl var utvecklade han dock inte utöver att man skulle 

se till att invandrarna inte användes som stödgrupper av vänsterradikala grupper 

i samband med konflikter. I det avseendet kan Petterssons ord tolkas som att han 

menade en integrering av invandrarna i ett socialdemokratiskt tankesätt och kul-

tur, vilket innebär att han agerade både på den fackliga och på den politiska are-

nan.461  

Inför rådets första verksamhetsår beslutade man att utarbeta en policy, im-

plementera lagen om svenskundervisning för invandrare, informera om aktuella 

lagstiftningsfrågor, se över arbetskraftsavtalet mellan Sverige och Finland, följa 

internationella samordningssträvanden i migrationsfrågor, samt utveckla en verk-

samhetsplan för invandrarkommittéerna och genomföra distriktsvisa planerings- 

                                                 
459 Jämför med Baumans diskussion om kollektiva identiteter. Se Bauman, Zygmunt 
1992, s 49ff. 
460 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – protokoll 
mm. Se Protokoll från Invandrarrådets första sammanträde torsdagen den 11 januari 
1973. 
461 Om integreringen av den socialdemokratiska hegemonin inom fackföreningsrörelsen 
se Horgby, Björn Kampen om facket, under publicering. 
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och informationskonferenser.462 Till rådet kopplades året efter dess inrättande en 

referensgrupp. Av källmaterialet framgår att det var viktigt för LO att medlem-

marna i denna grupp framför allt skulle utses bland fackligt aktiva invandrare. 

Jag återkommer till denna referensgrupp i kapitel åtta. Jag har valt att integrera 

rådets arbete i de teman som följer nedan i avhandlingen och kommer således inte 

gå in mer i detalj på hur och vad rådet arbetade med. Nu skall jag behandla de 

invandrarpolitiska åtgärder som Ahlvarsson skissade och börjar med arbetsplats-

introduktionen.  

 

Arbetsplatsintroduktionen 

En introduktion på arbetsplatsen ansågs av LO vara viktig för att undvika mot-

sättningar på grund av missförstånd, men en bra introduktion var framför allt 

viktig för att de invandrade arbetarna lättare skulle finna sig till rätta på sina ar-

betsplatser och trivas. LO ansåg att detta krävde ansträngningar av alla inblan-

dade parter; arbetsgivarna, arbetsledningen, den fackliga organisationen och ar-

betskamraterna. SAF visade sig hålla med om behovet av en bra arbetsplatsintro-

duktion och parterna kom den 30 november 1970 överens om en formaliserad 

arbetsplatsintroduktion. Varje invandraranställd skulle enligt denna plan få en 

svensktalande kontaktperson som också själv kunde ”hans modersmål” tills det 

att ”han” själv behärskade det svenska språket. Ur ett genusperspektiv är det här 

intressant att iaktta hur invandrararbetarna könsmässigt framställdes i källmate-

rialet. Detta var inte avgränsat till LO, utan gällde i lika hög grad för dess mot-

part, SAF. ”Hon” är nästintill osynlig i källmaterialet. Jag återkommer till detta 

längre fram. Den arbetsplatsintroduktion som utvecklades successivt efter över-

enskommelsen november 1970 kunde sammanfattningsvis se ut som följande: 

 

• I samband med anställningen: Information om arbetets art, avlönings- och be-

talningsförhållanden, arbetstider, bostadsförhållanden, kyrkobokföring, an-

mälan till sjukförsäkring, uppehållstillstånd, organisationerna på arbetsplat-

sen, samt ordningsregler såsom arbetsklädsel och läkarkontroll etc,  

• Första arbetsdagen: Rundvandring på avdelningen, presentation av arbetsled-

ningen, information om arbetsuppgifter och avdelningens funktion, presenta-

tion av närmaste arbetskamrater, presentation av fackliga förtroendemän på 

                                                 
462  ARAB 2964: F21: 03 Invandrarfrågor, Ark Förhandlingar rörande FCO:s arbete med 
invandrarkommittéer, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser mm. 
1974-1975. Se ”Verksamhetsplanen för FCO:s invandrarkommittéer hösten 1973 – vå-
ren 1974”. 
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arbetarna och förstärka gruppkänslan bland medlemskåren. Denna process, att 

skapa en starkare ”vi-känsla”, skulle teoretiskt kunna ske genom att tona ned 
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invandrarkommittéer, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser mm. 
1974-1975. Se ”Verksamhetsplanen för FCO:s invandrarkommittéer hösten 1973 – vå-
ren 1974”. 



196   I   zeki yalcin  ✍  Facklig gränspolitik…

 

 196

företaget såsom klubb- och gruppstyrelsemedlemmar, skyddsombud och 

brand- och olyckfallsutrustning samt utgångar, anslagstavla, samt lunchrum 

• Efter viss tids anställning: Företaget, olika chefer på avdelningen, förråds- och 

rekvisitionsrutiner, verkstadsavtal samt därtill fogade samarbetsavtal, anmäl-

ningsförfarande vid sjukdom, permission, för sen ankomst etc., aktuella be-

talningsformer, arbetsmarknadens organisationer, den lokala fackliga organi-

sationens uppbyggnad och verksamhet, den lokala förhandlingsordningen, 

lokala samarbetsfrågor rörande företagsnämnder, förslagsverksamhet och ar-

betarskydd, kollektiva försäkringar mm, möjligheter till språkutbildning, ar-

betsförmedling och erkänd arbetslöshetskassa, eventuellt intressekontor, or-

tens bostadsfrågor, frågor rörande skolväsende, sjukvård, tandvård, allmän 

försäkring, barnbidrag, olycksfallsförsäkring mm, fritidsverksamhet och or-

ganisationsliv inom företaget och på orten 

• Uppföljning: Uppföljning av introduktionsåtgärderna efter en viss tid, kom-

plettering av tidigare information, möjlighet för den anställde att ställa frågor 

och diskutera problem.463 

 

LO var, som vi ser, återigen ambitiös i sina planer. När det gäller kontaktperso-

nerna ansåg man att dessa skulle utbildas i ABF:s studiecirklar ”Att arbeta i Sve-

rige”. Redan i anslutning till den första överenskommelsen genomfördes en ut-

bildning, januari 1971, på flera olika orter i landet för att förbättra de invandrade 

arbetarnas introduktion på arbetsplatserna.464 

 

Facklig kursverksamhet för invandrare 

En del av Ahlvarssons interna kritik i februari 1970 var att LO-skolorna inte 

hade ägnat någon uppmärksamhet åt invandrarfrågorna i den ordinarie kursverk-

samheten. Även om en försöksverksamhet med en veckokurs om svensk fackföre-

ningsrörelse och svensk arbetsmarknad hade anordnats på Runö-skolan året in-

nan så var detta långtifrån tillräckligt. Ahlvarsson menade att LO-skolorna borde 

                                                 
463 ARAB 2964: F21:01 Invandrarfrågor 1965-1972, ark Korrespondens, kursverksam-
het, studiematerialsfrågor, deltagarförteckningar mm 1970-1972, se ”Riktlinjer för in-
troduktion i företagen och undervisningen i svenska för invandrare” (för samma doku-
ment se ARAB 2964: F31: 36, Ark Invandrarfrågor 1970); Se också ABF:s brev till Jal-
mar Rantanen 1971 02 04 i samma ark; Se också ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrar-
frågor 1972-1974 för överenskommelse mellan LO och SAF om introduktionen för in-
vandrararbetarna ”Riktlinjer för introduktion i företagen och undervisning i svenska för 
invandrare”. 
464 ARAB 2964: F21:01 Invandrarfrågor 1965-1972, ark Korrespondens, kursverksam-
het, studiematerialsfrågor, deltagarförteckningar mm 1970-1972, se ”Riktlinjer för in-
troduktion i företagen och undervisningen i svenska för invandrare”, se också ABF:s brev 
till Jalmar Rantanen 1971 02 04 i samma ark. 
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ge större utrymme åt den här typen av kurser och integrera invandrarfrågorna i 

det ordinarie kursprogrammet. Han resonerade i termer av kedjereaktioner och 

föreställde sig en kursverksamhet som skulle leda till fler tvåspråkiga förtroende-

valda, som sedan i sin tur kunde hjälpa nyanlända och dem som ännu inte kunde 

prata bra svenska på arbetsplatserna.465 

En viss verksamhet i denna fråga fanns tidigare på förbundsnivå, exempelvis 

inom Fabriks och Metall runt årsskiftet 1969-1970. Fabriks hade en arbetsgrupp 

för invandrarfrågor vars uppgift var att anordna kurser och konferenser och ut-

bilda tvåspråkiga förtroendevalda. På 1970-talet började flera förbund ägna den-

na verksamhet uppmärksamhet. Kurserna bedrevs antingen på olika invandrar-

språk eller så var de anpassade till invandrare med begränsade språkkunskaper i 

svenska. Även ABF hade liknande kurser i sitt utbud och organisationen utbilda-

de under hösten 1970 ca. 300 tvåspråkiga finländare, jugoslaver och greker till 

cirkelledare för att sedan kunna utvidga verksamheten.466 

Centalt styrda kurser inom ramen för ”Fackliga grundkurser för invandrare” 

började komma igång 1971. Kurserna gavs på finska, serbokroatiska och grekis-

ka och innehöll ämnen som fackföreningskunskap, mötesteknik, arbetslagstift-

ning, lönepolitik, socialpolitik, studieteknik, ekonomi, arbetarrörelsens historia 

och ”invandrarfrågor”.467 Sakta men säkert började också invandrarfrågorna in-

                                                 
465 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 02, 1970 02 23; ARAB 2964: F31: 
36 Ark Invandrarfrågor 1970, Se Lars Ahlvarssons PM. 
466 ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser, PM ”Immigranternas anpassning” 1969 06 11; 
ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervis-
ning 1974-1976, Se ”Rapport – STULO:s arbetsgrupp för översyn av invandrarundervis-
ning, facklig invandrarutbildning och invandrarinformation” 1975 02 03, s 4ff.; LO-
arkiv, Landssekretariatets protokoll, 1970 02 02, 1970 02 23; ARAB 2964: F31: 36 Ark 
Invandrarfrågor 1970; Jonsson, Hans Olof ”Facklig information till invandrare” i Fack-
föreningsrörelsen 1969, band I, s 277f. 
467 ARAB 2964: F21: 03, se ”PM ang. skrift om fördomar mot invandrare.” Vad gäller 
kursinnehållet refererar jag här till en kurs som anordnades i oktober 1974. Huruvida 
denna kurs är representativ för denna verksamhet är svårt att säga, men den ger oss en 
bild av strukturen och innehållet i dessa kurser. Genom kursutvärderingen får vi dessut-
om veta en del detaljer. Vi får exempelvis en bild av deltagarnas bakgrund. Av de 19 som 
deltog i denna kurs kom 12 från Metall. De övriga deltagarna var från Byggnads, Kom-
munal, Grafiska, Stadsanställda och Beklädnads. Åldersammansättningen var mellan 24 
och 44 år men framför allt inom intervallerna 24-26 eller 36-38. Den etniska bakgrunden 
var fördelad enligt följande; sju jugoslaver, tre ungrare, tre finnar, två italienare, en po-
lack, en libanes, en grek och en svensk. Kvinnorna var få, endast fem till antalet. Endast 
två av deltagarna hade fackliga uppdrag. Den ena var sekreterare i en verkstadsklubb 
inom Metall och den andra kontaktombud i Statsanställda. De flesta av deltagarna hade 
fått information om kursen och anmält sig genom personliga kontakter eller muntlig 
information från förtroendevalda på arbetsplatserna. Fyra av deltagarna hade läst om 
kursen i fackförbundstidningen. Medan fem av deltagarna hade tagit egna initiativ för att 
anmäla sig till kursen, påverkades tolv av sina arbetskamrater, ombud eller 
klubb/sektionsstyrelse. Av utvärderingen framgår att de ämnen som bedömdes ha gett 
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kursen i fackförbundstidningen. Medan fem av deltagarna hade tagit egna initiativ för att 
anmäla sig till kursen, påverkades tolv av sina arbetskamrater, ombud eller 
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tegreras i den ordinarie kursverksamheten för att motarbeta fördomar om in-

vandrare.468  

LO:s studieutredning, STULO, som presenterades i samband med LO-

kongressen 1976, föregicks av ett antal delrapporter som återfinns i olika versio-

ner i arkivmaterialet. I dessa delrapporter kan man bl.a. läsa en del tankar kring 

invandrarmedlemmarnas utbildning inom rörelsen och om hur facklig-politisk 

information skulle förmedlas till de invandrade medlemmarna. Enligt utredarna 

var rekryteringen till dessa kurser inte särskilt framgångsrik, frånsett de första 

tillfällena. Flera kurser hade ställts in p.g.a. för få sökande. Utredarna hade ingen 

förklaring till detta utan rapporterade att en omprövning av verksamheten var 

nödvändig. Strategin att undervisa invandrarna direkt hade visat sig vara felaktig 

och utredarna föreslog att verksamheten i stället borde inriktas på invandrar-

kommittéledamöter och förtroendevalda medlemmar med ansvar för invandrar-

frågor, samt prioritera de tvåspråkiga, fackligt medvetna och aktiva invandrarna 

för att sedan utnyttja dem i den lokala verksamheten. Strategin skulle nu vara att 

stimulera invandrare med tillräckliga språkkunskaper i svenska att delta i dessa 

kurser för att öka deras fackliga medvetenhet. Detta arbete borde, enligt utredar-

na, vara en del av den fackliga invandrarpolitiken.469  

Ett annat syfte med kursverksamheten borde, enligt utredarna, vara att ge in-

vandrarna en ökad medvetenhet om den egna situationen, öka deras kunskap om 

den fackliga organisationen och få dem mer engagerade och delaktiga i fackföre-

ningsrörelsen. Kurserna skulle även fortsättningsvis innehålla ämnen som arbetar-

rörelsens historia, fackföreningskunskap, mötesteknik och arbetsplatsfrågor, men 

i det långsiktiga perspektivet skulle invandrarnas fackliga utbildning integreras 

med den ordinarie kursverksamheten såsom i kurserna ”Facklig grundkurs” och 

”Medlem driver på”. Arbetsplatsutbildning, SFI, flerspråkiga skyddsombud, kon-

taktombud och arbetsplatstolkar sågs här som andra möjliga utbildnings- och 

informationskanaler för medlemmar med invandrarbakgrund. Utbildning och 

information var också viktiga medel för att motverka förutfattade meningar och 

fördomar bland de svenskfödda medlemmarna, men även bland arbetsgivarna 

och den svenska allmänheten. Därför var det, enligt utredarna, angeläget att in-

vandrarfrågorna bereddes utrymme i den ordinarie kursverksamheten för att för-
                                                                                                                                               
största möjlighet till utbyte av erfarenheter var fackföreningskunskap, socialpolitik, arbe-
tarrörelsens historia och ”invandrarfrågor”. Deltagarna ansåg också att de i hög grad ha 
fått kunskaper för att kunna hjälpa sina invandrade kollegor. Se ARAB 2964: F21: 11 
LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, se 
rapporten ”LO:s Fackliga Grundkurs för invandrare” 1974 10 29. 
468 ARAB 2964: F21: 03, se ”PM ang. skrift om fördomar mot invandrare”. 
469 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, flera handlingar. 
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bättra de svenskfödda medlemmarnas kunskaper om invandrarnas kulturella 

bakgrund och deras situation i samhället, men också informera om invandringens 

orsaker och återverkningar i samhället. Att arbeta mot fördomar borde enligt 

utredarna vara en del av den fackliga invandrarpolitiken, liksom att invandrarnas 

fackliga medlemskap i alla avseenden skulle ses som fullvärdigt.470 För att ytterli-

gare arbeta mot fördomar gav LO också ut några böcker om de större invandrar-

gruppernas bakgrund, deras liv i Sverige och invandringens orsaker.471 

Invandrarnas fackliga medlemskap skulle i alla avseenden ses som fullvärdigt. 

Utredarnas rekommendation var alltså att fortsätta den öppna kartellens väg. 

Utredarnas förslag pekar vidare på hur fördomar och motsättningar mellan med-

lemmarna skulle motarbetas för att förstärka gruppkänslan och harmonisera 

medlemskåren.  

Förutom arbetsplatsintroduktion och fackliga kurser, som jag har behandlat 

här, bestod den fackliga invandrarpolitiken av informationsarbete och SFI-

utbildningen. Här nedan följer nu en fördjupning i det fackliga informationsarbe-

tet för invandrarna. SFI-utbildningen kommer, som redan har nämnts, att be-

handlas enskilt i kapitel sju.  

 

Fackligt informationsarbete för invandrare  

De tidiga sporadiska översättningarna av ordinarie informationsskrifter hade ka-

raktären av självcentrerad information med fokus på att informera invandrarna 

om fackföreningsrörelsen. Om dessa tidiga informationsinsatser och fackföre-

ningsrörelsens inställning till de invandrade medlemmarna skriver Jalmar Ranta-

nen, i en skrift om det finska språkets ställning inom fackföreningsrörelsen, att 

den var kompromisslös och som jag redan påpekat självcentrerad; ”framför allt 

har man slagit vakt om svenskheten som en nationell dygd.”472 Han menar att de 

invandrade arbetarna före 1970-talet fick se sig anslutas till facket per automatik 

och de såg också det fackliga medlemskapet som ett villkor för att få anställning i 

Sverige. Rantanen hävdar vidare att det oftast var arbetsgivarna själva som ord-

nade med information till sina anställda med invandrarbakgrund och dessutom 

rekommenderade dem som inte var fackligt anslutna att anmäla sig till den lokala 

                                                 
470 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, se ”Rapport – STULO:s arbetsgrupp för översyn av invandrarunder-
visning, facklig invandrarutbildning och invandrarinformation” 1975 02 03, s 14-20, se 
också bilaga 1 till rapporten; i samma volym se också ”STULO:s förslag till facklig in-
vandrarutbildning” 1975 12 10, s 4ff. 
471 Se t.ex. Rantanen, Jalmar Matti: en invandrare, 1970; Economou, Dimistris Invandra-
re från Grekland, 1971; Nilsson, Gunnar Invandrare från Jugoslavien, 1971. 
472 Rantanen, Jalmar 1981, s 3. 
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470 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, se ”Rapport – STULO:s arbetsgrupp för översyn av invandrarunder-
visning, facklig invandrarutbildning och invandrarinformation” 1975 02 03, s 14-20, se 
också bilaga 1 till rapporten; i samma volym se också ”STULO:s förslag till facklig in-
vandrarutbildning” 1975 12 10, s 4ff. 
471 Se t.ex. Rantanen, Jalmar Matti: en invandrare, 1970; Economou, Dimistris Invandra-
re från Grekland, 1971; Nilsson, Gunnar Invandrare från Jugoslavien, 1971. 
472 Rantanen, Jalmar 1981, s 3. 
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fackföreningen. Den Information som fackföreningsrörelsen gav till sina invand-

rade medlemmar var enligt Rantanen inte anpassad till invandrarna utan utgick 

från svenska arbetstagares perspektiv med förutfattade uppfattningar om tolk-

ningsramar. Enligt Rantanen togs inte invandrarnas informationsbehov på allvar 

av LO förrän i slutet av 1960-talet.473 När det gäller det finska språkets ställning 

inom fackföreningsrörelsen menar Rantanen att den allmänna uppfattningen 

inom fackföreningsrörelsen var att favorisering av ett språk skulle i sig vara ett 

orättvisst handlande mot andra invandrargrupper. Likaså bemöttes, menar Ran-

tanen, försöken att få till en starkare finsk representation inom invandrarrådet. 

Han skriver också att en finskspråkig facklig verksamhet utöver översättnings-

verksamhet inte var tänkbart då ”ordföranden inte kunde tillåta något sådant”.474  

Rantanens kritik stämmer till viss del, men man skall samtidigt vara försiktig i 

tolkningen av honom. Hans skrift andas en djup besvikelse över att det finska 

språket inte har fått en starkare ställning inom fackföreningsrörelsen utan endast 

blivit ett översättningsspråk. Han jämför med svenska språkets ställning inom 

FFC (finska LO) och hur svenskan har varit ett arbets- och verksamhetsspråk i 

Finland och ”ett med finskan jämbördigt språk i organisationsarbetet”.475 Låt oss 

därför se om det finns fog för hans kritik. 

Vid övergången från 1960- till 1970-talet hade fackförbund med större andel 

invandrare bland sina medlemmar börjat utse ansvariga ombudsmän för ”invand-

rarinformationen”. Denna information bestod, som redan har nämnts, oftast av 

översättningar från det ordinarie informationsmaterialet. Erfarenheter av detta 

arbete visade att det oftast handlade om samma typ av information som de olika 

förbunden distribuerade. Vid LS:s sammanträde den 8 december 1969 diskutera-

des behovet av utbyte av erfarenheter mellan förbunden i dessa frågor och om 

möjligt inrätta ett mer samordnat informationsarbete för hela den socialdemokra-

tiska fackföreningsrörelsen. Mot den bakgrunden beslutades att arrangera en för-

bundskonferens för att diskutera invandrarnas informationsbehov, samordning 

av informationen och invandrarnas språksvårigheter den 10 februari 1970.476  

Lars Ahlvarsson menade i sitt föredragande inför LS i februari 1970 att den 

fackliga informationen till invandrarna kunde skötas centralt och med små korri-

geringar anpassas till de olika förbundens invandrade medlemmar. En sådan ef-

fektivisering kunde skötas centralt av LO och genom översättningar till de större 

invandrarspråken. Det var detta förslag som så småningom ledde till bildandet av 

                                                 
473 Rantanen, Jalmar 1981, s 3ff. 
474 Rantanen, Jalmar 1981, s 1, 4f, 8, citat s 5. 
475 Rantanen, Jalmar 1981, s 10.  
476 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1969 12 08. 
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en invandrarredaktion och rekryteringen av Jalmar Rantanen från AMS i mars 

1970. Informationen skulle enligt Ahlvarsson dels ta upp grundläggande facklig 

information, dels informera om aktuella händelser i samhället.477  

En sådan effektivisering av informationsinsatserna utmynnade i Veckobladet, 

som LO började framställa på finska, serbokroatiska och grekiska från 1971 och 

som skickades till arbetsplatserna och hängdes på anslagstavlorna. Den informa-

tion som presenterades i Veckobladet var av blandad karaktär, bland annat om 

lönefrågor, arbetsmarknadsfrågor, pensionsfrågor, information om arbetslöshets- 

och sjukförsäkringar, information om SFI-utbildningen och samarbetet med ABF 

som arrangör för utbildningen, facklig kursverksamhet, information om invand-

rarkommittéerna, sammanfattning av större händelser i dagspressen och första 

maj aktiviteter. Informationen kombinerades ofta med redogörelser för vad LO 

gjorde för invandrarna och fackföreningsrörelsens betydelse för dem. Budskap 

som att facket är bra för invandrarna, att invandrarna inte klarar sig utan fackets 

hjälp och att LO är invandrarnas vän var framträdande i informationen.478 Paral-

lellt med den samordnade fackliga informationen genom Veckobladet fortsatte 

fackförbundstidningarna att publicera spalter och sidor på de större invandrar-

språken.479 Sedan tidigare var konferens- och kursverksamhet samt informations-

träffar i samarbete med FCO ytterligare andra informationskanaler för invand-

rarna.  

I början av 1970 upprättade LO också en översättningsservice inom invand-

rarredaktionen för icke svensktalande medlemmar att vända sig till för att få 

hjälp med översättning av brev o.d. från arbetsgivare, myndigheter och fackföre-

ningar till sitt eget språk, men också besvara brev de hade fått. Servicen utnyttja-

des framför allt av medlemmar med finsk bakgrund. Rantanen blev den person 

som fick uppgiften att samordna detta arbete och hade till sin hjälp Raili Rajavu-

ori som översättare.480 En genomgång av korrespondensen visar att missnöje och 

en känsla av orättvis behandling var återkommande hos dem som sökte hjälp för 

översättning.481 

                                                 
477 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 02, 1970 02 23; ARAB 2964: F31: 
36 Ark Invandrarfrågor 1970, Se Lars Ahlvarssons PM. 
478 ARAB 2964: F21: 04 Ark ”Veckoinformation från LO på finska, serbokroatiska och 
grekiska v 9 1971 – v 5 1972”, flera handlingar; ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrå-
gor 1972-1974, v 14 1973, v 20 1973. Originalmanus på svenska.  
479 ARAB 2964: F02: 03 ”Förbättra invandrarinformation från LO” LO-nytt nr 3, 1972 
01 14. 
480 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 23. 
481 En genomgång av korrespondensen visar att missnöjet handlade bland annat om upp-
sägningar med ingen närmare uppsägningsanledning och efterföljande ersättningsfrågor, 
lönefrågor och särskilt att man inte fick samma lön för samma arbete som sina svenska 
kollegor, semesterersättning och skatter, olycksfall på arbetsplats och efterföljande för-
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som arrangör för utbildningen, facklig kursverksamhet, information om invand-

rarkommittéerna, sammanfattning av större händelser i dagspressen och första 

maj aktiviteter. Informationen kombinerades ofta med redogörelser för vad LO 

gjorde för invandrarna och fackföreningsrörelsens betydelse för dem. Budskap 

som att facket är bra för invandrarna, att invandrarna inte klarar sig utan fackets 

hjälp och att LO är invandrarnas vän var framträdande i informationen.478 Paral-

lellt med den samordnade fackliga informationen genom Veckobladet fortsatte 

fackförbundstidningarna att publicera spalter och sidor på de större invandrar-

språken.479 Sedan tidigare var konferens- och kursverksamhet samt informations-

träffar i samarbete med FCO ytterligare andra informationskanaler för invand-

rarna.  

I början av 1970 upprättade LO också en översättningsservice inom invand-

rarredaktionen för icke svensktalande medlemmar att vända sig till för att få 

hjälp med översättning av brev o.d. från arbetsgivare, myndigheter och fackföre-

ningar till sitt eget språk, men också besvara brev de hade fått. Servicen utnyttja-

des framför allt av medlemmar med finsk bakgrund. Rantanen blev den person 

som fick uppgiften att samordna detta arbete och hade till sin hjälp Raili Rajavu-

ori som översättare.480 En genomgång av korrespondensen visar att missnöje och 

en känsla av orättvis behandling var återkommande hos dem som sökte hjälp för 

översättning.481 

                                                 
477 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 02, 1970 02 23; ARAB 2964: F31: 
36 Ark Invandrarfrågor 1970, Se Lars Ahlvarssons PM. 
478 ARAB 2964: F21: 04 Ark ”Veckoinformation från LO på finska, serbokroatiska och 
grekiska v 9 1971 – v 5 1972”, flera handlingar; ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrå-
gor 1972-1974, v 14 1973, v 20 1973. Originalmanus på svenska.  
479 ARAB 2964: F02: 03 ”Förbättra invandrarinformation från LO” LO-nytt nr 3, 1972 
01 14. 
480 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 02 23. 
481 En genomgång av korrespondensen visar att missnöjet handlade bland annat om upp-
sägningar med ingen närmare uppsägningsanledning och efterföljande ersättningsfrågor, 
lönefrågor och särskilt att man inte fick samma lön för samma arbete som sina svenska 
kollegor, semesterersättning och skatter, olycksfall på arbetsplats och efterföljande för-



202   I   zeki yalcin  ✍  Facklig gränspolitik…

 

 202

Våren 1974 skrev Rantanen ett utkast till STULO-utredningens avsnitt om in-

formationen till invandrarna. Utgångspunkten för all information borde, enligt 

Rantanen, vara att invandrarna kunde tillgodogöra sig den. Rantanen förkastade 

pedagogiken i tidigare informationsmaterial och menade att materialet hade en 

utgångspunkt i det svenska samhället och ”den svenske arbetaren”, som var in-

förstådd med begreppens innehåll. Detta fungerade inte för de invandrare som 

saknade dessa referenser; ”Han [invandraren] kommer från annorlunda miljöer 

och en helt annan bakgrund än vad svensken har. Därför måste man ställa sig 

frågan: Kan vi ändra på de invanda rutinerna i vårt sätt att utforma information 

till invandrare?482 

Rantanens kritik rörande informationsarbetets utformning återfanns i utred-

ningens slutrapport, där utredarna insiktsfullt beskrev fackföreningsrörelsens in-

formationsarbete för invandrare som alltså i mitten av 1970-talet inte skiljde sig 

särskilt mycket från de tidigare översättningsorienterade informationsinsatserna. 

Den framtida informationen borde, enligt utredarna, vara skriven på vardags-

språk och inte innehålla kansliterminologi. Den borde vidare principiellt, inne-

hållsmässigt och omfångsmässigt vara likvärdig med informationen till de svenska 

medlemmarna. Utredarna menade dock att svårigheter med själva översättnings-

arbetet, bristfälliga och splittrade distributionskanaler samt kostnadsfrågan inte 

tillät översättningar av allt ordinarie informationsmaterial. På förbundsnivå var 

översättningsarbetet enligt utredarna varierande, men även det ansågs vara brist-

fälligt. Utredarna ansåg att det var angeläget att öka informationsinsatserna kring 

facklig-politiska frågor för att öka invandrarnas medvetenhet om facket och deras 

delaktighet i fackföreningsrörelsen, men också för att skapa förutsättningar för 

”ett reellt fullvärdigt medlemskap”.483 ”Huvudmålet” med informationen skulle 

enligt utredningen vara att göra invandrarna fackligt medvetna:  

                                                                                                                                               
handlingar med arbetsgivare samt påföljande försäkringskassa- och arbetslöshetsersätt-
ningsärenden och skadestånd, diskriminering och främlingsfientlighet, bristande informa-
tion om arbetsförhållanden och säkerhetsanvisningar, organisationstillhörighet och över-
flyttning av medlemsböcker i samband med byte av fackförbund, missnöje med arbets-
förmedlarnas behandling, missnöje över både arbetsgivarnas efterföljning av SFI-lagen 
och de fackliga ombudsmännens slapphet i att skapa rätta förutsättningar för utbildning-
en samt ersättningsfrågor för deltagande i undervisning på fritid, försäkringsfrågor, för-
tidspensionering, arbetslöshet, sjukskrivning, mammaledighet o.d. Se LO-arkiv, Volym 
invandrarfrågor, Björn Pettersson; ARAB 2964: F21: 01-02 Invandrarfrågor, Korrespon-
dens till största del rörande finska invandrares medlemsärenden 1970-1978. 
482 ARAB 2964: F21: 11 Se Jalmar Rantanens PM ”STULO – Avsnittet invandrarinfor-
mation”, 1974 05 20, s 1. 
483 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 6f, 14, 
19. Se i samma volym också ”Rapport – STULO:s arbetsgrupp för översyn av invandrar-
undervisning, facklig invandrarutbildning och invandrarinformation” 1975 02 03, s 6. 
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/…/ genom grundläggande, kontinuerlig information om den svenska arbetarrö-

relsen och den fackliga organisationen göra invandrarna fackligt medvetna. Där-

till skall informationen tjäna till att göra det möjligt för invandrarna att finna sig 

till rätta i det svenska samhället och att stimulera dem till aktivt fackligt delta-

gande.  Det blir därigenom möjligt för invandrarna att aktivt delta i den demo-

kratiska processen och ge dem beslutsunderlag så att de kan framföra både egna 

specifika och allmänna krav. Informationen skall vidare upplysa invandrarna om 

deras fackliga och samhälleliga rättigheter och skyldigheter.484 

 

Huvudmålet med informationsarbetet skulle alltså enligt utredarna vara att göra 

invandrarna fackligt medvetna. Invandrarnas deltagande i den demokratiska pro-

cessen skulle ske genom att bli facklig medvetna. Ambitionerna att homogenisera 

medlemskåren utifrån socialdemokratiska värderingar är således tydliga hos utre-

darna, som föreslog att invandrade arbetare som bedömdes ha en negativ inställ-

ning till facket borde få en mer koncentrerad information om arbetsrättsliga frå-

gor och avtalsfrågor, förhandlingsgången, avtalsbevakning och facklig arbets-

platsorganisation i samband med nyanställning. Denna insats skulle, enligt utre-

darna, organiseras som en facklig arbetsplatsutbildning och också inkludera in-

formation om arbetstider, raster, tidkort, löneformer, skyddsfrågor, arbetslöshets-

försäkring, upplysningar om förtroendevalda, hur man kunde nå kontaktombud, 

invandrarkommittén och den lokala fackklubben samt avdelningsstyrelsens expe-

ditioner. Denna information skulle förmedlas med hjälp av tvåspråkiga kontakt-

ombud.485  

De tvåspråkiga kontaktombuden kunde enligt utredarna vara användbara 

också i andra sammanhang. Förutom information till de invandrade arbetarna 

skulle de kartlägga invandringen på det lokala planet och informera LO om 

stämningen bland invandrarmedlemmarna. De tvåspråkiga kontaktombuden 

skulle således uppfylla en viktig funktion i LO:s kalkylerande verksamhet. Genom 

den information dessa skulle förmedla uppåt i systemet, kunde LO planera sina 

invandrar- och invandringspolitiska åtgärder och vara förberedd på eventuell kri-

tik, krav och förväntningar som de invandrade arbetarna kunde ha på fackföre-

ningsrörelsen. Utredarna menade att de lokala fackliga organisationerna kunde se 

                                                 
484 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 6.  
485 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 10f, 16f. 
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Våren 1974 skrev Rantanen ett utkast till STULO-utredningens avsnitt om in-

formationen till invandrarna. Utgångspunkten för all information borde, enligt 

Rantanen, vara att invandrarna kunde tillgodogöra sig den. Rantanen förkastade 

pedagogiken i tidigare informationsmaterial och menade att materialet hade en 

utgångspunkt i det svenska samhället och ”den svenske arbetaren”, som var in-

förstådd med begreppens innehåll. Detta fungerade inte för de invandrare som 

saknade dessa referenser; ”Han [invandraren] kommer från annorlunda miljöer 

och en helt annan bakgrund än vad svensken har. Därför måste man ställa sig 

frågan: Kan vi ändra på de invanda rutinerna i vårt sätt att utforma information 

till invandrare?482 

Rantanens kritik rörande informationsarbetets utformning återfanns i utred-

ningens slutrapport, där utredarna insiktsfullt beskrev fackföreningsrörelsens in-

formationsarbete för invandrare som alltså i mitten av 1970-talet inte skiljde sig 

särskilt mycket från de tidigare översättningsorienterade informationsinsatserna. 

Den framtida informationen borde, enligt utredarna, vara skriven på vardags-

språk och inte innehålla kansliterminologi. Den borde vidare principiellt, inne-

hållsmässigt och omfångsmässigt vara likvärdig med informationen till de svenska 

medlemmarna. Utredarna menade dock att svårigheter med själva översättnings-

arbetet, bristfälliga och splittrade distributionskanaler samt kostnadsfrågan inte 

tillät översättningar av allt ordinarie informationsmaterial. På förbundsnivå var 

översättningsarbetet enligt utredarna varierande, men även det ansågs vara brist-

fälligt. Utredarna ansåg att det var angeläget att öka informationsinsatserna kring 

facklig-politiska frågor för att öka invandrarnas medvetenhet om facket och deras 

delaktighet i fackföreningsrörelsen, men också för att skapa förutsättningar för 

”ett reellt fullvärdigt medlemskap”.483 ”Huvudmålet” med informationen skulle 

enligt utredningen vara att göra invandrarna fackligt medvetna:  

                                                                                                                                               
handlingar med arbetsgivare samt påföljande försäkringskassa- och arbetslöshetsersätt-
ningsärenden och skadestånd, diskriminering och främlingsfientlighet, bristande informa-
tion om arbetsförhållanden och säkerhetsanvisningar, organisationstillhörighet och över-
flyttning av medlemsböcker i samband med byte av fackförbund, missnöje med arbets-
förmedlarnas behandling, missnöje över både arbetsgivarnas efterföljning av SFI-lagen 
och de fackliga ombudsmännens slapphet i att skapa rätta förutsättningar för utbildning-
en samt ersättningsfrågor för deltagande i undervisning på fritid, försäkringsfrågor, för-
tidspensionering, arbetslöshet, sjukskrivning, mammaledighet o.d. Se LO-arkiv, Volym 
invandrarfrågor, Björn Pettersson; ARAB 2964: F21: 01-02 Invandrarfrågor, Korrespon-
dens till största del rörande finska invandrares medlemsärenden 1970-1978. 
482 ARAB 2964: F21: 11 Se Jalmar Rantanens PM ”STULO – Avsnittet invandrarinfor-
mation”, 1974 05 20, s 1. 
483 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 6f, 14, 
19. Se i samma volym också ”Rapport – STULO:s arbetsgrupp för översyn av invandrar-
undervisning, facklig invandrarutbildning och invandrarinformation” 1975 02 03, s 6. 
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/…/ genom grundläggande, kontinuerlig information om den svenska arbetarrö-

relsen och den fackliga organisationen göra invandrarna fackligt medvetna. Där-

till skall informationen tjäna till att göra det möjligt för invandrarna att finna sig 

till rätta i det svenska samhället och att stimulera dem till aktivt fackligt delta-

gande.  Det blir därigenom möjligt för invandrarna att aktivt delta i den demo-

kratiska processen och ge dem beslutsunderlag så att de kan framföra både egna 

specifika och allmänna krav. Informationen skall vidare upplysa invandrarna om 

deras fackliga och samhälleliga rättigheter och skyldigheter.484 

 

Huvudmålet med informationsarbetet skulle alltså enligt utredarna vara att göra 

invandrarna fackligt medvetna. Invandrarnas deltagande i den demokratiska pro-

cessen skulle ske genom att bli facklig medvetna. Ambitionerna att homogenisera 

medlemskåren utifrån socialdemokratiska värderingar är således tydliga hos utre-

darna, som föreslog att invandrade arbetare som bedömdes ha en negativ inställ-

ning till facket borde få en mer koncentrerad information om arbetsrättsliga frå-

gor och avtalsfrågor, förhandlingsgången, avtalsbevakning och facklig arbets-

platsorganisation i samband med nyanställning. Denna insats skulle, enligt utre-

darna, organiseras som en facklig arbetsplatsutbildning och också inkludera in-

formation om arbetstider, raster, tidkort, löneformer, skyddsfrågor, arbetslöshets-

försäkring, upplysningar om förtroendevalda, hur man kunde nå kontaktombud, 

invandrarkommittén och den lokala fackklubben samt avdelningsstyrelsens expe-

ditioner. Denna information skulle förmedlas med hjälp av tvåspråkiga kontakt-

ombud.485  

De tvåspråkiga kontaktombuden kunde enligt utredarna vara användbara 

också i andra sammanhang. Förutom information till de invandrade arbetarna 

skulle de kartlägga invandringen på det lokala planet och informera LO om 

stämningen bland invandrarmedlemmarna. De tvåspråkiga kontaktombuden 

skulle således uppfylla en viktig funktion i LO:s kalkylerande verksamhet. Genom 

den information dessa skulle förmedla uppåt i systemet, kunde LO planera sina 

invandrar- och invandringspolitiska åtgärder och vara förberedd på eventuell kri-

tik, krav och förväntningar som de invandrade arbetarna kunde ha på fackföre-

ningsrörelsen. Utredarna menade att de lokala fackliga organisationerna kunde se 

                                                 
484 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 6.  
485 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 10f, 16f. 
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till att de tvåspråkiga kontaktombuden medvetandegjordes om detta, deras 

”andra uppgift”.486  

För en sådan verksamhet krävdes flera tvåspråkiga kontaktombud och att de 

genom utbildningar utrustades med det som krävdes för att kunna genomföra 

”den andra uppgiften”. Sture Edvall skrev 1978 att de 350 tvåspråkiga kontakt-

ombuden var långtifrån tillräckliga och att distrikten borde utbilda flera sådana. 

Enligt Edvall hade endast vissa distrikt och sektioner genomfört utbildning för 

kontaktombuden trots centrala direktiv sedan början av 1970-talet.487 Edvall pe-

kar här indirekt på ett lokalt motstånd mot de centrala direktiven. Rantanen 

återger i sin lilla skrift över det finska språkets ställning en liknande bild om rela-

tionen mellan det centrala och det lokala inom fackföreningsrörelsen under 1970-

talet. Många av de dryga 3000 finska arbetare som anmält sig till studiecirklar 

fick enligt Rantanen inte någon hjälp från de lokala fackföreningarna att få igång 

utbildningen.488  

Mot bakgrund av denna beskrivning hämtad ur källmaterialet träder således 

en tydlig bild fram. Denna bild är att LO har en viss ambition och utformar in-

vandrarpolitiska åtgärder från 1970 och framåt, men verksamheten lyckas inte 

riktigt implementeras på lokal nivå där entusiasmen över sakfrågorna är betydligt 

mindre. Som jag diskuterade i inledningskapitlet fanns det en risk att LO, vid till-

lämpning av den öppna kartellens modell och med riktade invandrarpolitiska åt-

gärder för att inkludera invandrarna i rörelsen, skulle kunna stöta på en del mot-

stånd bland vissa missnöjda medlemmar, som antingen betraktade de riktade åt-

gärderna som en försummelse av de egna intressena eller rent av ideologiska skäl 

ogillade invandrare och invandring. En alternativ tolkning till verksamhetens svå-

ra implementering kan vara otydliga direktiv från LO och att organisationen inte 

följde upp arbetet på lokal nivå tillräckligt bra. Oavsett vilket fortsatte informa-

tionsproblematiken att vara på tapeten långt tid framöver och aktualiserades sär-

skilt i samband med 1976 års kongress. Innan jag går vidare till kongressens be-

handling av invandrarfrågorna, skall jag nedan diskutera de vilda strejkernas be-

tydelse för de invandrarpolitiska organ och åtgärder som LO tog fram med bör-

jan av 1970-talet. 

 

                                                 
486 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se rapporten ”Facklig invandrarinformation” 1976 02 16, s 16f. 
citat s 16. 
487 ARAB 2964: F21: 03 PM ”Organisation”, Distriktsenheten, Sture Edvall, 1978 08 07. 
488 Rantanen, Jalmar 1981, s 6. 
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De vilda strejkernas betydelse för LO:s invandrarpolitiska utveckling 

Tidigare i detta kapitel såg vi att både samhället och fackföreningsrörelsen hade 

inställningen att invandrarna med tiden skulle anpassa sig till de svenska förhål-

landena. Denna s.k. anpassningspolitik kritiserades hårt i en medial debatt i mit-

ten av 1960-talet. Kritiken gällde inte bara frånvaron av en nationell invandrar-

politik utan den var också riktad mot de större samhällsaktörernas ointresse, där-

ibland fackförningsrörelsens. Ahlvarssons skisserade invandrarpolitiska åtgärder 

och inrättandet av de centrala organen för de fackliga invandrarpolitiska frågorna 

i början av 1970-talet kan därför tolkas som en effekt av denna mediala debatt, 

men också som en effekt av de vilda strejkerna vid årsskiftet 1969/70.  

Jesper Johansson är tydlig i sin analys och menar att strejkerna ledde till en 

”insiktsförändring” hos LO och var orsaken till LO:s invandrarpolitiska pro-

gram. Han bygger sin slutsats delvis på Flatmos avhandling och menar att det 

”utan tvekan” var LO-ledningens uppfattning om språk- och kommunikations-

svårigheter bland de invandrade arbetarna samt den radikalism bland dessa som 

ledde till LO:s ändrade profilering och invandrarpolitiska åtgärder.489 Viktigt i 

sammanhanget är därför att lokalisera tidpunkten för ”insiktsförändringen” hos 

LO för att avgöra strejkernas betydelse för den fackliga invandrarpolitik LO drog 

igång i början av 1970-talet. 

Jag vill inte på något sätt förminska den betydelse som de vilda strejkerna 

kom att spela för den invandrarpolitiska utvecklingen inom LO från början av 

1970. Även om Rantanen efter sin utredning kom fram till att misstankarna om 

invandrarnas inblandning i dessa strejker var överdrivna så visar källmaterialet 

att oron levde vidare, såsom vi såg ovan i exemplet när Björn Pettersson motive-

rade inrättandet av invandrarrådet med att det var nödvändigt att sätta ett stopp 

för vänstergruppers ”utnyttjande av invandrarna som stödgrupp vid konflik-

ter”.490 Att man trodde att de invandrade arbetarna var inblandade i strejkerna 

och hade därför betydelse för utvecklingen av och omfattningen i de fackliga in-

vandrarpolitiska åtgärderna är något som både Flatmo och Johannson redan på-

pekat, men jag vill samtidigt poängtera att den ”insiktsförändring” som Johans-

son pekar ut var på gång redan innan de vilda strejkerna bröt ut. Faktum är att 

beslutet om att arrangera en förbundskonferens i februari 1970 för att diskutera 

invandrarnas informationsbehov, samordning av denna information och invand-

rarnas språksvårigheter togs vid LS:s möte den 8 december 1969, alltså dagen 

                                                 
489 Johansson, Jesper 2008, s 174ff. 
490 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Protokoll från Invandrarrådets första sammanträde torsdagen den 11 
januari 1973. 
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till att de tvåspråkiga kontaktombuden medvetandegjordes om detta, deras 

”andra uppgift”.486  

För en sådan verksamhet krävdes flera tvåspråkiga kontaktombud och att de 

genom utbildningar utrustades med det som krävdes för att kunna genomföra 

”den andra uppgiften”. Sture Edvall skrev 1978 att de 350 tvåspråkiga kontakt-

ombuden var långtifrån tillräckliga och att distrikten borde utbilda flera sådana. 

Enligt Edvall hade endast vissa distrikt och sektioner genomfört utbildning för 

kontaktombuden trots centrala direktiv sedan början av 1970-talet.487 Edvall pe-

kar här indirekt på ett lokalt motstånd mot de centrala direktiven. Rantanen 

återger i sin lilla skrift över det finska språkets ställning en liknande bild om rela-

tionen mellan det centrala och det lokala inom fackföreningsrörelsen under 1970-

talet. Många av de dryga 3000 finska arbetare som anmält sig till studiecirklar 

fick enligt Rantanen inte någon hjälp från de lokala fackföreningarna att få igång 

utbildningen.488  

Mot bakgrund av denna beskrivning hämtad ur källmaterialet träder således 

en tydlig bild fram. Denna bild är att LO har en viss ambition och utformar in-

vandrarpolitiska åtgärder från 1970 och framåt, men verksamheten lyckas inte 

riktigt implementeras på lokal nivå där entusiasmen över sakfrågorna är betydligt 

mindre. Som jag diskuterade i inledningskapitlet fanns det en risk att LO, vid till-

lämpning av den öppna kartellens modell och med riktade invandrarpolitiska åt-

gärder för att inkludera invandrarna i rörelsen, skulle kunna stöta på en del mot-

stånd bland vissa missnöjda medlemmar, som antingen betraktade de riktade åt-
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De vilda strejkernas betydelse för LO:s invandrarpolitiska utveckling 

Tidigare i detta kapitel såg vi att både samhället och fackföreningsrörelsen hade 
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svårigheter bland de invandrade arbetarna samt den radikalism bland dessa som 

ledde till LO:s ändrade profilering och invandrarpolitiska åtgärder.489 Viktigt i 

sammanhanget är därför att lokalisera tidpunkten för ”insiktsförändringen” hos 

LO för att avgöra strejkernas betydelse för den fackliga invandrarpolitik LO drog 

igång i början av 1970-talet. 
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för vänstergruppers ”utnyttjande av invandrarna som stödgrupp vid konflik-
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son pekar ut var på gång redan innan de vilda strejkerna bröt ut. Faktum är att 
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januari 1973. 
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före strejkerna bröt ut.491 Dessutom berättade Ahlvarsson redan vid 1966 års 

kongress om en introduktionsplan som höll på att utarbetas tillsammans med 

SAF och om planer på att öka kraven på arbetsgivarna för att få ledighet utan 

inkomstbortfall för deltagande i språkundervisning.492 Det går därför inte, som 

Flatmo och Johansson gör, att förklara LO:s invandrarpolitiska program i början 

av 1970-talet som en direkt konsekvens av de vilda strejkerna. De spelade uppen-

barligen en viktig roll vad vi kan bedöma i efterhand, men en viss förändring i 

LO:s syn på invandrarpolitiken, till följd av den allmänna debatten i media, var 

redan på gång åren före strejkernas utbrott. Det är alltså min uppfattning att de 

vilda strejkerna och det akuta behovet att tampas med arbetare som ansågs vara 

strejkbenägna påskyndade en redan pågående process.  

Utgick då LO:s invandrarpolitiska åtgärder från de invandrade arbetarnas 

egna behov, eller var det LO:s eget behov som styrde innehållet? Tar man fasta på 

informationsarbetets huvudmål att göra invandrarna fackligt medvetna, de två-

språkiga kontaktombudens ”andra uppgift” att informera uppåt om stämningen 

bland de invandrade arbetarna, samt LO:s behov av skötsamma och kalkylerbara 

arbetare så kan man tycka att det egna intresset har styrt. Förmodligen följde LO 

här återigen en strategi utformad efter den ”hedoniska filosofin” som Hauser på-

pekade (eller Webers formella rationalitet), alltså en målinriktad nyttomaxime-

rande åtgärd utformad för att maximalt tillgodose bägge kontrahenternas för-

väntningar och önskemål; samtidigt som de invandrade medlemmarna fick hjälp 

att finna sig tillrätta i samhället och i arbetslivet, fick LO mer kalkylerbara med-

lemmar.  

1976 var ett valår då utländska medborgare som varit bosatta minst tre år i 

Sverige fick rösträtt i de kommunala valen. Intensiteten kring invandrarpolitiska 

aktiviteter var stort detta år och syntes också i LO:s behandling av invandrarfrå-

gorna på kongressen, vilket är ämnet för nästa avsnitt.  

 

1976 års kongress: intresset för invandrarfrågorna ökar 

Det intensifierade intresset för invandrarfrågor i mitten av 1970-talet kom att 

prägla 1976 års kongress då elva motioner som berörde invandrarfrågorna be-

handlades under en särskild punkt. Jämfört med föregående kongress (1971) då 

fyra motioner behandlade frågan var detta en signifikant ökning av det utrymme 

invandrarfrågorna fick i kongressammanhang. Om fokus för motioner och dis-
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 207

kussionen under 1971 års kongress var SFI-frågan (kommer att behandlas längre 

fram i kapitel sju), behandlade 1976 års kongress en större variation av frågor.493 

I två motioner aktualiserades kravet på facklig kontroll över den yttre gränsen. 

Elektrikerförbundet krävde en noggrann kontroll av arbetstillstånd som gavs till 

korttidsanställd utländsk arbetskraft vid montagearbete på svenska arbetsplatser 

och Metall krävde facklig inflytande över alla arbets- och inresetillståndsansök-

ningar, inklusive familjeanknytning. I sitt utlåtande redogjorde LO-ledningen för 

sina planer om att verka för en straffskärpning i lagen för arbetsgivare som an-

ställde invandrare utan arbetstillstånd. Samtidigt framhöll LO-ledningen att en 

begränsning av anknytningsfall skulle innebära ett gästarbetarsystem som LO 

motsatte sig. Ibland förekom distinkta skillnader mellan LO:s förmedlade bud-

skap i officiella sammanhang och den praktik som tillämpades i det dagliga arbe-

tet. Familjeanknytning (anhörig-/ anknytningsinvandring) är en sådan fråga. 

Trots LO:s uttalande här fördes en hel del diskussioner inom invandrarrådet om 

anknytningsinvandringen som visar tydliga skillnader mellan LO:s diskurs utåt 

och den interna praktiken, vilket vi kommer att se mer av i nästa kapitel. 

Kommunal tog upp en fråga som behandlades vid kongressen innan i en av 

sina två motioner. De invandrare som hade varit i hemlandet för militärtjänstgö-

ring riskerade att förlora sitt arbetstillstånd och var tvungna att göra en ny ansö-

kan. När frågan behandlades vid 1971 års kongress ansåg LO-ledningen, i enlig-

het med den restriktiva invandringspolitik som organisationen efterfrågade då, att 

omprövningen av arbetstillståndet var relevant. Nu valde LO-ledningen dock att 

ansluta sig till motionärernas uppfattning och menade att en utredning borde gö-

ras för att lösa problemet på ett lämpligt sätt. Denna förändring kan tolkas som 

att LO var beredd att mjuka upp kontrollen vid den yttre gränsen för denna sär-

skilda grupp. Med detta uttryckte LO också en förändrad syn på de invandrade 

arbetarnas fackliga medlemskap, d.v.s. den innersta gränsen. Jag återkommer till 

detta i kapitel åtta. 

Fram till kongressen hade SFI-undervisningen hunnit fortgå i några år och 

frågan aktualiserades i fyra motioner. Motionärerna, från Metall, Fastighets och 

Fabriks, klagade över arbetsgivarnas ointresse för sina skyldigheter gentemot de 

invandrade arbetare och menade bl.a. att de inte gav ledighet och lön för delta-

gande i utbildningen. LO borde enligt motionärerna vidta nödvändiga åtgärder 

för att förbättra undervisningen. LO-ledningen menade att problemen kring ut-

bildningen hade aktualiserats hos berörda myndigheter och att LO försökte få 

arbetsgivarna att uppfylla sina skyldigheter. Metall krävde i en annan motion att 
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del 2, s 785-815.  
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LO skulle verka för en utökning av programsändningar på radio och TV om och 

för invandrarna både på riks- och på regionalnivå. Denna fråga hade LO tagit 

upp i samband med remissbehandlingen av invandrarutredningens slutbetänkan-

de och krävt statliga anslag för att få igång dagliga nyhetssändningar på de störs-

ta invandrarspråken. Enligt LO-ledningen hade Sveriges Radio vidtagit vissa åt-

gärder för att utöka sitt utbud för invandrarna. 

Två motioner fick särskilt utrymme vid kongressen. Kommunal och Pappers 

tog upp informationsproblematiken och efterlyste ett fackligt invandrarprogram 

för att samordna LO:s policy i invandrarfrågorna. Enligt motionärerna var in-

formationen viktig för att invandrarna skulle kunna delta i den demokratiska 

processen i samhället och nu krävdes en mer samordnad policy kring detta. Enligt 

LO-ledningens yttrande över motionerna var huvudmålet för informationsarbetet 

däremot något annat, nämligen att göra invandrarna fackligt medvetna: 

 
Huvudmålet med informationen är att genom grundläggande, kontinuerlig in-

formation om den svenska arbetarrörelsen och den fackliga organisationen göra 

invandrarna fackligt medvetna . Därtill skall informationen tjäna till att göra det 

möjligt för invandrarna att finna sig tillrätta i det svenska samhället och att sti-

mulera dem till aktivt fackligt deltagande. Det blir därigenom möjligt för invand-

rarna att aktivt delta i den demokratiska processen och ger dem beslutsunderlag 

så att de kan framföra både egna specifika och allmänna krav.494  

 

LO-ledningens resonemang här var alltså, likt STULO-utredningen, att ett aktivt 

deltagande i det fackliga arbetet skulle öppna vägen till ett aktivt deltagande i den 

demokratiska processen. Om ett aktivt deltagande i den demokratiska processen 

går via facklig medvetenhet, som LO-ledningen menade, blir integreringen av in-

vandrarna i fackföreningsrörelsen också en politisk fråga, vilket skall kanske be-

grundas mot bakgrunden av Hausers s.k. ”hedoniska filosofi” eller den weberska 

rationella, nyttomaximerande, kalkylerande sidan av LO. Mer om LO:s social-

demokratiska ambitioner för invandrarna i nästa avsnitt. Denna inställning tog 

knappast hänsyn till att invandrarna blev politiskt färgade på vägen, och visar 

återigen en självcentrering hos LO. 

Kongressbeslutet i invandrarfrågorna föregicks av en lång och livlig debatt. En 

del kongressdeltagare var missnöjda över LS:s utlåtande, exempelvis Kommunals 

Bengt Larsson som ansåg att motionen om militärtjänstgöring i hemlandet hade 

behandlats ”med en viss nonchalans” och yrkade bifall för motionen för att visa 

kongressens solidaritet med de invandrade arbetskamraterna. Larssons bifall av-
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slogs. Man debatterade också hur det kom sig att endast fyra av kongressen 424 

delegater hade invandrarbakgrund, men diskussionerna ledde inte till någon för-

klaring. Kongressens, för framtiden, viktigaste beslut var dock att ta fram ett in-

vandrarpolitiskt handlingsprogram. Ett annat beslut var att ge ut en tidning för 

att förbättra kommunikationen med dem som arbetade med invandrarfrågorna i 

de lokala fackliga organisationerna. Jag återkommer till dessa beslut längre fram i 

detta kapitel, men nu till LO:s politiska ambitioner för invandrarna.  

 

Att göra dem till socialdemokrater 

I början av 1970-talet började LO ta kontakt med invandrarföreningar och riks-

organisationer. Ambitionen var att rekrytera föreningsaktiva invandrare till den 

lokala fackliga verksamheten. Dessa kontakter intensifierades med tiden och då 

särskilt inför valen. I mitten av 1970-talet hade invandrarrådet samarbete med 

fyra invandrarorganisationer; finska, jugoslaviska, grekiska och italienska riks-

förbunden. Kontakterna med riksförbunden och deras tidskrifter betraktades som 

en extra kanal för den fackliga informationen och agitationen. Föreningsaktiva 

invandrare stod regelbundet i kontakt med sina landsmän som var spridda över 

hela landet och blev en viktig hjälp för att nå invandrarna. De lokala fackliga or-

ganisationerna förväntades fördjupa sitt samarbete med dessa organisationer, 

bland annat invandrarkommittéerna ansågs kunna samordna informationsarbetet 

i samarbete med invandrarorganisationerna i respektive kommun.495 

Inför 1976 års val ansåg man att dessa kontakter var viktiga för ”framflytt-

ning av positionerna inför valet”.496 I juni 1978 menade Ragne Beiming, som ef-

terträdde Björn Pettersson, att samarbetet med invandrarorganisationerna var 

”ett utmärkt hjälpmedel” för att nå invandrarna och att de positiva erfarenheter-

na aktualiserade liknande åtgärder i samband med förberedelserna för 1979 års 

val med finska, jugoslaviska, grekiska, italienska, turkiska, latinamerikanska och 

assyriska riksförbunden.497 Sture Edvall menade i en promemoria några månader 

senare att det fanns en ökad politisk medvetenhet bland invandrarna och undrade 
                                                 
495 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, flera dokument; ARAB 2964: 
F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-
1976, Se arbetsgruppens rapport till kongressen ”Facklig invandrarinformation” 1976 
02 16, s 2f, 8ff., 15, 22f. 
496 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Informationsbehov, Se 
PM: Summering av uppgifter och åtgärdar enligt kongressens beslut inom arbetsmark-
nadspolitiska enhetens ämnesområden, 1976. 
497 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark; informationsåtgärdar, 
arbetsuppgifter 1978, Organisationsbeskrivning 1979, Se PM: Plan för informationsakti-
viteter och informationsmaterial 1979 avseende invandrarområdet, Ragne Beiming 1978 
06 19. 



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   209

 

 208

LO skulle verka för en utökning av programsändningar på radio och TV om och 

för invandrarna både på riks- och på regionalnivå. Denna fråga hade LO tagit 

upp i samband med remissbehandlingen av invandrarutredningens slutbetänkan-

de och krävt statliga anslag för att få igång dagliga nyhetssändningar på de störs-

ta invandrarspråken. Enligt LO-ledningen hade Sveriges Radio vidtagit vissa åt-

gärder för att utöka sitt utbud för invandrarna. 

Två motioner fick särskilt utrymme vid kongressen. Kommunal och Pappers 

tog upp informationsproblematiken och efterlyste ett fackligt invandrarprogram 

för att samordna LO:s policy i invandrarfrågorna. Enligt motionärerna var in-

formationen viktig för att invandrarna skulle kunna delta i den demokratiska 

processen i samhället och nu krävdes en mer samordnad policy kring detta. Enligt 

LO-ledningens yttrande över motionerna var huvudmålet för informationsarbetet 

däremot något annat, nämligen att göra invandrarna fackligt medvetna: 

 
Huvudmålet med informationen är att genom grundläggande, kontinuerlig in-

formation om den svenska arbetarrörelsen och den fackliga organisationen göra 
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494 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1976, del 2, s 796.  
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slogs. Man debatterade också hur det kom sig att endast fyra av kongressen 424 

delegater hade invandrarbakgrund, men diskussionerna ledde inte till någon för-

klaring. Kongressens, för framtiden, viktigaste beslut var dock att ta fram ett in-

vandrarpolitiskt handlingsprogram. Ett annat beslut var att ge ut en tidning för 

att förbättra kommunikationen med dem som arbetade med invandrarfrågorna i 

de lokala fackliga organisationerna. Jag återkommer till dessa beslut längre fram i 

detta kapitel, men nu till LO:s politiska ambitioner för invandrarna.  

 

Att göra dem till socialdemokrater 

I början av 1970-talet började LO ta kontakt med invandrarföreningar och riks-

organisationer. Ambitionen var att rekrytera föreningsaktiva invandrare till den 

lokala fackliga verksamheten. Dessa kontakter intensifierades med tiden och då 
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fyra invandrarorganisationer; finska, jugoslaviska, grekiska och italienska riks-

förbunden. Kontakterna med riksförbunden och deras tidskrifter betraktades som 

en extra kanal för den fackliga informationen och agitationen. Föreningsaktiva 

invandrare stod regelbundet i kontakt med sina landsmän som var spridda över 

hela landet och blev en viktig hjälp för att nå invandrarna. De lokala fackliga or-

ganisationerna förväntades fördjupa sitt samarbete med dessa organisationer, 

bland annat invandrarkommittéerna ansågs kunna samordna informationsarbetet 

i samarbete med invandrarorganisationerna i respektive kommun.495 

Inför 1976 års val ansåg man att dessa kontakter var viktiga för ”framflytt-

ning av positionerna inför valet”.496 I juni 1978 menade Ragne Beiming, som ef-

terträdde Björn Pettersson, att samarbetet med invandrarorganisationerna var 

”ett utmärkt hjälpmedel” för att nå invandrarna och att de positiva erfarenheter-

na aktualiserade liknande åtgärder i samband med förberedelserna för 1979 års 

val med finska, jugoslaviska, grekiska, italienska, turkiska, latinamerikanska och 

assyriska riksförbunden.497 Sture Edvall menade i en promemoria några månader 

senare att det fanns en ökad politisk medvetenhet bland invandrarna och undrade 
                                                 
495 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, flera dokument; ARAB 2964: 
F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-
1976, Se arbetsgruppens rapport till kongressen ”Facklig invandrarinformation” 1976 
02 16, s 2f, 8ff., 15, 22f. 
496 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Informationsbehov, Se 
PM: Summering av uppgifter och åtgärdar enligt kongressens beslut inom arbetsmark-
nadspolitiska enhetens ämnesområden, 1976. 
497 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark; informationsåtgärdar, 
arbetsuppgifter 1978, Organisationsbeskrivning 1979, Se PM: Plan för informationsakti-
viteter och informationsmaterial 1979 avseende invandrarområdet, Ragne Beiming 1978 
06 19. 
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huruvida invandrarkommittéerna kunde involveras i informationsinsatser riktade 

till dem inför 1979 års val. Han menade, på samma sätt som Beiming, att ett 

samarbete med invandrarnas riksorganisationer var nödvändigt för att förbättra 

socialdemokratiska partiets chanser att återta regeringsmakten. Han hade också 

tänkt sig en utbildning, eller som han kallade det ”valtrimning” av de tvåspråkiga 

kontaktombuden.498 Med detta syfte besökte fackliga ombudsmän och tjänstemän 

invandrarföreningarna och föreläste om fackligt och politiskt arbete. Den direkta 

målgruppen var facklig-politiskt medvetna invandrare.499 

Ambitionerna att göra invandrarna fackligt medvetna och därigenom till soci-

aldemokrater är uppenbara. Denna ambition uttrycktes explicit i en handskriven, 

odaterad och anonym minnesanteckning, troligtvis från slutet av 1970-talet. In-

vandrarna ansågs i denna minnesanteckning ha blivit kunnigare och börjat ställa 

krav, vilket föranledde ett nödvändigt samarbete med dem och deras organisatio-

ner. Facket pekades ut i dessa anteckningar som den enda aktör som kunde göra 

invandrarna till socialdemokrater och i den processen ansågs fackförbundspres-

sen, invandrarkommittéerna och de tvåspråkiga förtroendemännen kunna spela 

en viktig roll. Den anonyma minnesantecknaren uttryckte också en oro för intern 

splittring om man inte lyckades att få med invandrarna i den fackliga verksamhe-

ten och den socialdemokratiska kulturen.500 Den socialdemokratiska hegemonins 

inordnande egenskaper var beprövad sedan tidigare genom underordningen av 

kvinnor och icke-skötsamma män. Nu gällde det att utvidga denna hegemoni till 

att också omfatta invandrarna. 

Här är det viktigt att komma ihåg att LO handlade som en intresseorganisa-

tion och som sådan var det viktigt att vårda de maktresurser man hade. Den 

maktresursinsikt som träder fram hos den anonyma minnestecknaren kan därför 

jämföras med kvinnofrågans hantering inom LO. Ylva Waldemarson påvisar i sin 

avhandling att LO valde att ta de kvinnliga medlemmarna och deras krav på all-

var när man insåg att både den inre sammanhållningen och den fackliga politi-

kens trovärdighet hotades.501  

                                                 
498 ARAB 2964: F21: 03 PM ”Invandrarkommittéerna och valet 1979”, Sture Edvall, 
1978 05 31. I samma volym se också PM ”Invandrarkommittéernas verksamhet”, Sture 
Edvall, 1978 09 12. För informationsinsatser riktade till invandrare i samband med 1976 
års val se i samma volym PM ”För verksamheten i FCO:s Invandrarkommittéer hösten 
1975 – våren 1976”. 
499 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, flera dokument. 
500 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Sam-
rådsgruppen LO - Invandrarorganisationer. Datum och undertecknare saknas. Av annat 
material i volymen härrör dessa anteckningar troligtvis från en konferens i Södertälje i 
slutet av 1970-talet. 
501 Waldemarson, Ylva 2000, s 34f. 
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Dessa tankar om att motivera invandrarna att rösta på det socialdemokratiska 

partiet var självfallet i linje med partiets önskemål och uppfyllde den facklig-

politiska samverkans huvudmål, nämligen mobilisering inför valen. Detta facklig-

politiska mål går ut på att det är givet att facket stödjer partiet inför valrörelsen. 

Som ”motprestation” fick facket politiskt inflytande direkt eller indirekt via par-

tiet, som var ett annat huvudmål i den facklig-politiska samverkan. Dessa två mål 

tillsammans med det tredje, d.v.s. kontroll över fackföreningsrörelsen (undan-

trängningen av kommunisterna) innebär ett sofistikerat samarbete mellan facket 

och partiet där fackföreningsrörelsen skulle vara socialdemokratiskt och LO ge-

nom sitt intima samarbete med partiet skulle skapa välfärd och få inflytande för 

att uppnå både sina kortsiktiga och långsiktiga intressen. Det tredje målets inkor-

porering i den fackliga invandrarpolitiska kontexten såg vi tidigare när Björn Pet-

tersson motiverade inrättandet av invandrarrådet. Den socialdemokratiska hege-

monin inom arbetarrörelsen fungerade på det här sättet och systemet var rotat 

inom rörelsen. I invandrarrådet diskuterade man t.ex. i november 1978 hur LO 

och partiet gemensamt skulle gå ut med en skrivelse till de regionala organisatio-

nerna för att uppmuntra dessa att aktivera invandrarna i samband med valet.502 

Strukturen för detta samarbete gick inte alltid från centralnivå ner till distrikts- 

och lokalnivå, utan även i den andra inriktningen. Sommaren 1978 fick Edvall ett 

brev från LO-distriktet i Stockholm: 

 
Under vintern – våren 1979 genomför vi tre-dagarkurser i syfte att sammansvetsa 

grupperna och fastställa program för deras arbetsuppgifter. Den kommande or-

ganisationen bör bli ett slagkraftigt instrument för den kommande valrörelsen, 

när det gäller aktiviteter riktade till invandrargrupperna. /…/ Det behövs en be-

tydligt bättre samordning mellan Stockholms Arbetarekommun, Partidistriktet 

och oss i valarbetet än vad som skedde i -76 års valrörelse. … vi kan bli en slag-

kraftig organisation med syfte att få invandrarna i Stockholms län att stödja So-

cialdemokratin i valet -79.503 
 

Det intressanta i sammanhanget är hur de tvåspråkiga kontaktombuden, men 

också invandrarkommittéerna som framför allt var ämnade att hjälpa de invand-

rade arbetarna på arbetsplatserna, politiserades. Här kan man återigen se den 

weberska rationella, nyttomaximerande och kalkylerande sidan av LO och låta 

sig påminnas om Urs Hausers s.k. ”hedoniska filosofi”. Nedan skall jag nu återgå 

                                                 
502 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s Invandrarråd, protokoll, 
PM mm. Se Invandrarrådets protokoll från den 14 november 1978. 
503 ARAB 2964: F21: 03 Brev från LO-distriktet i Stockholms län till LO-distriktsenhet, 
1978 06 20. Brevet undertecknades av Leif Hjärpe och Sonja Sigevall.  
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498 ARAB 2964: F21: 03 PM ”Invandrarkommittéerna och valet 1979”, Sture Edvall, 
1978 05 31. I samma volym se också PM ”Invandrarkommittéernas verksamhet”, Sture 
Edvall, 1978 09 12. För informationsinsatser riktade till invandrare i samband med 1976 
års val se i samma volym PM ”För verksamheten i FCO:s Invandrarkommittéer hösten 
1975 – våren 1976”. 
499 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, flera dokument. 
500 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Sam-
rådsgruppen LO - Invandrarorganisationer. Datum och undertecknare saknas. Av annat 
material i volymen härrör dessa anteckningar troligtvis från en konferens i Södertälje i 
slutet av 1970-talet. 
501 Waldemarson, Ylva 2000, s 34f. 
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502 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s Invandrarråd, protokoll, 
PM mm. Se Invandrarrådets protokoll från den 14 november 1978. 
503 ARAB 2964: F21: 03 Brev från LO-distriktet i Stockholms län till LO-distriktsenhet, 
1978 06 20. Brevet undertecknades av Leif Hjärpe och Sonja Sigevall.  
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till 1976 års kongress två viktiga beslut; framtagningen av en ny tidning och ett 

handlingsprogram. 

 

Invandrarbulletinen  

1976 års kongress beslutade att en tidning skulle tas fram för att hjälpa de som 

arbetade lokalt med invandrarfrågorna inom fackföreningsrörelsen. Invandrar-

bulletinen startades och kom ut med fem nummer per år mellan åren 1977-86. 

Tidningen riktade sig till invandrarkommittémedlemmar, förtroendeuppdragsin-

nehavare med inriktning på invandrarfrågor inom förbunden, distrikten och sek-

tionerna, men också till fackförbundstidningarna och de tvåspråkiga kontaktom-

buden. Vidare var invandrarbyråer, invandrarrådet och dess referensgrupp, lokal-

radion och invandrarnas riksorganisationer målgrupper för tidningen. Tidningens 

främsta målsättning var att informera dessa målgrupper, framför allt invandrar-

kommittéledamöterna, om LO:s syn på invandrarpolitiska frågor och föra ut or-

ganisationens policy.504 

Tidningen hade tre återkommande teman i varje nummer. Det första temat 

var aktuell information från invandrarrådet, fackförbunden och andra enheter i 

LO-huset eller lokala fackliga organisationer och handlade om facklig informa-

tion, arbetsmarknadsläget eller samhällsnyheter som berörde invandrarna. Det 

andra temat var ett reportagetema och kunde handla om någon av de större in-

vandrargrupperna, SFI-frågor, mångkulturalism, rasism och främlingsfientlighet 

eller fackliga nyheter från utvandrarländerna. Det tredje temat handlade om poli-

cyfrågor och LO:s syn på facklig utbildning för invandrare, hemspråksundervis-

ning, tvåspråkigheten i det fackliga arbetet, aktuell statistik kring invandring, ar-

betsmiljöfrågor, nya skrifter inom fackföreningsrörelsen, valdeltagande bland 

invandrare, invandrings- och invandrarpolitik, olaglig invandring och invandrar-

nas rättigheter i samhället.505 Tidningen var med andra ord i mångt och mycket 

en informationskanal för LO och förbunden för att informera, stimulera och ak-

tivera ansvariga medlemmar ute på fältet. 

I samband med valrörelsen kunde stort utrymme ägnas åt valkampanjen. Ar-

betarrörelsens aktiva invandrarpolitik beskrevs utförligt och man beskrev hur 

                                                 
504 ARAB 2964: F21: 13 Invandrarfrågor – Manuskript, Ark Invandrarbulletinen: Plane-
ringsfrågor, beräkningar, manus mm. Se ”Utgivningsplan för 1980”; ARAB 2964: F02: 
01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Ark; arbetsuppgifter, uppdrag, informations-
åtgärdar 1980; ARAB 2964: F21: 13 Invandrarfrågor – Manuskript, Ark Invandrarbulle-
tinen: Planeringsfrågor, beräkningar, manus mm. Se ”Möte i Invandrarbulletinens redak-
tion den 29 april 1981”. 
505 Invandrarbulletinen, 1977-1986. 
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socialdemokratin i ett tidigt skede krävde att invandrarna skulle ha samma rät-

tigheter och skyldigheter som den övriga befolkningen; såsom att invandrarna 

skulle få behålla och utveckla sin egen kultur och språk, att invandrarbarnen 

kunde få utbildning på sitt eget modersmål och att invandrarna fick samma poli-

tiska rättigheter som svenskarna. De borgerliga regeringarna under 1976-1982 

hade enligt tidningen stoppat den progressiva invandrarpolitik som arbetarrörel-

sen hade startat. Inför 1985 års val menade man att partiet behövde behålla re-

geringsmakten för att reparera alla skador under de borgerligas regeringstid. För 

detta behövde partiet arbetarklassens röster och dit inräknade man alltså invand-

rarna.506 Betoningen på att invandrarna tillhörde arbetarklassen och påminnelsen 

om socialdemokratins progressiva invandrarpolitiska åtgärder är ett sätt att tala 

om kollektivets gemensamma intressen och förstärka dess samhörighet.507 

 

Invandrarpolitiskt handlingsprogram: 1979 års version 

Ett annat av 1976 års kongressbeslut var att framställa ett fackligt invandrarpoli-

tisk handlingsprogram. I sitt direktiv till invandrarrådet för arbeta fram detta 

handlingsprogram formulerade LS klara linjer om innehållet med betoning på 

informations- och utbildningsinsatser. I arbetskommittén ingick Urs Hauser, Jal-

mar Rantanen och Anders Bäckström som representanter för LO, en representant 

från vardera Beklädnads, Fabriks, Fastighets-, Hotell- och restaurang, Kommu-

nal, Metall och Skogs förbunden, en representant från SAP samt en representant 

för de lokala invandrarkommittéerna. Utöver arbetskommittén var också en del 

berörda enheter och avdelningar inom LO, såsom enheterna för skol-, informa-

tions- och arbetsmarknadsavdelningarna, involverade i programmets framtag-

ning. Ragne Beiming tog den 1 mars 1977 över Urs Hauser plats då denne tillträtt 

ny tjänst hos Transportarbetarförbundet.508 Kommittén hade sitt första samman-

träde i oktober 1977 och ett första utkast presenterades november 1978, som 

sedan skickades på remiss för rådslag till förbunden och LO-distrikten i december 

1978. Efter att invandrarrådet och dess referensgrupp tog ställning till opinions-

yttringarna från rådslaget presenterades en slutlig version till LS i juni 1979.509  

                                                 
506 Invandrarbulletinen, 1985, nr 1-3. 
507 Jämför med Bauman, Zygmunt 1992, s 49ff om kollektiva identiteter.  
508 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1977 01 24. Beiming övertog sedan ansvaret 
för invandrarfrågorna och innehade ordföranderollen i Invandrarrådet fram till 1988 då 
han utsågs till ordförande i Kulturpolitiska utskottet, Landssekretariatets protokoll 1987 
12 21. Se också Beiming, Ragne ”LO och invandrarna” i Arbetarhistoria 1988, nr 46. 
509 ARAB 2964: F21: 12 LO invandrarfrågor 1974-1989, Ark Invandrarprogramkommit-
tén utgående 1977-1979, flera handlingar. Se också ARAB 2964: F21: 03 Brev till Me-
tall-, Kommunal- och Fastighetsförbunden, 1980 03 11. 
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till 1976 års kongress två viktiga beslut; framtagningen av en ny tidning och ett 

handlingsprogram. 
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504 ARAB 2964: F21: 13 Invandrarfrågor – Manuskript, Ark Invandrarbulletinen: Plane-
ringsfrågor, beräkningar, manus mm. Se ”Utgivningsplan för 1980”; ARAB 2964: F02: 
01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Ark; arbetsuppgifter, uppdrag, informations-
åtgärdar 1980; ARAB 2964: F21: 13 Invandrarfrågor – Manuskript, Ark Invandrarbulle-
tinen: Planeringsfrågor, beräkningar, manus mm. Se ”Möte i Invandrarbulletinens redak-
tion den 29 april 1981”. 
505 Invandrarbulletinen, 1977-1986. 
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socialdemokratin i ett tidigt skede krävde att invandrarna skulle ha samma rät-

tigheter och skyldigheter som den övriga befolkningen; såsom att invandrarna 

skulle få behålla och utveckla sin egen kultur och språk, att invandrarbarnen 

kunde få utbildning på sitt eget modersmål och att invandrarna fick samma poli-

tiska rättigheter som svenskarna. De borgerliga regeringarna under 1976-1982 

hade enligt tidningen stoppat den progressiva invandrarpolitik som arbetarrörel-

sen hade startat. Inför 1985 års val menade man att partiet behövde behålla re-

geringsmakten för att reparera alla skador under de borgerligas regeringstid. För 

detta behövde partiet arbetarklassens röster och dit inräknade man alltså invand-

rarna.506 Betoningen på att invandrarna tillhörde arbetarklassen och påminnelsen 

om socialdemokratins progressiva invandrarpolitiska åtgärder är ett sätt att tala 

om kollektivets gemensamma intressen och förstärka dess samhörighet.507 
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ny tjänst hos Transportarbetarförbundet.508 Kommittén hade sitt första samman-

träde i oktober 1977 och ett första utkast presenterades november 1978, som 
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506 Invandrarbulletinen, 1985, nr 1-3. 
507 Jämför med Bauman, Zygmunt 1992, s 49ff om kollektiva identiteter.  
508 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1977 01 24. Beiming övertog sedan ansvaret 
för invandrarfrågorna och innehade ordföranderollen i Invandrarrådet fram till 1988 då 
han utsågs till ordförande i Kulturpolitiska utskottet, Landssekretariatets protokoll 1987 
12 21. Se också Beiming, Ragne ”LO och invandrarna” i Arbetarhistoria 1988, nr 46. 
509 ARAB 2964: F21: 12 LO invandrarfrågor 1974-1989, Ark Invandrarprogramkommit-
tén utgående 1977-1979, flera handlingar. Se också ARAB 2964: F21: 03 Brev till Me-
tall-, Kommunal- och Fastighetsförbunden, 1980 03 11. 
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Målgruppen för handlingsprogrammet var inte bara invandrarmedlemmar, 

utan också de etniskt svenska LO-medlemmarna på fackföreningsrörelsens alla 

nivåer. Programmet innehöll utöver ett avsnitt om facklig utbildning för invand-

rarna, också olika avsnitt om information och åtgärdsförslag om invandringen, 

om invandrarna i samhället och i fackföreningsrörelsen, samt den fackliga arbets- 

och ansvarsfördelningen i invandrarfrågor. Intrycket som handlingsprogrammet 

ger är att invandrare vid den här tiden var jämställda med svenskar i samhället, 

åtminstone principiellt. Däremot ansåg man att situationen var sämre på arbets-

marknaden och att invandrarna där hade en svagare ställning, oavsett hur och 

varifrån de kom. De hade arbete, men med lägre status och löner samt sämre ar-

betsmiljö och otryggare anställningsvillkor än sina svenska kollegor. Med andra 

ord kan man här konstatera, som Neergaard redan framhållit, att LO var väl 

medveten om den skitning och marginalisering av invandrarna som skedde på 

arbetsmarknaden i slutet av 1970-talet och problematiserade detta förhållande i 

sitt handlingsprogram. Den främsta förklaringen till invandrarnas marginalisering 

ansågs vara bristande kunskaper i det svenska språket. Man konstaterade att in-

vandrarnas andel inom LO-yrken höll på att öka och att detta nödvändiggjorde 

en anpassning av fackföreningsrörelsens verksamhet till invandrarna för att göra 

dem mer fackligt medvetna och aktiva.510  

Enligt programmålen var en utökning av antalet kommunala invandrarbyråer 

och tvåspråkiga fackliga förtroendemän en nödvändighet för att motverka in-

vandrarnas svårigheter i mötet med den svenska byråkratin. SFI-utbildningen an-

sågs inte fungera tillfredsställande och att detta då skulle ha berott på att invand-

rarkommittéerna inte hade fått tillräckligt utrymme för att informera om utbild-

ningen. Genom riktade fackliga kurser om och för invandrare ville man dels sti-

mulera invandrarmedlemmarna till ökad fackligt aktivitet, dels öka medvetenhe-

ten om invandrarnas situation i medlemskåren. Man ansåg också att utvandring-

ens och invandringens orsaker och verkningar på arbetsmarknaden och i samhäl-

let borde tas up i informationsmaterialet. Programmet innehöll också krav på 

berörda myndigheter om en restriktiv invandringspolitik för att begränsa ”den 

illegala arbetskraften”. Vidare kritiserade man de långa väntetiderna för asylsö-

kande och den segregation som man ansåg sig se i samhället. Några andra kon-

kreta mål i programmet var att  

                                                 
510 LO Invandrarna och fackföreningsrörelsen. LO:s invandrarpolitiska handlingspro-
gram för samhälle och arbetsliv, Stockholm 1979. Jmf med Neergaard, Anders i Lind-
berg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus (red.) 2002; Neergaard, Anders i Neergaard, Anders 
(red.) På tröskeln till lönearbete: Diskriminering, exkludering och underordning av per-
soner med utländsk bakgrund, Stockholm SOU 2006: 60; Neergaard, Anders i Mulinari 
& Räthzel (red.) 2006 
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• facklig press skulle ge större utrymme åt invandrarfrågorna,  

• att kontakt skulle tas med utvandrarländerna för utbyte av kunskap om fack-

lig utbildning,  

• att invandrarkommittéledamöter skulle få kontinuerlig utbildning,  

• att arbetsplatsutbildningen i möjligaste mån skulle ges på invandrarnas 

språk,  

• att statsmakten skulle reglera invandringen och se till att större insatser gjor-

des för att hjälpa flyktingar på plats genom ekonomisk och organisatorisk 

hjälp till närliggande länder,  

• att bättre tolk- och samhällsservice samt start- eller bosättningslån för geo-

grafisk rörlighet skulle ges,  

• att arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle gälla oavsett om man var svensk 

eller invandrare,  

• att hemspråksundervisning för invandrarbarn skulle startas,  

• att anställningstrygghet gavs för invandrare som gjorde militärtjänsten i hem-

landet,  

• att samhällsåtgärder till stöd för invandrarnas kulturella verksamhet skulle 

utökas,  

• att alla invandrare skulle få möjlighet att delta i SFI och annan utbildning 

inom vuxenutbildningen.511 

 

Programmet framhöll två centrala faktorer för att bryta denna marginalisering; 

dels facklig information, dels utbildning. Med tanke på att de förutsättningar för 

information och utbildning som invandrarna fick kan detta tolkas som att ansva-

ret lades i invandrarnas händer.  

Parallellt med LO:s invandrarpolitiska handlingsprogram utarbetades ett lik-

nande program av partiet, ”SAPs invandrarpolitiska program”. Handlingspro-

grammet diskuterar partiets grundläggande idéer om och kring invandrarfrågor 

såsom mångfalden bland invandrare, invandrarkvinnornas utsatta situation, bar-

nens framtid i Sverige, deras behov av hemspråksundervisning och utökade resur-

ser för dessa barns skolgång, invandrarnas kulturella jämlikhet och samverkans-

behovet i samhället mellan etniska svenskar och invandrare. Ett invandringspoli-

tiskt ställningstagande som sakta tar form pekar på att partiet är för en kontrolle-

rad invandringspolitik men samtidigt också för en generös flyktingpolitik.512 

                                                 
511 LO 1979. 
512 ARAB 2964: F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, ark SAPs invandrarpolitiska pro-
gram med synpunkter. 
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I sitt yttrande över partiets invandrarpolitiska handlingsprogram hade LO:s 

Ragne Beiming både saklig kritik, såsom begreppsanvändning och skillnaden mel-

lan invandrings- och invandrarpolitik, liksom innehållslig kritik utifrån kollide-

rande intressen. Exempelvis ansåg Beiming att partiets framställning av den in-

vandrarpolitiska utvecklingen var alltför positiv. Han menade att invandrarpoli-

tiken fortfarande var otillfredsställande och ansåg att en generösare invandrarpo-

litik borde kombineras med en ”mycket restriktiv invandringspolitik”. Enligt 

Beiming borde partiet diskutera hur invandrarorganisationerna tillsammans med 

svenska organisationer, och då framför allt arbetarrörelsens, skulle samarbeta för 

integrationen i samhället.513 

Den kontrollerade invandringspolitiken i partiets invandrarpolitiska hand-

lingsprogram var till en viss del i linje med LO:s tidigare krav, men att döma av 

Beimings kommentarer fortfarande otillräcklig. För honom och då även för LO, 

gällde att föra en ”mycket restriktiv invandringspolitik”. Beiming ger i sina 

kommentarer över partiets invandrarpolitiska handlingsprogram också uttryck 

för det specifika sambandet mellan den invandrings- och invandrarpolitik som 

organisationen eftersträvade. Detta specifika samband bygger på kalkylering och 

går ut på att man samtidigt som man begränsade invandringen genom en restrik-

tiv invandringspolitik skulle föra en aktiv invandrarpolitik för att insocialisera 

invandrarna i den fackliga kulturen, harmonisera medlemskåren och underminera 

de invandrade arbetarnas eventuella negativa inställning till facket. På samma sätt 

som strategin vid den yttre gränsen (invandringspolitiken) är konkurrensbegräns-

ning genom att begränsa arbetsmarknadens tillgång till arbetare, är strategin vid 

den inre gränsen (invandrarpolitiken) konkurrensbegränsning genom att harmo-

niera och skapa likriktighet bland arbetarna.  

 

Sammanfattande analys 

Att döma av LO:s yttrande till offentliga myndigheter under efterkrigstidens för-

sta år hade organisationen en tudelad inställning till de invandrade arbetarna. Å 

ena sidan ser vi i dessa yttranden hur LO förespråkade begränsningar som bidrog 

till ett ofritt lönearbete bland de invandrade arbetarna och å andra sidan hur LO 

argumenterade för jämställda villkor mellan dessa arbetare och de ”svenska” ar-

betarna från början av 1950-talet. Mycket tyder på att LO efter några års tvek-

samhet bestämde sig för att principiellt behandla de invandrade arbetarna som 

                                                 
513 ARAB 2964: F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, ark SAPs invandrarpolitiska pro-
gram med synpunkter, se ”Synpunkter och förslag på SAPs invandrarpolitiska program”, 
s 1-6, citat hämtad från s 6. 
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fullvärdiga medlemmar och kräva av myndigheterna och motparten att i lagen 

och i arbetslivets praktik likställa dem med de ”svenska” arbetarna.  

I den mån man kan tala om en statlig invandrarpolitik under efterkrigstidens 

första decennier var den inriktad på assimilering. Inställningen var att invandrar-

na med tiden skulle anpassa sig till de svenska förhållandena. Genomgången av 

källmaterialet visar att LO ställde sig bakom denna ”anpassningspolitik” under 

1940-, 1950- och delar av 1960-talet.  

De tidiga krav som LO ställde på myndigheter och motpart var framför allt av 

ekonomisk karaktär. Det är därför rimligt att hävda att LO agerade utifrån ett 

konkurrensperspektiv; genom att se till att de invandrade arbetarna fick samma 

ekonomiska villkor, kunde man underminera eventuella incitament till under-

budskonkurrens. Det var därför logiskt att LO tog avstånd från tillämpning av ett 

gästarbetarsystem, men också, som Denis Frank påpekat, att de villkor som ska-

pade det ofria lönearbetet, med bl.a. begränsningar på de utomnordiska arbetar-

nas rörlighet på arbetsmarknaden, fortsatte långt inpå 1960-talet.  

Det var viktigt för LO att de invandrade arbetarna inte störde den rådande si-

tuationen med full sysselsättning på arbetsmarknaden och de fördelar detta ska-

pade för de organiserade arbetarna, vilket krävde att invandrarna blev varse om 

hur den svenska arbetsmarknaden fungerade. Den information som de invandra-

de arbetarna fick från fackligt håll fram till slutet av 1960-talet var därför inrik-

tad på att just förklara hur systemet fungerade. Denna information var dock spo-

radisk och varken pedagogiskt eller innehållsligt anpassad till mottagaren. Det 

var en självcentrerad och enkelriktad kommunikation med fokus på att göra in-

vandrarna medvetna om de fackliga förhållandena i Sverige. I det avseendet hade 

denna information en tydlig koppling till de samtida restriktiva ställningstagan-

dena till arbetskraftsinvandring som jag har behandlat i föregående kapitel. Den 

kvantitativa konkurrensbegränsningsstrategin vid den yttre gränsen kombinerades 

alltså med en kvalitativ konkurrensbegränsningsstrategi vid den inre gränsen ge-

nom att organisera, kontrollera och inordna den utländska arbetskraften. Medan 

LO:s invandringspolitik fram till början av 1970-talet framför allt utgick ifrån att 

säkra de långsiktiga intressena, med säkerställande av den fulla sysselsättningens 

politik och strukturomvandlingar, verkar LO:s invandrarpolitik under samma 

period ha utgått ifrån de kortsiktiga intressena att säkerställa medlemmarnas in-

tressen och göra de invandrade arbetarna mer skötsamma och kalkylerbara. Den 

fackliga invandrarpolitiken, men också invandringspolitiken, under tidig efter-

krigstid utgick alltså, som bl.a. Torbjörn Lundqvist och Christer Lundh och Rolf 

Ohlsson påpekat, främst ifrån att man ville garantera de egna intressena. 
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I sitt yttrande över partiets invandrarpolitiska handlingsprogram hade LO:s 
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513 ARAB 2964: F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, ark SAPs invandrarpolitiska pro-
gram med synpunkter, se ”Synpunkter och förslag på SAPs invandrarpolitiska program”, 
s 1-6, citat hämtad från s 6. 
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fullvärdiga medlemmar och kräva av myndigheterna och motparten att i lagen 
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De invandrarpolitiska ambitionerna blev tydligare efter de vilda strejkerna 

1969/70 då LO misstänkte att de invandrade arbetarna hade tillsammans med 

kommunisterna spelat en central roll i strejkerna. Detta påskyndade en groende 

attitydförändring inom LO-kollektivet som inletts efter en medial debatt om be-

hovet av särskilda åtgärder för att underlätta invandrarnas anpassning i arbetsli-

vet och i samhället under andra hälften av 1960-talet. Lärdomarna i samband 

med de vilda strejkerna, om vad icke rationell och svårkalkylerbar arbetskraft 

kunde ställa till med, blev sedan en katalysator i en process som under några få år 

i början av 1970-talet resulterade i en tydlig facklig invandrarpolitik. 

Under 1970-talet var LO inte längre rädd för de ”domesticerade” kommunis-

terna inom VPK, som hade marginaliserats inom fackföreningsrörelsen. I början 

av 1970-talet handlade LO:s rädsla mer om oregerliga, icke kalkylerbara invand-

rare som sammankopplades med kommunismen och som ur fackligt perspektiv 

behövde disciplineras. Den fackliga invandrarpolitik som växte fram under 1970-

talet hade därför ambitionen att integrera invandrarna i fackföreningsrörelsen, att 

göra dem fackligt och politiskt medvetna. Detta skulle ske genom facklig infor-

mation och genom fackliga kurser, men också genom att tvåspråkiga kontaktom-

bud övervakade de mindre anpassningsvänliga invandrarna. Det är därför möjligt 

att påstå att LO:s politik hade en disciplinerande karaktär. Från mitten av 1970-

talet är det dessutom möjligt att iaktta en ökad politisering av den fackliga infor-

mationen i socialdemokratisk riktning, vilket också hängde samman med be-

stämmelsen att utländska medborgare bosatta minst tre år i Sverige fick rösträtt 

till de kommunala valen från och med 1976 års val. SAP presenterades i samband 

med denna information som invandrarnas självklara partival för att få invandrar-

na att rösta på det socialdemokratiska partiet.  

De invandrarpolitiska åtgärder som planerades av LO på central nivå visade 

sig emellertid många gånger vara svåra att implementera i verksamheten framför 

allt p.g.a. mindre entusiasm över sakfrågorna bland de fackligt aktiva på lokal 

nivå, men också p.g.a. av otydliga direktiv.  
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KAPITEL 6  

MER INVANDRING OCH RESTRIKTIVITET 
 

Arbetskraftsinvandringen till Sverige minskade så drastiskt i början av 1970-talet 

att nettoinvandringen blev negativ 1972-73. LO:s uppmaning till fackförebunden 

i februari 1972 att inta en mer restriktiv inställning i samband med remissyttran-

de över arbetstillståndsansökningar spelade en viktig roll i denna utveckling. Men 

den var långtifrån avgörande. Den samtida stora återvandringen av tidigare ar-

betskraftsinvandrare är en viktig förklaring till de negativa siffrorna, framför allt 

återvandringen av den finska arbetskraften efter strukturomvandlingarna. Detta 

innebar inte att invandringen till Sverige upphörde. När arbetskraftsinvandringen 

avtog kraftigt ökade successivt flykting- och anhöriginvandringen från hösten 

1973. Flyktinginvandring hade förekommit redan tidigare, delvis parallellt med 

arbetskraftsinvandringen. Om flyktingarna före 1970-talet nästan uteslutande 

hade ett europeiskt ursprung började de från 1973 främst komma från länder 

utanför Europa. Militärjuntans maktövertagande i Chile i september 1973 och 

den efterföljande flyktinginvandringen från detta land utgör därför en symbolisk 

gränslinje i förändringen av svensk invandringshistoria: från arbetskraftsinvand-

ring till flyktinginvandring. Den nordiska arbetskraftsinvandringen var dock fort-

farande aktuell. 

När jag i kapitel fyra diskuterade LO:s restriktiva inställning till arbets-

kraftsinvandring, utgick jag ifrån det fulla sysselsättningsmålet i Rehn-

Meidnermodellen i min förklaring. Jag hävdade att modellen krävde en kontroll 

över invandringen för att därigenom få kontroll över vilka och hur många som 

kom in på arbetsmarknaden. Denna kontroll var viktig för LO för att kunna be-

hålla den fulla sysselsättningen, som i sig var en av de viktiga förutsättningarna 

för att kunna genomföra en ekonomisk politik i enlighet med Rehn-

Meidnermodellen. Om jag har haft rätt i min argumentation så bör jag i källorna 

stöta på material som visar fortsatt restriktivitet gentemot invandring även efter 

att invandringens motiv och struktur ändrades från arbetskraftsinvandring till 

flyktinginvandring. Som jag diskuterade i inledningskapitlet resulterade invand-

ringen i att nya arbetare kom in på arbetsmarknaden, vilket innebar en risk för 

ökad konkurrens, oavsett om man kom som arbetskraftsinvandrare eller som 
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flykting. Att flyktinginvandringen under 1970-talet skedde från mer kulturellt 

avlägsna länder utanför Europa, ökade dessutom risken för en heterogenitet 

bland LO:s medlemskår. Teoretiskt kan vi alltså förvänta oss en viss restriktivhet 

inom LO också i samband med flykting- och anknytningsinvandrare. Denna tes 

kommer att testas i detta kapitel. 

Systemet med att facket rätt att yttra sig över tillståndsgivningen genom re-

missförfarande gällde inte den nordiska invandringen och som vi såg tidigare i 

kapitel fyra var den nordiska arbetskraftsinvandringen till att börja med välkom-

nad av LO, som hellre såg nordiska arbetare på arbetsmarknaden än utomnor-

diska. Frågan är därför också hur LO skulle komma att ställa sig till den nordiska 

arbetskraftsinvandringen efter att ha fått någorlunda kontroll över densamma 

från utomnordiska länder. I detta kapitel är fokus således återigen den yttre grän-

sen och tidsperioden som undersöks sträcker sig från 1970 fram till 1980-talets 

början.  

Jesper Johansson diskuterar LO:s inställning till flyktinginvandringen och 

hänvisar till ett yttrande över den offentliga utredningen “Sverige och flyktingar-

na”, till en rapport till 1976 års LO kongress och till LS styrelseprotokoll, och 

menar att LO förespråkade en aktiv flyktingpolitik med motiveringen att det låg 

“i linje med fackföreningsrörelsens krav på internationell solidaritet.” Jesper Jo-

hanssons slutsats bygger framför allt på yttrandet över den offentliga utrednin-

gen. Enligt min mening drar Johansson alltför långtgående slutsatser utifrån ett 

bräckligt källmaterial. Jag menar, som vi skall se, att det fanns långtgående likhe-

ter i LO:s argumentation mot flykting- och arbetskraftsinvandring. Den slutsatsen 

kräver att ett bredare material konsulteras. Johansson menar att LO inte hade 

någon policy kring frågorna om flyktinginvandring fram till 1970-talets ändrade 

invandringsstruktur, men att organisationen i början av 1970-talet intog en posi-

tiv inställning som kulminerade i och med uttalandet i samband med 1976 års 

kongress. Denna positiva inställning, menar han, ändrades och blev mer skeptisk i 

slutet av årtiondet då den välfärdsnationalistiska retoriken med ekonomiska, so-

ciala och nationella överväganden tog över inom LO. Han konstaterar dock att 

LO anslöt sig till prinicipen att anhörig- och flyktinginvandringen skulle stå 

utanför arbetsmarknadsprövningen.514 Den entydiga bild Johansson skissar kan 

nyanseras då material från LO:s arbetsmarknadspolitiska enhet och invandrarrå-

det granskas. Så sker i detta kapitel.  

 

                                                 
514 Johansson, Jesper 2008, s 274ff., 356, citat s 275. 
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Invandrarrådet – ett organ för integration eller kontroll av invandring? 

På invandrarrådets sammanträden diskuterades inte bara den statliga invandrar-

politiken och LO:s möjligheter att påverka förutsättningarna för invandrarnas 

välbefinnande i arbetslivet och i samhället, utan framför allt invandringspolitiken. 

Sammanträdesprotokollen är bevarade och innehåller förutom beslut också en hel 

del diskussionsunderlag och ger oss en inblick i LO:s interna resonemang kring 

den yttre gränsen.  

Redan vid rådets första sammanträde den 11 januari 1973 konstaterade ord-

förande Pettersson att invandringspolitiken minsann var minst lika viktig som 

invandrarpolitiken och fick medhåll från en del av rådets medlemmar. Den inter-

na cirkulärskrivelsen hade gett resultat och arbetskraftsinvandringen hade mins-

kat radikalt. Han påminde mötesdeltagarna om den restriktiva hållningen i till-

ståndsgivningen och att svenska kvinnor, äldre och handikappade borde komma 

före invandrare som arbetskraft. 515 

LO:s politik kunde dock inte rå på den nordiska arbetskraftsinvandringen. 

Pettersson ansåg det därför nödvändigt att få till stånd en översyn över den nor-

diska gemensamma arbetsmarknaden och att LO ”måste försöka få SAF att gå 

med på att endast anställa finsk arbetskraft som förmedlas via arbetsförmedling-

arna”.516 Pettersson efterfrågade således en kontrollerad invandring från grann-

landet. Sigvard Nyström, från Hotell och Restaurang, var glad över införandet av 

visumtvång för jugoslaver, men också bekymrad över den fortsatta invandringen 

från detta land. Han menade att jugoslaverna först anmälde sig som flyktingar i 

Italien för att därefter fritt kunna komma till Sverige. Ett annat problem för Ny-

ström var de utbytesstudenter som stannade i landet och ansökte om arbetstill-

stånd efter att deras uppehållstillstånd för studier gått ut. Han ansåg också att det 

var olyckligt att de fackliga organisationerna att inte kunde säga något om uttag-

ningen av flyktingar och fick medhåll från Pettersson men också från Sven Fors-

lund från Metall.517 Dessa män tyckte att fackföreningsrörelsen borde kunna ut-

öva ett inflytande över flyktinginvandringen via sina representanter i de olika 

myndigheterna. Forslund ansåg också att myndigheternas generösa inställning till 

                                                 
515 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Protokoll från Invandrarrådets första sammanträde torsdagen den 11 
januari 1973. 
516 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Protokoll från Invandrarrådets första sammanträde torsdagen den 11 
januari 1973. 
517 Med uttagning av flyktingar menade Nyström med största sannolikhet valet av kvot-
flyktingar. Se nästa avsnitt för definition!  
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början.  

Jesper Johansson diskuterar LO:s inställning till flyktinginvandringen och 

hänvisar till ett yttrande över den offentliga utredningen “Sverige och flyktingar-

na”, till en rapport till 1976 års LO kongress och till LS styrelseprotokoll, och 

menar att LO förespråkade en aktiv flyktingpolitik med motiveringen att det låg 

“i linje med fackföreningsrörelsens krav på internationell solidaritet.” Jesper Jo-

hanssons slutsats bygger framför allt på yttrandet över den offentliga utrednin-

gen. Enligt min mening drar Johansson alltför långtgående slutsatser utifrån ett 

bräckligt källmaterial. Jag menar, som vi skall se, att det fanns långtgående likhe-

ter i LO:s argumentation mot flykting- och arbetskraftsinvandring. Den slutsatsen 

kräver att ett bredare material konsulteras. Johansson menar att LO inte hade 

någon policy kring frågorna om flyktinginvandring fram till 1970-talets ändrade 

invandringsstruktur, men att organisationen i början av 1970-talet intog en posi-

tiv inställning som kulminerade i och med uttalandet i samband med 1976 års 

kongress. Denna positiva inställning, menar han, ändrades och blev mer skeptisk i 

slutet av årtiondet då den välfärdsnationalistiska retoriken med ekonomiska, so-

ciala och nationella överväganden tog över inom LO. Han konstaterar dock att 

LO anslöt sig till prinicipen att anhörig- och flyktinginvandringen skulle stå 

utanför arbetsmarknadsprövningen.514 Den entydiga bild Johansson skissar kan 

nyanseras då material från LO:s arbetsmarknadspolitiska enhet och invandrarrå-

det granskas. Så sker i detta kapitel.  

 

                                                 
514 Johansson, Jesper 2008, s 274ff., 356, citat s 275. 
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Invandrarrådet – ett organ för integration eller kontroll av invandring? 

På invandrarrådets sammanträden diskuterades inte bara den statliga invandrar-

politiken och LO:s möjligheter att påverka förutsättningarna för invandrarnas 

välbefinnande i arbetslivet och i samhället, utan framför allt invandringspolitiken. 

Sammanträdesprotokollen är bevarade och innehåller förutom beslut också en hel 

del diskussionsunderlag och ger oss en inblick i LO:s interna resonemang kring 

den yttre gränsen.  

Redan vid rådets första sammanträde den 11 januari 1973 konstaterade ord-

förande Pettersson att invandringspolitiken minsann var minst lika viktig som 

invandrarpolitiken och fick medhåll från en del av rådets medlemmar. Den inter-

na cirkulärskrivelsen hade gett resultat och arbetskraftsinvandringen hade mins-

kat radikalt. Han påminde mötesdeltagarna om den restriktiva hållningen i till-

ståndsgivningen och att svenska kvinnor, äldre och handikappade borde komma 

före invandrare som arbetskraft. 515 

LO:s politik kunde dock inte rå på den nordiska arbetskraftsinvandringen. 

Pettersson ansåg det därför nödvändigt att få till stånd en översyn över den nor-

diska gemensamma arbetsmarknaden och att LO ”måste försöka få SAF att gå 

med på att endast anställa finsk arbetskraft som förmedlas via arbetsförmedling-

arna”.516 Pettersson efterfrågade således en kontrollerad invandring från grann-

landet. Sigvard Nyström, från Hotell och Restaurang, var glad över införandet av 

visumtvång för jugoslaver, men också bekymrad över den fortsatta invandringen 

från detta land. Han menade att jugoslaverna först anmälde sig som flyktingar i 

Italien för att därefter fritt kunna komma till Sverige. Ett annat problem för Ny-

ström var de utbytesstudenter som stannade i landet och ansökte om arbetstill-

stånd efter att deras uppehållstillstånd för studier gått ut. Han ansåg också att det 

var olyckligt att de fackliga organisationerna att inte kunde säga något om uttag-

ningen av flyktingar och fick medhåll från Pettersson men också från Sven Fors-

lund från Metall.517 Dessa män tyckte att fackföreningsrörelsen borde kunna ut-

öva ett inflytande över flyktinginvandringen via sina representanter i de olika 

myndigheterna. Forslund ansåg också att myndigheternas generösa inställning till 

                                                 
515 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Protokoll från Invandrarrådets första sammanträde torsdagen den 11 
januari 1973. 
516 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Protokoll från Invandrarrådets första sammanträde torsdagen den 11 
januari 1973. 
517 Med uttagning av flyktingar menade Nyström med största sannolikhet valet av kvot-
flyktingar. Se nästa avsnitt för definition!  
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invandrarnas flytt från ett yrkesområde till ett annat var ett problem.518 Forslund 

förespråkade alltså en fortsatt tillämpning av en del av de villkor som innebar ett 

ofritt lönearbete för invandrarna.  

Denna diskussion på det nybildade invandrarrådets första möte var inte det 

enda tillfälle då representanter från olika fackliga organisationer fick chansen att 

vädra sina åsikter. Diskussionen är signifikativ för rådets fortsatta sammanträden 

över lag. I samband med rådets andra sammanträde, i mars 1973, ägnades för-

middagspasset dels åt att diskutera bildandet av en referensgrupp till rådet bestå-

ende av representanter från några invandrarorganisationer och fackligt aktiva 

invandrare, dels åt SFI-frågan och invandrarnas likabehandling i socialförsäk-

ringarna. Man hann också gå igenom yttranden till offentliga myndigheter.519 Ef-

termiddagspasset ägnades däremot till information och diskussion kring uppe-

hålls- och arbetstillståndsfrågor med representanter från SIV, AMS och polisen.520 

Den tid man lägger på olika frågor talar ett tydligt språk om frågornas prioritet. 

Att man på detta sätt behandlar till synes viktiga policyfrågor under dryga två 

timmar på förmiddagspasset för att därefter ägna större delen av sammanträdes-

tiden till att diskutera invandringsfrågor visar vilka frågor som prioriterades av 

rådet.  

Invandringsfrågor fortsatte alltså att få stort utrymme i rådets diskussioner. På 

sammanträdet i september 1974 redogjorde ordförande Pettersson för arbets-

marknadsläget och konstaterade att sysselsättningsläget var bättre än någonsin. 

Han tillade dock att ”LO har ingen orsak att vika från sin tidigare uppfattning 

ang. invandring, utan uppmanar förbunden till fortsatt restriktivitet i tillstånds-

givningen” och uttryckte därefter en oro för ökad dansk invandring p.g.a. arbets-

löshet i Danmark. Danskarna var enligt Pettersson attraktiva bland de svenska 

arbetsgivarna, eftersom de inte omfattades av lagen för svenskundervisning på 

betald arbetstid.521 Pettersson avslutade sitt inlägg med att konstatera att det var 

ett fackligt krav att arbetskraften i de nordiska länderna skulle förmedlas via ar-

                                                 
518 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Protokoll från Invandrarrådets första sammanträde torsdagen den 11 
januari 1973. 
519 Den vanliga ordningen i behandling av yttranden till offentliga myndigheter var att 
LO skickade ett exemplar från varje betänkande till förbunden för skriftligt yttrande före 
mötet. De förbund som inte lämnade skriftliga yttrande kunde lämna muntliga kommen-
tarer under sammanträdet. 
520 ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1973, Se kallelse till mötet den 21 mars 
1973, 1973 02 22.  
521 1972 instiftades SFI-lagen som innebar att invandrad arbetskraft hade rätt till 240 
timmars språkundervisning på betald arbetstid. De nordiska arbetarna, exklusive de 
finskspråkiga var dock inte inkluderad av lagen. Jag behandlar detta mer utförligt i nästa 
kapitel.  
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betsförmedlingar. Under diskussionen menade Byggnads representant Olof Lin-

dert att s.k. specialarbetare hos utländska företag stationerade i Sverige ofta var 

vanliga arbetare utan särskilda specialkunskaper och krävde att AMS skulle av-

skaffa termen. Han fick medhåll från Pettersson, som dock menade att frågan 

borde diskuteras mellan förbunden eftersom olika förbund tillämpade olika prin-

ciper för att därefter kunna kartlägga ”missbrukets omfattning”.522  

Drygt en vecka före detta sammanträde skrev invandrarrådet genom Urs Hau-

ser till Arbetsmarknadsdepartementets rättschef Åke Bauvin och menade att vissa 

arbetsgivare rekryterade utländsk arbetskraft utan att anmäla det till myndighe-

terna. Denna typ av ”illegal invandring” hade enligt Hauser blivit ett problem för 

de fackliga organisationerna. En lämplig åtgärd för att komma åt problematiken 

var, menade han, att införa ett skadeståndssystem med en avgift. Han tog i sitt 

brev till Bauvin också upp en annan företeelse som LO upplevde som ett problem. 

Enligt Hauser hade en del invandrare 

 
/…/ som ansökt om arbetstillstånd men fått en sådan avstyrkt av den fackliga or-

ganisationen och avslagen av den centrala utlänningsmyndigheten [har} ändock 

kunnat erhålla arbete utan att bryta mot gällande regler. I de fall en ansökan om 

ordinärt arbetstillstånd avslagits har i flera fall berörda utlänningar hos myndig-

heterna anmält behov av asyl på grund av politiska skäl. Den stora ökningen av 

dylika ärenden på senare tid har medfört att centrala utlänningsmyndigheten har 

iakttagit en ytterst generös tillämpning av bestämmelserna om asyl för att därige-

nom undgå att dels insätta onödigt stora utredningsinsatser dels förhindra risken 

av att verkliga politiska flyktingar avlägsnas ur landet.523 

 

Bakgrunden till det Hauser tar upp är reaktioner från en del medlemsförbund. 

Fabriksarbetareförbundet hade exempelvis i en promemoria ställt krav på att för-

bundet skulle bli remissinstans till SIV även vid behandling av asylansökningar. 

Förbundet ansåg att reglerna för beviljande av arbetstillstånd var för liberala och 

att polismyndigheterna såg alltför rutinmässigt på invandrarfrågorna. Förbundet 

tog upp ett exempel där polisen hade tillåtit 15 egyptiska studenter att arbeta 

utan arbetstillstånd. Nu krävde man att de fackliga organisationerna skulle se 

över om inte polismyndigheternas befogenheter vid arbetstillståndsgivning kunde 

begränsas. Man menade att myndigheterna borde vara mindre liberala och 

                                                 
522 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Protokoll från Invandrarrådets första sammanträde den 12-13 septem-
ber 1974. Citat s 2.  
523 ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmarknadspolitiska enheten, Se Hausers brev 
till Arbetsmarknadsdepartementets rättschef Åke Bauvin, 1974 09 04.  
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invandrarnas flytt från ett yrkesområde till ett annat var ett problem.518 Forslund 
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arbetsgivarna, eftersom de inte omfattades av lagen för svenskundervisning på 

betald arbetstid.521 Pettersson avslutade sitt inlägg med att konstatera att det var 
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518 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Protokoll från Invandrarrådets första sammanträde torsdagen den 11 
januari 1973. 
519 Den vanliga ordningen i behandling av yttranden till offentliga myndigheter var att 
LO skickade ett exemplar från varje betänkande till förbunden för skriftligt yttrande före 
mötet. De förbund som inte lämnade skriftliga yttrande kunde lämna muntliga kommen-
tarer under sammanträdet. 
520 ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1973, Se kallelse till mötet den 21 mars 
1973, 1973 02 22.  
521 1972 instiftades SFI-lagen som innebar att invandrad arbetskraft hade rätt till 240 
timmars språkundervisning på betald arbetstid. De nordiska arbetarna, exklusive de 
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dert att s.k. specialarbetare hos utländska företag stationerade i Sverige ofta var 

vanliga arbetare utan särskilda specialkunskaper och krävde att AMS skulle av-
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borde diskuteras mellan förbunden eftersom olika förbund tillämpade olika prin-
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Fabriksarbetareförbundet hade exempelvis i en promemoria ställt krav på att för-

bundet skulle bli remissinstans till SIV även vid behandling av asylansökningar. 

Förbundet ansåg att reglerna för beviljande av arbetstillstånd var för liberala och 

att polismyndigheterna såg alltför rutinmässigt på invandrarfrågorna. Förbundet 

tog upp ett exempel där polisen hade tillåtit 15 egyptiska studenter att arbeta 
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över om inte polismyndigheternas befogenheter vid arbetstillståndsgivning kunde 

begränsas. Man menade att myndigheterna borde vara mindre liberala och 

                                                 
522 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Protokoll från Invandrarrådets första sammanträde den 12-13 septem-
ber 1974. Citat s 2.  
523 ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmarknadspolitiska enheten, Se Hausers brev 
till Arbetsmarknadsdepartementets rättschef Åke Bauvin, 1974 09 04.  
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genomföra grundligare undersökningar i asylansökningar, samt att polismyndig-

heter och åklagarmyndigheter borde bevaka arbetsgivare som ”inte följde regler-

na” och bötfälla dessa till stora skadestånd.524 

Hausers brev, som på något sätt kom till utomstående aktörers kännedom, 

ledde till en del reaktioner. Aili Ramström, från den fackliga organisationen Lä-

rarföreningen för invandrarundervisning (LFI) vid ABF Stockholm, tog starkt av-

stånd från Hausers beskrivning och undrade när utlänningslagen hade blivit ett 

fackligt ärende. Hon menade också att det inte kunde vara LO:s uppgift att ta 

ställning till vilka som skulle betraktas som flyktingar eller inte.525 Den fråga som 

kan ställas i sammanhanget är om innehållet i Hausers brev var representativt för 

LO och diskussionerna inom invandrarrådet? Nedan skall jag nu försöka besvara 

denna fråga. 

 

Flyktinginvandringen  

FN:s organ för flyktingfrågor UNHCR (United Nations High Commissioner for 

Refugees) bildades 1951. I den s.k. Genèvekonventionen fastställde FN samma år 

vilka typ av flyktingar som kunde utnyttja skydd, men också vilka rättigheter och 

förmåner som flyktingarna kunde få i de länder som ställde sig bakom konven-

tionen. Enligt Lundh och Ohlson begränsades definitionen av flyktingskap före 

konventionen till europeiska medborgare, men öppnades således i och med FN-

beslutet för hela världens befolkning. Arbetsmarknads- och samhällsekonomiska 

orsaker i värdlandet kunde enligt konventionen inte vara skäl för att vägra en 

asylberättigad flykting tillstånd att bosätta sig. Sverige anslöt sig till konventionen 

1954 och i utlänningslagen från samma år fastställde riksdagen ramarna för en 

generös flyktingpolitik. Den rättsliga utvecklingen därefter har inte påverkat flyk-

tingpolitiken nämnvärt och allmänt kan man konstatera att Sverige internationellt 

sett har haft en generös flyktingpolitik sedan dess. Med flykting avsågs i konven-

tionen den person som befann sig utanför det land där personen var medborgare 

därför att den kände välgrundad fruktan för förföljelse och inte kunde eller ville 

utnyttja det skydd som myndigheterna i det landet erbjöd. Orsaken till förföljelse 

kunde vara tillhörighet till en viss ”ras”, nationalitet eller samhällsgrupp, men 

också religiös eller politisk uppfattning. Som flykting avsågs i konventionen också 

den person som bodde i ett land där personen inte var medborgare, men av sam-

                                                 
524 ARAB 2964: F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, Ark Material rörande arbetstill-
stånd 1974, 1985, Se ”Svenska Fabriksarbetareförbundets syn på arbetstillståndsgivning-
en åt utlänningar”, 1974 07 04. 
525 ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, arbetsmate-
rial 1970-1976; ARAB 2964: F02: 03 se LFI:s brev till LO 1974 10 17. 
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ma skäl som ovan befann sig utanför detta land och som inte kunde eller ville 

återvända dit. Med förföljelse avsågs i konventionen sådant som riktade sig mot 

individens liv eller frihet. Den svenska flyktinginvandringen fram till början av 

1970-talet skedde i stor utsträckning kollektivt och i samarbete med FN:s flyk-

tingkommissariat. Fram till den chilenska flyktinginvandringen kom flyktingarna 

i huvudsak från Europa och därefter från tredje världen.526  

Generellt skiljde man mellan kvotflykting, som före inresan beviljats uppe-

hållstillstånd, och de som själva tagit sig till Sverige och här ansökt om asyl, an-

tingen av humanitära skäl eller som de facto-flykting (flyktingliknande skäl). Till 

den senare gruppen inräknades också krigsvägrare och andra skyddsbehövande. 

De som fick asylrätt som de facto flyktingar, kallades i folkmun ibland som B-

flyktingar. Denna praxis lagfästades 1976 och gällde fram till 1997 då en ny ka-

tegori, skyddsbehövande, inrättades i lagstiftningen. Mellan 1950 och 2007 tog 

Sverige emot ca. 411.000 flyktingar varav drygt 97.000 som kvotflyktingar.527  

Enligt Lundh och Ohlsson utgick myndigheterna i sina bedömningar av vilka 

flyktingar som hade rätt till fristad i enlighet med utlänningslagen utifrån per-

spektivet politiska skäl fram till mitten av 1970-talet. Med 1976 års lagändring 

ändrades denna tradition. Asylsökande som inte uppfyllde kraven för flyktings-

kap i konventionens mening, men som kunde åberopa tungt vägande omständig-

heter för att inte återvända till sitt hemland, började få uppehålls- och arbetstill-

stånd.528 Införandet av de facto flyktingar var därför, förutom att vara nytt i legal 

mening, ett nytt sätt att resonera kring flyktingskap. Detta ledde självfallet till en 

del diskussioner inom LO. Ragne Beiming, som 1977 utsågs till invandrarrådets 

ordförande efter den pensionerade Björn Pettersson, kommenterade detta samma 

år i ett diskussionsunderlag som avsågs för internt bruk: 

 
Införandet av B-flyktingbegreppet i svensk utlänningslag är ett led i den generösa 

flyktingsyn vi har, och som vi är relativt ensamma i världen om att tillämpa. Det 

                                                 
526 Om svensk flyktingpolitik se Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 75-101; Sö-
dergran, Lena 2000, del I, studie 2; Norström, Eva I väntan på asyl: retorik och praktik i 
svensk flyktingpolitik, Umeå universitet 2004. 
527 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 79 skriver att Sverige mellan 1950 och 1997 
tog emot över 328.000 flyktingar, varav 71. 000 kvotflyktingar. Till denna siffra kan 
tilläggas 26.510 kvotflyktingar mellan 1998 och 2007 och 57.059 flyktingar som själva 
rest till Sverige och fått sin asylansökan beviljad av humanitära skäl under samma peri-
od. Se SCB Statistisk årsbok för Sverige årgång 2004 och 2008, räkningar ur tabell Be-
folkning 98 respektive tabell Befolkning 105. 
528 Dessa omständigheter kunde exempelvis vara trakasserier från det omgivande samhäl-
let, förhindrande av yrkesutövning eller utbildning, upprepade polisförhör med grundlö-
sa anklagelser för olaglig politisk verksamhet, värnpliktvägran eller desertörer. Se Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 81f. 
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genomföra grundligare undersökningar i asylansökningar, samt att polismyndig-

heter och åklagarmyndigheter borde bevaka arbetsgivare som ”inte följde regler-

na” och bötfälla dessa till stora skadestånd.524 

Hausers brev, som på något sätt kom till utomstående aktörers kännedom, 

ledde till en del reaktioner. Aili Ramström, från den fackliga organisationen Lä-

rarföreningen för invandrarundervisning (LFI) vid ABF Stockholm, tog starkt av-

stånd från Hausers beskrivning och undrade när utlänningslagen hade blivit ett 

fackligt ärende. Hon menade också att det inte kunde vara LO:s uppgift att ta 

ställning till vilka som skulle betraktas som flyktingar eller inte.525 Den fråga som 

kan ställas i sammanhanget är om innehållet i Hausers brev var representativt för 

LO och diskussionerna inom invandrarrådet? Nedan skall jag nu försöka besvara 

denna fråga. 

 

Flyktinginvandringen  

FN:s organ för flyktingfrågor UNHCR (United Nations High Commissioner for 

Refugees) bildades 1951. I den s.k. Genèvekonventionen fastställde FN samma år 

vilka typ av flyktingar som kunde utnyttja skydd, men också vilka rättigheter och 

förmåner som flyktingarna kunde få i de länder som ställde sig bakom konven-

tionen. Enligt Lundh och Ohlson begränsades definitionen av flyktingskap före 

konventionen till europeiska medborgare, men öppnades således i och med FN-

beslutet för hela världens befolkning. Arbetsmarknads- och samhällsekonomiska 

orsaker i värdlandet kunde enligt konventionen inte vara skäl för att vägra en 

asylberättigad flykting tillstånd att bosätta sig. Sverige anslöt sig till konventionen 

1954 och i utlänningslagen från samma år fastställde riksdagen ramarna för en 

generös flyktingpolitik. Den rättsliga utvecklingen därefter har inte påverkat flyk-

tingpolitiken nämnvärt och allmänt kan man konstatera att Sverige internationellt 

sett har haft en generös flyktingpolitik sedan dess. Med flykting avsågs i konven-

tionen den person som befann sig utanför det land där personen var medborgare 

därför att den kände välgrundad fruktan för förföljelse och inte kunde eller ville 

utnyttja det skydd som myndigheterna i det landet erbjöd. Orsaken till förföljelse 

kunde vara tillhörighet till en viss ”ras”, nationalitet eller samhällsgrupp, men 

också religiös eller politisk uppfattning. Som flykting avsågs i konventionen också 

den person som bodde i ett land där personen inte var medborgare, men av sam-

                                                 
524 ARAB 2964: F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, Ark Material rörande arbetstill-
stånd 1974, 1985, Se ”Svenska Fabriksarbetareförbundets syn på arbetstillståndsgivning-
en åt utlänningar”, 1974 07 04. 
525 ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, arbetsmate-
rial 1970-1976; ARAB 2964: F02: 03 se LFI:s brev till LO 1974 10 17. 
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ma skäl som ovan befann sig utanför detta land och som inte kunde eller ville 

återvända dit. Med förföljelse avsågs i konventionen sådant som riktade sig mot 

individens liv eller frihet. Den svenska flyktinginvandringen fram till början av 

1970-talet skedde i stor utsträckning kollektivt och i samarbete med FN:s flyk-

tingkommissariat. Fram till den chilenska flyktinginvandringen kom flyktingarna 

i huvudsak från Europa och därefter från tredje världen.526  

Generellt skiljde man mellan kvotflykting, som före inresan beviljats uppe-

hållstillstånd, och de som själva tagit sig till Sverige och här ansökt om asyl, an-

tingen av humanitära skäl eller som de facto-flykting (flyktingliknande skäl). Till 

den senare gruppen inräknades också krigsvägrare och andra skyddsbehövande. 

De som fick asylrätt som de facto flyktingar, kallades i folkmun ibland som B-

flyktingar. Denna praxis lagfästades 1976 och gällde fram till 1997 då en ny ka-

tegori, skyddsbehövande, inrättades i lagstiftningen. Mellan 1950 och 2007 tog 

Sverige emot ca. 411.000 flyktingar varav drygt 97.000 som kvotflyktingar.527  

Enligt Lundh och Ohlsson utgick myndigheterna i sina bedömningar av vilka 

flyktingar som hade rätt till fristad i enlighet med utlänningslagen utifrån per-

spektivet politiska skäl fram till mitten av 1970-talet. Med 1976 års lagändring 

ändrades denna tradition. Asylsökande som inte uppfyllde kraven för flyktings-

kap i konventionens mening, men som kunde åberopa tungt vägande omständig-

heter för att inte återvända till sitt hemland, började få uppehålls- och arbetstill-

stånd.528 Införandet av de facto flyktingar var därför, förutom att vara nytt i legal 

mening, ett nytt sätt att resonera kring flyktingskap. Detta ledde självfallet till en 

del diskussioner inom LO. Ragne Beiming, som 1977 utsågs till invandrarrådets 

ordförande efter den pensionerade Björn Pettersson, kommenterade detta samma 

år i ett diskussionsunderlag som avsågs för internt bruk: 

 
Införandet av B-flyktingbegreppet i svensk utlänningslag är ett led i den generösa 

flyktingsyn vi har, och som vi är relativt ensamma i världen om att tillämpa. Det 

                                                 
526 Om svensk flyktingpolitik se Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 75-101; Sö-
dergran, Lena 2000, del I, studie 2; Norström, Eva I väntan på asyl: retorik och praktik i 
svensk flyktingpolitik, Umeå universitet 2004. 
527 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 79 skriver att Sverige mellan 1950 och 1997 
tog emot över 328.000 flyktingar, varav 71. 000 kvotflyktingar. Till denna siffra kan 
tilläggas 26.510 kvotflyktingar mellan 1998 och 2007 och 57.059 flyktingar som själva 
rest till Sverige och fått sin asylansökan beviljad av humanitära skäl under samma peri-
od. Se SCB Statistisk årsbok för Sverige årgång 2004 och 2008, räkningar ur tabell Be-
folkning 98 respektive tabell Befolkning 105. 
528 Dessa omständigheter kunde exempelvis vara trakasserier från det omgivande samhäl-
let, förhindrande av yrkesutövning eller utbildning, upprepade polisförhör med grundlö-
sa anklagelser för olaglig politisk verksamhet, värnpliktvägran eller desertörer. Se Lundh, 
Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 81f. 
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sades dock vid tillkomsten av lagen om B-flyktingar att ”vid bedömningen av 

dessa grupper får till skillnad från vad som är fallet beträffande politiska flyk-

tingar hänsyn tas till våra möjligheter att ta emot utlänningar vid sidan om den 

reglerade invandringen”. Denna skrivning innebär däremot inte att någon pröv-

ning i detta avseende sker, utan denna ”landets möjlighet att ta emot” är en be-

dömning som görs av regeringen. Den spontana flyktinginvandringen är natur-

ligtvis omöjlig att kontrollera och reglera, och de senare åren har denna grupp 

varit stor. En fortsatt hög invandring enligt B-flyktingbegreppet innebär i sin nu-

varande utformning en fortsatt hög oreglerad invandring. Ser man på den politis-

ka situationen i vår omvärld finns det många nationer, däribland hela Latiname-

rika och stora delar av Asien som kan betraktas såsom B-flyktingar om resemöj-

ligheter finns och de ansöker om politisk asyl i Sverige.529 

 

Bakgrunden till lagstiftningen om de facto flyktingar var främst den assyriska 

invandringen från Turkiet i mitten av 1970-talet.530 Denna folkgrupps invandring 

diskuterades vid ett flertal tillfällen inom invandrarrådet och andra instanser 

inom LO. När Hauser besökte Turkiet februari 1976 passade han på att samla 

information kring folkgruppens bakgrund och skrev senare i sin rapport att grup-

pen inte borde betraktas som flyktingar i Sverige.531 I samband med arbetsmark-

nadspolitiska enhetens enhetsmöte och diskussioner kring högkonjunktur och nya 

anställningar november 1978 diskuterade man också denna folkgrupps invand-

ring: 

 
Vissa länder överväger att klassa turkassyrierna som flyktingar enligt FN-

konventionen. Detta kan ställa till stora problem i framtiden. Invandrarverket har 

                                                 
529 ARAB 2964: F21: 04 Ark Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977, Se 
”Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977 – internt diskussionsunderlag”, s 13. 
530 Folkgruppen är i dag mer känd med dubbelbenämningen assyrier/syrianer. I källmate-
rialet benämns dock gruppen endast med den assyriska benämningen. Den assy-
risk/syrianska invandringen vid denna tid berodde framför allt på gruppens utsatta situa-
tion som en kristen minoritet i en region med starkt muslimskt prägel där politiska kon-
flikter mellan ett muslimskt och ett kristet land ofta ledde till lokala trakasserier mot 
denna folkgrupp. Exempelvis ledde Turkiets konflikt med Grekland angående Cypern 
1974 till sådana trakasserier och var anledningen till en massiv och oplanerad utvandring 
av assyrier/syrianer till europeiska länder, oftast på illegala vägar, i mitten av 1970-talet. 
För mer om denna folkgrupp se Deniz, Fuat En minoritets odyssé: Upprätthållande och 
transformation av etnisk identitet i förhållande till moderniseringsprocesser – det assyris-
ka exemplet, Örebro universitet 2001 (upplaga 2). Deniz behandlar de facto lagstiftning-
ens uppkomst på s 191. Se också Cetrez, Önver Meaning-making variations in accultura-
tion and ritualization: a multi-generational study of Suroyo migrants in Sweden, Uppsala 
universitet 2005. 
531 ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmarknadspolitiska enheten, Se ”Reserap-
port – Istanbul 18-24 februari och Aten 25-27 februari 1976”. 
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tagit upp frågan men anser att man inte kan göra något åt detta. Regeringen 

kommer att besluta i ärendet.532 

 

I juni 1979 var den assyriska/syrianska invandringen återigen ett diskussionsämne 

vid arbetsmarknadsenhetens möte då man reagerade på ett förväntat regeringsbe-

slut om generösare behandling av asylansökningar från medlemmar ur folkgrup-

pen och en vidgad innebörd för anhöriginvandring.533  

Det var inte bara den assyrisk/syrianska invandringen som LO ställde sig 

skeptisk till. Vid arbetsmarknadspolitiska enheten följde man invandringen gene-

rellt och mötesprotokollen från slutet av 1970-talet och början av 1980-talet visar 

ständigt återkommande diskussioner kring invandring och olika invandrargrup-

pers asylmotiv. Beiming presenterade den aktuella invandringen kvartalsvis i siff-

ror i de återkommande mötena och tonen överlag var att LO förespråkade re-

striktivitet i flyktinginvandringen.534 Följande citat från ett möte i augusti 1977 är 

ett exempel på hur diskussionen kunde se ut. Citatet handlar först om anknyt-

ningsfall och sedan om jugoslaviska män som flyttar ihop med svenska kvinnor. 

Två helt olika frågor bakas ihop i diskussionen: 

 
Ragne berättade att trots att invandringen genom arbetstillstånd är stoppad så är 

invandringen i dag större än någonsin. Nu är det s.k. anknytningsfall, familje-

medlemmar, som kommer hit. Jugoslaver kommer hit som turister och flyttar ef-

ter en tid samman med svenska flickor som på det viset stannar i Sverige tills de 

har rätt att få uppehållstillstånd. Det rör sig om ca 1000 jugoslaver per kvartal, 

alltså 4000 om året som på detta sätt kommer in i landet. Under juli kom ca 350 

chilenare (politiska flyktingar) ensamma till Sverige (räknat utanför kvoten). De 

tar hit familjerna så den egentliga invandringen blir ca 1500. Den 22 september 

kommer detta tas upp i Invandrarverkets styrelse för skärpta regler vid invand-

                                                 
532 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1978 11 15. Se 
också i samma ark mötesprotokoll från 1980 06 12 där frågan om assyrier/syrianers 
eventuella kvotering som A-flykting återkommer och LO oroas över ökad invandring 
från Turkiet. Samtidigt kan man i mötesprotokollet läsa man inom LO oroas över assyri-
er/syrianers koncentration till Södertälje. Även grekernas koncentration i Stockholm dis-
kuteras vid ett möte den 23 augusti 1978. Man är dock osäker om anledningen; antingen 
planerar de att återvända men att innan dess försöker de tjäna så mycket som möjligt 
inom städbranschen eller så flyttar de för att ”förhållandena i Sverige börjar bli så påfres-
tande att man flyttar samman geografiskt för att på så sätt bli starka. /…/ Detta måste 
bevakas och den verkliga anledningen undersökas”.  
533 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1979 06 13. Se 
också i samma ark mötesprotokoll från 1979 08 21, 1980 04 10, 1981 01 14. 
534 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, flera handlingar. 
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529 ARAB 2964: F21: 04 Ark Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977, Se 
”Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977 – internt diskussionsunderlag”, s 13. 
530 Folkgruppen är i dag mer känd med dubbelbenämningen assyrier/syrianer. I källmate-
rialet benämns dock gruppen endast med den assyriska benämningen. Den assy-
risk/syrianska invandringen vid denna tid berodde framför allt på gruppens utsatta situa-
tion som en kristen minoritet i en region med starkt muslimskt prägel där politiska kon-
flikter mellan ett muslimskt och ett kristet land ofta ledde till lokala trakasserier mot 
denna folkgrupp. Exempelvis ledde Turkiets konflikt med Grekland angående Cypern 
1974 till sådana trakasserier och var anledningen till en massiv och oplanerad utvandring 
av assyrier/syrianer till europeiska länder, oftast på illegala vägar, i mitten av 1970-talet. 
För mer om denna folkgrupp se Deniz, Fuat En minoritets odyssé: Upprätthållande och 
transformation av etnisk identitet i förhållande till moderniseringsprocesser – det assyris-
ka exemplet, Örebro universitet 2001 (upplaga 2). Deniz behandlar de facto lagstiftning-
ens uppkomst på s 191. Se också Cetrez, Önver Meaning-making variations in accultura-
tion and ritualization: a multi-generational study of Suroyo migrants in Sweden, Uppsala 
universitet 2005. 
531 ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmarknadspolitiska enheten, Se ”Reserap-
port – Istanbul 18-24 februari och Aten 25-27 februari 1976”. 
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532 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1978 11 15. Se 
också i samma ark mötesprotokoll från 1980 06 12 där frågan om assyrier/syrianers 
eventuella kvotering som A-flykting återkommer och LO oroas över ökad invandring 
från Turkiet. Samtidigt kan man i mötesprotokollet läsa man inom LO oroas över assyri-
er/syrianers koncentration till Södertälje. Även grekernas koncentration i Stockholm dis-
kuteras vid ett möte den 23 augusti 1978. Man är dock osäker om anledningen; antingen 
planerar de att återvända men att innan dess försöker de tjäna så mycket som möjligt 
inom städbranschen eller så flyttar de för att ”förhållandena i Sverige börjar bli så påfres-
tande att man flyttar samman geografiskt för att på så sätt bli starka. /…/ Detta måste 
bevakas och den verkliga anledningen undersökas”.  
533 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1979 06 13. Se 
också i samma ark mötesprotokoll från 1979 08 21, 1980 04 10, 1981 01 14. 
534 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, flera handlingar. 
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ring från Chile. Ulf och Ragne måste ta upp detta tillsammans med Gunnar N 

före den 22 september eftersom massmedia troligen kommer att ta upp detta.535 

 

Andemeningen i diskussionen är till synes en oro inför vad man upplever som en 

eskalerande invandring och kontrollsvårigheter. Ett stopp av arbetskraftsinvand-

ring, som LO tidigare förespråkade, lyfts fram som god framsteg och olika vägar 

diskuteras för att kunna påverka myndigheterna för att få restriktivare regler 

även för flykting- och anhöriginvandring. I det avseendet kan det tyckas att LO 

fortsatte göra anspråk på att kontrollera den yttre gränsen och bedöma hur 

många, vilka och när invandring kunde ske.  

Tydligen behandlade SIV den chilenska invandringen och kom fram till ett, 

för LO, fördelaktigt beslut eftersom man vid arbetsmarknadspolitiska enhetens 

möte i slutet av september 1977 verkade vara nöjda över invandrarverkets beslut:  

 
Invandrarverkets styrelse har tagit ett principbeslut på tolv typfall när det gäller 

chilenare. Strömmen av chilenare är hejdad i och med detta. Pressen har inte 

uppmärksammat det något speciellt.536  

 

Med invandrarverkets beslut bakom sig krävde LO vid sammanträdet i oktober 

1977 att utlänningslagstiftningen borde ses över.537 Tre månader senare, i januari 

1978, verkade Beiming vara nöjd över utvecklingen när han rapporterade att 

”flyktinginströmmen har så gott som helt avstannat”.538 Efter ytterligare tre må-

nader konstaterade han att ”trenden med minskning av invandringen fortsätter”, 

men ”invandringen från Sydamerika fortsätter dock och där märks ingen minsk-

ning”.539  

Även anknytningsfallen fortsatte att vara en orosfaktor för LO. I slutet av no-

vember 1977 menade LO att mellan 80 och 90 procent av alla anknytningsfall 

hade blivit detta efter invandringen och att detta krävde ökad kontroll. Ett nega-

                                                 
535 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1977 08 23. 
536 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1977 09 27. 
537 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1977 10 24. 
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tivt beslut från regeringen om att utöka Invandrarverkets befogenheter upplevdes 

som besvärligt av LO.540  

De internt förda diskussionerna inom LO visar alltså ett tydligt missnöje övar 

den statliga invandringspolitiken. Jag har tidigare i avhandlingen förklarat att 

konkurrensperspektivet var den röda tråden för LO:s agerande och för de reso-

nemang som fördes inom LO. I delar av källmaterialet syns detta arbetsmark-

nadsperspektiv tydligt. Ett exempel är en diskussion som fördes inom arbets-

marknadspolitiska enheten i slutet av sommaren 1978 då man ansåg att ”invand-

ringen är i förhållande till förra året på en låg nivå. Nettoinvandringen under för-

sta kvartalet i år låg på 4000, vilket ur arbetsmarknadssynpunkt är tillfredsstäl-

lande”.541 Det är naturligt att arbetsmarknadspolitiska enheten anlägger arbets-

marknadspolitiska aspekter på sina diskussioner, men detta är anmärkningsvärt 

då det som diskuteras inte är arbetskraftsinvandring utan flykting- och anhörig-

invandring. 

När reaktionära muslimer genomförde en statskupp i Iran 1979 och många 

sekulära och intellektuella iranier började lämna landet för att söka asyl i väst-

världen, var diskussionerna inom LO att införa visumtvång för iranier eftersom 

”en ökning märks av antalet semestrande iranier i Sverige som sedan begär poli-

tisk asyl”.542 I samband med kriget mellan Irak och Iran oroades man återigen för 

en ökad invandring: ”Kriget mellan Iran och Irak får till följd att en del grupper 

börjar komma hit. Med dagens lagstiftning finns det ingen möjlighet att skicka 

tillbaks dem till hemländerna. Vi bör bevaka detta”.543  

Anmärkningsvärt är att stämningen inom LO var lika orolig när den polska 

fristående fackföreningsorganisationen Solidarność, som startades augusti 1980, 

förbjöds av den polska statsmakten den 13 december 1981. Den spontana diskus-

sionen inom invandrarrådet dagen efter handlade inte om internationell solidari-

tet utan om en befarad invandring från Polen och att de i landet befintliga polska 

medborgarna skulle få en anledning att stanna i Sverige: ”En kraftig ökning av 

invandringen från Polen kan befaras. Några 1000 polacker som idag finns i Sve-

                                                 
540 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1977 11 29. 
541 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1978 08 23. 
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betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1981 10 14. Se 
också mötesprotokoll 1981 04 29 där man resonerar kring huruvida de iranier som bott 
på ”fel sida” av den irakiska-iranska gränsen och efter kriget mellan dessa länder förväg-
rats inträde till Iran och som hamnat i Sverige, kunde betraktas som flyktingar. LO:s 
uppfattning var att dessa inte var politiska flyktingar.  
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ring från Chile. Ulf och Ragne måste ta upp detta tillsammans med Gunnar N 

före den 22 september eftersom massmedia troligen kommer att ta upp detta.535 
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rige kommer att utnyttja utvecklingen i Polen för att stanna kvar här.” 544 Intres-

sant är också att dessa diskussioner fördes på sammanträden där man ansåg att 

arbetsmarknadsläget var bra med hög sysselsättning och låg arbetslöshet.545  

LO följde också andra länders flyktinginvandring och när exempelvis Tysk-

land och Frankrike bestämde sig för ett stopp för flyktinginvandring 1980 var 

man orolig för konsekvenserna för Sverige: ”Tyskland och även Frankrike har 

stoppat all invandring vilket så småningom kommer att få återverkan på invand-

ringen till Sverige.”546 

Som jag redan har påpekat var LO inte nöjd med den statliga politiken för 

flyktinginvandringen och när man fick tillfälle att säga sin mening skrädde man 

inte orden. I fokus för kritiken stod oftast införandet av statusen som de facto-

flykting i lagstiftningen. Kritiken kom kanske fram tydligast i samband med ytt-

randet över SAP:s invandrarpolitiska handlingsprogram:  

 
Det är ingen överdrift att säga att 3/4 av jordens befolkning skulle kunna bedö-

mas som B-flykting om de kom till Sverige och sökte asyl. Med en fortsättning av 

nuvarande invandringsregler och praxis bör vi således även i framtiden räkna 

med en hög invandring, oberoende av vår beredskap och möjlighet att bereda in-

vandrarna sysselsättning och social service mm. En fortsatt hög oreglerad och 

okontrollerad invandring av detta slag kan väntas öka motsättningarna i samhäl-

let mellan invandrarna och den inhemska befolkningen. Inte minst om svårigheter 

finns att bereda de nyanlända sysselsättning, bostäder mm.547 

 

Denna kritik behöver kommenteras. Kritiken avser statens invandringspolitik 

men framförs i ett remissyttrande över partiets invandrarpolitiska handlingspro-

gram. Med största sannolikhet så visste Beiming, som står bakom kritiken, skill-

naden mellan invandrarpolitik och invandringspolitik, så detta är troligtvis inte 

                                                 
544 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1981 12 14. 
Invandring från andra länder som diskuterats i dessa sammanhang är ”illegal invand-
ring” från Indien (se mötesprotokoll 1981 10 14), ”illegal invandring av polacker, fram-
för allt inom byggbranschen” (se mötesprotokoll 1981 08 18), libaneser som ansågs 
komma till Sverige med falska pass (se mötesprotokoll 1980 10 02). 
545 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark; Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokollen för 1980 04 
10, 1980 06 12, 1980 08 20. 
546 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Se mötesprotokoll från 1980 08 
20. 
547 ARAB 2964: F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, ark SAPs invandrarpolitiska pro-
gram med synpunkter, se ”Synpunkter och förslag på SAPs invandrarpolitiska program”, 
s 1ff., citat s 6. 
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ett resultat av en förvirring kring begreppen. Kritiken riktas mot partiet och utgör 

istället ett exempel på LO:s uppfattning om hur den facklig-politiska samverkan 

borde tolkas. LO hade vid denna tid goda erfarenheter av att beställa lagstift-

ningar i arbetslivet genom den facklig-politiska samverkan och troligtvis var den-

na kritik också ett sätt att aktualisera ett sådant behov i invandringspolitiken. 

Dessutom förtydligade Beiming relationen mellan invandrings- och invandrarpoli-

tiken när han framställde möjligheterna för en generösare invandrarpolitik som 

beroende av en ”mycket restriktiv invandringspolitik”. Detta var ett logiskt fram-

ställt motiv. På samma sätt resonerar LO kring frågan om kvotflyktingar. Enligt 

LO fanns det två frågor att ta ställning till i sammanhanget; dels hur stora Sveri-

ges möjligheter var att ta hit flyktingarna, dels om Sverige kunde göra andra in-

satser utöver att ta hit flyktingarna. Det förslag Beiming presenterade var att den 

svenska flyktingpolitiken borde inriktas till hårt utsatta flyktingar och att man i 

bedömningen av vilka kvotflyktingar som kunde hämtas till Sverige skulle utgå 

ifrån ”vederbörande flyktinggrupps förutsättningar att finna sig till rätta i Sverige 

och förutsättningarna till samverkan med den i Sverige boende befolkningen och 

dess kultur”: 

 
Med tanke på flera kulturgruppers svårigheter till anpassning i det svenska sam-

hället med stora skillnader i språk, kultur och klimathänseende, är kanske den 

allra bästa och mest humanitära hjälpen Sverige kan ge dessa grupper, att verka 

för deras möjligheter till en fristad och mänskliga livsbetingelser inom andra län-

der med liknande kulturbakgrund. En svensk insats av detta slag bör ske med 

ekonomiskt och organisatoriskt bistånd till andra länder som tar emot flykting-

grupper.548 
 
Vad vi ser i det här citatet liksom tidigare i detta kapitel är att LO, förutom att 

anlägga arbetsmarknadspolitiska aspekter, också anlade sociala och kulturella 

sådana i sina ställningstaganden till flyktinginvandringen.549  

LO gjorde, som Jesper Johansson påpekar, inte några uttalanden i flyktingin-

vandringsfrågan före 1970-talet och inställningen kan därför, som han gör, be-

skrivas som “ingen policy”. Min uppfattning om utvecklingen under 1970-talet 

är dock en annan. Johansson menar, som vi såg i inledningen till detta kapitel, att 

LO under 1970-talet hade en positiv inställning som tydligt visade sig i uttalandet 

om internationell solidaritet i samband med 1976 års kongress, men att denna 

                                                 
548 ARAB 2964: F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, ark SAPs invandrarpolitiska pro-
gram med synpunkter, se ”Synpunkter och förslag på SAPs invandrarpolitiska program”, 
s 6ff., citat s 7f.  
549 Jämför Johansson, Christina 2005, s 221ff.  
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positiva inställning ändrades radikalt i slutet av årtiondet. Min genomgång av 

invandrarrådets och arbetsmarknadspolitiska enhetens sammanträdesprotokoll 

visar däremot att en skeptisk inställning fanns redan från början av invandrarrå-

dets bildande 1973 vilken sedan förstärktes ytterligare i samband med och efter 

lagstiftningen rörande principen om de facto flyktingar 1976.550 Dessutom var 

LO:s positiva inställning i början av 1970-talet begränsad till de socialdemokra-

tiskt orienterade chilenska flyktingarna. LO och arbetarrörelsens organisationer 

bildade tillsammans med de chilenska flyktingarna en solidaritetskommitté för att 

arrangera manifestationer mot diktaturen. Den kommittén genomförde en lands-

omfattande insamling och LO bidrog själv med 100 000 kr som stöd för de chi-

lenska flyktingarna och till andra krafter som agerade för att återföra demokratin 

i Chile efter Pinochets militärkupp i september 1973, vilken hade föranlett flyk-

tinginvandringen. I slutet av 1973 sökte LO också aktivt bland FCO-

ombudsmännen efter en spansktalande person för att kunna ”göra en insats” och 

hjälpa de chilenska flyktingarna.551 LO kom med tiden, som vi såg ovan, att inta 

en mer skeptisk inställning även till den chilenska invandringen när denna skedde 

utanför kvotsystemet.  

Mot denna bakgrund framstår 1976 års kongressuttalande om en generös 

flyktingpolitik som ett mysterium. Eller var detta ett strategiskt uttalande med 

tanke på att det var ett valår och att LO därför ägnade ett stort utrymme åt in-

vandrarfrågorna på kongressen?  

LO hade alltså en restriktiv inställning till flykting- och anhöriginvandringen 

vilken stod i konflikt med statligt sanktionerade, internationella överenskommel-

ser. Dessa arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska och kulturella argument lyftes 

fram på ett tydligt sätt i ett internt diskussionsunderlag från 1977. 

 

Ett internt diskussionsunderlag 

Beiming, som står bakom detta interna diskussionsunderlag, spådde att de 

700.000 utländska medborgare eller neutraliserade svenskar som kommit till Sve-

rige samt de 300.000 barn med minst en förälder med utländsk bakgrund år 1990 

skulle utgöra ungefär 20-25 procent av landets befolkning och ha ett ”nära ut-

                                                 
550 Jämför Johansson, Jesper 2008, s 274ff. 
551 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1973 10 08; Fackföreningsrörelsen , ”Arbe-
tarrörelsen startar kampanj för solidaritet med Chiles folk”, 1973, nr 22, s 3;  ARAB 
2964: F21: 02 Invandrarfrågor, Ark Korrespondens rörande finska invandrarfrågor 
1972-1976, se Urs Hauser och Raili Rajavuoris brev till FCO-ombudsmännen, 1973 12 
03. 
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ländskt ursprung med skillnader i kultur, språk och livsmönster”.552 Frågan till att 

börja med är vad Beiming menade med ett ”nära utländskt ursprung”. Om detta 

motsvarar den definition som SCB använder idag för invandrare, d.v.s. ”ut-

ländskt ursprung” i betydelsen födda utomlands och barn till dessa, kan man 

konstatera att den hotbild som Beiming målade fram var kraftigt överdriven. SCB 

började föra statistik om ”utländsk bakgrund” från år 2002. Andelen med ut-

ländsk bakgrund av befolkningen var då 15,2 procent, alltså inkluderat barn med 

en etnisk svensk förälder.553 Utvecklingen krävde, enligt Beiming, dels att LO 

lyckades knyta invandrarna till sig så att de underordnade sig arbetsmarknadens 

regler, dels att LO återtog kontrollen över invandringens volym:  

 
/…/ en av de stora framtidsfrågorna för vårt land måste vara att skapa harmonis-

ka relationer mellan majoritetsbefolkningen och de olika minoritetsgrupperna. 

Underlåtenhet eller misslyckande av denna uppgift kommer att leda till upprivan-

de konflikter som kan bli hot mot samhället redan i en snar tid. /…/ Denna ut-

veckling av minoritetsgruppernas omfattning kommer också kräva en ökad med-

vetenhet och satsning från fackföreningsrörelsen på dessa grupper. Uppenbart 

kommer flertalet av invandrarna och deras barn att bli medlemmar inom LO-

förbunden och kommer där framledes utgöra en mycket stor del av medlemskå-

ren. Deras erfarenheter av fackföreningar och deras språkliga svårigheter innebär 

stor risk att denna stora framtida medlemsgrupp ställs utanför den fackliga verk-

samheten och [utan] möjlighet att påverka sin egen situation. En sådan utveckling 

skulle innebära stora konfliktrisker inom fackföreningsrörelsen.554 
 

Det är här tydligt att Beiming målar upp en dyster framtid. Den kontroll han ef-

terfrågar påminner samtidigt om kalkyleringsbehovet både vad gäller invandring-

ens volym och insocialiseringen av invandrarna i den fackliga kulturen. Han re-

sonerade vidare kring olika invandringsformer: arbetskraftsinvandringen stod för 

fem procent av den aktuella invandringen, den nordiska invandringen för 50 pro-

cent, anknytningsfallen för 20 procent, studenter och adopterade barn för åtta 

procent och flyktingar för resterande 17 procent. Fackföreningsrörelsen hade, 

enligt Beiming, en svår uppgift framför sig i att kontrollera och reglera dessa olika 

                                                 
552 ARAB 2964: F21: 04 Ark Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977, Se 
”Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977 – internt diskussionsunderlag”. 
Denna interna diskussionsunderlag användes senare som underlag för yttrandet över den 
offentliga utredningen ”Sverige och flyktingarna”, Ds A 1978 Sverige och flyktingarna: 
en översyn av frågor som rör uttagning och omhändertagande av flyktingar. 
553 Se http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=BE0101 Databear-
betning av ”Utländsk/svensk bakgrund” 2009-12-26. 
554 ARAB 2964: F21: 04 Ark Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977, Se 
”Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977 – internt diskussionsunderlag”, s 1f. 
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invandrargrupper. Att arbetsmarknadsprövning inte tillämpades på den större 

delen av invandringen var problematiskt: 

 
Den utomnordiska invandringen har på senare år förändrats i sin karaktär, då 

den i dag knappast utgörs av någon direkt arbetskraftsinvandring. Arbetstillstånd 

har endast beviljats i liten skala p.g.a. den s.k. arbetsmarknadsprövningen. Moti-

ven för invandringen utgörs i dag av: anknytningsfall, politisk flyktingskap stude-

rande mm, där någon ”prövning” ej sker. Ansökan om tillstånd görs också nu-

mera efter inresan till landet. 555 

 

Beimings grundresonemang är till synes kopplad till arbetsmarknadsprövning. 

Detta resonemang är genomgående i rapporten. Bland annat ville han införa 

strängare straff för företagare som anställde illegal arbetskraft och däribland 

gäststudenter som arbetade utanför feriearbetstiden mellan den 15 maj och den 

15 september:  

 
Erfarenheterna visar däremot att man numera i viss utsträckning utnyttjar dessa 

”studentbestämmelser” för att på så sätt komma in i landet och skaffa en fast an-

knytning som sedermera leder till permanent uppehållstillstånd, så att man där-

igenom kan kringgå bestämmelserna om reglerad invandring av arbetskraft.556 

 

Beiming menade att den vanligaste formen för den utomnordiska invandringen 

var anknytningsfallen och att flera av dessa grupper ”väntas önska få hit sina an-

höriga” eftersom de enligt gällande lag hade rätt till det och att lagen hade fast-

slagit att en generös bedömning kunde göras vid ”nära anhöriga”. Den förändra-

de invandringsstrukturen och fackets minskade inflytande över detta var proble-

matiskt för LO:  

 
De lagar och regler som skapats för att hålla den s.k. arbetskraftsinvandringen i 

nivå med våra möjligheter att bereda invandrarna ”likabehandling” har genom 

den ändrade invandringskaraktären i långa stycken åsidosatts. Däremot är effek-

terna desamma som om vi hade en oreglerad arbetskraftsinvandring.557 

 

                                                 
555 ARAB 2964: F21: 04 Ark Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977, Se 
”Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977 – internt diskussionsunderlag”, s 4. 
556 ARAB 2964: F21: 04 Ark Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977, Se 
”Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977 – internt diskussionsunderlag”, s 11. 
557 ARAB 2964: F21: 04 Ark Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977, Se 
”Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977 – internt diskussionsunderlag”, s 
5ff., citat s 5. 
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Som synes anlägger Beiming arbetsmarknadspolitiska aspekter på flykting- och 

anhöriginvandringen. Men nytt i sammanhanget är att dessa ansatser bäddas in i 

humanitära argument. Enligt Beiming borde invandringen inte vara större än de 

resurser som fanns tillgängliga, annars kunde flyktingpolitiken inte på något sätt 

betecknas som humanitär. Han menade att en generös flyktinginvandring dels 

skulle utgöra ett hot mot den invandrarpolitik som byggdes upp, dels utgöra ett 

hot mot de invandrargrupper som redan fanns i landet. Samma tankegångar före-

kom också i samband med den nordiska invandringen, eller snarare den finska. 

 

Den nordiska (finska) invandringen  

När LO väl fick kontroll över den utomnordiska arbetskraftsinvandringen efter 

1972 vändes blickarna österut och mot den finska arbetskraftsinvandringen. Vid 

den nordiska arbetsmarknadskonferensen i Stavanger den 25-26 september 1973 

hävdade Björn Pettersson att invandringen från Finland hade skapat stora pro-

blem för den svenska arbetsmarknaden och för samhället:  

 
Från svenska LO:s sida har vi även hävdat att den fria rörligheten har betytt och 

betyder för vårt samhälle och arbetsmarknad stora problem. Vi får förseningar av 

arbetsmiljöförbättrande åtgärder om företagen fritt erhåller arbetskraft som ac-

cepterar de dåliga arbetsförhållandena. De kan försena löneutjämning mellan 

grupper på arbetsmarknaden, om låglönebranscherna tillförs arbetskraft via im-

migration.558  

 

Intressant i sammanhanget är att Pettersson gjorde sitt uttalande i en tid då den 

finska återvandringen var större än invandringen.559 De Rehn-Meidnerska tanke-

gångarna syns tydligt i Petterssons argumentation. Vad han efterfrågar är faktiskt 

en kontroll över arbetsmarknadens tillgång till arbetskraft. När 1954 års konven-

tion om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden tecknades var den välkom-

nad av LO och betraktades som en möjlighet att hålla ”mindre önskvärda” ut-

omnordiska arbetskraftsinvandrare borta. När större delen av strukturomvand-

lingarna var genomförda och kvinnorna började ta plats på arbetsmarknaden 
                                                 
558 LO:s arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Ar-
betstillståndsfrågor. Se skrivelse från Lärarföreningen för invandrarundervisning ”Angå-
ende Björn Petterssons inlägg under Nordiska Rådets arbetsmarknadskonferens i Sta-
vanger 25-26.9.1973”, samt Tal vid den Nordiska arbetsmarknadskonferensen i Sta-
vanger, 25 september 1973; LO:s arkiv, Distriktsenheten, volym Kartläggning av invand-
rare inom LO området, 1972 - invandrarfrågor 1973-1974. Se skrivelse ”till statsrådet 
och chefen för inrikesdepartementet”, 1970 12 07. Se också ARAB 2964: F02: 04 Björn 
Pettersson brev till Finska Föreningens styrelse i Västerås 1974 01 09.  
559 Borgegård, Lars-Erik 1976. 
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kom LO på andra tankar och menade i början av 1970-talet att den nordiska ge-

mensamma arbetsmarknaden var förlegad:  

 
Den nordiska överenskommelsen ingicks vid en tidpunkt då förhållandena väsent-

ligt skilde sig från dagens. Med hänvisning till det anförda finner LO därför en 

översyn och komplettering av överenskommelsen nödvändig. I det arbetet skall 

självfallet de fackliga organisationerna i Norden beredas möjlighet att delta.560 

 

Dessa kommentarer förekom i ett förslag till remissyttrande i slutet av 1974 till 

det Nordiska Ministerrådets program för samarbete på det arbetsmarknadspoli-

tiska området. Tankarna var dock ingalunda nya. Redan vid 1971 års kongress 

tog LO ett beslut om att kräva att all förstagångsinvandring mellan de nordiska 

länderna skulle gå via arbetsförmedlingarna. För detta ändamål inledde LO för-

handlingar med myndigheter och arbetsmarknadens organisationer både i Sverige 

och i Finland för att få till stånd ett avtal om arbetskraftsförflyttningar från Fin-

land till Sverige genom detta förfarande. Förhandlingarna mötte starkt motstånd 

från svenskt arbetsgivarhåll, men resulterade ändå i ett avtal den 11 april 1973, 

som trädde i kraft den 1 juli samma år. Det s.k. kanaliseringsavtalet tillkom for-

mellt som en komplettering till konventionen från 1954, men var i praktiken en 

reglering av arbetskraftsinvandringen från Finland. I förhandlingarna deltog LO, 

SAF och AMS samt deras finska motsvarigheter. Avtalets innehåll bestod i kort-

het av: 

 

• Att ge den arbetssökande som önskade arbete i det andra landet allsidig och 

objektiv information om tillgängliga arbetstillfällen samt öviga förhållanden 

av vikt för den sökande. 

• Att gagna den ekonomiska och sociala utvecklingen i länderna. 

• Att förbättra förutsättningarna för anpassning av migrationen efter lokala 

och regionala arbetskraftsbehov. 

• Att underlätta arbetstagarnas anpassning i det nya arbetet och den nya hem-

orten, samt 

• Att ge vederbörande kommun och myndigheter kännedom om migrationens 

omfattning, struktur och utvecklingstendenser.561 

                                                 
560 ARAB 2964: F21: 03 Ark Handlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkommitté-
er, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser m.m. 1974-1975, se För-
slag till ”Remiss 1974 11 28 Nordiska Ministerrådets program för samarbete på det ar-
betsmarknadspolitiska området”, citat s 4. 
561 ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, ”Protokoll om kanalisering av 
de finsk-svenska arbetskraftsförflyttningarna genom arbetsförmedling”, s 2. För avtalets 
innehåll se ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, ”Protokoll om kanali-
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Avtalet reglerade, förutom finska medborgares invandring till Sverige på egen 

hand, också arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera arbetskraft i Finland. Genom 

avtalet blev arbetsgivarna tvungna att anmäla arbetskraftsbehovet till arbetsför-

medlingen. Finska arbetstagare som önskade arbete i Sverige skulle enligt avtalet 

först söka arbete hos den lokala arbetsförmedlingen på hemorten. LO föreslog 

också att detta avtal mellan Sverige och Finland skulle ses som en förlaga och 

börja tillämpas för hela Norden.562  

Kanaliseringsavtalet tillkom framför allt för att komma till rätta med ”gräns-

gångarna” och fungerade någorlunda tillfredsställande för LO under de första tre 

åren efter att det trätt i kraft.563 För att följa upp avtalet och dess förankring i 

Finland genomförde LO också en del seminarier i Finland. Ett sådant seminarium 

genomfördes i Joutsenlampi i samarbete med FFC (finska LO) för att informera 

ombudsmän och tjänstemän på förbundsnivå, som arbetade med invandrarfrågor, 

om det finländska samhällets politiska, fackliga och arbetsmarknadsmässiga upp-

byggnad, arbetarrörelsens historia samt kollektivavtals-, arbetskrafts-, bostads-, 

migrations- och socialpolitiska frågor.564  

När arbetsmarknadsläget i Sverige försämrades och lediga platser på arbets-

förmedlingarna började minska återgick dock invandringen till att ske utanför 

arbetsförmedlingarna. De lycksökare som trodde att de kunde finna jobb i Sverige 

försvårade enligt Beiming fackföreningsrörelsens arbete.565  

När kanaliseringsavtalet inte gav den effekt LO önskade sig, fortsatte proble-

matiken att tas upp i diskussionerna vid arbetsmarknadspolitiska enhetens möten 

                                                                                                                                               
sering av de finsk-svenska arbetskraftsförflyttningarna genom arbetsförmedling”, i sam-
ma volym se också AMS:s cirkulärmeddelande till samtliga länsarbetsnämnder, nr 
27/1973, 1973 06 29; Se även ARAB 2964: F21: 04, LO:s veckoblad 25, 1971.  
562 ARAB 2964: F21: 03 Ark Handlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkommitté-
er, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser m.m. 1974-1975, se För-
slag till ”Remiss 1974 11 28 Nordiska Ministerrådets program för samarbete på det ar-
betsmarknadspolitiska området”, citat s 4.  
563 I det ovannämnda interna diskussionsunderlaget från 1977 beskrev Ragne Beiming 
den finska invandringen utifrån tre olika tre kategorier; ”tvångsflyttare” som kom p.g.a. 
arbetslöshet i Finland, men som helst skulle vilja stanna hemma om det fanns arbete där, 
”målflyttare” som kom för att förbättra sin levnadsstandard, samt ”gränsgångare” som 
inte var registrerade. Se ARAB 2964: F21: 04 Ark Rapport om invandringssituationen i 
Sverige 1977, Se ”Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977 – internt diskus-
sionsunderlag”, s 5f. 
564 ARAB 2964: F02: 04 PM ”Invandrarfrågor” 1974 10 17; ARAB 2964: F02: 01 Se 
Arbetsmarknadspolitiska enhetens verksamhetsberättelser för åren 1977-1981. 
565 ARAB 2964: F21: 04 Ark Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977, Se 
”Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977 – internt diskussionsunderlag”, s 7. 
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560 ARAB 2964: F21: 03 Ark Handlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkommitté-
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betsmarknadspolitiska området”, citat s 4. 
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den finska invandringen utifrån tre olika tre kategorier; ”tvångsflyttare” som kom p.g.a. 
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564 ARAB 2964: F02: 04 PM ”Invandrarfrågor” 1974 10 17; ARAB 2964: F02: 01 Se 
Arbetsmarknadspolitiska enhetens verksamhetsberättelser för åren 1977-1981. 
565 ARAB 2964: F21: 04 Ark Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977, Se 
”Rapport om invandringssituationen i Sverige 1977 – internt diskussionsunderlag”, s 7. 
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i slutet av 1970- och början av 1980-talet.566 Under sommaren och hösten 1978 

ansågs bruttoinvandringen från de nordiska länderna minska. Detta hade inträf-

fat tillföljd av ett kärvt arbetsmarknadsläge i Sverige. När LO fick veta att dags-

pressen i Finland haft annonser om att det i Sverige fanns 24 000 lediga jobb var 

reaktionen att ”LO måste snarast göra ett motdrag”.567  

LO:s motdrag blev att invandrarrådet, genom Jalmar Rantanen, bokade in ett 

sammanträde med LO:s finska motsvarighet, FFC, för att diskutera frågan om 

”den illegala invandringen”.568 Med illegal invandring menades uppenbarligen 

den invandring som skedde utan registrering hos de finska arbetsförmedlingarna. 

Vid återkommande möten med FFC tog LO upp denna ”problematik” och bad 

om hjälp från sin broderorganisation för att kanalisera den finska invandringen 

genom arbetsförmedlingarna.569 

Våren 1979 var frågan fortfarande aktuell. Arbetsmarknadspolitiska enheten 

behandlade den vid sitt sammanträde den 13 mars och menade att det inte fanns 

någon tillförlitlig statistik över spontaninvandringen från Finland och att endast 

14 procent av dem som flyttat till Sverige var registrerade genom arbetsförmed-

lingarna i Finland.570 Detta trots att Ulf Westerberg månaden innan hade rappor-

terat till invandrarrådet att det nordiska rådet hade kommit med vissa förslag på 

åtgärder för att kontrollera den finska invandringen. Han trodde dock inte att 

detta skulle ge önskad effekt. Däremot menade han att AMS hade tagit fram en 

del förslag till åtgärder för att ”stoppa den spontana finska invandringen” som 

                                                 
566 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Se exempelvis mötesprotokollen 
från 1977 09 27, 1978 01 18, 1978 06 21, 1978 10 11, 1979 03 13, 1979 06 13, 1980 
04 10. 
567 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1978 06 21 och 
(citat) 1978 10 11 
568 För sammanträdet med finska FFC se ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-
1979, Ark LO:s invandrarråd – protokoll, pm mm, Mötesprotokoll 1979 02 16. 
569 LO och FFC hade regelbundna sammanträdena under större delen av 1970- och 
1980-talet. I dessa sammanträden behandlades bl.a. informationsutbyte kring aktuella 
arbetsmarknadsfrågor, rösträttsfrågan för utländska medborgare i Sverige, finska bar-
nens språkproblem i Sverige, valen i Finland, underlättandet av återinvandringen, visum-
frågan mellan de nordiska länderna för utomnordiska medborgare bosatta inom Norden, 
aktuella och förväntade flyttningsströmmar mellan länderna, samarbete mellan arbets-
förmedlingarna och utbildningsfrågor. Se LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar 
rörande invandrarfrågor, volym Kanalgruppen för finsk arbetskraft; ARAB 2964: F02: 
04 flera handlingar. 
570 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1979 03 13; 
LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1991 08 26. 
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verkade mer lovande.571 I början av 1980-talet började den finska invandringen 

minska och nettoinvandringen från grannlandet visade ett negativt resultat. Detta 

uppmärksammades med tillfredsställelse vid arbetsmarknadspolitiska enhetens 

möten.572  

Kanaliseringsavtalet kommenterades i det socialdemokratiska partiets invand-

rarpolitiska program och beskrevs som en ökad möjlighet för fackföreningsrörel-

sen att få inflytande över invandringen från Finland. Denna beskrivning ogillades 

starkt av Beiming som i remissutlåtandet betonade att de fackliga organisationer-

na endast hade fått ”vidgade möjligheter till insyn över denna migration”.573 Ka-

naliseringsavtalet förnyades 1984, sedan överenskommelsen om den nordiska fria 

arbetsmarknaden förnyats 1982 (trädde i kraft den 1 augusti 1983).574 Under 

1980-talets högkonjunktur upplevdes dock avtalet som ett byråkratiskt hinder av 

arbetssökande, arbetsgivare och arbetsförmedlare.575  

LO ville således fortsätta att anlägga konkurrensbegränsningsaspekter på in-

vandringen. I det avseendet var LO:s inställning till den nordiska invandringen 

inte passiv, i alla fall knappast efter 1971.576 Argumenten mot den finska invand-

ringen under 1970-talet hade slående likheter med argumenten mot den utom-

nordiska arbetskraftsinvandringen sedan slutet av 1940-talet.  

 

Sammanfattande analys 

Vad vi i detta kapitel har sett är att LO under 1970- och i början av 1980-talet, 

efter att ha lyckats kontrollera arbetskraftsinvandringen genom det interna cir-

kuläret från 1972, vände blickarna mot andra typer av invandring såsom nordisk 

invandring, flyktinginvandring och anhöriginvandring. LO argumenterade för en 

                                                 
571 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm, Mötesprotokoll 1979 02 16. 
572 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1981 04 29, 
1981 06 09, 1981 08 18, 1981 10 14. 
573 ARAB 2964: F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, ark SAPs invandrarpolitiska pro-
gram med synpunkter, se ”Synpunkter och förslag på SAPs invandrarpolitiska program”, 
s 1-6, citat hämtad från s 6. Understrykning i original text. 
574 Se ARAB 2964: F21: 03 Ark Handlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkom-
mittéer, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser m.m. 1974-1975, se 
Cirkulär nr 34/1973 ”Finsk-svenska avtalet om arbetskraftsförflytningar genom arbets-
förmedlingarna”. 
575 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Kanal-
gruppen för finsk arbetskraft, se skrivelse från Elsie Tholinder i AMS platsförmedlings-
enhet till LO, 1990 03 27. 
576 Jmf med Knocke som menar att LO:s inställning till den nordiska invandringen var 
passivt. Knocke, Wuokko i Penninx, Rinus & Roosblad, Judith (red.) 2000. 
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571 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm, Mötesprotokoll 1979 02 16. 
572 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, Mötesprotokoll 1981 04 29, 
1981 06 09, 1981 08 18, 1981 10 14. 
573 ARAB 2964: F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, ark SAPs invandrarpolitiska pro-
gram med synpunkter, se ”Synpunkter och förslag på SAPs invandrarpolitiska program”, 
s 1-6, citat hämtad från s 6. Understrykning i original text. 
574 Se ARAB 2964: F21: 03 Ark Handlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkom-
mittéer, rör bl.a. invandrarkommittéer, studier, rapporter, skrivelser m.m. 1974-1975, se 
Cirkulär nr 34/1973 ”Finsk-svenska avtalet om arbetskraftsförflytningar genom arbets-
förmedlingarna”. 
575 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Kanal-
gruppen för finsk arbetskraft, se skrivelse från Elsie Tholinder i AMS platsförmedlings-
enhet till LO, 1990 03 27. 
576 Jmf med Knocke som menar att LO:s inställning till den nordiska invandringen var 
passivt. Knocke, Wuokko i Penninx, Rinus & Roosblad, Judith (red.) 2000. 
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restriktivare invandring och större kontroll vid den yttre gränsen även för dessa 

typer av invandring.  

I argumenten för restriktivare regler för flykting- och anhöriginvandring me-

nade LO att samhället inte kunde ta emot fler invandrare än resurserna räckte till. 

Implicit, och ibland explicit, uttrycktes dessa “resurser” som arbetsmarknadens 

behov av arbetskraft. LO fortsatte alltså att tillämpa konkurrensbegränsning även 

under 1970-talet. Ibland använde LO sig av argumentet att den ökade invandrin-

gen raserade förutsättningarna för att föra en mer human invandrarpolitik och 

för att kunna ta hand om de i landet befintliga invandrarna. Nytt i sammanhan-

get var användningen av kulturella aspekter som speglade företällningar om vilka 

flyktinggrupper som hade bästa förutsättningarna att anpassa sig till villkoren i 

Sverige. 

De arbetsmarknadspolitiska argumenten var tydligast i kraven på kontrollerad 

nordisk invandring. I de sammanhangen menade LO att den fria invandringen 

inom Norden, framför allt från Finland, hade skapat stora problem för den 

svenska arbetsmarknaden och för samhället, samt förhindrat genomförandet av 

organisationens lönepolitik som gick ut på att jämna ut lönerna mellan grupper 

på arbetsmarknaden, och genomföra arbetsmiljöförbättrande åtgärder.  

Samma argument kunde LO av moraliska skäl inte använda sig av i samband 

med flykting- och anhöriginvandring, men organisationen var väl medveten om 

att varje ny invandrare, oavsett invandringsmotiv, var en potentiell arbetstagare i 

låglönebranscherna. Kraven på att avskaffa kategorin de facto flykting, och up-

plevelsen av att myndigheterna tillämpade en vidsträckt tolkning av familjebe-

greppet i samband med anhöriginvandring, hade i praktiken samma motiv. Man 

var rädd för att en ökning av andelen invandrare i landet skulle försämra 

förutsättningarna för att genomföra de långsiktiga målen med bland annat struk-

turomvandling av låglönebranscherna och utjämning av lönerna.  

När det gäller kvotflyktingar var de någorlunda kalkylerbara, eftersom man i 

förväg visste hur många det handlade om och hur många av dem som kunde vara 

aktuella för arbetsmarknaden, samt i viss utsträckning vilken typ av arbete det i 

så fall gällde. De enskilt hitresta asylsökande var däremot svåra att kalkylera för 

LO. Till skillnad ifrån kvotflyktingar visste man i detta fall inte antalet och var-

ifrån de skulle komma, aspekter som tydligen var viktiga för LO med tanke på de 

kvantitativa och kulturella aspekter organisationen anlade i sina argument.  

Att LO:s argument mot flyktinginvandring andas rädsla för ”den andre” och 

att det i mötet mellan svenskar och andra människor antogs föreligga en risk för 

motsättningar visar att den yttre gränsen, utöver arbetsmarknadspolitiska aspek-

ter, värnades med utgångspunkt i varifrån flytningarna kom. Man var helt enkelt 
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rädd för att de kulturella skillnaderna skulle leda till konflikter i samhället mellan 

den inhemska befolkningen och de som kom från ”kulturellt mer avlägsna län-

der”. LO:s argument var dock många gånger differentierande och hierarkiseran-

de. Ett exempel är när Ragne Beiming argumenterade att den bästa humanitära 

hjälpen Sverige kunde göra var att ge bistånd till länder som låg nära flyktingar-

nas hemland, eftersom de av språkliga, kulturella och klimatmässiga orsaker skul-

le ha svårigheter att anpassa sig till de svenska förhållandena.  

De harmoniska relationer mellan majoritetsbefolkningen och de invandrade 

grupperna som eftersträvades av Beiming i det interna diskussionsunderlaget pe-

kar, tillsammans med hans förutsägelse om att flertalet av invandrarna och deras 

barn skulle bli framtida LO-medlemmar, på att LO också var rädd att medlems-

kårens homogenitet skulle hotas. Ett av LO:s långsiktiga projekt har som bekant 

varit att skapa en homogen klassidentitet bland medlemmarna. Flyktinginvand-

ringen från vad som tycktes vara avlägsna länder och kulturer uppfattades up-

penbarligen som en risk mot medlemskårens homogenitet. Kraven på restriktiva 

regler i flyktinginvandringen ska ses i detta perspektiv.  

LO fortsatte alltså under 1970-talet att tillämpa både kvantitativ och kvalita-

tiv konkurrensbegränsning. Detta förklarar också varför invandrarrådet, vars 

främsta uppgift skulle vara att implementera den fackliga invandrarpolitiken och 

främja integrationen på arbetsmarknaden, istället handlade utifrån intresseorga-

nisationen LO:s grundläggande idé om att värna de egna medlemmarnas intres-

sen. 

Att Sverige i en internationell jämförelse fortsatte att vara en generös mottaga-

re av flyktingar visar dock att LO i sitt ställningstagande gällande flyktinginvand-

ring inte var lika framgångsrik som i fallet med arbetskraftsinvandring.   
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KAPITEL 7  

TVISTER, INTRESSEKONFLIKTER OCH EN MÖJLIG 

DOLD AGENDA  
 

I det invandrarpolitiska program, som LO drog igång i början av 1970-talet, hade 

språkfrågan en central betydelse. Som jag behandlat i kapitel fem innehöll detta 

program krav på arbetsgivare, stat och kommuner för en bättre tillvaro för in-

vandrarna, både på arbetsmarknaden och i samhället. Förutom språkfrågan inne-

höll programmet också arbetsplatsintroduktion för nyanställda, facklig och sam-

hällsinformation samt fackliga kurser. Åtgärdsplanerna skulle implementeras av 

invandrarrådet centralt och invandrarkommittéerna lokalt via informations- och 

kursverksamhet. Huvudmålet med denna fackliga invandrarpolitik var att göra 

invandrarna fackligt och politiskt medvetna och homogenisera medlemskåren 

utifrån ett socialdemokratiskt tankesätt.  

I detta kapitel kommer nu fokus att läggas på språkfrågan, närmare bestämd 

på svenska för invandrare utbildningen, SFI-utbildningen. Utbildningen var tänkt 

att förbättra de invandrade arbetarnas villkor på arbetsmarknaden och i samhäl-

let och handlar således om den inre gränsen, men den var också tänkt att leda till 

ett jämlikare medlemskap och berör därför delvis också den innersta gränsen.577 

Tidsmässigt handlar kapitlet om 1970-talet med utblickar till 1980-talet. Det som 

skall behandlas är omständigheterna kring utbildningens tillkomst, lagstiftningen 

från 1972 som möjliggjorde för de invandrade arbetarna att studera svenska un-

der betald arbetstid och tvister mellan LO och SAF om utbildningens genomfö-

rande.578 Förutom LO och SAF var också ABF en viktig aktör i utbildningen, då 

ABF var den enskilt största utbildaren, som också hade en hel del egna intressen i 

frågan. Det förekom undervisning i svenska för invandrare redan före lagstift-

                                                 
577 Utbildningen genomförs i dag i kommunernas regi, men är fortfarande de nyanländas 
formella väg för att lära sig det svenska språket.  
578 Lagstiftningen i sammanhanget är SFS 1972: 650 ”Rätt till lön och ledighet för delta-
gande i undervisning i svenska språket och samhällsorientering för invandrare” och 
tillägget till denna lag i form av SFS 1973: 238 ”Lag om ändring i lagen (1972: 650) om 
rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare”. 



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   243

 

 242

 

 243

 

 

KAPITEL 7  

TVISTER, INTRESSEKONFLIKTER OCH EN MÖJLIG 

DOLD AGENDA  
 

I det invandrarpolitiska program, som LO drog igång i början av 1970-talet, hade 

språkfrågan en central betydelse. Som jag behandlat i kapitel fem innehöll detta 

program krav på arbetsgivare, stat och kommuner för en bättre tillvaro för in-

vandrarna, både på arbetsmarknaden och i samhället. Förutom språkfrågan inne-

höll programmet också arbetsplatsintroduktion för nyanställda, facklig och sam-

hällsinformation samt fackliga kurser. Åtgärdsplanerna skulle implementeras av 

invandrarrådet centralt och invandrarkommittéerna lokalt via informations- och 

kursverksamhet. Huvudmålet med denna fackliga invandrarpolitik var att göra 

invandrarna fackligt och politiskt medvetna och homogenisera medlemskåren 

utifrån ett socialdemokratiskt tankesätt.  

I detta kapitel kommer nu fokus att läggas på språkfrågan, närmare bestämd 

på svenska för invandrare utbildningen, SFI-utbildningen. Utbildningen var tänkt 

att förbättra de invandrade arbetarnas villkor på arbetsmarknaden och i samhäl-

let och handlar således om den inre gränsen, men den var också tänkt att leda till 

ett jämlikare medlemskap och berör därför delvis också den innersta gränsen.577 

Tidsmässigt handlar kapitlet om 1970-talet med utblickar till 1980-talet. Det som 

skall behandlas är omständigheterna kring utbildningens tillkomst, lagstiftningen 

från 1972 som möjliggjorde för de invandrade arbetarna att studera svenska un-

der betald arbetstid och tvister mellan LO och SAF om utbildningens genomfö-

rande.578 Förutom LO och SAF var också ABF en viktig aktör i utbildningen, då 

ABF var den enskilt största utbildaren, som också hade en hel del egna intressen i 

frågan. Det förekom undervisning i svenska för invandrare redan före lagstift-

                                                 
577 Utbildningen genomförs i dag i kommunernas regi, men är fortfarande de nyanländas 
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578 Lagstiftningen i sammanhanget är SFS 1972: 650 ”Rätt till lön och ledighet för delta-
gande i undervisning i svenska språket och samhällsorientering för invandrare” och 
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ningen då riksdagen 1965 tog ett beslut om avgiftsfri undervisning i svenska för 

vuxna invandrare i form av fritidsstudier i studieförbundens och AMS:s regi med 

staten och kommunernas huvudansvar och finansiella stöd. ABF utvecklade redan 

då ett samarbete med lokala fackliga organisationer för att ordna studiecirklar i 

SFI.579 På en del arbetsplatser förekom det också undervisning på arbetsgivarens 

initiativ.580 

Tidigare forskning har knappast berört relationen mellan utbildningens till-

komst och fackföreningsrörelsen, vilket också påpekas av Jesper Johansson.581 

Sociologen Wuokko Knocke tar, i sin studie om mötet mellan invandrare och 

facket, upp utbildningens betydelse för de invandrade arbetarnas situation på ar-

betsmarknaden och deras fackliga engagemang. Utan att behandla fackförenings-

rörelsens betydelse för utbildningens tillkomst eller de fackliga förhållandena 

kring utbildningen, diskuterar hon hur lagen hade negativa konsekvenser för de 

invandrade arbetarna. Hon menar att lagens tillkomst ingalunda betydde att alla 

som var berättigade och aktuella för utbildningen utnyttjade möjligheten. Hon 

konstaterar att lagen hade dubbla effekter och beskriver problematiken som ett 

”tveeggat svärd”. Samtidigt som de invandrade arbetarna fick chansen att lära sig 

det svenska språket och få bekantskap med facket under betald arbetstid, försvå-

rades en del invandrares möjligheter att få anställning eftersom arbetsgivarna val-

de att inte anställa dem som inte hade genomgått utbildningen för att det var bil-

ligare. Hon menar också att en del arbetsgivare på olika sätt förhalade utbild-

ningens genomförande eller förvägrade sina anställdas rätt att delta i utbildning-

en. En del invandrare avstod själva av olika orsaker, bland annat p.g.a. de räkna-

de med att flytta tillbaka till sitt hemland igen. Ett annat problem med genomfö-

randet av utbildningen var, enligt Knocke, strukturellt då det var svårt att få till 

tillräckligt stora grupper på vissa arbetsplatser eller orter.582 

I sin analys av LO:s argumentering och agerande inför lagstiftningens till-

komst och implementering kommer Jesper Johansson fram till snarlika resultat 

som Knocke och håller med henne om att utbildningen var ”ett tveeggat svärd”. 

Han menar att utbildningen långtifrån motsvarade de fackliga förväntningarna, 

men vill inte lägga hela skulden på arbetsgivarsidan för att utbildningen inte fun-

gerade. Han lyfter fram, likt Knocke, strukturella faktorer såsom mindre arbets-
                                                 
579 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se ”STULO:s förslag till facklig invandrarutbildning” 1975 12 10; 
ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1970.  
580 Lena Hallberg, vid Örebro universitet, nämner i hennes pågående avhandlingsprojekt 
om mötet mellan det lokala samhället i Eskilstuna och invandrarna att företaget Bolin-
der-Munktell hade ägna kurser redan 1964. 
581 Johansson, Jesper 2208, s 229. 
582 Knocke, Wuokko 1981, s 36ff. 
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platser och små orter, där det var svårt att inrätta studiecirklar, långa resvägar 

och restider som bidragande orsaker till utbildningens tröga genomföranden. Jo-

hansson framhåller också att utbildningens genomförande i ABF:s regi var viktigt 

för LO:s identitetsprojekt, där politisk-ideologiska och invandrarpolitiska dimen-

sioner sammanföll, med syftet att anpassa de invandrade arbetarna till det 

”svenska majoritetssamhällets och den dominerande arbetarrörelsens kulturella 

normer och invanda institutionella strukturer”.583 

Wiwi Samuelsson behandlar SFI-utbildningen kort i boken Det finns gränser 

och hävdar att SAF menade att lagen om SFI var diskriminerande och den främs-

ta orsaken till diskrimineringen på arbetsmarknaden.584 Lundh och Ohlsson tol-

kar lagen om SFI som en medveten integrationspolitik från statens sida, men ock-

så ”som ett försök från insiders att utestänga outsiders”. Författarna frågar sig 

också om inte lagen kan tolkas som en strategi för att skydda den inhemska ar-

betskraften mot lönekonkurrens från nya arbetskraftsinvandrare.585 Forskning om 

språkfrågan saknas alltså inte, men denna forskning, förutom Johanssons, har 

inte behandlat frågan empiriskt och undersökt omständigheterna kring utbild-

ningens tillkomst, utan endast tittat på dess konsekvenser. Johanssons framställ-

ning är gedigen, men på vissa punkter behöver den fördjupas, framför allt vad 

gäller ABF:s roll inför lagens tillkomst, bildningsförbundets egna intressen och 

kontrollen över SFI-lärarna, som han lämnar nästintill oberörd.  

Jag kommer nu i detta kapitel att undersöka omständigheterna kring utbild-

ningens tillkomst, lagstiftningen, LO:s argumentation i och kring utbildningens 

genomförande, de problem och konsekvenser som uppstod i samband med ut-

bildningens genomförande samt de olika aktörernas särintressen. 

 

Inför lagstiftning om SFI-utbildning 

Efter Lars Ahlvarssons föredragande inför LS i februari 1970 beslutades, som vi 

har sett tidigare i kapitel fem, att satsa mer på invandrarverksamheten inom fack-

föreningsrörelsen. I linje med detta beslut inledde LO förhandlingar med SAF om 

svenskundervisning genom att våren samma år tillsätta en gemensam ”arbets-

grupp för invandrarfrågor” med start från den 1 januari 1971. Arbetsgruppens 

uppgift skulle vara att arbeta fram riktlinjer för introduktionen av invandrarna i 

                                                 
583 Johansson, Jesper 2008, s 254f. 
584 Samuelsson, Wiwi Det finns gränser, Stockhom 1993, s 147. Enligt Samuelsson påta-
lar Diskrimineringsutredningen från 1992 samma problematik, SOU 1992: 96 Förbud 
mot etnisk diskriminering i arbetslivet, Stockholm 1992. 
585 Lund, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 105f. 
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ningen då riksdagen 1965 tog ett beslut om avgiftsfri undervisning i svenska för 

vuxna invandrare i form av fritidsstudier i studieförbundens och AMS:s regi med 

staten och kommunernas huvudansvar och finansiella stöd. ABF utvecklade redan 

då ett samarbete med lokala fackliga organisationer för att ordna studiecirklar i 

SFI.579 På en del arbetsplatser förekom det också undervisning på arbetsgivarens 

initiativ.580 

Tidigare forskning har knappast berört relationen mellan utbildningens till-

komst och fackföreningsrörelsen, vilket också påpekas av Jesper Johansson.581 

Sociologen Wuokko Knocke tar, i sin studie om mötet mellan invandrare och 

facket, upp utbildningens betydelse för de invandrade arbetarnas situation på ar-

betsmarknaden och deras fackliga engagemang. Utan att behandla fackförenings-

rörelsens betydelse för utbildningens tillkomst eller de fackliga förhållandena 

kring utbildningen, diskuterar hon hur lagen hade negativa konsekvenser för de 

invandrade arbetarna. Hon menar att lagens tillkomst ingalunda betydde att alla 

som var berättigade och aktuella för utbildningen utnyttjade möjligheten. Hon 

konstaterar att lagen hade dubbla effekter och beskriver problematiken som ett 

”tveeggat svärd”. Samtidigt som de invandrade arbetarna fick chansen att lära sig 
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579 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se ”STULO:s förslag till facklig invandrarutbildning” 1975 12 10; 
ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1970.  
580 Lena Hallberg, vid Örebro universitet, nämner i hennes pågående avhandlingsprojekt 
om mötet mellan det lokala samhället i Eskilstuna och invandrarna att företaget Bolin-
der-Munktell hade ägna kurser redan 1964. 
581 Johansson, Jesper 2208, s 229. 
582 Knocke, Wuokko 1981, s 36ff. 
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platser och små orter, där det var svårt att inrätta studiecirklar, långa resvägar 

och restider som bidragande orsaker till utbildningens tröga genomföranden. Jo-

hansson framhåller också att utbildningens genomförande i ABF:s regi var viktigt 
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Wiwi Samuelsson behandlar SFI-utbildningen kort i boken Det finns gränser 

och hävdar att SAF menade att lagen om SFI var diskriminerande och den främs-

ta orsaken till diskrimineringen på arbetsmarknaden.584 Lundh och Ohlsson tol-

kar lagen om SFI som en medveten integrationspolitik från statens sida, men ock-

så ”som ett försök från insiders att utestänga outsiders”. Författarna frågar sig 
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ning är gedigen, men på vissa punkter behöver den fördjupas, framför allt vad 

gäller ABF:s roll inför lagens tillkomst, bildningsförbundets egna intressen och 

kontrollen över SFI-lärarna, som han lämnar nästintill oberörd.  
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ningens tillkomst, lagstiftningen, LO:s argumentation i och kring utbildningens 

genomförande, de problem och konsekvenser som uppstod i samband med ut-

bildningens genomförande samt de olika aktörernas särintressen. 

 

Inför lagstiftning om SFI-utbildning 

Efter Lars Ahlvarssons föredragande inför LS i februari 1970 beslutades, som vi 

har sett tidigare i kapitel fem, att satsa mer på invandrarverksamheten inom fack-

föreningsrörelsen. I linje med detta beslut inledde LO förhandlingar med SAF om 

svenskundervisning genom att våren samma år tillsätta en gemensam ”arbets-

grupp för invandrarfrågor” med start från den 1 januari 1971. Arbetsgruppens 

uppgift skulle vara att arbeta fram riktlinjer för introduktionen av invandrarna i 

                                                 
583 Johansson, Jesper 2008, s 254f. 
584 Samuelsson, Wiwi Det finns gränser, Stockhom 1993, s 147. Enligt Samuelsson påta-
lar Diskrimineringsutredningen från 1992 samma problematik, SOU 1992: 96 Förbud 
mot etnisk diskriminering i arbetslivet, Stockholm 1992. 
585 Lund, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 105f. 



246   I   zeki yalcin  ✍  Facklig gränspolitik…

 

 246

företagen och planera SFI-undervisningen. Överenskommelsen förutsatte ett delat 

ansvar mellan statsmakterna, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna.586 

Innan de formella förhandlingarna i arbetsgruppen inleddes kom parterna, re-

dan den 30 november 1970, överens om en 200 timmars svenskundervisning var-

av de första 60 timmarna under betald arbetstid. Parterna var också överens om 

att invandrare med norska, danska eller finlandssvenska som modersmål, samt 

invandrare som redan hade deltagit i motsvarande utbildning och invandrare med 

tillfällig anställning inte skulle omfattas av överenskommelsen. Arbetsgivarna 

skulle lämna uppgifter till vederbörande instans i kommunen om sina invandrade 

anställda som inte behärskade svenska, samt rekommendera dessa anställda att 

delta i utbildningen.587  

När överenskommelsen offentliggjordes, hördes dock en del missnöjde röster. 

Vid 1971 års LO-kongress påpekade exempelvis Metalls Sven-Åke Klint att ar-

betsgivarna borde stå för en större del av kostnaderna än 60 timmar.588 Under 

kongressen förekom också andra förslag på hur de invandrade arbetarnas språk-

problem skulle lösas. Formuleringarna i dessa motioner tyder på ett stort missnö-

je hos en del aktörer inom fackföreningsrörelsen, men också på det akuta behovet 

av en lösning på segregations- och kommunikationsproblem på arbetsplatserna. 

Exempelvis ansåg Beklädnadsförbundet att arbetstillstånd inte borde beviljas för-

rän vederbörande genomgått en internatutbildning i svenska språket och om reg-

lerna på svensk arbetsmarknad. Kursen skulle vara mellan en månad och tre må-

nader och en uppföljningskurs på minst en månad skulle anordnas varje år. Kost-

naderna skulle bäras av arbetsgivarna genom extra arbetsgivaravgifter. LS mena-

de i sitt yttrande att ett sådant krav var orealistiskt och endast skulle lösa en del 

                                                 
586 I arbetsgruppen ingick Sven-Wilhelm Beckman, Olof Gustafsson och Per Zetterstedt 
från SAF samt Lars Ahlvarsson (ersatt av Harry Fjällström fr o m 1971 11 01), Knut 
Therus och Sigvard Nyström från LO. Arbetsgruppens sekreterare var Gösta Eberstein 
från SAF. Se ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, 
arbetsmaterial 1970-1976. 
587 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 11 30, se bilaga 1 till protokollet; 
ARAB 2964: F21: 01 Invandrarfrågor 1965-1972, ark Korrespondens, kursverksamhet, 
studiematerialsfrågor, deltagarförteckningar mm 1970-1972, se ”Riktlinjer för introduk-
tion i företagen och undervisningen i svenska för invandrare” (för samma dokument se 
ARAB 2964: F31: 36, Ark Invandrarfrågor 1970). Året innan, 1969, hade Metall och 
Verkstadsföreningen undertecknat en liknande överenskommelse om arbetsplatsintro-
duktion. Se LO-arkiv, Volym; invandrarfrågor, Björn Pettersson. Skrivelse ”Riktlinjer för 
introduktion av utländsk arbetskraft”. Under samma år knöt dessutom Fabriks och 
Byggnads liknande överenskommelser med sina respektive branschorganisationer. Dessa 
överenskommelser innehöll bestämmelser om information till de nyanställda invandrarna 
om arbetsmetoder, avlönings- och betalningsförhållanden, arbetstider, ordningsregler, 
arbetskläder, läkarkontroll, bostadsförhållanden, mantalsskrivning, uppehållstillstånd, 
anmälan till sjukförsäkring och om organisationerna på arbetsplatsen. 
588 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1971, s 969. 
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av problemen, eftersom den stora invandringen skedde inom den fria nordiska 

arbetsmarknaden som inte krävde några arbetstillstånd.589 LS yttrande tyder på 

att LO-ledningen också i detta sammanhang tycks uppfatta den fria nordiska in-

vandringen som ett problem. 

Den statliga Invandrarutredningen som tillsattes 1968 började i inledningen 

av 1970-talet publicera sitt resultat i olika delrapporter. I den första av dessa, 

”Invandrarnas utbildningssituation; Förslag om grundutbildning i svenska för 

vuxna invandrare”, presenterades ett förslag om att invandrare anställda i företag 

med fler än fem anställda skulle få laglig rätt till 240 timmars undervisning i 

svenska språket på betald arbetstid, att kommunerna skulle administrera utbild-

ningen och att den skulle arrangeras av studieförbunden i samarbete med arbets-

tagarorganisationer.590 LO vände sig mot inskränkningarna till företag med fler 

än fem anställda och menade att rätten till utbildningen borde gälla alla invand-

rare oavsett inom vilket företag man var anställd. Enligt LO:s uppskattningar 

fanns det 1972 ca. 155.000 arbetsanmälda invandrare i behov av utbildningen i 

landet. Man krävde således att alla dessa skulle få ta del av undervisningen.591  

 

Lagstiftningen och det fackliga missnöjet  

Utredningsförslaget presenterades som riksdagsproposition och omvandlades de-

cember 1972 till lag. Lagen skulle gälla från den 1 januari 1973. Arbetsgivarna 

ålades skyldigheten att skapa nödvändigt utrymme för att genomföra undervis-

ningen. Lagens begränsning till att gälla endast de invandrare som fick anställning 

efter lagens ikraftträdande föranledde också det missnöje inom fackföreningsrö-

relsen. Ett missnöje som i den fortsatta processen ägnades stort utrymme, vilket 

så småningom ledde till en tilläggsproposition i februari 1973 och lagstiftning i 

maj 1973. Diskussioner och förhandlingar ledde också till en förskjutning av den 

första lagens ikraftträdande ett halvt år framåt i tiden, till den 1 juli 1973 då ock-

så den andra lagen trädde i kraft.592 I förarbetet med propositionen förekom en 

                                                 
589 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1971, s 964, se motion nr 367. 
590 SOU 1971: 51 Invandrarnas utbildningssituation: Förslag om grundutbildning i 
svenska för vuxna invandrare, Stockholm 1971. Att företag med färre än fem anställda 
undandrogs berodde på risker för produktionsstörningar. 
591 ARAB 2964: F02: 03, se “LO kräver arbetsgivarbetald svenskundervisning för alla 
anställda invandrare” LO-nytt nr 93, 1971 10 15; ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, 
korrespondens, protokollskopior, arbetsmaterial 1970-1976.  
592 Motion 1972: 773 ”angående de fackliga organisationernas och studieförbundens 
ansvar för utbildningen av invandare” av Roland Sundgren, Maj-Britt Theorin, Ann-
Mari Laag, Magnus Persson, Over Karlsson, Sture Ericson, Anita Gradin, Eric Marcus-
son, Bengt Wiklund, Birgitta Dahl, Åke Gustavsson och Mats Hellström. För beteckning-
en av lagarna SFS 1972: 650 och SFS 1973: 238 se ovan fotnot 578.  
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företagen och planera SFI-undervisningen. Överenskommelsen förutsatte ett delat 

ansvar mellan statsmakterna, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna.586 

Innan de formella förhandlingarna i arbetsgruppen inleddes kom parterna, re-

dan den 30 november 1970, överens om en 200 timmars svenskundervisning var-

av de första 60 timmarna under betald arbetstid. Parterna var också överens om 

att invandrare med norska, danska eller finlandssvenska som modersmål, samt 

invandrare som redan hade deltagit i motsvarande utbildning och invandrare med 

tillfällig anställning inte skulle omfattas av överenskommelsen. Arbetsgivarna 

skulle lämna uppgifter till vederbörande instans i kommunen om sina invandrade 

anställda som inte behärskade svenska, samt rekommendera dessa anställda att 

delta i utbildningen.587  

När överenskommelsen offentliggjordes, hördes dock en del missnöjde röster. 

Vid 1971 års LO-kongress påpekade exempelvis Metalls Sven-Åke Klint att ar-

betsgivarna borde stå för en större del av kostnaderna än 60 timmar.588 Under 

kongressen förekom också andra förslag på hur de invandrade arbetarnas språk-

problem skulle lösas. Formuleringarna i dessa motioner tyder på ett stort missnö-

je hos en del aktörer inom fackföreningsrörelsen, men också på det akuta behovet 

av en lösning på segregations- och kommunikationsproblem på arbetsplatserna. 

Exempelvis ansåg Beklädnadsförbundet att arbetstillstånd inte borde beviljas för-

rän vederbörande genomgått en internatutbildning i svenska språket och om reg-

lerna på svensk arbetsmarknad. Kursen skulle vara mellan en månad och tre må-

nader och en uppföljningskurs på minst en månad skulle anordnas varje år. Kost-

naderna skulle bäras av arbetsgivarna genom extra arbetsgivaravgifter. LS mena-

de i sitt yttrande att ett sådant krav var orealistiskt och endast skulle lösa en del 

                                                 
586 I arbetsgruppen ingick Sven-Wilhelm Beckman, Olof Gustafsson och Per Zetterstedt 
från SAF samt Lars Ahlvarsson (ersatt av Harry Fjällström fr o m 1971 11 01), Knut 
Therus och Sigvard Nyström från LO. Arbetsgruppens sekreterare var Gösta Eberstein 
från SAF. Se ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, 
arbetsmaterial 1970-1976. 
587 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1970 11 30, se bilaga 1 till protokollet; 
ARAB 2964: F21: 01 Invandrarfrågor 1965-1972, ark Korrespondens, kursverksamhet, 
studiematerialsfrågor, deltagarförteckningar mm 1970-1972, se ”Riktlinjer för introduk-
tion i företagen och undervisningen i svenska för invandrare” (för samma dokument se 
ARAB 2964: F31: 36, Ark Invandrarfrågor 1970). Året innan, 1969, hade Metall och 
Verkstadsföreningen undertecknat en liknande överenskommelse om arbetsplatsintro-
duktion. Se LO-arkiv, Volym; invandrarfrågor, Björn Pettersson. Skrivelse ”Riktlinjer för 
introduktion av utländsk arbetskraft”. Under samma år knöt dessutom Fabriks och 
Byggnads liknande överenskommelser med sina respektive branschorganisationer. Dessa 
överenskommelser innehöll bestämmelser om information till de nyanställda invandrarna 
om arbetsmetoder, avlönings- och betalningsförhållanden, arbetstider, ordningsregler, 
arbetskläder, läkarkontroll, bostadsförhållanden, mantalsskrivning, uppehållstillstånd, 
anmälan till sjukförsäkring och om organisationerna på arbetsplatsen. 
588 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1971, s 969. 
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av problemen, eftersom den stora invandringen skedde inom den fria nordiska 

arbetsmarknaden som inte krävde några arbetstillstånd.589 LS yttrande tyder på 

att LO-ledningen också i detta sammanhang tycks uppfatta den fria nordiska in-

vandringen som ett problem. 

Den statliga Invandrarutredningen som tillsattes 1968 började i inledningen 

av 1970-talet publicera sitt resultat i olika delrapporter. I den första av dessa, 

”Invandrarnas utbildningssituation; Förslag om grundutbildning i svenska för 

vuxna invandrare”, presenterades ett förslag om att invandrare anställda i företag 

med fler än fem anställda skulle få laglig rätt till 240 timmars undervisning i 

svenska språket på betald arbetstid, att kommunerna skulle administrera utbild-

ningen och att den skulle arrangeras av studieförbunden i samarbete med arbets-

tagarorganisationer.590 LO vände sig mot inskränkningarna till företag med fler 

än fem anställda och menade att rätten till utbildningen borde gälla alla invand-

rare oavsett inom vilket företag man var anställd. Enligt LO:s uppskattningar 

fanns det 1972 ca. 155.000 arbetsanmälda invandrare i behov av utbildningen i 

landet. Man krävde således att alla dessa skulle få ta del av undervisningen.591  

 

Lagstiftningen och det fackliga missnöjet  

Utredningsförslaget presenterades som riksdagsproposition och omvandlades de-

cember 1972 till lag. Lagen skulle gälla från den 1 januari 1973. Arbetsgivarna 

ålades skyldigheten att skapa nödvändigt utrymme för att genomföra undervis-

ningen. Lagens begränsning till att gälla endast de invandrare som fick anställning 

efter lagens ikraftträdande föranledde också det missnöje inom fackföreningsrö-

relsen. Ett missnöje som i den fortsatta processen ägnades stort utrymme, vilket 

så småningom ledde till en tilläggsproposition i februari 1973 och lagstiftning i 

maj 1973. Diskussioner och förhandlingar ledde också till en förskjutning av den 

första lagens ikraftträdande ett halvt år framåt i tiden, till den 1 juli 1973 då ock-

så den andra lagen trädde i kraft.592 I förarbetet med propositionen förekom en 

                                                 
589 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1971, s 964, se motion nr 367. 
590 SOU 1971: 51 Invandrarnas utbildningssituation: Förslag om grundutbildning i 
svenska för vuxna invandrare, Stockholm 1971. Att företag med färre än fem anställda 
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anställda invandrare” LO-nytt nr 93, 1971 10 15; ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, 
korrespondens, protokollskopior, arbetsmaterial 1970-1976.  
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del interna skrivelser och förhandlingar mellan LO, ABF, SAP, representanter 

från departement samt vissa förbund, främst Metall.593  

Det skriftliga källmaterialet kring SFI-frågan tyder på en facklig-politisk sam-

verkan före tilläggspropositionens tillkomst. LO ville först diskutera propositio-

nens innehåll med representanter från arbetarrörelsens olika organisationer för 

att sedan överlämna sin eventuella kritik till närstående s-politiker innan den of-

fentliggjordes. Vid ett sådant möte mellan representanter från Inrikes- och Ut-

bildningsdepartementen, ABF och fackliga representanter i november 1972 vände 

LO sig emot tilläggspropositionens förslag på en uppdelning av utbildningen på 

90, 160 och 240 timmar beroende på invandrarnas förkunskaper i svenska. LO 

ansåg att det inte fanns något tillförlitligt instrument som kunde mäta invandrar-

nas kunskaper i svenska och att kostnadsfrågan inte skulle sätta gränsar för ut-

bildningens genomförande. LO:s representant Björn Pettersson menade att det var 

nödvändigt med ett anslag utan tak, för att kunna anpassa utbildningen efter be-

hovet. Bengt Lidal (Inrikesdepartementet) menade att det skulle bli svårt att få 

igenom tilläggspropositionen då det saknades tillförlitlig statistik om undervis-

ningsbehovet och kostnaden skulle uppgå till hela ca. 250-300 miljoner, som var 

omöjlig att lägga på ett budgetår.594 Det rörde sig, menade Lidal, om en undervis-

ning på mellan 3 och 3,5 miljoner studietimmar som borde förläggas på en period 

på 5-6 år.595 Bernt Johansson (Utbildningsdepartementet) framhöll vikten av att få 

till stånd en diskussion om behovet av språkundervisningen för att påvisa för Fi-

nansdepartementet och Kanslihuset att det fanns en bred opinion i frågan. Enligt 

ABF:s studierektor Inge Johansson skulle det inte vara ett större problem för ABF 

att planera en undervisning på 3 miljoner timmar fördelad på en period av fem 

år. Parterna var överens om att undervisningen på det lokala planet skulle plane-

ras gemensamt av de lokala fackliga organisationerna och ABF:s lokala avdel-

ningar.596 

                                                 
593 När förberedelserna om propositionens framläggande kantrades av diverse svårighe-
ter, var det oftast Metall som var den drivande kraften. Se ARAB 2964: F02: 02 Björn 
Petterssons korrespondens med Metall. 
594 250 till 300 miljoner kr 1972 omvandlat till dagens penningvärde räknat utifrån pris-
basbeloppet (1972 = 7300 kr och 2009 = 42 800 kr) är ca. 1 450 – 1 750 miljoner kr.  
595 Även om de invandrade arbetarna skulle gå utbildningen under betald arbetstid fanns 
det kostnader för de bildningsförbund som skulle genomföra utbildningen och lön till 
lärarna. 
596 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se ”Anteckningar från sammanträde onsdagen den 22 november 1972 angåen-
de invandrarundervisningen”. För samma typ av interna diskussioner se också LO-arkiv, 
Volym; invandrarfrågor, Björn Pettersson. Skrivelse från Metallindustriarbetareförbundet 
till Ombudsman Björn Pettersson, 1972 05 10; Se också Svensson, Olle ”Ensidig veten-
skap om invandrarproblem” i Fackföreningsrörelsen 1970, band II, s 354. 
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I början av februari 1973 skrev LO:s Lars Dannemyr till Inrikesdepartemen-

tets Jan Flood och rapporterade om en kartläggning som pågått sedan hösten 

1972 av invandrare i behov av svenskundervisning inom LO:s samtliga 17 FCO-

distrikt. Även om kartläggningen inte var helt avslutad menade Dannemyr att ett 

delresultat hade visat att 6.709 invandrare bland 48.495 fördelade på tolv FCO-

distrikt var i akut behov av undervisningen. Detta gav en procentsats på 13,8. 

Enligt Dannemyrs beräkningar innebar denna procentsats omsatt på antalet in-

vandrare i landet (358.840), att 49.520 personer var i behov av undervisning den 

1 januari 1972.597 

Ett par veckor efter Dannemyrs brev till Inrikesdepartementet gav LO, genom 

Björn Pettersson, sin syn på förslaget till tilläggspropositionen och konstaterade 

att lagtexten bl.a. borde innehålla klara beskrivningar av hur arbetsgivarna skulle 

förhandla med fackliga organisationer om undervisningens uppläggning, innehåll 

och genomförande: ”den nya propositionen måste innehålla en tvingande text om 

förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren”. Pettersson ville att denna skyldighet 

även skulle omfatta dem som fått sin rätt till undervisning reglerad i tidigare 

lag.598 Enligt LO var det således oacceptabelt om arbetsgivarna fick utrymme att 

genomföra utbildningen i egen regi.  

Enligt förslaget till tilläggspropositionen skulle arbetsgivarna ha skyldighet att 

skapa utrymme för sina invandrade anställda att påbörja undervisningen inom en 

femårsperiod. Pettersson varnade för detta och menade att spridningen av under-

visningen över tid bara kunde motiveras av undervisningskapaciteten. Risken var, 

menade han, att tidsfristen kunde användas av arbetsgivare för att fördröja ut-

bildningens genomförande. Han föreslog att formuleringen ”i princip när som 

helst under femårsperioden” skulle plockas bort från lagtexten. Pettersson vände 

                                                 
597 Se ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, ar-
betsmaterial, Se brev från LO till Inrikesdepartementet, 1973 02 07. Liknande undersök-
ningar hade tidigare genomförts av en del av förbunden. Fabriks kom 1970 fram till att 
minst 30 % av medlemmarna med invandrarbakgrund saknade kunskaper i svenska, 50 
procent förstod svenska till en del och 20 procent kunde hjälpligt behärska enklare 
svenska. Se LO-arkiv, Volym, Distriktsenheten, Kartläggning av invandrare inom LO 
området, 1972 - invandrarfrågor 1973-1974, se skrivelse från fabriksarbetareförbundet, 
"Kartläggning av antalet invandrare inom LO-området", 1972 09 19. I samma volym se 
också cirkulär 96/1972 ”kartläggning av antalet invandrare inom LO-området”, 1972 09 
05. Enligt Metalls beräkningar fanns det 153.000 invandrare i landet som var aktuella 
för utbildningen i slutet av 1972 varav 43.120 bland de egna medlemmarna. Se ARAB 
2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbetsmaterial 
1973-74, se rapport till LO 1972 10 12. För några av andra förbundens egna kartlägg-
ningar se också ARAB 2964: F21: 07. 
598 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se brev till Inrikesdepartementet ”Förslag till proposition i svenskundervisning 
för invandrare” 1973 02 21. 
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del interna skrivelser och förhandlingar mellan LO, ABF, SAP, representanter 

från departement samt vissa förbund, främst Metall.593  

Det skriftliga källmaterialet kring SFI-frågan tyder på en facklig-politisk sam-

verkan före tilläggspropositionens tillkomst. LO ville först diskutera propositio-
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ansåg att det inte fanns något tillförlitligt instrument som kunde mäta invandrar-

nas kunskaper i svenska och att kostnadsfrågan inte skulle sätta gränsar för ut-

bildningens genomförande. LO:s representant Björn Pettersson menade att det var 

nödvändigt med ett anslag utan tak, för att kunna anpassa utbildningen efter be-

hovet. Bengt Lidal (Inrikesdepartementet) menade att det skulle bli svårt att få 

igenom tilläggspropositionen då det saknades tillförlitlig statistik om undervis-

ningsbehovet och kostnaden skulle uppgå till hela ca. 250-300 miljoner, som var 

omöjlig att lägga på ett budgetår.594 Det rörde sig, menade Lidal, om en undervis-

ning på mellan 3 och 3,5 miljoner studietimmar som borde förläggas på en period 

på 5-6 år.595 Bernt Johansson (Utbildningsdepartementet) framhöll vikten av att få 

till stånd en diskussion om behovet av språkundervisningen för att påvisa för Fi-

nansdepartementet och Kanslihuset att det fanns en bred opinion i frågan. Enligt 
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ras gemensamt av de lokala fackliga organisationerna och ABF:s lokala avdel-

ningar.596 

                                                 
593 När förberedelserna om propositionens framläggande kantrades av diverse svårighe-
ter, var det oftast Metall som var den drivande kraften. Se ARAB 2964: F02: 02 Björn 
Petterssons korrespondens med Metall. 
594 250 till 300 miljoner kr 1972 omvandlat till dagens penningvärde räknat utifrån pris-
basbeloppet (1972 = 7300 kr och 2009 = 42 800 kr) är ca. 1 450 – 1 750 miljoner kr.  
595 Även om de invandrade arbetarna skulle gå utbildningen under betald arbetstid fanns 
det kostnader för de bildningsförbund som skulle genomföra utbildningen och lön till 
lärarna. 
596 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se ”Anteckningar från sammanträde onsdagen den 22 november 1972 angåen-
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Volym; invandrarfrågor, Björn Pettersson. Skrivelse från Metallindustriarbetareförbundet 
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sig också mot förslaget att flyktingar som genomgått SFI-undervisning på AMS:s 

mottagningscentraler skulle undantas rätten när de tog anställning. Han menade 

att detta förutsatte att denna utbildning i högre grad än tidigare skulle ge utrym-

me åt insikter i samhälls- och fackliga frågor.599 Just detta om samhälls- och fack-

liga frågor i utbildningen skulle senare komma att bli en av tvistfrågorna mellan 

LO och arbetsgivarna. 

I samband med en konferens mellan fackförbundens studiesekreterare, LO-

skolorna, Brevskolan, SAP och Unga Örnars riksförbund om SFI-frågan i januari 

1973 framhöll Pettersson att lagen hade utformats utifrån generella förutsätt-

ningar och inte tagit hänsyn till lokala förhållandena. Detta var, menade han, en 

brist ur fackligt perspektiv. Att undervisningen förlades till en femårsperiod kun-

de Pettersson acceptera, inte i första hand för att produktionen inte skulle störas 

utan framför allt p.g.a. finansieringsförutsättningar och för att hitta lämpliga cir-

kelledare. Hela undervisningen skulle ske under betald arbetstid, men lagen gav 

möjlighet att efter förhandlingar förlägga undervisningen på fritid. Detta var oac-

ceptabelt för Pettersson, men om så skulle ske, menade han, så borde de fackliga 

organisationerna i samband med förhandlingarna ta upp en diskussion om barn-

passningen för invandrarkvinnorna så att dessa kunde delta i utbildningen.600 Val 

av undervisningslärare, eller cirkelledare, som Pettersson uttryckte det skulle visa 

sig vara ytterligare en av de svåra tvisterna mellan parterna. 

I ett nytt brev till Inrikesdepartementet 1974 menade Lars Dannemyr, med 

hänvisning till den pågående kartläggningen, att uppskattningsvis 150.000 in-

vandrarmedlemmar inom LO var i behov av svenskundervisning. Man uppskat-

tade att ungefär 50.000 invandrare som inte var organiserade samt ca. 40.000 

inom TCO området också var i behov av undervisningen. Detta gav en siffra på 

240.000 personer. Även bland de ca. 260.000 naturaliserade invandrarna antog 

han att en stor andel var i behov av undervisningen då man hade slopat det s.k. 

språkkriteriet i medborgarskapsansökningarna.601  

                                                 
599 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se brev till Inrikesdepartementet ”Förslag till proposition i svenskundervisning 
för invandrare” 1973 02 21. 
600 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se ”Protokoll från studiesekreterarkonferensen den 11 januari 1973”. 
601 Se ARAB 2964: F21: 06. Se även ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmark-
nadspolitiska enheten, Se Hausers brev till ABF 1974 10 02 för liknande siffror. Denna 
kartläggning startades 1972 och genomfördes som ett delprojekt i STULO-utredningen. I 
början tänkte man att utgå ifrån FCO-distrikten och utöver att redovisa antalet invand-
rare inom LO också samla in information om ursprungsland, bosättningsort, arbetsplats 
och organisationstillhörighet bland invandrarna för att kunna förtydliga de fackliga kra-
ven i SFI-frågan. När utredarna inte fick tillfredsställande resultat av FCO-distrikten, 
försökte utredarna 1973 genomföra en nationell enkät inom LO-förbunden för att ta 
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Resultatet 
Enligt lagtexten, SFS 1972: 650, skulle alla invandrare som fick anställning efter 

utgången av 1972 få rätt till 240 timmars ledighet för att genomgå språkutbild-

ningen under arbetstid. Studierna skulle bedrivas i studiecirkelform och påbörjas 

inom 60 dagar efter anställningen. Grundförutsättningen var att man hade arbets-

tillstånd och var anställd. Om invandraren i fråga befriades från skyldigheten att 

ha arbetstillstånd (läs finsktalande), krävdes att han/hon var kyrkobokförd i lan-

det. Lagen utelämnade förutom arbetstagare med finlandssvenska, norska eller 

danska som modersmål, de som hade tillräckliga kunskaper i svenska och de som 

hade ett tillfälligt arbete i arbetsgivarens hushåll. För deltidsarbetare skulle ut-

bildningen motsvara arbetstiden i förhållande till heltid. Enligt lagen skulle un-

dervisningen ske under arbetstid, men den kunde delvis förläggas på fritid om de 

lokala parterna var överens om detta. Arbetsgivare som inte fullföljde föreskrif-

terna skulle kunna bli skyldiga att ersätta arbetstagaren, även för icke ekonomis-

ka skador. Arbetsplatsskador p.g.a. språkbrister kunde anmälas, dock inom lop-

pet av två år efter skadans uppkomst. Lagen lade alltjämt ansvaret för administ-

rationen på kommunerna, men SÖ fick huvudansvaret. Undervisningen skulle 

även fortsättningsvis bedrivas av studieförbunden i samverkan med berörda ar-

betstagarorganisationer. Rekryteringen skulle skötas av de fackliga organisatio-

nerna.602 

Enligt den kompletterande lagen, SFS 1973: 238, skulle ”de gamla invandrar-

na” få rätt till 160 eller 240 timmars utbildning beroende på förkunskaperna. De 

som tidigare fått minst 240 lektionstimmars svenskundervisning och för detta fått 

ersättning av sin arbetsgivare skulle undantas från lagen. De som med ersättning 

                                                                                                                                               
reda på antalet invandrare. 1975 kom de fram till att det arbete och den tid som kart-
läggningen krävde var i förhållande till behovet alltför omfattande. Dessutom hade för-
bunden inte fört någon statisk över antalet invandrare bland sina medlemmar, den in-
formationen man kunde samla in kunde inom kort tid bli inaktuell p.g.a. rörligheten på 
arbetsmarknaden. Vidare var de siffror man fick från förbunden inte tillförlitliga utan 
var grundade på avdelningarnas uppskattningar. I de flesta fall hade förbunden endast 
rapporterat de invandrare med ett icke-nordiskt språk som modersmål de kommit i kon-
takt med. Det fanns alltså inte några tillförlitliga siffror och de siffror som SIV, AMS och 
SCB hade tillgång till var svåra att översätta till fackliga medlemsförhållanden eller så tog 
dessa siffror inte hänsyn till naturaliserade invandrare. Kartläggningen lades ner. Se 
ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, se ”Noteringar förda vid sam-
manträde med Arbetsgruppen för facklig utbildning av invandrare”, 1972 09 28; ARAB 
2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 
1974-1976, se ”Rapport – STULO:s arbetsgrupp för översyn av invandrarundervisning, 
facklig invandrarutbildning och invandrarinformation” 1975 02 03, s 3. I samma volym 
se ”Förslag till utbildning av invandrarkommittéer”, s 2f, 1976 05 20 och rapporten 
”Facklig invandrarinformation”, 1976 02 16, s 2ff. 
602 LO-arkiv, Volym; Distriktsenheten. Kartläggning av invandrare inom LO området, 
1972 - invandrarfrågor 1973-1974, PM ”svensk undervisning för invandrare”. 
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601 Se ARAB 2964: F21: 06. Se även ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmark-
nadspolitiska enheten, Se Hausers brev till ABF 1974 10 02 för liknande siffror. Denna 
kartläggning startades 1972 och genomfördes som ett delprojekt i STULO-utredningen. I 
början tänkte man att utgå ifrån FCO-distrikten och utöver att redovisa antalet invand-
rare inom LO också samla in information om ursprungsland, bosättningsort, arbetsplats 
och organisationstillhörighet bland invandrarna för att kunna förtydliga de fackliga kra-
ven i SFI-frågan. När utredarna inte fick tillfredsställande resultat av FCO-distrikten, 
försökte utredarna 1973 genomföra en nationell enkät inom LO-förbunden för att ta 

 

 251

Resultatet 
Enligt lagtexten, SFS 1972: 650, skulle alla invandrare som fick anställning efter 

utgången av 1972 få rätt till 240 timmars ledighet för att genomgå språkutbild-

ningen under arbetstid. Studierna skulle bedrivas i studiecirkelform och påbörjas 

inom 60 dagar efter anställningen. Grundförutsättningen var att man hade arbets-

tillstånd och var anställd. Om invandraren i fråga befriades från skyldigheten att 

ha arbetstillstånd (läs finsktalande), krävdes att han/hon var kyrkobokförd i lan-

det. Lagen utelämnade förutom arbetstagare med finlandssvenska, norska eller 

danska som modersmål, de som hade tillräckliga kunskaper i svenska och de som 

hade ett tillfälligt arbete i arbetsgivarens hushåll. För deltidsarbetare skulle ut-

bildningen motsvara arbetstiden i förhållande till heltid. Enligt lagen skulle un-

dervisningen ske under arbetstid, men den kunde delvis förläggas på fritid om de 

lokala parterna var överens om detta. Arbetsgivare som inte fullföljde föreskrif-

terna skulle kunna bli skyldiga att ersätta arbetstagaren, även för icke ekonomis-

ka skador. Arbetsplatsskador p.g.a. språkbrister kunde anmälas, dock inom lop-

pet av två år efter skadans uppkomst. Lagen lade alltjämt ansvaret för administ-

rationen på kommunerna, men SÖ fick huvudansvaret. Undervisningen skulle 

även fortsättningsvis bedrivas av studieförbunden i samverkan med berörda ar-

betstagarorganisationer. Rekryteringen skulle skötas av de fackliga organisatio-

nerna.602 

Enligt den kompletterande lagen, SFS 1973: 238, skulle ”de gamla invandrar-

na” få rätt till 160 eller 240 timmars utbildning beroende på förkunskaperna. De 

som tidigare fått minst 240 lektionstimmars svenskundervisning och för detta fått 

ersättning av sin arbetsgivare skulle undantas från lagen. De som med ersättning 

                                                                                                                                               
reda på antalet invandrare. 1975 kom de fram till att det arbete och den tid som kart-
läggningen krävde var i förhållande till behovet alltför omfattande. Dessutom hade för-
bunden inte fört någon statisk över antalet invandrare bland sina medlemmar, den in-
formationen man kunde samla in kunde inom kort tid bli inaktuell p.g.a. rörligheten på 
arbetsmarknaden. Vidare var de siffror man fick från förbunden inte tillförlitliga utan 
var grundade på avdelningarnas uppskattningar. I de flesta fall hade förbunden endast 
rapporterat de invandrare med ett icke-nordiskt språk som modersmål de kommit i kon-
takt med. Det fanns alltså inte några tillförlitliga siffror och de siffror som SIV, AMS och 
SCB hade tillgång till var svåra att översätta till fackliga medlemsförhållanden eller så tog 
dessa siffror inte hänsyn till naturaliserade invandrare. Kartläggningen lades ner. Se 
ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, se ”Noteringar förda vid sam-
manträde med Arbetsgruppen för facklig utbildning av invandrare”, 1972 09 28; ARAB 
2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 
1974-1976, se ”Rapport – STULO:s arbetsgrupp för översyn av invandrarundervisning, 
facklig invandrarutbildning och invandrarinformation” 1975 02 03, s 3. I samma volym 
se ”Förslag till utbildning av invandrarkommittéer”, s 2f, 1976 05 20 och rapporten 
”Facklig invandrarinformation”, 1976 02 16, s 2ff. 
602 LO-arkiv, Volym; Distriktsenheten. Kartläggning av invandrare inom LO området, 
1972 - invandrarfrågor 1973-1974, PM ”svensk undervisning för invandrare”. 
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från arbetsgivare deltagit i undervisning under minst 80 men inte 240 timmar 

skulle få rätt till 160 timmars undervisning. Arbetsgivarna skulle före utgången av 

juni 1978 bereda dessa arbetstagare möjlighet till ledighet för att påbörja under-

visningen. Parterna skulle träffa avtal om ledighetens förläggning under femårspe-

rioden. Arbetsgivarna ålades skyldigheten att informera sina arbetstagare om de-

ras rättigheter senast den 30 september 1973. Lagen omöjliggjorde för invandrar-

na att frånsäga sin rätt till undervisning. Även uppsägningar p.g.a. att en arbets-

tagare begärde att utnyttja sin rätt skulle ogiltigförklaras.603 

Den kompletterande lagen omfattade alla typer av anställningar, även sä-

songs- och deltidsanställda. Undantaget var feriearbete eller annat arbete av till-

fällig karaktär, t.ex. montagearbete och anställning i enskilt hushåll. SÖ skulle 

framställa testmaterial för att bedöma de aktuella anställdas förkunskaper. Testet 

skulle bestå av en skriftlig del på 30 minuter och en muntlig del på fem minuter 

och anordnas av bildningsförbunden, som också skulle ordna testledare och tolk. 

Utifrån testresultatet skulle testledaren rekommendera antal undervisningstimmar 

på 0, 160 eller 240 timmar. Företag och lokal facklig organisation skulle därefter 

förhandla om undervisningens omfattning och dess genomförande. Vid tvister om 

testresultatet skulle endast den muntliga delen göras om och spelas in. Inspelat 

band skulle därefter sändas till SÖ för ett avgörande beslut om antalet undervis-

ningstimmar. Studierna skulle bedrivas så nära arbetsplatsen som möjligt, men 

vid eventuell restid skulle det räknas som löneförlust. Lektionstimmen skulle vara 

45 minuter, men vid beräkning av lönen skulle en lektionstimme omfatta en hel 

arbetstimme. Ersättningen under utbildningstiden skulle inte understiga respekti-

ve anställds timlön.604 

Lagen om SFI skapade med största sannolikhet, trots de ringa antal timmar 

som utbildningen omfattade, en möjlighet för invandrarna att lära sig det svenska 

språket på ett skapligt sätt och underlättade kommunikationen med deras kolle-

gor och ute i samhället. Genomförandet av utbildningen var dock inte smärtfri. I 

källmaterialet redovisas ständiga intressekonflikter mellan parterna och anklagel-

ser om att inte följa lagen, samt försöka tolka lagen till egen favör. Till dessa pro-

blem och intressekonflikter skall jag återkomma längre fram, men innan dess vill 

jag ta upp ABF:s roll i processen.  
                                                 
603 Se också ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, 
arbetsmaterial 1970-1976, se ”Förslag till princip PM om invandrarundervisningen”. 
604 ARAB 2964: F02: 03 Svenskundervisning för invandrare – Urs Hauser, se ”PM 
Svenskundervisning för invandrare” 1973 01 29; ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskun-
dervisning för invandrare: PM, rapporter, arbetsmaterial, Se Metalls cirkulär, Cr 
14/1973, till ”Styrelserna för förbundets avdelningar, sektioner och verkstadsklubbar”, 
1973 04 12; ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, se ABF skrivelse 
”Fackmannamedverkan”, 1973 11 16. 
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ABF:s roll och förberedelser för undervisningen 
Enligt lagen skulle SFI-utbildningen arrangeras av bildningsförbunden. För ABF 

innebar detta en möjlighet för utökad verksamhet. Bildningsförbundet var invol-

verat i utbildningen redan från början och under åren kom man att skaffa sig en 

nästintill monopolposition i genomförandet av utbildningen. Det finns därför an-

ledning att ägna utrymme åt ABF:s roll i utbildningen, främst LO:s relation till 

ABF i samband med denna process.  

I början av februari 1971 skrev ABF:s studierektor Inge Johansson och för-

bundsexpedit William Brandt till LO:s informationsansvarige i invandrarfrågor 

Jalmar Rantanen, att invandrarundervisningen hade börjat bli stor under de sena-

re åren, men att endast 35 procent av utbildningen genomfördes i ABF:s regi trots 

att minst 70 procent av invandrarna var medlemmar i LO-förbund eller arbetade 

inom LO-området. Som arbetarrörelsens bildningsförbund borde man ta en större 

andel av utbildningen menade Johansson och Brandt. De uppmärksammade Ran-

tanen om att lagförslaget öppnade en möjlighet för fackföreningsrörelsen att 

komma i närmare kontakt med invandrarna då var sjätte undervisningstimme 

skulle varvas med en lektionstimme i samhällskunskap. Johansson och Brandt 

konstaterade att om utbildningen genomfördes av ABF så skulle de anstränga sig 

för att denna del av undervisningen skulle få en stark anknytning till den fackliga 

rörelsen och de skulle också bereda utrymme för fackliga förtroendemän i under-

visningen: 

 
På detta sätt kan fackföreningsfolket på ett tidigt stadium och under avspända 

former bygga upp personliga och förtroendefulla kontakter med invandrargrup-

per, vilkas intressen på arbetsplatsen de har att bevaka. ABF vill självfallet bedri-

va denna verksamhet i samförstånd med fackföreningsrörelsen.605 

 

ABF visade här en stark självmedvetenhet, men också sin unika roll inom arbetar-

rörelsen som en identitetsskapande aktör. Med tanke på den fackliga invandrar-

politik som LO skissade på vid denna tid och de insocialiseringsambitioner orga-

nisationen visade tecken på att ha för de invandrade arbetarna, borde ABF:s för-

slag ha fått positiv respons av LO, vilket SFI-frågans utveckling också pekar på. 

Före SFI-lagen kunde invandrarna själva välja studieförbund eller så var de 

tvungna att gå efter arbetsgivarnas rekommendationer. Denna praxis förklarar till 

en viss del Johansson och Brandts missnöje. Det fanns tydligen också ett missnöje 

                                                 
605 ARAB 2964: F21: 01 Invandrarfrågor 1965-1972, ark Korrespondens, kursverksam-
het, studiematerialsfrågor, deltagarförteckningar mm 1970-1972, se ABF:s brev till Jal-
mar Rantanen 1971 02 04.  
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603 Se också ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, 
arbetsmaterial 1970-1976, se ”Förslag till princip PM om invandrarundervisningen”. 
604 ARAB 2964: F02: 03 Svenskundervisning för invandrare – Urs Hauser, se ”PM 
Svenskundervisning för invandrare” 1973 01 29; ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskun-
dervisning för invandrare: PM, rapporter, arbetsmaterial, Se Metalls cirkulär, Cr 
14/1973, till ”Styrelserna för förbundets avdelningar, sektioner och verkstadsklubbar”, 
1973 04 12; ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, se ABF skrivelse 
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605 ARAB 2964: F21: 01 Invandrarfrågor 1965-1972, ark Korrespondens, kursverksam-
het, studiematerialsfrågor, deltagarförteckningar mm 1970-1972, se ABF:s brev till Jal-
mar Rantanen 1971 02 04.  
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över detta hos LO. I Veckobladet (ett informationsblad för invandrare på svenska 

och på de större invandrarspråken finska, serbokroatiska och grekiska), togs det-

ta förhållande upp i slutet av 1971 och invandrarmedlemmarna uppmanades att 

söka sig till ABF för att läsa svenska: 

 
Undervisningen i svenska innehåller också orienteringsfrågor om det svenska 

samhället och delvis på grund av det är det inte alldeles betydelselöst viket studie-

förbund man väljer. Här liksom i andra fall är det naturligt för arbetstagare som 

är organiserade i LO-anslutna fackförbund att söka sig till arbetarnas bildnings-

förbund, ABF.606 

 

Mot denna bakgrund är det förståeligt att ABF sökte sig till LO för att skapa sig 

en plats i den nya SFI-utbildningen. Båda organisationerna hade nytta av ett sam-

arbete. Genom detta kunde LO få bättre förutsättningar att insocialisera de in-

vandrade arbetarna, vilket dock krävde en del förberedelser inför lagens ikraft-

trädande. I samband med sammanträdet mellan representanter från Inrikes- och 

Utbildningsdepartementen, ABF och fackliga representanter i november 1972 (se 

ovan) diskuterades också en del förberedelser och ABF åtog sig uppgiften att skis-

sa på en aktionsplan. Enligt det förslag ABF presenterade i början av 1973 kräv-

des ett tätt samarbete mellan ABF:s lokala avdelningar och fackliga organisatio-

ner för att kunna genomföra en utbildning för 150.000 invandrare fördelad på en 

period på fem år. Detta innebar att 30.000 personer skulle gå utbildningen per år 

fördelade i grupper på tio deltagare. Med 240 timmars undervisning innebar det-

ta en administration av 720.000 studietimmar varje år. Eftersom invandrarnas 

fördelning över landet var varierande kunde siffrorna inte omsättas utan att varje 

ABF-avdelning skaffade sig en överblick över de lokala förhållandena.607 I sam-

ordnade konferenser mellan lokala fackliga organisationer och ABF-avdelningar 

skulle samarbetet planeras, antalet ”gamla” och ”nya” invandrare (som omfatta-

des av de två olika lagarna) i behov av utbildningen beräknas, utbildning av lära-

re för den fackliga informationen och samhällsorienteringen planeras, expan-

sionsmöjligheter för verksamheten och informationskanaler för att komma i kon-

takt med berörda invandrare diskuteras. Den samhällsorienterande utbildningen 

skulle ske med hjälp av tolkar och dessa skulle, liksom cirkelledarna, rekryteras i 

                                                 
606 ARAB 2964: F21: 04 Ark Veckoinformation från LO på finska, serbokroatiska och 
grekiska. Se ”Invandrare och studieförbund” vecka 50, 1971. 
607 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se Skrivelse från ABF ”Svenska för invandrare – aktionsplan, förslag 2” 1973 
01 02. 

 

 255

samråd med de fackliga organisationerna. Utvalda lärare för facklig information 

skulle gå en tvådagars kurs för att skaffa sig nödvändiga kunskaper.608  

En förutsättning för att ABF skulle kunna genomföra utbildningen för de 

”gamla” invandrarna på den utsatta tiden på fem år var att kostnaderna för lä-

rarlöner, administration, lokaler och ledarutbildning kunde täckas. Dessa kostna-

der uppskattades till drygt 290 miljoner kronor.609  

Eftersom en så pass omfattande utbildning skulle komma att göra anspråk på 

ett stort antal cirkelledare och ABF inte hade tillräcklig många anställda för att 

klara av utbildningen, presenterade man också ett förslag på en cirkelledarutbild-

ning för att utbilda lärare till SFI-utbildningen. De egenskaper som man ville att 

de blivande SFI-lärarna skulle ha var följande: 

 

• Ha erfarenheter och egenskaper för att kunna fungera som en demokratisk 

cirkelledare. 

• Behärska svenska språket väl i tal och skrift och vara medveten om dess kon-

struktion. 

• Ha den grundutbildning som krävdes för att kunna undervisa. 

• Ha god orientering i det svenska arbets- och samhällslivet och en positiv in-

ställning till fackliga organisationer som han/hon skulle samarbeta med.610 

 

ABF var således medveten om bristerna i sina resurser. I en promemoria inför 

konferensen med fackförbundens studiesekreterare, LO-skolorna, Brevskolan, 

SAP och Unga Örnars riksförbund om SFI-utbildningen januari 1973 (se ovan), 

skrev man att en central samordning för rekrytering av cirkelledare var nödvän-

digt för att man skulle kunna genomföra undervisningen i den omfattning som 

det diskuterats:  

                                                 
608 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se Skrivelse från ABF ”Svenska för invandrare – aktionsplan, förslag 2” 1973 
01 02; ARAB 2964: F21: 04 Skrivelse från ABF ”Förslag till dagordning mellan berörda 
fackliga organisationer och ABF avdelning”, 1973 01 02; se också ARAB 2964: F02: 02 
Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, arbetsmaterial 1970-1976, se ”För-
slag till princip PM om invandrarundervisningen”. ABF planerade också att anlita elva 
invandrarkonsulenter för att tillsammans med distriktsfunktionärer bl.a. planera cirkel-
ledarkurserna och genomföra dessa utbildningar. För detta se ARAB 2964: F21: 04 Ark 
Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbetsmaterial, Se ”Ekonomiska vill-
kor för invandrarkonsulenterna 1972/73”, 1972 11 15. 
609 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se ABF PM Sch/LJ, 1972 11 27. 290 miljoner omräknat till dagens penningvär-
de utifrån prisbasbeloppet (1972 = 7300 kr och 2009 = 42 800 kr) är 1 700 miljoner.  
610 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se Skrivelse från ABF ”Svenska för invandrare – aktionsplan, förslag 2”, 1973 
01 02. Här kan man observera den sista egenskapen som ABF efterfrågade. Standart 
formuleringen för anställda i SAP har varit att ”dela rörelsens värderingar”. 
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607 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se Skrivelse från ABF ”Svenska för invandrare – aktionsplan, förslag 2” 1973 
01 02. 
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samråd med de fackliga organisationerna. Utvalda lärare för facklig information 

skulle gå en tvådagars kurs för att skaffa sig nödvändiga kunskaper.608  

En förutsättning för att ABF skulle kunna genomföra utbildningen för de 
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• Ha erfarenheter och egenskaper för att kunna fungera som en demokratisk 

cirkelledare. 

• Behärska svenska språket väl i tal och skrift och vara medveten om dess kon-

struktion. 

• Ha den grundutbildning som krävdes för att kunna undervisa. 

• Ha god orientering i det svenska arbets- och samhällslivet och en positiv in-

ställning till fackliga organisationer som han/hon skulle samarbeta med.610 

 

ABF var således medveten om bristerna i sina resurser. I en promemoria inför 

konferensen med fackförbundens studiesekreterare, LO-skolorna, Brevskolan, 

SAP och Unga Örnars riksförbund om SFI-utbildningen januari 1973 (se ovan), 

skrev man att en central samordning för rekrytering av cirkelledare var nödvän-

digt för att man skulle kunna genomföra undervisningen i den omfattning som 

det diskuterats:  

                                                 
608 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se Skrivelse från ABF ”Svenska för invandrare – aktionsplan, förslag 2” 1973 
01 02; ARAB 2964: F21: 04 Skrivelse från ABF ”Förslag till dagordning mellan berörda 
fackliga organisationer och ABF avdelning”, 1973 01 02; se också ARAB 2964: F02: 02 
Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, arbetsmaterial 1970-1976, se ”För-
slag till princip PM om invandrarundervisningen”. ABF planerade också att anlita elva 
invandrarkonsulenter för att tillsammans med distriktsfunktionärer bl.a. planera cirkel-
ledarkurserna och genomföra dessa utbildningar. För detta se ARAB 2964: F21: 04 Ark 
Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbetsmaterial, Se ”Ekonomiska vill-
kor för invandrarkonsulenterna 1972/73”, 1972 11 15. 
609 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se ABF PM Sch/LJ, 1972 11 27. 290 miljoner omräknat till dagens penningvär-
de utifrån prisbasbeloppet (1972 = 7300 kr och 2009 = 42 800 kr) är 1 700 miljoner.  
610 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se Skrivelse från ABF ”Svenska för invandrare – aktionsplan, förslag 2”, 1973 
01 02. Här kan man observera den sista egenskapen som ABF efterfrågade. Standart 
formuleringen för anställda i SAP har varit att ”dela rörelsens värderingar”. 
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Den undervisning som följde av dessa lagar och avtal är av en sådan omfattning 

att den ställer stora krav på såväl fackföreningarnas och ABF:s resurser. För att 

klara av situationen både kvantitets- och kvalitetsmässigt är samråd och samord-

ning både centralt och lokalt nödvändiga. Detta samarbete kan gälla avtal, rap-

portering, cirkelledarrekrytering, information och studiernas innehåll.611 

 

Under själva konferensen konstaterade Svante Sjöström, från Metall, att uppdel-

ningen mellan de invandrade arbetarna utifrån anställning före (gamla) och efter 

den 1 januari 1973 (nya) medförde ett visst besvär i informationsspridningen på 

lokal nivå, eftersom förbunden var tvungen att informera två gånger. Enligt Sjö-

ström förekom dessutom olika uppfattningar på lokal nivå om vem som skulle 

ansvara för utbildningen. Många fackklubbar tyckte inte att det var absolut nöd-

vändigt att ABF tog hand om hela undervisningen, de tyckte att det var bra med 

en viss konkurrens. För att bemöta dessa uppfattningar var det enligt Sjöström 

viktigt att förbunden hade en enad ståndpunkt. Dessa uppfattningar upprörde 

Inge Johannson (ABF), som tyckte att SFI-undervisningen borde ses som vilken 

facklig utbildning som helst och att det därför var en självklarhet att ABF skulle 

ta hand om den. ABF:s andra representant vid konferensen, Kent Jacobsson, tog 

upp vikten av att de fackliga organisationerna skulle få inflytande över rekryte-

ringen av cirkelledarna så att ”rätta personer” tog hand om undervisningen. Sjö-

ström höll med Jacobsson om rekrytering av cirkelledare, men tillade att ”man 

för undervisningen bör ta personer från den fackliga rörelsen och inte arbetslösa 

akademiker”. Jacobsson ansåg vidare att det var viktigt att fackliga representan-

ter tog hand om den fackliga informationen för att knyta närmare kontakter med 

invandrarna. När det gäller undervisningsmaterialet så skulle detta tas fram av 

arbetarrörelsens eget förlag Brevskolan. Enligt Björn Pettersson var det nödvän-

digt med ett så nära samarbete som möjligt mellan ABF och förbunden för att 

”dra i hamn SFI-undervisningen”.612 I denna diskussion ser vi tydliga ambitioner 

för invandrarnas insocialisering i fackföreningsrörelsen.  

Kravet på SFI-lärarna, att dessa skulle rekryteras inom rörelsen och att ”ar-

betslösa akademiker” inte skulle beredas utrymme, förekom också i andra sam-

manhang. I samband med invandrarrådets första sammanträde framhöll ordfö-

                                                 
611 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se Skrivelse från ABF ”Till deltagarna i studiesekreterarkonferensen den 11 
januari 1973”. 
612 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se ”Protokoll från studiesekreterarkonferensen”, 1973 01 11. 
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rande Pettersson att ”man bett ABF vara restriktiv vid anställningen av lärare för 

att förhindra att man får personer från vänstergrupperna”.613  

SAF väntade inte alltför länge med att reagera på ABF:s aktionsplan. I februa-

ri 1973 skrev SAF:s Curt-Stefan Giesecke till statsrådet och chefen för Inrikesde-

partementet R. Johansson att arbetsmarknadens parter var överens om värdet av 

SFI-undervisningen för invandrare, samhället och företagen och att SAF anslutit 

sig till principen om 240 timmars undervisning, samt i olika sammanhang begärt 

att statsmakterna skulle ge frågan en skyndsam behandling. Giesecke hänvisade 

till den statliga utredning som hade lett till SFI-lagen och vilka krav som hade 

ställts på de lärare som skulle undervisa invandrarna. Dessa lärare skulle enligt 

utredningen, menade Giesecke, inte endast ha allmän lärarutbildning utan även 

utbildning för undervisning i svenska som främmande språk samt ha en god sam-

hällsorientering. Om dessa lärare hade kunskaper i invandrarnas modersmål och 

om deras ursprungsländer skulle det ses som en fördel. Därför, menade han, att 

vid utformningen av nya kompetenskrav borde de i svenskundervisningen redan 

aktiva lärarna få möjlighet att efter kompletterande utbildning fortsätta sin verk-

samhet. Samhällsinformationen som skulle bli integrerad i undervisningsmateria-

let ställde inte större krav på lärarna eftersom den skulle vara av elementär karak-

tär, men för avsnittet om arbetsliv och det fackliga arbetet skulle läraren utnyttja 

utomstående expertis. Det borde enligt Giesecke vara en angelägenhet för stats-

makten att undervisningen även i praktiken organiserades och utformades på ett 

sätt som motsvarade de uppsatta målen, eftersom utbildningen skulle ta ca. 250-

300 miljoner kronor skattemedel,614 eller räknat i dagens värde mellan 1450 och 

1750 miljoner i anspråk, vilket kan tyckas vara ett värdefullt tillskott till ABF och 

bör tas med i analysen av bildningsförbundets engagemang i SFI-utbildningen. 

Undervisningen var före lagstiftningen jämnt fördelad mellan studieförbun-

den. ABF hade dock, enligt Giesecke, inte lyckats fylla den kvot som tilldelats 

förbundet 1972, men gjorde i sin ”aktionsplan” anspråk på hela den framtida 

språkundervisningen för invandrarna. En monopolisering av utbildningen hos 

ABF skulle minska andra studieförbunds, liksom företagens, möjligheter att på-

verka utvecklingen. Han ansåg att detta var anmärkningsvärt ur kvalitetssyn-

punkt. Giesecke var dessutom tveksam till att ABF skulle klara av en mångdubb-

ling av sina studietimmar. Han var vidare också orolig över att ABF ville rekryte-

ra cirkelledarna bland arbetarrörelseorganisationer (fackföreningar, kvinnoklub-

                                                 
613 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Invandrarrådets mötesprotokoll, 1973 01 11. 
614 ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och utgående, 1973-
1975, 1978, Se SAFs: brev till Statsrådet och Chefen för Inrikesdepartementet”, 1973 02 
19. 
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611 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se Skrivelse från ABF ”Till deltagarna i studiesekreterarkonferensen den 11 
januari 1973”. 
612 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se ”Protokoll från studiesekreterarkonferensen”, 1973 01 11. 
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613 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Invandrarrådets mötesprotokoll, 1973 01 11. 
614 ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och utgående, 1973-
1975, 1978, Se SAFs: brev till Statsrådet och Chefen för Inrikesdepartementet”, 1973 02 
19. 
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bar och SSU-klubbar) i stället för att utnyttja de befintliga språklärarna med pe-

dagogiska färdigheter: 

 
De obefintliga kraven på språkliga kunskaper och pedagogisk utbildning torde 

endast i begränsad utsträckning kunna kompenseras genom den utbildning som 

enligt aktionsprogrammet är ”önskvärd” att varje cirkelledare får innan han bör-

jar undervisa. Den utbildningen räknas varken i år, månader eller veckor utan i 

timmar. 615 

 

Giesecke konstaterade avslutningsvis i sitt brev att SAF var allvarligt oroad över 

hur de uppställda målen och höga förväntningarna för språkundervisningen skul-

le kunna uppnås om det inte förelåg en reell konkurrens mellan olika studieför-

bund. Mot denna bakgrund förväntade sig SAF att statsrådet skulle undersöka 

vilka åtgärder som kunde vidtas för att förebygga en monopolisering av SFI-

undervisningen och därmed kunna tillgodose de berättigade kraven på en effektiv 

undervisning.616  

Vilka konsekvenser fick aktionsplanen då? Under våren 1973, drygt fyra må-

nader efter ABF:s aktionsplan, uppmanade Metall sina lokala avdelningar att bi-

stå ABF:s lokala sektioner med information om vilka företag som hade invandra-

de medlemmar, deras antal, vilka som påbörjat sin utbildning samt information 

om de verkstadsklubbar där styrelsen kunde svara för förhandlingar med arbets-

givarna och säkerställa rätten till undervisningen. Vidare skulle man informera 

om närliggande klubbar/företag där undervisningen kunde samordnas och om det 

på arbetsplatsen eller i närområdet fanns lämpliga studielokaler. Klubbstyrelserna 

skulle också genomföra uppsökande verksamhet och informera varje invandrad 

medlem om lagen och hjälpa dem att planera in undervisningen under arbetsti-

den.617  

När cirkelledarutbildningen väl kom igång, insåg ABF att detta skulle komma 

att bli en mycket mer omfattande verksamhet än planerat och man tvingades sän-

ka ambitionsnivån. Framför allt fick man ge avkall på den pedagogiska delen av 

utbildningen. Att ABF inte ville att problemet skulle komma till allmänhetens 

                                                 
615 ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och utgående, 1973-
1975, 1978, Se SAFs: brev till Statsrådet och Chefen för Inrikesdepartementet”, 1973 02 
19. 
616 ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och utgående, 1973-
1975, 1978, Se SAFs: brev till Statsrådet och Chefen för Inrikesdepartementet”, 1973 02 
19. 
617 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se exempelvis Metalls cirkulär, Nr 14/1973, till ”Styrelserna för förbundets 
avdelningar, sektioner och verkstadsklubbar”, 1973 04 12. 
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kännedom framgår vid en jämförelse av två skrivelser, den ena från den 13 no-

vember 1973 och den andra från dagen efter. I den första skrivelsen beskrevs de 

pedagogiska problemen och de sänkta ambitionerna. Bilden som ges i den senare 

skrivelsen är något helt annat. I den påstod man att praktiskt taget alla cirkelle-

dare som var aktuella för SFI-undervisningen hade genomgått den nödvändiga 

utbildningen i ABF:s vuxenpedagogik, språkpedagogik m.m., samt att en mycket 

stor andel av cirkelledarna alltjämt deltog i fortbildningskurser. SFI-

undervisningen hade, enligt den senare skrivelsen, kommit igång utan några stör-

re problem.618  

Kraven på SFI-lärarnas ”rätta bakgrund” ledde också till att en del lärare 

inom ABF stängdes av från undervisningen. Den 17 november 1973 inkallades 

fem lärare vid ABF Göteborg till avdelningsexpeditionen. Tre av dessa som infann 

sig på plats fick höra att de hade ”uppgivits vara medlemmar i KFML(r) eller 

sympatisörer till organisationen.” Medan en av lärarna erkände att han var sym-

patisör, nekade de två andra till anklagelserna. De två som inte närvarade i av-

delningsexpeditionen erkände dagen efter för Göteborgs-Posten att de var med-

lemmar i Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, KFML(r). Läraren som 

erkände sympatier för KFML(r) fick lämna sin uppgift som cirkelledare efter av-

slutad kurs. De två som förnekade samröre med KFML(r) fick fortsätta i verk-

samheten. Lärarföreningen för invandrarundervisnings fackklubb (LFI) i Göte-

borg uttalade sig i frågan och ansåg att det inträffade var åsiktsregistrering inom 

ABF. LFI:s avdelning vid ABF Stockholm stödde sina kollegor i Göteborg genom 

en resolution och menade att en lärare vid ABF Järfälla hade fått samma behand-

ling. Det inträffade ledde också till en del skrivelser i dagspressen i form av ny-

hetsartiklar, notiser och ledarkommentarer. Facklärarförbundet som blev inkopp-

lad i ärendet krävde återanställning eller förlikning för två av de inblandade lä-

rarna och fick igenom en förlikning för en av dem. Frågan lyftes ganska tidigt 

från ABF Göteborg upp till förbundsnivå och hanterades där av arbetsutskottet 

mellan den 29 november 1973 och den 6 mars 1974 på flera återkommande mö-

ten. Att döma av diskussionerna i ABF:s arbetsutskott diskuterades frågan var-

samt och funderingar fanns om man skulle ta upp frågan med regeringen. Skrivel-

serna i dagspressen ledde till att ABF kände sig tvungen till en principförklaring 

om organisationens hållning till cirkelledare med anknytning till KFML(r). Den 

20 januari 1974 behandlades frågan på ledarsidan av ABF:s tidskrift Fönstret. 

                                                 
618 ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, se ABF skrivelse ”Utbildning 
av cirkelledare i svenska för invandrare”, 1973 11 13 och jämför med ABF skrivelse i 
samma volym och ark ”Allmän beskrivning av ABF:s undervisning i svenska språket och 
samhällsorientering”, 1973 11 14. 
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Vilka konsekvenser fick aktionsplanen då? Under våren 1973, drygt fyra må-

nader efter ABF:s aktionsplan, uppmanade Metall sina lokala avdelningar att bi-

stå ABF:s lokala sektioner med information om vilka företag som hade invandra-

de medlemmar, deras antal, vilka som påbörjat sin utbildning samt information 

om de verkstadsklubbar där styrelsen kunde svara för förhandlingar med arbets-

givarna och säkerställa rätten till undervisningen. Vidare skulle man informera 

om närliggande klubbar/företag där undervisningen kunde samordnas och om det 

på arbetsplatsen eller i närområdet fanns lämpliga studielokaler. Klubbstyrelserna 

skulle också genomföra uppsökande verksamhet och informera varje invandrad 

medlem om lagen och hjälpa dem att planera in undervisningen under arbetsti-

den.617  

När cirkelledarutbildningen väl kom igång, insåg ABF att detta skulle komma 

att bli en mycket mer omfattande verksamhet än planerat och man tvingades sän-

ka ambitionsnivån. Framför allt fick man ge avkall på den pedagogiska delen av 

utbildningen. Att ABF inte ville att problemet skulle komma till allmänhetens 

                                                 
615 ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och utgående, 1973-
1975, 1978, Se SAFs: brev till Statsrådet och Chefen för Inrikesdepartementet”, 1973 02 
19. 
616 ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och utgående, 1973-
1975, 1978, Se SAFs: brev till Statsrådet och Chefen för Inrikesdepartementet”, 1973 02 
19. 
617 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se exempelvis Metalls cirkulär, Nr 14/1973, till ”Styrelserna för förbundets 
avdelningar, sektioner och verkstadsklubbar”, 1973 04 12. 
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kännedom framgår vid en jämförelse av två skrivelser, den ena från den 13 no-

vember 1973 och den andra från dagen efter. I den första skrivelsen beskrevs de 

pedagogiska problemen och de sänkta ambitionerna. Bilden som ges i den senare 

skrivelsen är något helt annat. I den påstod man att praktiskt taget alla cirkelle-

dare som var aktuella för SFI-undervisningen hade genomgått den nödvändiga 

utbildningen i ABF:s vuxenpedagogik, språkpedagogik m.m., samt att en mycket 

stor andel av cirkelledarna alltjämt deltog i fortbildningskurser. SFI-

undervisningen hade, enligt den senare skrivelsen, kommit igång utan några stör-

re problem.618  

Kraven på SFI-lärarnas ”rätta bakgrund” ledde också till att en del lärare 

inom ABF stängdes av från undervisningen. Den 17 november 1973 inkallades 

fem lärare vid ABF Göteborg till avdelningsexpeditionen. Tre av dessa som infann 

sig på plats fick höra att de hade ”uppgivits vara medlemmar i KFML(r) eller 

sympatisörer till organisationen.” Medan en av lärarna erkände att han var sym-

patisör, nekade de två andra till anklagelserna. De två som inte närvarade i av-

delningsexpeditionen erkände dagen efter för Göteborgs-Posten att de var med-

lemmar i Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, KFML(r). Läraren som 

erkände sympatier för KFML(r) fick lämna sin uppgift som cirkelledare efter av-

slutad kurs. De två som förnekade samröre med KFML(r) fick fortsätta i verk-

samheten. Lärarföreningen för invandrarundervisnings fackklubb (LFI) i Göte-

borg uttalade sig i frågan och ansåg att det inträffade var åsiktsregistrering inom 

ABF. LFI:s avdelning vid ABF Stockholm stödde sina kollegor i Göteborg genom 

en resolution och menade att en lärare vid ABF Järfälla hade fått samma behand-

ling. Det inträffade ledde också till en del skrivelser i dagspressen i form av ny-

hetsartiklar, notiser och ledarkommentarer. Facklärarförbundet som blev inkopp-

lad i ärendet krävde återanställning eller förlikning för två av de inblandade lä-

rarna och fick igenom en förlikning för en av dem. Frågan lyftes ganska tidigt 

från ABF Göteborg upp till förbundsnivå och hanterades där av arbetsutskottet 

mellan den 29 november 1973 och den 6 mars 1974 på flera återkommande mö-

ten. Att döma av diskussionerna i ABF:s arbetsutskott diskuterades frågan var-

samt och funderingar fanns om man skulle ta upp frågan med regeringen. Skrivel-

serna i dagspressen ledde till att ABF kände sig tvungen till en principförklaring 

om organisationens hållning till cirkelledare med anknytning till KFML(r). Den 

20 januari 1974 behandlades frågan på ledarsidan av ABF:s tidskrift Fönstret. 

                                                 
618 ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, se ABF skrivelse ”Utbildning 
av cirkelledare i svenska för invandrare”, 1973 11 13 och jämför med ABF skrivelse i 
samma volym och ark ”Allmän beskrivning av ABF:s undervisning i svenska språket och 
samhällsorientering”, 1973 11 14. 
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Dessutom gjordes ett ”uttalande” (troligtvis ett pressmeddelande) med Inge Jo-

hanssons underskrift som återfinns i verksamhetsberättelsen. På ledarsidan och i 

pressmeddelandet menade ABF att KFML(r) var en organisation som bekämpade 

den reformistiska arbetarrörelsen och betraktade vilda strejker som en av de ef-

fektivaste metoderna för att ”ställa facket åt sidan”. Mot bakgrund av den ideo-

logiska och politiska agenda som KFML(r) ansågs ha och presentera i sina stad-

gar, ifrågasatte ABF lojaliteten hos de medarbetare som hade samröre med denna 

organisation. Enligt ABF kunde en medlem eller sympatisör till KFML(r) inte 

utan att bryta mot sin organisations stadgar följa den saklighet som lagen om 

folkbildingen ställde eller arbeta inom ABF utan att bekämpa sin arbetsgivare. 

Inge Johansson tillbakavisade alltså anklagelserna om åsiktsregistrering och me-

nade att cirkelledare som arbetade inom ABF borde vara beredda att acceptera 

ABF:s grundvärderingar och den saklighet och allsidighet som författningen 

krävde i samband med folkbildning. Därför var, enligt Johansson, medlemskap i 

eller klart uttalad sympati med KFML(r) inte förenligt med engagemang i ABF.619 

Detta var alltså ABF:s förklaring till utestängandet av vissa cirkelledare från SFI-

undervisningen. 

Kraven på ”rätt bakgrund” för SFI-lärarna återfanns också i STULO-

utredningen inför 1976 års kongress. I utredningsgruppens förslag till facklig in-

vandrarutbildning kan man läsa vad som menades med ”den rätta bakgrunden”:  

 
De som bedriver undervisningen i form av cirkelledare eller lärare måste omfattas 

av den fackliga rörelsens värderingar och varit praktiskt förankrade i den fackliga 

verkligheten. Cirkelledare och svensklärare ska därför rekryteras från den fackli-

ga organisationen. Endast därigenom kan samhällsorienteringen och informatio-

nen om arbetsmarknaden ske innehållsmässigt och språkligt på ett vederhäftigt 

sätt. 620 

 

Utvecklingen av utbildningen och läromedlen borde enligt utredarna även i fort-

sättningen ske i nära anknytning och i samarbete med Brevskolan och ABF.621 SFI 

                                                 
619 ARAB, ABF-arkiv, Arbetsutskottets mötesprotokoll för 1973/74, § 94, 106, 121, 138, 
153 och 175, Verksamhetsberättelse 1973/74; Fönstret 1974, nr 1, s 2. Jag är tacksam 
för Stefan Backius som uppmärksammade mig om detta källmaterial.  
620 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se ”STULO:s förslag till facklig invandrarutbildning” 1975 12 10, s 
8f.  
621 Utredarna ansåg vidare att de lagstadgade 240 timmarna var för få och att utbildning-
en endast borde ses som en grund för ytterligare utbildningsinsatser och kompletteras 
med översättningar eftersom utbildningen långtifrån var tillräcklig för att ge invandrarna 
nödvändig information. Kommunerna skulle uppmärksammas mer än vad man hade 
gjort dittills för att krävas på att ta ansvar för kostnaderna för barntillsyn under föräld-
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betraktades i mångt och mycket som en intern angelägenhet för arbetarrörelsen. 

Denna slutsats kan dras av i diskussionens ton mellan arbetarrörelsens organisa-

tioner, inkorporeringen av Brevskolan för framtagning av undervisningsmaterial 

och urvalet eller rättare sagt bortvalet av pedagogisk meriterade lärare till förmån 

för cirkelledare plockat fram från rörelsens organisationer. Denna inställning mo-

tiverades inte sällan med att de som skulle läsa SFI var fackliga medlemmar och 

därför borde de få en ”vederhäftig” samhällsorientering och information om ar-

betsmarknaden. Att LO tillsammans med ABF och Brevskolan ville bestämma 

över både innehåll och form för SFI-utbildningen innebär att den ”vederhäftiga” 

samhällsinformationen ansågs vara liktydig med socialdemokratiskt präglade 

uppfattningar om sakernas tillstånd.  

Enligt lagen var det arbetsgivarnas skyldighet att informera de invandrade ar-

betarna om utbildningen, men mycket tyder på att LO och ABF tog över denna 

uppgift och själva genomförde en intensiv kampanj för att informera förbunden, 

de lokala fackliga organisationerna och de invandrade arbetarna om lagens inne-

håll. Informationsblad om undervisningen producerades på olika språk, olika 

förslag utarbetades om hur man skulle bedöma de utländska arbetarnas förkun-

skaper i svenska, informationskampanjer och konferenser genomfördes på de 

större orterna och invandrare registrerades, både de som inkluderades av lagen 

och de som var undantagna av lagen.622 Tillsammans med en del förbund fram-

ställde ABF informationspärmar innehållande uppgifter om lagen och informa-

tion om hur undervisningen skulle genomföras. Inom ABF var man mån om att 

betona att verksamheten skulle bedrivas i direkt samverkan och i fullt samför-

stånd med de fackliga organisationerna. På lokal nivå planerade ABF att tillsam-

mans med FCO anordna konferenser om lagen och dess tillämpning och hur 

språktesterna, registreringen och undervisningen skulle gå till. ABF organiserade 

dessutom tvådagarsutbildningar för fackliga informatörer, som skulle informera 

de invandrade arbetarna om SFI-utbildningen på arbetsplatserna, men också om 

allt som rörde deras arbete, löner, löneformer, arbetarskydd och fackets betydel-

                                                                                                                                               
rarnas studiegång och för uppsökande verksamhet. ARAB 2964: F21: 11 LO invandrar-
frågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, Se ”STULO:s för-
slag till facklig invandrarutbildning” 1975 12 10, s 8f. 
622 LO-arkiv, Volym; Distriktsenheten. Kartläggning av invandrare inom LO området, 
1972 - invandrarfrågor 1973-1974, se särskilt PM ”svensk undervisning för invandrare”; 
se också ARAB 2964: F02: 03 Svenskundervisning för invandrare, se informationsblad 
på svenska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, polska, portugisiska, serbo-
kroatiska, spanska, tjeckiska, turkiska och tyska; ARAB 2964: F02: 03 Svenskundervis-
ning för invandrare, se FCO-d 67/1973. 
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Dessutom gjordes ett ”uttalande” (troligtvis ett pressmeddelande) med Inge Jo-

hanssons underskrift som återfinns i verksamhetsberättelsen. På ledarsidan och i 

pressmeddelandet menade ABF att KFML(r) var en organisation som bekämpade 

den reformistiska arbetarrörelsen och betraktade vilda strejker som en av de ef-

fektivaste metoderna för att ”ställa facket åt sidan”. Mot bakgrund av den ideo-

logiska och politiska agenda som KFML(r) ansågs ha och presentera i sina stad-

gar, ifrågasatte ABF lojaliteten hos de medarbetare som hade samröre med denna 

organisation. Enligt ABF kunde en medlem eller sympatisör till KFML(r) inte 

utan att bryta mot sin organisations stadgar följa den saklighet som lagen om 

folkbildingen ställde eller arbeta inom ABF utan att bekämpa sin arbetsgivare. 

Inge Johansson tillbakavisade alltså anklagelserna om åsiktsregistrering och me-

nade att cirkelledare som arbetade inom ABF borde vara beredda att acceptera 

ABF:s grundvärderingar och den saklighet och allsidighet som författningen 

krävde i samband med folkbildning. Därför var, enligt Johansson, medlemskap i 

eller klart uttalad sympati med KFML(r) inte förenligt med engagemang i ABF.619 

Detta var alltså ABF:s förklaring till utestängandet av vissa cirkelledare från SFI-

undervisningen. 

Kraven på ”rätt bakgrund” för SFI-lärarna återfanns också i STULO-

utredningen inför 1976 års kongress. I utredningsgruppens förslag till facklig in-

vandrarutbildning kan man läsa vad som menades med ”den rätta bakgrunden”:  

 
De som bedriver undervisningen i form av cirkelledare eller lärare måste omfattas 

av den fackliga rörelsens värderingar och varit praktiskt förankrade i den fackliga 

verkligheten. Cirkelledare och svensklärare ska därför rekryteras från den fackli-

ga organisationen. Endast därigenom kan samhällsorienteringen och informatio-

nen om arbetsmarknaden ske innehållsmässigt och språkligt på ett vederhäftigt 

sätt. 620 

 

Utvecklingen av utbildningen och läromedlen borde enligt utredarna även i fort-

sättningen ske i nära anknytning och i samarbete med Brevskolan och ABF.621 SFI 

                                                 
619 ARAB, ABF-arkiv, Arbetsutskottets mötesprotokoll för 1973/74, § 94, 106, 121, 138, 
153 och 175, Verksamhetsberättelse 1973/74; Fönstret 1974, nr 1, s 2. Jag är tacksam 
för Stefan Backius som uppmärksammade mig om detta källmaterial.  
620 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se ”STULO:s förslag till facklig invandrarutbildning” 1975 12 10, s 
8f.  
621 Utredarna ansåg vidare att de lagstadgade 240 timmarna var för få och att utbildning-
en endast borde ses som en grund för ytterligare utbildningsinsatser och kompletteras 
med översättningar eftersom utbildningen långtifrån var tillräcklig för att ge invandrarna 
nödvändig information. Kommunerna skulle uppmärksammas mer än vad man hade 
gjort dittills för att krävas på att ta ansvar för kostnaderna för barntillsyn under föräld-
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betraktades i mångt och mycket som en intern angelägenhet för arbetarrörelsen. 

Denna slutsats kan dras av i diskussionens ton mellan arbetarrörelsens organisa-

tioner, inkorporeringen av Brevskolan för framtagning av undervisningsmaterial 

och urvalet eller rättare sagt bortvalet av pedagogisk meriterade lärare till förmån 

för cirkelledare plockat fram från rörelsens organisationer. Denna inställning mo-

tiverades inte sällan med att de som skulle läsa SFI var fackliga medlemmar och 

därför borde de få en ”vederhäftig” samhällsorientering och information om ar-

betsmarknaden. Att LO tillsammans med ABF och Brevskolan ville bestämma 

över både innehåll och form för SFI-utbildningen innebär att den ”vederhäftiga” 

samhällsinformationen ansågs vara liktydig med socialdemokratiskt präglade 

uppfattningar om sakernas tillstånd.  

Enligt lagen var det arbetsgivarnas skyldighet att informera de invandrade ar-

betarna om utbildningen, men mycket tyder på att LO och ABF tog över denna 

uppgift och själva genomförde en intensiv kampanj för att informera förbunden, 

de lokala fackliga organisationerna och de invandrade arbetarna om lagens inne-

håll. Informationsblad om undervisningen producerades på olika språk, olika 

förslag utarbetades om hur man skulle bedöma de utländska arbetarnas förkun-

skaper i svenska, informationskampanjer och konferenser genomfördes på de 

större orterna och invandrare registrerades, både de som inkluderades av lagen 

och de som var undantagna av lagen.622 Tillsammans med en del förbund fram-

ställde ABF informationspärmar innehållande uppgifter om lagen och informa-

tion om hur undervisningen skulle genomföras. Inom ABF var man mån om att 

betona att verksamheten skulle bedrivas i direkt samverkan och i fullt samför-

stånd med de fackliga organisationerna. På lokal nivå planerade ABF att tillsam-

mans med FCO anordna konferenser om lagen och dess tillämpning och hur 

språktesterna, registreringen och undervisningen skulle gå till. ABF organiserade 

dessutom tvådagarsutbildningar för fackliga informatörer, som skulle informera 

de invandrade arbetarna om SFI-utbildningen på arbetsplatserna, men också om 

allt som rörde deras arbete, löner, löneformer, arbetarskydd och fackets betydel-

                                                                                                                                               
rarnas studiegång och för uppsökande verksamhet. ARAB 2964: F21: 11 LO invandrar-
frågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, Se ”STULO:s för-
slag till facklig invandrarutbildning” 1975 12 10, s 8f. 
622 LO-arkiv, Volym; Distriktsenheten. Kartläggning av invandrare inom LO området, 
1972 - invandrarfrågor 1973-1974, se särskilt PM ”svensk undervisning för invandrare”; 
se också ARAB 2964: F02: 03 Svenskundervisning för invandrare, se informationsblad 
på svenska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, polska, portugisiska, serbo-
kroatiska, spanska, tjeckiska, turkiska och tyska; ARAB 2964: F02: 03 Svenskundervis-
ning för invandrare, se FCO-d 67/1973. 
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se.623 När utbildningen väl kom igång stötte man trots allt planerande på en del 

problem.  

 

Problem med fullföljandet av lagen 
Faktum var att man stötte på en del problem redan innan utbildningen kom 

igång. Exempelvis ogillade Rikspolisstyrelsen att arbetsgivarna skulle anmäla hur 

många invandrare i behov av språkutbildning som fanns på deras arbetsplats till 

kommunerna för att inventera behovet av undervisningen. Riskpolisstyrens ansåg 

att ett sådant register var ”oroande”. Andra problem som diskuterades innan ut-

bildningen kom till stånd handlade om vem som skulle få huvudmannaskapet för 

utbildningen, om kompetensen på lärarna som skulle undervisa, vilka som skulle 

vara berättigade till utbildningen (om utbildningen skulle omfatta alla de i landet 

redan befintliga invandrarna eller enbart de som hade anställning). Kostnadsfrå-

gan var en av de viktiga frågorna; de invandrade arbetarna kunde delta i under-

visningen på arbetstid utan inkomstförlust, men kostnader kring lokaler, admi-

nistration och lärarnas löner skulle betalas med statligt anslag. Hur skulle peng-

arna fördelas? 1972 hade exempelvis staten beviljat anslag för 500.000 timmars 

undervisning. 150.000 av dessa timmar tilldelades till ABF.624 

De fackliga organisationerna oroades över att lagen gav möjlighet till att för-

lägga en del av undervisningen till fritiden om de lokala parterna var överens om 

det. Därför uppmanade fackförbunden sina avdelningar till försiktighet i sam-

band med lokala överenskommelser under våren 1973.625 Ett av de svåraste pro-

blemen bedömdes vara att skriva avtal med medelstora företag med ett fåtal in-

vandrare anställda.626 Vidare trodde de fackliga organisationerna att svårigheter i 

samband med lagens tillämpning skulle uppstå för de invandrade arbetare, som 
                                                 
623 ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, Se broschyren ”Invandrar un-
dervisningen” från november 1973. I samma ark se också ABF skrivelse ”Fackmanna-
medverkan”, 1973 11 16; ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare 
in- och utgående, 1973-1975, 1978, Se Beklädnadsarbetarnas förbund cirkulär nr 
99/1973 och cirkulär nr 144, 1973 08 20, Skogsarbetareförbundets cirkulär nr 12, 1973 
09 27, Träindustriarbetareförbundets cirkulär nr 94, 1973 08 28; ARAB 2964: F21: 07 
Ark Invandrarfrågor 1972-1974. 
624 ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, arbetsmate-
rial 1970-1976, flera handlingar. 
625 ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och utgående, 1973-
1975, 1978, Se exempelvis Beklädnadsarbetarnas förbund cirkulär nr 99 ”Till förbundets 
avdelningar och studieorganisatörer – ang. svenskundervisning för invandrare.” I samma 
volym, Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbetsmaterial, se Metalls 
cirkulär, Cr 14/1973, till ”Styrelserna för förbundets avdelningar, sektioner och verk-
stadsklubbar”. 
626 ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, arbetsmate-
rial 1970-1976, flera handlingar. 
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arbetade på flera arbetsplatser och hade olika arbetsgivare, exempelvis bland Fa-

sighetsanställdas medlemmar. Kommunalförbundet var oroat över att Kommun-

förbundet hade gått ut med rekommendationen att inte ge bidrag till undervis-

ningen p.g.a. kommunernas dåliga finanser.627 Sjöfolksförbundet oroade sig för 

medlemmar som inte var folkbokförda i Sverige.628  

Under sommaren och hösten 1973 började förbunden informera sina lokala 

avdelningar om vad man skulle tänka på i samband med förhandlingar med ar-

betsgivarna. En del förhandlingar genomfördes också på central nivå mellan för-

bunden och deras arbetsgivarpart om rekommendationer för de lokala förhand-

lingarna. De större tvistfrågorna i dessa förhandlingar handlade om valet av stu-

dieorganisation, förlorad tid i samband med förflytning mellan arbetsplats och 

studielokal samt förläggning av undervisning på arbetstid eller fritid. När det 

gäller det sistnämnda problemet var den centrala fackliga linjen att utbildningen 

skulle genomföras under arbetstid, men detta visade sig vara beroende av till-

gången på lärare och studielokaler, samt produktionsförhållanden och möjlighe-

ten att ordna ersättare till dem som skulle ha ledighet för undervisningen.629 

Under hösten 1973 började de första praktiska svårigheterna kring utbild-

ningen att uppdagas. Dessa handlade om förseningar av anvisningar och testfor-

mulär från SÖ, komplikationer kring förhandlingarna på lokal nivå om undervis-

ningens förläggning på fritid eller arbetstid, samt val av studieförbund. Vissa för-

bund agerade snabbt med direktiv till lokala avdelningar. Exempelvis uppmanade 

Metall sina avdelningar i oktober 1973 att omgående dela ut LO:s informations-

blad, hjälpa de invandrade medlemmarna med att fylla i ansökningsblanketter, 

genomföra språktester, rapportera resultaten till ABF, kontrollera att företagen 

uppfyllde sin informationsskyldighet samt uppmana medlemmarna att genomföra 

sin utbildning i ABF: regi. Samtidigt informerade man om SÖ:s riktlinjer för un-

                                                 
627 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se ”Protokoll från studiesekreterarkonferensen den 11 januari 1973”. 
628 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se brev till LO 1973 02 15. 
629 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se exempelvis Metalls cirkulär, Cr nr 16 ”Förbundets avdelningar, fabrikslub-
bar och studieorganisatörer – Svenskundervisning för invandrare”, 1973 09 18, se också 
Fabriksarbetarförbundets avtal med sina motparter ”Rekommendation angående till-
lämpning av lagen om rätt ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för in-
vandrare”, 1973 09 13; Se även i samma volym, Ark svensk undervisning för invandrare 
in- och utgående, 1973-1975, 1978, Se Beklädnadsarbetarnas förbunds avtal med sina 
motparter, Cirkulär nr 122 ”Till förbundets avdelningar, verkstadsklubbar och studieor-
ganisatörer”, 1973 05 09 och cirkulär 150 ”Till förbundets avdelningar”, 1973 09 25; i 
samma ark se också Gruvindustriarbetareförbundets avtal med motpart, 1973 11 12 
samt Träindustriarbetareförbundets underlag för lokal överenskommelse, 1973 08 28. 
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se.623 När utbildningen väl kom igång stötte man trots allt planerande på en del 

problem.  

 

Problem med fullföljandet av lagen 
Faktum var att man stötte på en del problem redan innan utbildningen kom 

igång. Exempelvis ogillade Rikspolisstyrelsen att arbetsgivarna skulle anmäla hur 

många invandrare i behov av språkutbildning som fanns på deras arbetsplats till 

kommunerna för att inventera behovet av undervisningen. Riskpolisstyrens ansåg 

att ett sådant register var ”oroande”. Andra problem som diskuterades innan ut-

bildningen kom till stånd handlade om vem som skulle få huvudmannaskapet för 

utbildningen, om kompetensen på lärarna som skulle undervisa, vilka som skulle 

vara berättigade till utbildningen (om utbildningen skulle omfatta alla de i landet 

redan befintliga invandrarna eller enbart de som hade anställning). Kostnadsfrå-

gan var en av de viktiga frågorna; de invandrade arbetarna kunde delta i under-

visningen på arbetstid utan inkomstförlust, men kostnader kring lokaler, admi-

nistration och lärarnas löner skulle betalas med statligt anslag. Hur skulle peng-

arna fördelas? 1972 hade exempelvis staten beviljat anslag för 500.000 timmars 

undervisning. 150.000 av dessa timmar tilldelades till ABF.624 

De fackliga organisationerna oroades över att lagen gav möjlighet till att för-

lägga en del av undervisningen till fritiden om de lokala parterna var överens om 

det. Därför uppmanade fackförbunden sina avdelningar till försiktighet i sam-

band med lokala överenskommelser under våren 1973.625 Ett av de svåraste pro-

blemen bedömdes vara att skriva avtal med medelstora företag med ett fåtal in-

vandrare anställda.626 Vidare trodde de fackliga organisationerna att svårigheter i 

samband med lagens tillämpning skulle uppstå för de invandrade arbetare, som 
                                                 
623 ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974, Se broschyren ”Invandrar un-
dervisningen” från november 1973. I samma ark se också ABF skrivelse ”Fackmanna-
medverkan”, 1973 11 16; ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare 
in- och utgående, 1973-1975, 1978, Se Beklädnadsarbetarnas förbund cirkulär nr 
99/1973 och cirkulär nr 144, 1973 08 20, Skogsarbetareförbundets cirkulär nr 12, 1973 
09 27, Träindustriarbetareförbundets cirkulär nr 94, 1973 08 28; ARAB 2964: F21: 07 
Ark Invandrarfrågor 1972-1974. 
624 ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, arbetsmate-
rial 1970-1976, flera handlingar. 
625 ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och utgående, 1973-
1975, 1978, Se exempelvis Beklädnadsarbetarnas förbund cirkulär nr 99 ”Till förbundets 
avdelningar och studieorganisatörer – ang. svenskundervisning för invandrare.” I samma 
volym, Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbetsmaterial, se Metalls 
cirkulär, Cr 14/1973, till ”Styrelserna för förbundets avdelningar, sektioner och verk-
stadsklubbar”. 
626 ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, arbetsmate-
rial 1970-1976, flera handlingar. 
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arbetade på flera arbetsplatser och hade olika arbetsgivare, exempelvis bland Fa-

sighetsanställdas medlemmar. Kommunalförbundet var oroat över att Kommun-

förbundet hade gått ut med rekommendationen att inte ge bidrag till undervis-

ningen p.g.a. kommunernas dåliga finanser.627 Sjöfolksförbundet oroade sig för 

medlemmar som inte var folkbokförda i Sverige.628  

Under sommaren och hösten 1973 började förbunden informera sina lokala 

avdelningar om vad man skulle tänka på i samband med förhandlingar med ar-

betsgivarna. En del förhandlingar genomfördes också på central nivå mellan för-

bunden och deras arbetsgivarpart om rekommendationer för de lokala förhand-

lingarna. De större tvistfrågorna i dessa förhandlingar handlade om valet av stu-

dieorganisation, förlorad tid i samband med förflytning mellan arbetsplats och 

studielokal samt förläggning av undervisning på arbetstid eller fritid. När det 

gäller det sistnämnda problemet var den centrala fackliga linjen att utbildningen 

skulle genomföras under arbetstid, men detta visade sig vara beroende av till-

gången på lärare och studielokaler, samt produktionsförhållanden och möjlighe-

ten att ordna ersättare till dem som skulle ha ledighet för undervisningen.629 

Under hösten 1973 började de första praktiska svårigheterna kring utbild-

ningen att uppdagas. Dessa handlade om förseningar av anvisningar och testfor-

mulär från SÖ, komplikationer kring förhandlingarna på lokal nivå om undervis-

ningens förläggning på fritid eller arbetstid, samt val av studieförbund. Vissa för-

bund agerade snabbt med direktiv till lokala avdelningar. Exempelvis uppmanade 

Metall sina avdelningar i oktober 1973 att omgående dela ut LO:s informations-

blad, hjälpa de invandrade medlemmarna med att fylla i ansökningsblanketter, 

genomföra språktester, rapportera resultaten till ABF, kontrollera att företagen 

uppfyllde sin informationsskyldighet samt uppmana medlemmarna att genomföra 

sin utbildning i ABF: regi. Samtidigt informerade man om SÖ:s riktlinjer för un-

                                                 
627 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se ”Protokoll från studiesekreterarkonferensen den 11 januari 1973”. 
628 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se brev till LO 1973 02 15. 
629 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se exempelvis Metalls cirkulär, Cr nr 16 ”Förbundets avdelningar, fabrikslub-
bar och studieorganisatörer – Svenskundervisning för invandrare”, 1973 09 18, se också 
Fabriksarbetarförbundets avtal med sina motparter ”Rekommendation angående till-
lämpning av lagen om rätt ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för in-
vandrare”, 1973 09 13; Se även i samma volym, Ark svensk undervisning för invandrare 
in- och utgående, 1973-1975, 1978, Se Beklädnadsarbetarnas förbunds avtal med sina 
motparter, Cirkulär nr 122 ”Till förbundets avdelningar, verkstadsklubbar och studieor-
ganisatörer”, 1973 05 09 och cirkulär 150 ”Till förbundets avdelningar”, 1973 09 25; i 
samma ark se också Gruvindustriarbetareförbundets avtal med motpart, 1973 11 12 
samt Träindustriarbetareförbundets underlag för lokal överenskommelse, 1973 08 28. 
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dervisningen, om hur de lokala förhandlingarna skulle gå till, hur en överens-

kommelse kunde se ut, samt hur olika arbetsgivarargument kunde bemötas.630 

En del klagomål kring utbildningen kom också direkt från de invandrade ar-

betarna själva. Dessa handlade framför allt om utebliven undervisning när de inte 

accepterat undervisning på fritid, förlorade undervisningstimmar i samband med 

byte av arbetsplats, fördröjning av utbildning eller förlorat rätt till undervisning 

efter att först anmält ointresse men sedan ångrat sig.631 Ett annat problem hand-

lade om deltagarnas bakgrund. Eftersom det förekom en stor variation i baskun-

skaper bland deltagarna, olika modersmål, olika lång skolutbildning osv. klagade 

en del deltagare över att utbildningen inte var effektiv.632  

Att utbildningen skulle ske under arbetstid och att arbetsgivarna i vissa fall 

var tvungna att anställa vikarier eller omorganisera produktionen till skiftarbete, 

eller helt enkelt betala lön för anställda som i stället för att producera, studerade 

innebar självfallet en fördyring av de invandrade arbetarna. Även om detta inte 

problematiserades öppet av arbetsgivarna tyder en del korrespondens och annat 

källmaterial på att det förekom ett stort missnöje bland arbetsgivarna. Missnöjet 

visade sig bl.a. i jobbannonser hos arbetsförmedlingarna där man öppet sade sig 

söka arbetare som kunde uppvisa intyg på att de behärskade det svenska språket 

eller hade genomgått det i lagen stadgade antalet SFI-timmar. Detta väckte själv-

fallet missnöje hos LO. Björn Petterson klagade i november 1973 hos AMS och 

krävde att Länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar omedelbart skulle anmäla 

dessa arbetsgivare till AMS. AMS förväntades sedan i samarbete med Länsarbets-

nämnder och arbetsförmedlingar överlägga med dessa arbetsgivare om deras 

olämpliga handlande och åsidosättande av den utländska arbetskraftens rätt till 

arbete.633 

                                                 
630 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material 1973-1978, flera handlingar, se bl.a. Metalls brev till avdelningarnas ombuds-
män, ”Invandrarundervisningen” 1973 10 05. 
631 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning 1976, flera handlingar. 
632 ARAB 2964: F21: 04 Ark Inkomna handlingar från ABF rörande invandrarverksam-
het, 1977, Se ABF:s brev ang. ”Ledartträffar svenska för invandrare”, 1977 02 18. 
633 ARAB 2964: F02: 04 ”Svenskundervisning för arbetslösa utländska medborgare” 
1973 11 29; Se också brev till AMS och SIV; ARAB 2964: F02: 04 ”Arbetsmarknadssty-
relsens lediga platsannonser med krav på att arbetarna skall vara svensktalande” 1973 
11 29. Problemet fortsatte under det följande året då en del arbetsgivare började inhämta 
information om en arbetssökande kunde komma att kräva sin lagstadgade rätt till under-
visningen från SÖ:s register över SFI. När detta kom till LO:s kännedom krävde man 
sanktioner från staten mot de dessa företag. Se ARAB 2964: F02: 05 Cirkulär nr 
99/1974; ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, ar-
betsmaterial 1970-1976. Se också ARAB 2964: F02: 05 Svenskundervisning för invand-
rare, Urs Hausers arbetsmaterial 1974 – 1975. 
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I januari 1974 skrev Pettersson på nytt till AMS:s byråchef Ove Jönsson om 

att det hade kommit till LO:s kännedom att vissa arbetsförmedlare kommit med 

förfrågan till en del ABF-avdelningar om möjligheten till språktest för vissa ar-

betssökande invandrare. Orsaken var, enligt Pettersson, att vissa arbetsgivare 

hade begärt uppgifter av arbetsförmedlingarna huruvida de arbetssökande hade 

rätt till SFI-undervisning eller inte. Ett sådant förfarande var enligt Pettersson 

oacceptabelt för LO och hemställde att AMS vid lämpligt tillfälle skulle ge anvis-

ningar till arbetsförmedlingarna att ”dessa icke på något sätt medverkar till att 

fastställa arbetssökandes rätt till svenskundervisning enligt lagen.”634 AMS vidtog 

i enlighet med LO:s krav åtgärder och skickade den efterfrågade informationen 

till arbetsnämnderna.635 

När arbetsgivarna på olika sätt försökte förhala utbildningens start och ge-

nomförande och de lokala fackföreningarna inte visade tillräckligt engagemang 

bestämde sig ABF centralt att tillåta sina lokala avdelningar att begränsa eller 

fördröja undervisningen för att undvika ekonomiska förluster p.g.a. uteblivna 

deltagare. Vid dessa tillfällen klagade ABF på att varken företagsledning, fackfö-

rening eller berörda medlemmar på många arbetsplatser hade fått klart för sig 

vad som gällde.636 För att komma till rätta med detta uppmanades förbunden i en 

gemensam promemoria av LO och ABF i mars 1974 att genomföra en översyn av 

en del av de lokala överenskommelserna.637 Knappt ett halvt år senare bestämde 

invandrarrådet att starta överläggningar med förbundens representanter för att 

diskutera utbildningens nödvändighet och hur förbunden kunde skaffa sig en god 

överblick över de lokala förhandlingarna för att sedan vid behov kunna upphäva 

de överenskommelser som inte var fördelaktiga.638  

I början av 1975 genomförde Urs Hauser en enkätundersökning för att kom-

ma åt orsakerna till varför lagen följdes så dåligt. Han kom fram till att utbild-

ningens genomförande i mångt och mycket var beroende av de fackliga organisa-

tionernas vilja och förutsättningar att tvinga arbetsgivarna att följa lagen. Han 

menade att de centrala fackliga organisationerna kunde bemöta arbetsgivarens 

motstånd genom att åberopa lagbrott och tvinga fram en uppgörelse, men detta 
                                                 
634 ARAB 2964: F02: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och utgående, 1973-
1975, 1978, Se LO brev till Arbetsmarknadsstyrelsen ”Svenskundervisning för invandra-
re” 1974 01 14; ARAB 2964: F02: 04 Cirkulär nr 27/1974 ”Arbetskraftsfrågor”. 
635 ARAB 2964: F02: 04 Brev till LO ”Svenskundervisning för invandrare” 1974 02 12. 
636 ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, arbetsmate-
rial 1970-1976, se ABF Stockholms PM ”Invandrarundervisningen” 1974 02 08. 
637 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material 1973-1978, spridda år, Se PM ”Invandrarundervisningen”, 1974 03 19. 
638 ARAB 2964: F02: 05 Cirkulär nr 99/1974; ARAB 2964: F02: 03 Hauser samman-
ställning ”Lägesrapport och förslag till åtgärdar” för behandling på Landssekretariatets 
sammanträde 1975 02 17. 
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dervisningen, om hur de lokala förhandlingarna skulle gå till, hur en överens-

kommelse kunde se ut, samt hur olika arbetsgivarargument kunde bemötas.630 

En del klagomål kring utbildningen kom också direkt från de invandrade ar-

betarna själva. Dessa handlade framför allt om utebliven undervisning när de inte 

accepterat undervisning på fritid, förlorade undervisningstimmar i samband med 

byte av arbetsplats, fördröjning av utbildning eller förlorat rätt till undervisning 

efter att först anmält ointresse men sedan ångrat sig.631 Ett annat problem hand-

lade om deltagarnas bakgrund. Eftersom det förekom en stor variation i baskun-

skaper bland deltagarna, olika modersmål, olika lång skolutbildning osv. klagade 

en del deltagare över att utbildningen inte var effektiv.632  

Att utbildningen skulle ske under arbetstid och att arbetsgivarna i vissa fall 

var tvungna att anställa vikarier eller omorganisera produktionen till skiftarbete, 

eller helt enkelt betala lön för anställda som i stället för att producera, studerade 

innebar självfallet en fördyring av de invandrade arbetarna. Även om detta inte 

problematiserades öppet av arbetsgivarna tyder en del korrespondens och annat 

källmaterial på att det förekom ett stort missnöje bland arbetsgivarna. Missnöjet 

visade sig bl.a. i jobbannonser hos arbetsförmedlingarna där man öppet sade sig 

söka arbetare som kunde uppvisa intyg på att de behärskade det svenska språket 

eller hade genomgått det i lagen stadgade antalet SFI-timmar. Detta väckte själv-

fallet missnöje hos LO. Björn Petterson klagade i november 1973 hos AMS och 

krävde att Länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar omedelbart skulle anmäla 

dessa arbetsgivare till AMS. AMS förväntades sedan i samarbete med Länsarbets-

nämnder och arbetsförmedlingar överlägga med dessa arbetsgivare om deras 

olämpliga handlande och åsidosättande av den utländska arbetskraftens rätt till 

arbete.633 

                                                 
630 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material 1973-1978, flera handlingar, se bl.a. Metalls brev till avdelningarnas ombuds-
män, ”Invandrarundervisningen” 1973 10 05. 
631 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning 1976, flera handlingar. 
632 ARAB 2964: F21: 04 Ark Inkomna handlingar från ABF rörande invandrarverksam-
het, 1977, Se ABF:s brev ang. ”Ledartträffar svenska för invandrare”, 1977 02 18. 
633 ARAB 2964: F02: 04 ”Svenskundervisning för arbetslösa utländska medborgare” 
1973 11 29; Se också brev till AMS och SIV; ARAB 2964: F02: 04 ”Arbetsmarknadssty-
relsens lediga platsannonser med krav på att arbetarna skall vara svensktalande” 1973 
11 29. Problemet fortsatte under det följande året då en del arbetsgivare började inhämta 
information om en arbetssökande kunde komma att kräva sin lagstadgade rätt till under-
visningen från SÖ:s register över SFI. När detta kom till LO:s kännedom krävde man 
sanktioner från staten mot de dessa företag. Se ARAB 2964: F02: 05 Cirkulär nr 
99/1974; ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, ar-
betsmaterial 1970-1976. Se också ARAB 2964: F02: 05 Svenskundervisning för invand-
rare, Urs Hausers arbetsmaterial 1974 – 1975. 
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I januari 1974 skrev Pettersson på nytt till AMS:s byråchef Ove Jönsson om 

att det hade kommit till LO:s kännedom att vissa arbetsförmedlare kommit med 

förfrågan till en del ABF-avdelningar om möjligheten till språktest för vissa ar-

betssökande invandrare. Orsaken var, enligt Pettersson, att vissa arbetsgivare 

hade begärt uppgifter av arbetsförmedlingarna huruvida de arbetssökande hade 

rätt till SFI-undervisning eller inte. Ett sådant förfarande var enligt Pettersson 

oacceptabelt för LO och hemställde att AMS vid lämpligt tillfälle skulle ge anvis-

ningar till arbetsförmedlingarna att ”dessa icke på något sätt medverkar till att 

fastställa arbetssökandes rätt till svenskundervisning enligt lagen.”634 AMS vidtog 

i enlighet med LO:s krav åtgärder och skickade den efterfrågade informationen 

till arbetsnämnderna.635 

När arbetsgivarna på olika sätt försökte förhala utbildningens start och ge-

nomförande och de lokala fackföreningarna inte visade tillräckligt engagemang 

bestämde sig ABF centralt att tillåta sina lokala avdelningar att begränsa eller 

fördröja undervisningen för att undvika ekonomiska förluster p.g.a. uteblivna 

deltagare. Vid dessa tillfällen klagade ABF på att varken företagsledning, fackfö-

rening eller berörda medlemmar på många arbetsplatser hade fått klart för sig 

vad som gällde.636 För att komma till rätta med detta uppmanades förbunden i en 

gemensam promemoria av LO och ABF i mars 1974 att genomföra en översyn av 

en del av de lokala överenskommelserna.637 Knappt ett halvt år senare bestämde 

invandrarrådet att starta överläggningar med förbundens representanter för att 

diskutera utbildningens nödvändighet och hur förbunden kunde skaffa sig en god 

överblick över de lokala förhandlingarna för att sedan vid behov kunna upphäva 

de överenskommelser som inte var fördelaktiga.638  

I början av 1975 genomförde Urs Hauser en enkätundersökning för att kom-

ma åt orsakerna till varför lagen följdes så dåligt. Han kom fram till att utbild-

ningens genomförande i mångt och mycket var beroende av de fackliga organisa-

tionernas vilja och förutsättningar att tvinga arbetsgivarna att följa lagen. Han 

menade att de centrala fackliga organisationerna kunde bemöta arbetsgivarens 

motstånd genom att åberopa lagbrott och tvinga fram en uppgörelse, men detta 
                                                 
634 ARAB 2964: F02: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och utgående, 1973-
1975, 1978, Se LO brev till Arbetsmarknadsstyrelsen ”Svenskundervisning för invandra-
re” 1974 01 14; ARAB 2964: F02: 04 Cirkulär nr 27/1974 ”Arbetskraftsfrågor”. 
635 ARAB 2964: F02: 04 Brev till LO ”Svenskundervisning för invandrare” 1974 02 12. 
636 ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, arbetsmate-
rial 1970-1976, se ABF Stockholms PM ”Invandrarundervisningen” 1974 02 08. 
637 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material 1973-1978, spridda år, Se PM ”Invandrarundervisningen”, 1974 03 19. 
638 ARAB 2964: F02: 05 Cirkulär nr 99/1974; ARAB 2964: F02: 03 Hauser samman-
ställning ”Lägesrapport och förslag till åtgärdar” för behandling på Landssekretariatets 
sammanträde 1975 02 17. 
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kunde ske först efter lokala förhandlingar, vilket gjorde att proceduren tidsmäs-

sigt blev mer utdragen än vad den behövde vara. Enligt Hauser kunde facket hota 

arbetsgivarna med sanktioner för att få igång utbildningen, men detta skulle ändå 

inte ge något större resultat, eftersom arbetsgivarna kunde uppnå en kumulativ 

förhandlingseffekt genom att vägra förhandla, inte medverka till information och 

samråd, insistera på att undervisningen skulle förläggas till fritid, lämna felaktiga 

uppgifter eller lägga praktiska hinder i vägen. Hausers analys var att det fackliga 

inflytandet i denna fråga var ytterst begränsat inom branscher med ett stort antal 

små företag, en stor omsättning av arbetskraft samt glest spridda över större geo-

grafiska områden. Hauser menade dessutom att man borde ta hänsyn till att en 

del företag i realiteten kunde befinna sig i ekonomiska krissituationer och inte 

kunnat prioritera SFI-undervisningen.639  

I sammanhanget kan man undra hur de invandrade arbetarna kom att reagera 

på bristerna i lagens efterlevnad. Willy Sehlberg, ABF Stockholms län, tog upp 

detta i en promemoria till LS den 8 februari 1974. Han menade att man kunde 

iaktta att en mer positiv inställning bland de invandrade arbetarna till facket un-

der våren 1973 då lagen utarbetades, men att den förändrades till det sämre 

ganska omgående efter att utbildningen kom igång. Många av de invandrare ar-

betarna ansåg att de lokala överenskommelser som facket hade fattat med arbets-

givarna inte gynnade dem, då undervisningen till stor del hade förlagts till fritid 

och inte till arbetstid. Undantag från att förlägga undervisningen till ordinarie 

arbetstid gavs, enligt lagen, om den anställde hade nattarbete, oregelbunden ar-

betstid eller av andra orsaker inte kunde gå på en regelbunden undervisning. Det-

ta kunde dessutom ske endast om fackföreningen i lokala förhandlingar tillät det. 

Därför upplevde de invandrade arbetarna sig, enligt Sehlberg, svikna av sina fack-

föreningar.640  

LO fick också ta emot en del klagomål direkt från de invandrade medlem-

marna. Exempelvis fick Jalmar Rantanen i oktober 1975 ett brev från Esa Ahti-

ranta, Paavo Ruotsalainen och Pentti Saastamoinen från Fabriks avdelning 205 i 

Gustavsberg. Våren 1974 hade dessa tre finska arbetare utlovats 240 timmars 

undervisning under betald arbetstid efter språktestet. Trots detta genomfördes 

undervisningen varannan vecka på arbetstid och varannan vecka på fritid. Då 

samtliga tre hade småbarn och deras fruar arbetade i andra skiftet hade de svå-

                                                 
639 ARAB 2964: F02: 05 Svenskundervisning för invandrare, Urs Hausers arbetsmaterial 
1974 – 1975, se Hausers sammanställning ”Orsaker till den dåliga efterlevnaden av la-
gen”; ARAB 2964: F02: 03 Hauser sammanställning ”Lägesrapport och förslag till åt-
gärdar” för behandling på Landssekretariatets sammanträde 1975 02 17. 
640 ARAB 2964: F02: 02 Invandrarfrågor, korrespondens, protokollskopior, arbetsmate-
rial 1970-1976, se ABF Stockholms PM ”Invandrarundervisningen” 1974 02 08. 
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righeter att följa undervisningen varannan vecka. När de med tolkhjälp vände sig 

till avdelningens ombudsman för att diskutera undervisningens uppläggning fick 

de beskedet att den var förlagd som den var för att inte störa produktionen. På 

frågan om på vems sida ombudsmannen stod svarade denne att om de inte trodde 

att han stod på deras sida, så kunde de vara vänliga och gå ut. Följdfrågan om 

man som betalande fackmedlem inte hade rätt till att gå till sin ombudsman för 

att diskutera sina frågor bemöttes med att ”ni invandrare är redan dyra för den 

svenska staten, därtill kräver ni också språkkurser på arbetstid”.641 Liknande 

problem lyftes fram av ett flertal andra medlemmar med utländsk bakgrund, 

framför allt finsk, i brev till LO:s översättningsservice.642 Dessa klagomål handlar 

om den innersta gränsen och det fackliga medlemskapet, om huruvida invandrar-

nas fackliga medlemskap var likvärdigt deras svenska kollegors och vilka möjlig-

heter de hade att lyfta fram sina problem till dagordningen. Jag återkommer till 

dessa frågor i nästa kapitel.  

Några år efter lagens ikraftträdande och utbildningens tillkomst förekom fort-

farande problem med rekrytering av deltagare till utbildningen. Därför beviljade 

riksdagen våren 1976 en miljon kr för de fackliga huvudorganisationernas upp-

sökande verksamhet. Efter förhandlingar mellan de fackliga huvudorganisatio-

nerna kom man överens om att hela beloppet skulle tillfalla LO då uppsökande-

behovet nästan uteslutande fanns inom LO-området. TCO och SACO ställde 

dock som villkor att LO:s uppsökare skulle informera alla invandrare på arbets-

platserna utan hänsyn till organisationstillhörighet. Uppsökandeverksamheten 

genomfördes av 34 fackligt aktiva flerspråkiga medlemmar under hösten 1976 

och våren 1977 inom sex fackförbund och sju LO-distrikt. Resultatet efter att 

drygt 12.000 invandrare besökts på ett stort antal arbetsplatser var att endast ett 

fåtal företag följt lagens föreskrifter. Sammanfattningsvis kom uppsökarna fram 

till att de flesta företag var medvetna om lagens innebörd, men var passiva vid 

dess genomförande. Även de större företagen uppvisade stora brister vid lagens 

tillämpning. När uppsökarna konfronterade dessa företagsledare om varför de 

inte efterföljt lagens föreskrifter bemöttes de med argumenten att deras invand-

raranställda hade varit länge i Sverige och kunde svenska, att de inte kände till 

lagen, att invandrarna inte var intresserade, att det var meningslöst att utbilda 

invandrare som sedan gick till andra företag, att produktionen blev lidande eller 

                                                 
641 ARAB 2964: F21: 02 Invandrarfrågor, Ark; Korrespondens till största del rörande 
finska invandrares medlemsärenden 1970-1978, se översättning av brev från finska till 
svenska till Jalmar Rantanen, 1975 10 03. 
642 LO-arkiv, Volym invandrarfrågor, Björn Pettersson; ARAB 2964: F21: 01-02 Invand-
rarfrågor, Korrespondens till största del rörande finska invandrares medlemsärenden 
1970-1978. Se också ovan fotnot 481. 
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kunde ske först efter lokala förhandlingar, vilket gjorde att proceduren tidsmäs-
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att ”det här är en arbetsplats, ej en skola”. Det fanns dock företagsledare som 

inte kände till lagen och som var tacksamma för besöket. Ett annat resultat av 

den uppsökande verksamheten var att det visade sig att problemen inte bara be-

rodde på arbetsgivarna utan också på fackliga företrädare, som hade bristande 

kunskaper om lagens innehåll. Ytterligare ett resultat var att lokala fackliga före-

trädare vid flera tillfällen hade förhandlat fram dåliga avtal som nästan omöjlig-

gjorde för invandrarna att delta i undervisningen. De invandrade arbetarna me-

nade i sin tur att de inte kände till lagen och att de inte fick delta i utbildningen 

för företagsledningen. En del hade tvingats att avstå från undervisningen för att få 

anställning och en del andra var rädda att ställa krav på arbetsgivaren eller så 

orkade de inte studera på fritiden. Kvinnor lyfte fram familjrelaterade orsaker: de 

fick inte delta för sina män och/eller hade barnpassningsproblem. Lagens efter-

levnad var lika dålig både för de invandrare som kommit till Sverige före och de 

som kommit efter den 1 januari 1973.643  

 

Tvister mellan parterna och den möjliga dolda agendan 
ABF ökade sin andel av undervisningen och hade vid mitten av 1970-talet hade i 

princip skaffat sig monopol över utbildningen. 1975 skedde 95 procent av den 

lagbundna undervisningen inom ABF:s regi.644 Detta förhållande gjorde att vissa 

företag med avsikt vägrade skriva på avtal med ”monopolklausul” för ABF.645 

ABF:s kontroll över utbildningen och samarbetet med arbetarrörelsens andra or-

ganisationer skapade också problem som rörde studiematerialets innehåll. SAF 

beklagade sig över utvecklingen i ett brev till SÖ i januari 1975 och menade att 

det studiematerial som användes av ABF på väsentliga punkter bröt mot objekti-

vitetskravet när det gällde beskrivningen av de lagar och avtal som gällde i arbets-
                                                 
643 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material 1973-1978, spridda år, Se rapport ”Redogörelse av erfarenheter och resultat 
från LO:s uppsökandeverksamhet hösten -76 och våren -77 kring lagen om svenskunder-
visning för invandrare på arbetsplatserna”, augusti 1977. När det gäller barnpassningen 
fördelade SÖ 600 000 kr till studieförbunden för verksamhetsåret 1977. I samma syfte 
budgeterade SIV 2,7 miljoner kronor i projektpengar för en del verksamhet som skulle 
underlätta invandrarna att läsa svenska. Se ARAB 2964: F21: 04 Ark Inkomna handling-
ar från ABF rörande invandrarverksamhet, 1977, Se” ABF information inför förbunds-
konferensen – Invandrarverksamheten”, 1977 02 15. 
644 Av den sammanlagda, frivilliga och lagbundna undervisningen, stod ABF för 40 pro-
cent. ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarun-
dervisning 1974-1976, Se ”STULO:s förslag till facklig invandrarutbildning” 1975 12 
10; i samma volym se också ”Förslag till utbildning av invandrarkommittéer” 1976 05 
20. 
645 ARAB 2964: F02: 05 Svenskundervisning för invandrare, Urs Hausers arbetsmaterial 
1974 – 1975, se exempelvis Siemens brev till Arbetsmarknadsdepartementet ”invandrar-
undervisning i svenska” 1975 12 04. 
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livet. Studiematerialet innehöll, enligt SAF, också en del missvisande uppgifter om 

relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och var producerat för att poli-

tiskt och ideologiskt påverka invandrarna.646 

I sammanhanget är det intressant att här nämna en studie om politiska bud-

skap i SFI-material producerad under 1980-, 1990- och 2000-talet. Visserligen 

omfattar denna studie inte den aktuella perioden, men den pekar på ett tydligt 

sätt på en historiebeskrivning och skildringar av vardagliga händelser med ”en 

kraftig ideologisk slagsida åt vänster”. Historien beskrivs, enligt författarna näs-

tan uteslutande ur arbetarrörelsens perspektiv och ”politiska budskap med soci-

aldemokratiskt innehåll smygs in i vardagssituationer.”647 

Av diverse korrespondens framgår att det rådde oenighet mellan LO och SAF 

om antalet invandrare som var berättigade till utbildningen. Den statistik som LO 

förde med hjälp av information från förbunden och de lokala fackföreningarna, 

användes ofta i överläggningar med SAF om eftersläpningar i undervisningen på 

enskilda arbetsplatser. SAF brukade vid dessa fall kommentera statistiken som 

omotiverad och byggd på gissningar och felaktiga fakta. Dessa anklagelser be-

möttes i sin tur av LO med samma mynt genom att man anklagade arbetsgivarna 

för att lämna felaktiga siffror eller låta bli att redovisa antalet invandrare som var 

i behov av undervisningen.648 

En stor del av problematiken berodde på att lagen inte närmare reglerade vid 

vilken tidpunkt arbetsgivarna skulle bereda möjlighet för undervisningen inom 

femårsperioden. Därför hade endast 43.500 personer av de tilltänkta 120.000 fått 

ta del av utbildningen fram till 1976. LO gjorde många påtryckningar, dels på 

politikerna via den facklig-politiska samverkan, dels genom förhandlingar med 

arbetsmarknadens parter för att snabba på processen. I början av mars 1975 

uppvaktade LO exempelvis arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon och 

ställde tre krav; sanktioner mot företag som bröt mot lagen om SFI, inskränkning 

                                                 
646 ARAB 2964: F02: 05 Svenskundervisning för invandrare, Urs Hausers arbetsmaterial 
1974 – 1975, se SAF:s brev till SÖ ”Ang Brevskolans studiematerial Svenska för invand-
rare” 1975 01 20. 
647 Andersson,Patrik M, Sanandaji, Nima & Segerfeldt, Fredrik Välkommen till Sverige! 
Om politisk snedvridning i kurslitteraturen i SFI, svenska för invandrare, Stockholm 
2006, s 3. Undersökningen omfattade tio SFI-böcker från fyra olika förlag. 
648 Självklart förekom det en del samstämmiga uppgifter där branschorganisationerna 
och fackföreningarna var överens om antalet invandrare på arbetsplatserna och om deras 
behov av undervisningen. Se ARAB 2964: F02: 05 diverse korrespondens; ARAB 2964: 
F02: 05 Svenskundervisning för invandrare, Urs Hausers arbetsmaterial 1974 – 1975, se 
H-G Myrdals brev till Eva Benson 1975 12 05, som innehåller en redovisning över anta-
let invandrare som genomgått eller deltagit i SFI undervisningen. I samma volym och ark 
se också ”SAF kommenterar”. Svenskundervisning för invandrare, Urs Hausers arbets-
material 1974 – 1975.  
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646 ARAB 2964: F02: 05 Svenskundervisning för invandrare, Urs Hausers arbetsmaterial 
1974 – 1975, se SAF:s brev till SÖ ”Ang Brevskolans studiematerial Svenska för invand-
rare” 1975 01 20. 
647 Andersson,Patrik M, Sanandaji, Nima & Segerfeldt, Fredrik Välkommen till Sverige! 
Om politisk snedvridning i kurslitteraturen i SFI, svenska för invandrare, Stockholm 
2006, s 3. Undersökningen omfattade tio SFI-böcker från fyra olika förlag. 
648 Självklart förekom det en del samstämmiga uppgifter där branschorganisationerna 
och fackföreningarna var överens om antalet invandrare på arbetsplatserna och om deras 
behov av undervisningen. Se ARAB 2964: F02: 05 diverse korrespondens; ARAB 2964: 
F02: 05 Svenskundervisning för invandrare, Urs Hausers arbetsmaterial 1974 – 1975, se 
H-G Myrdals brev till Eva Benson 1975 12 05, som innehåller en redovisning över anta-
let invandrare som genomgått eller deltagit i SFI undervisningen. I samma volym och ark 
se också ”SAF kommenterar”. Svenskundervisning för invandrare, Urs Hausers arbets-
material 1974 – 1975.  
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av arbetsgivarnas möjligheter att inhämta upplysningar från SFI-registret samt 

särskilda statsmedel för facklig informationsverksamhet till invandrare. LO blev 

dock tvungen att släppa en del av sina krav med tiden, eftersom de tenderade att 

skapa en starkare ovilja hos redan ovilliga arbetsgivare att ta på sig större kost-

nader. I stället började man diskutera en kompletterande lag som skulle garantera 

invandrarnas rätt till ledighet för undervisningen också efter juni 1978 då lagens 

tidsbegränsning skulle nå sitt slut för dem som invandrat före 1973.649 

Hans Göran Myrdal, SAF, kommenterade LO:s uppvaktning av Anna-Greta 

Leijon i en artikel i Arbetsgivaren. Han ifrågasatte LO:s krav på sanktioner och 

undrade varför de fackliga organisationerna inte tagit upp tvister inför Arbets-

domstolen om de var så säkra på sin sak. Myrdal hänvisade till SFI lagen §7; 

”åsidosätter arbetsgivare sina förpliktelser enligt denna lag skall han utge, förut-

om lön och andra anställningsförmåner vartill arbetstagaren p g a lagen kan vara 

berättigad, ersättning för uppkommen skada”. Vidare undrade Myrdal vad det 

skulle tjäna till att inskränka arbetsgivarnas möjlighet till att få upplysningar från 

SFI-registret. En arbetsgivare som av kostnadsskäl tvekade att anställa invandra-

re, skulle inte bli mindre tveksam om han vägrades information. En sådan in-

skränkning skulle, menade han, dessutom försvåra för de invandrare, som helt 

eller delvis hade genomgått undervisningen, att få anställning. Myrdal skrev vida-

re i sin artikel att:  

 
LO:s krav bör ses mot bakgrunden av det finansieringssystem som LO – i strid 

med tidigare SAF/LO-överenskommelse – drev igenom när lagen antogs. Syftet 

var att arbetsgivarna i första hand skulle anställa svenskar, inte invandrare. När 

                                                 
649 1972 uppskattades antalet invandrade arbetare i behov av SFI-utbildningen vara 
155 000. Denna siffra reviderades i mitten av 1970-talet till 120 000. ARAB 2964: F02: 
05 Svenskundervisning för invandrare, Urs Hausers arbetsmaterial 1974 – 1975, se LO 
nytt nr 35, 1975 03 13 samt PM från arbetsgrupp inom LO ”Den lagstadgade svenskun-
dervisningen för invandrare – förslag till informationsinsatser”. Enligt STULO utred-
ningen fanns 1976 ca. 120.000 finska (varav ca. 50.000 finlandssvenskar), 30.000 jugo-
slaviska, 14.000 grekiska och 5000 turkiska medborgare på den svenska arbetsmarkna-
den. Utöver dessa grupper uppskattade utredarna att ca. 17.000 tyskar, 4500 italienare 
och 4000 ungrare som hade varit i Sverige länge och lärt sig svenska, samt ett stort antal 
mindre språkgrupper varav en del kunde nås genom engelska. Sammanfattningsvis upp-
skattade utredarna att det vägde jämnt mellan de av LO medlemmar med invandrarbak-
grund som kunde svenska eller ett annat nordiskt språk och de som enbart kunde nås 
med hjälp av tolkar eller översatt material. De största grupperna som inte kunde nås på 
svenska var finnar, jugoslaver, greker och turkar, ungefär 100 000 medlemmar, som en-
ligt utredarna var i behov av SFI. STULO utredarna reviderade alltså antalet invandrade 
arbetare i behov av SFI återigen neråt från 120 000 till 100 000. Se ARAB 2964: F21: 11 
LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarundervisning 1974-1976, Se 
rapporten ”Facklig invandrarinformation”, 1976 02 16, s 2ff.; i samma volym se ”För-
slag till utbildning av invandrarkommittéer” 1976 05 20, s 2f. 
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den åsyftade effekten i någon mån uppnåddes har LO fått känning av att invand-

rare i LO:s egna led är starkt irriterade över ökade svårigheter att få jobb. Det är 

något av eftertankens kranka blekhet över LO:s helt nyligen fattade beslut att LO 

inte skall aktualisera en ändring i finanssystemet.650 

 

Visserligen är det Myrdals mening att kritisera LO:s agerande, men om det finns 

en substans i påståendet att ”syftet var att arbetsgivarna i första hand skulle an-

ställa svenskar, inte invandrare”, innebär det att SFI-utbildningen användes som 

en strategi för att fördyra den invandrade arbetskraften. Källmaterialet berättar 

om arbetsgivare som avstår att anställa invandrare med rätt till utbildningen. Det-

ta stödjer Myrdals påstående. Man kan konstatera att utbildningen hade en del 

diskriminerande konsekvenser för de invandrade arbetarna i den bemärkelsen att 

arbetslösa invandrare som inte hade genomgått utbildningen fick svårigheter i att 

hitta nytt jobb.651  

Lagens förberedelser och tillkomst var parallella med LO:s interna cirkulär 

från februari 1972 som ledde till facklig kontroll över den utomnordiska arbets-

kraftsinvandringen och LO-kraven på en översyn av den nordiska gemensamma 

arbetsmarknaden för att kontrollera den finska arbetskraftsinvandringen. Myr-

dals påstående bör sättas in i denna kontext. Han menade förmodligen att arbets-

givarna skulle sluta rekrytera från utlandet, eller rättare sagt från Finland då ar-

betskraftsinvandring utanför Norden var mer eller mindre under facklig kontroll 

vid denna tid. LO tillämpade ju den öppna kartellens strategi på arbetsmarkna-

den och detta syntes i ambitionerna att organisera också de invandrade arbetarna. 

Om det hade varit som Myrdal hävdade, att arbetsgivarna skulle sluta anställa i 

landet bosatta invandrare, skulle det innebära en tillämpning av sluten kartell och 

det är föga sannolikt att det skulle gynna LO:s intressen. Att konsekvensen av 

SFI-utbildningen ändå blev att vissa invandrare uteslöts från arbetsmarknaden 

förefaller däremot vara ogenomtänkt. LO:s ambition, och den dolda agendan, 

torde däremot ha varit att minska arbetsgivarnas incitament att rekrytera ytterli-

gare utländsk arbetskraft, alltså begränsa arbetskraftsinvandringen. I det avseen-

det ansluter jag mig till Lundh och Ohlsson tolkning om att SFI kan betraktas 

som ett försök från insiders att utestänga outsiders.652 Samtidigt som LO genom 

SFI-utbildningen kunde genomdriva konkurrensbegränsning vid den yttre grän-

sen, fick man genom samma strategi möjlighet att harmonisera medlemskåren då 

                                                 
650 Myrdal, Hans Göran ”Förbryllande krav från LO om invandrarundervisningen” i 
Arbetsgivaren 1975 nr 11.  
651 Jmf med Knocke, Wuokko 1981, s 36ff.; Johansson, Jesper 2008, s 254f.; Samuelsson, 
Wiwi 1993, s 147. 
652 Lund, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 105f. 
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649 1972 uppskattades antalet invandrade arbetare i behov av SFI-utbildningen vara 
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650 Myrdal, Hans Göran ”Förbryllande krav från LO om invandrarundervisningen” i 
Arbetsgivaren 1975 nr 11.  
651 Jmf med Knocke, Wuokko 1981, s 36ff.; Johansson, Jesper 2008, s 254f.; Samuelsson, 
Wiwi 1993, s 147. 
652 Lund, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s 105f. 
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SFI-utbildningen skapade möjligheter för LO att insocialisera de invandrade arbe-

tarna i den fackliga arbetarkulturen och dess invanda institutionella strukturer. 

Återigen ser vi här således den weberska rationella, nyttomaximerande och kalky-

lerande sidan av LO eller som Hauser uttryckte det den ”hedoniska filosofin”. 

Den 1 juli 1978 var femårsperioden för genomförandet av SFI-utbildningen 

för de ”gamla invandrarna” slut, men alla hade inte fått chansen att gå utbild-

ningen och därför förlängdes lagen med ett år. Under detta förlängda år fick fack-

föreningarna laglig rätt att ensam avgöra utbildningens genomförande och för-

läggning. För att säkerställa information rörande dem som ännu inte genomgått 

utbildningen tog LO i början av 1978 hjälp av den för tiden nya datatekniken och 

sammanställde listor på alla invandrarmedlemmar per förbund. Dessa listor sän-

des sedan tillsammans med ett cirkulär till de fackliga organisationerna. Dessa 

uppmanades att utnyttja denna ”sista chans” och utifrån de utsända namnlistor-

na genomföra uppsökandeverksamhet.653  

Samtidigt fortsatte LO uppvakta i frågan hos myndigheterna. Från Arbets-

marknadsdepartementet efterfrågade LO en utredning för översyn av SFI-

utbildningen. Regeringen tillsatte en utredningskommitté med arbetsmarknadens 

parter som sakkunniga. 1981 publicerades betänkandet i två delar. Det främsta 

resultatet av utredningen blev att kommunerna från 1986 via SÖ fick skyldighe-

ten att ta över utbildningen och genomföra den antingen i egen regi eller i samar-

bete med studieförbund och folkhögskolor. Utbildningen reformerades samtidigt 

och delades upp i två nivåer; grundläggande SFI och påbyggnads SFI med utökat 

antal timmar. Studieförbunden kunde anordna påbyggnadskurser som en del av 

sin verksamhet eller som en arbetsmarknadsutbildningsåtgärd.654 Jag återkommer 

till utvecklingen i SFI-frågan under 1980-talet i kapitel nio.  

 

Sammanfattande analys 

Lagen om SFI-undervisning på betald arbetstid, som LO förhandlade fram i bör-

jan av 1970-talet, gav de invandrade arbetarna en möjlighet att lära sig det svens-

ka språket, men implementeringen av lagen stötte på en hel del problem och 

komplikationer och den visade sig också ha en del negativa konsekvenser för de 

                                                 
653 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material 1973-1978, spridda år, Se ”Slutrapport beträffande möjligheten att via ADB 
erhålla uppgift om utländska medlemmar, som är berättigade till undervisning i svens-
ka”, 1978 02 03; ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och 
utgående, 1973-1975, 1978, Se LO cirkulär nr 77, 1978 10 12. 
654 SOU 1981: 86 Svenskundervisning för vuxna invandrare, Stockholm 1981; SOU 
1981: 87 Svenskundervisning för vuxna invandrare, Stockholm 1981. 
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invandrade arbetarna i den betydelsen att de blev dyrare och därmed inte attrak-

tiva på arbetsmarknaden. En del arbetsgivare började av kostnadsskäl undvika att 

anställa invandrad arbetskraft. 

Att utbildningen skulle ske under betald arbetstid gjorde alltså att många ar-

betsgivare visade ointresse för utbildningen, men långtifrån alla problemen kring 

utbildningens genomförande berodde på detta. Här fanns också praktiska, struk-

turella och ideologiska faktorer som hämmande utbildningens implementering. 

De strukturella faktorerna berodde främst på oklarheter kring lagens tillämpning 

och bedömande av vilka, när, var, hur och hur många timmar de invandrade ar-

betarna skulle sitta i lektionssalarna, men också en del invandrade arbetares svå-

righeter att ställa krav på sina arbetsgivare. Även traditionella könsroller och svå-

righeter med barnpassning som begränsade en del kvinnors möjligheter att delta i 

utbildningen kan räknas hit. Praktiska faktorer handlade främst om samordning 

av utbildning för de som arbetade på mindre arbetsplatser eller på små orter där 

det var svårt att inrätta studiecirklar, långa resvägar mellan arbetsplatser och stu-

dielokaler, anställda på olika arbetsplatser och vilken arbetsgivare som skulle be-

kosta vad. Vidare handlade de praktiska faktorerna om byte av arbetsplats och 

förlorad rätt till utbildning, men också barnpassning när utbildningen förlades till 

fritiden. Informationsarbetet på lokal nivå som inte fungerade och deltagarnas 

varierande bakgrund med baskunskaper, olika modersmål och olika lång skolut-

bildning kan också räknas hit. Ideologiska faktorer handlade om tvister mellan 

fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationer och handlade främst om 

ABF:s monopol på undervisningen, lärarnas kompetens och ideologiska förank-

ring och en del lokala fackliga företrädares bristande kunskaper om lagens inne-

håll, mindre engagemang i informationsspridning och förhandling av lokala avtal 

som inte gynnade de berättigade till utbildningen.  

SFI-utbildningen och LO:s engagemang att få igenom lagen kom inledningsvis 

att leda till en mer gynnsam inställning till facket hos invandrarna, men kompli-

kationerna kring utbildningens genomförande satte nästan omgående denna posi-

tiva inställning på prov. En del invandrare kände sig svikna av facket och uppfat-

tade de lokala fackföreningarnas förhandlingar och överenskommelser med ar-

betsgivarna som en försummelse av deras rätt till utbildningen och att deras med-

lemskap inte togs på allvar. Frågan är därför vilka intressen LO kan ha haft med 

utbildningen. Jag föreställer mig att det kan ha varit flera.  

För det första kan LO:s intresse ha varit att de invandrade arbetarna skulle få 

en undervisning på svenska och ha en möjlighet att integreras på arbetsmarkna-

den och i samhället. Men denna integration var villkorad. Diskussioner inför la-

gens tillkomst mellan LO och arbetarrörelsens olika organisationer, LO:s enga-
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Sammanfattande analys 
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653 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material 1973-1978, spridda år, Se ”Slutrapport beträffande möjligheten att via ADB 
erhålla uppgift om utländska medlemmar, som är berättigade till undervisning i svens-
ka”, 1978 02 03; ARAB 2964: F21: 04 Ark svensk undervisning för invandrare in- och 
utgående, 1973-1975, 1978, Se LO cirkulär nr 77, 1978 10 12. 
654 SOU 1981: 86 Svenskundervisning för vuxna invandrare, Stockholm 1981; SOU 
1981: 87 Svenskundervisning för vuxna invandrare, Stockholm 1981. 
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invandrade arbetarna i den betydelsen att de blev dyrare och därmed inte attrak-

tiva på arbetsmarknaden. En del arbetsgivare började av kostnadsskäl undvika att 

anställa invandrad arbetskraft. 
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betarna skulle sitta i lektionssalarna, men också en del invandrade arbetares svå-

righeter att ställa krav på sina arbetsgivare. Även traditionella könsroller och svå-

righeter med barnpassning som begränsade en del kvinnors möjligheter att delta i 

utbildningen kan räknas hit. Praktiska faktorer handlade främst om samordning 

av utbildning för de som arbetade på mindre arbetsplatser eller på små orter där 
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fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationer och handlade främst om 

ABF:s monopol på undervisningen, lärarnas kompetens och ideologiska förank-

ring och en del lokala fackliga företrädares bristande kunskaper om lagens inne-

håll, mindre engagemang i informationsspridning och förhandling av lokala avtal 

som inte gynnade de berättigade till utbildningen.  

SFI-utbildningen och LO:s engagemang att få igenom lagen kom inledningsvis 

att leda till en mer gynnsam inställning till facket hos invandrarna, men kompli-

kationerna kring utbildningens genomförande satte nästan omgående denna posi-

tiva inställning på prov. En del invandrare kände sig svikna av facket och uppfat-

tade de lokala fackföreningarnas förhandlingar och överenskommelser med ar-

betsgivarna som en försummelse av deras rätt till utbildningen och att deras med-

lemskap inte togs på allvar. Frågan är därför vilka intressen LO kan ha haft med 

utbildningen. Jag föreställer mig att det kan ha varit flera.  

För det första kan LO:s intresse ha varit att de invandrade arbetarna skulle få 

en undervisning på svenska och ha en möjlighet att integreras på arbetsmarkna-

den och i samhället. Men denna integration var villkorad. Diskussioner inför la-

gens tillkomst mellan LO och arbetarrörelsens olika organisationer, LO:s enga-
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gemang för att utbildningen uteslutande skulle genomföras av ABF, uteslutning 

av akademiker och pedagogisk meriterade lärare till förmån för lärare ur arbetar-

rörelsens egna led och det socialdemokratiskt präglade undervisningsmaterialet 

pekar på en tydlig bild där SFI-utbildningen betraktades av LO som en resurs, en 

strategi, för integrering av invandrarna i den fackliga rörelsen och dess kultur och 

för att värna om den socialdemokratiska arbetarrörelsen och dess hegemoni.  

För det andra kan LO:s intresse ha varit att genom ABF och den egna under-

visningen i samhälls- och fackföreningskunskap göra deltagarna till ”rätta social-

demokrater”. Om dessa politiska ambitioner talas det väldigt tydligt i källmateri-

alet och då är det inte bara LO:s motpart som påpekar detta utan också arbetar-

rörelsens egna organisationer. Därför skulle man kunna säga att kampen om SFI 

mellan LO och SAF var förutom en ekonomisk fråga också en ideologisk fråga. 

Den socialdemokratiska hegemonin framträder tydligt i källmaterialet tillsam-

mans med SAF:s försök till kontrahegemoni. I den kampen kan man tycka att 

både arbetarrörelsens organisationer och arbetsgivarna betraktade de invandrade 

arbetarna som objekt och inte som subjekt. 

För det tredje kan LO:s intention med SFI-utbildningen och andra parallella 

invandrarpolitiska åtgärder ha varit att de invandrade fackliga medlemmarna 

skulle bli så lika och jämställda de svenska medlemmarna som möjligt och få ett 

fullvärdigt medlemskap.  

För det fjärde kan LO:s ambitioner ha varit konkurrensbegränsning genom 

fördyring av den utländska arbetskraften. Men här handlar det om ny invandring 

och inte om i landet befintliga invandrare. LO ville förminska arbetsgivarnas inci-

tament att rekrytera utländska arbetare, men konsekvensen av denna fördyring av 

den utländska arbetskraften blev att även de i landet befintliga invandrade arbe-

tare som inte behärskade det svenska språket blev dyrare. Följden av detta blev 

försämrade relationer mellan LO och dess medlemmar med utländsk bakgrund. 

Detta är ämnet för nästa kapitel. 

Det är dock sannolikt att LO:s engagemang i SFI-utbildningen, likt tidigare 

strategier i invandrarkontexten, bestod av flera beståndsdelar och var nyttomax-

imerande och att alla dessa fyra intressen samspelade i LO:s resonemang bakom 

olika beslut i SFI frågan.  
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KAPITEL 8  

”ELDORADO LIGGER INTE PÅ ANDRA SIDAN OM 

BOTTNISKA VIKEN” 
 

Hittills i avhandlingen har jag framför allt behandlat den yttre och den inre grän-

sen till och med 1970-talet, d.v.s. den invandringspolitik respektive den invand-

rarpolitik, som LO förespråkade eller på eget initiativ förde. Den tredje gränsen i 

min analysmodell, den innersta, har jag behandlat sparsamt hittills. Detta beror 

framförallt på att materialet kring invandrarnas fackliga medlemskap är knappt. 

Invandrarnas fackliga medlemskap handlar om dagordningsmakten och vilka 

möjligheter de invandrade medlemmarna hade att göra sin röst hörd inom fackfö-

reningsrörelsen. Hur har missnöjesyttringar och frågor om invandrarnas represen-

tation och deras karriärmöjligheter behandlats inom LO? Samtidigt som uttalan-

den om ett ”jämlikt medlemskap” gjordes redan på 1950-talet, problematiserades 

dessa frågor sparsamt av LO. Det finns dock några exempel där villkoren för in-

vandrarnas fackliga medlemskap träder fram något. I de föregående kapitlen har 

vi sett tre tydliga exempel på detta.  

Det första exemplet är från kongressen 1971 när en motion om de invandrade 

medlemmar som gjorde sin militärtjänstgöring i sitt hemland behandlades. Dessa 

medlemmar riskerade enligt motionärerna att förlora sitt arbetstillstånd och var 

tvungna att göra en ny ansökan när de återkom till Sverige. LO-ledningen ansåg, i 

enlighet med den restriktiva invandringspolitik som organisationen efterfrågade, 

att omprövningen av arbetstillståndet var bra, vilket innebär att dessa arbetares 

medlemskap inte betraktades som fullvärdigt. Denna inställning ändrades, som 

bekant, under den följande kongressen 1976 då LO-ledningen valde att ansluta 

sig till motionärernas uppfattning och menade att en utredning borde göras för 

att lösa problemet på ett lämpligt sätt. Det andra exemplet är från 1976 års kon-

gress då invandrarnas representation togs upp i samband med debatten om in-

vandrarfrågorna och man undrade varför endast fyra av kongressens 424 delega-

ter hade invandrarbakgrund. Det tredje exemplet är från lokal nivå och gällde det 

bemötande de tre finska arbetarna från Fabriks avdelning 205 i Gustavsberg fick 
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från sin ombudsman när de besökte denne för att diskutera SFI-utbildningen. 

Ombudsmannen avvisade de tre medlemmarna bryskt med orden att ”ni invand-

rare är redan dyra för den svenska staten, därtill kräver ni också språkkurser på 

arbetstid”.655  

Det är högst sannolikt att dessa exempel kunde mångfaldigas om ett lokalt 

material studerats. Ändå kan ett mönster skönjas i LO:s officiella och inofficiella 

uttalanden om invandrarnas ställning inom fackföreningsrörelsen. Frågan kom-

mer delvis att behandlas i detta kapitel och delvis i nästa. Den period som under-

söks i detta kapitel är framför allt 1970-talet med några enstaka exempel från 

föregående decennier. Det som kommer att behandlas är invandrarrådets refe-

rensgrupp, LO:s intresse för invandrarnas organisationer, några exempel på miss-

nöjesyttringar bland invandrare inom facket och hur dessa bemöttes av LO samt 

en konflikt mellan LO och organisationen Förenade invandrarorganisationer i 

Sverige (FIOS).  

Historisk forskning kring dessa frågor saknas, men några sociologer har be-

rört problematiken. Wouckko Knocke menar i en artikel från 1997 att fackföre-

ningsrörelsen har haft en uttrycklig ambition i sin invandrarpolitik att skapa lik-

värdighet mellan de invandrade och svenska medlemmarna, men trots det har de 

invandrade arbetarna förblivit det hon kallar ”insiders outsider” inom fackföre-

ningsrörelsen. De är medlemmar, men de står ändå utanför i den bemärkelsen att 

de är underrepresenterade bland förtroendevalda och de saknas i de positioner 

där de viktiga besluten fattas.656   

Mulinari och Neergaard diskuterar de invandrade medlemmarnas position 

inom fackföreningsrörelsen utifrån nätverket Fackligt aktiva invandrare (FAI) 

som bildades 1997. De menar att rasifieringsprocesser inom fackföreningsrörelsen 

har varit vanliga och att den fackliga inställningen till invandrare har varit starkt 

präglad av kulturrasistiska antaganden, som marginaliserat och osynliggjort in-

vandrarna som handlande subjekt. Enligt författarna problematiseras inte invand-

rarnas bristande tillgång till maktresurser och det offentliga rummet särskilt 

mycket inom fackföreningsrörelsen och när det väl görs ses det som ett naturligt 

inslag i samhället. Detta ses av författarna om en strategi för att legitimera social 

ojämlikhet och maktutövning inom fackföreningsrörelsen. Författarna menar att 

inkluderingen av invandrarna i fackföreningsrörelsen har skett i tydliga under-

ordnande processer, s.k. inkluderande underordning.657 Problemet med Mulinari 

                                                 
655 ARAB 2964: F21: 02 Invandrarfrågor, Ark; Korrespondens till största del rörande 
finska invandrares medlemsärenden 1970-1978, se översättning av brev från finska till 
svenska till Jalmar Rantanen, 1975 10 03. 
656 Knocke, Wuokko i Arbetarhistoria, 1997, nr 82. 
657 Mulinari, Diana & Neergaard, Anders 2004. 
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och Neergaards studie av FAI är, som jag redan har berört, att författarna be-

handlar problematiken utan att i någon större utsträckning förankra den empi-

riskt. Vidare tillämpar de ett strukturalistiskt perspektiv med förankring i marxis-

tiska teorier som gör att det blir svårt att se nyanser i undersökningsfenomenet 

och att resultaten därmed känns som mer eller mindre givna från början.  

Jesper Johansson menar däremot att LO:s hantering av invandrarfrågorna 

inom rörelsen hade organisatoriskt särskiljande drag och fastslår att invandrarna 

var underrepresenterade samt att LO:s företrädare sällan betraktade invandrarnas 

underrepresentation som en strukturell maktrelation baserad på etniska skiljelin-

jer. Han hävdar att de invandrade medlemmarna under 1970- och början av 

1980-talet, liksom under tidigare decennier, förblev tysta aktörer.658 

 

Särorganisering – en fråga om okunnighet eller en missnöjesyttring?  

Under 1940- och 50-talet hade LO nära kontakter med en del flyktingorganisa-

tioner och vissa flyktinggruppers exilorganisationer i Sverige. Dessa kontakter 

handlade oftast om ansökningar om anslag för diverse ändamål.659 Vid ett tillfälle 

var ändamålet för det sökta anslaget intressant nog för att lyftas fram här. Den 

estniska fackföreningsmannen Johannes Mihkelson menade 1952 att han ville 

bilda en estnisk fackförening och sökte anslag för detta hos LO. Mihkelson fick 

förutom att se sin ansökan avslagen också känna av att han trampade på en öm 

tå hos LO. LS:s motivering för sitt beslut var klart och tydligt; de ”estniska arbe-

tarna voro medlemmar i respektive fackförbund, vilka i fackligt avseende tillvara-

tog deras intressen lika väl som de svenska arbetarnas.”660 

LO-ledningens budskap i detta skarpa beslut var att det inte förekom något 

särskiljande mellan dess medlemmar, att alla medlemmar var likvärdiga och att 

LO försvarade deras intressen oavsett etnisk bakgrund. Men beslutet poängterade 

också att särorganisering inte var accepterad. Beslutet kan tolkas med hjälp av 

Baumans teoretiska förklaringsmodell kring skapandet av kollektiva identiteter. 

LO:s beslut skulle då spegla den nyligen inledda centraliseringsprocessen med att 

samla den fackliga makten hos sig. I en stark organisation, som LO höll på att 

omvandlas till vid denna tid, skulle alla presumtiva medlemmar vara organiserade 

                                                 
658 Johansson, Jesper 2008, s 363f. 
659 Dessa kontakter gällde framför allt estniska exilorganisationer i Sverige såsom Estnis-
ka kommittén, Estniska nationalrådet, Esternas representation, Estniska nationalfonden 
och Estniska kultursamfundet. De sökta anslagen handlade bl.a. för utgivningen av det 
Estniska Nyhetsbladet, Teataja och diverse kulturaktiviteter. LO-arkiv, Landssekretaria-
tets protokoll 1946 04 15, 1950 03 06, 1950 04 03, 1952 04 07, 1955 08 01  och 1959 
11 16; Se LO-arkiv, Volym Invandrarfrågor, Björn Pettersson, flera handlingar. 
660 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1952 04 07. 
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ordnande processer, s.k. inkluderande underordning.657 Problemet med Mulinari 

                                                 
655 ARAB 2964: F21: 02 Invandrarfrågor, Ark; Korrespondens till största del rörande 
finska invandrares medlemsärenden 1970-1978, se översättning av brev från finska till 
svenska till Jalmar Rantanen, 1975 10 03. 
656 Knocke, Wuokko i Arbetarhistoria, 1997, nr 82. 
657 Mulinari, Diana & Neergaard, Anders 2004. 
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och Neergaards studie av FAI är, som jag redan har berört, att författarna be-

handlar problematiken utan att i någon större utsträckning förankra den empi-

riskt. Vidare tillämpar de ett strukturalistiskt perspektiv med förankring i marxis-

tiska teorier som gör att det blir svårt att se nyanser i undersökningsfenomenet 

och att resultaten därmed känns som mer eller mindre givna från början.  

Jesper Johansson menar däremot att LO:s hantering av invandrarfrågorna 

inom rörelsen hade organisatoriskt särskiljande drag och fastslår att invandrarna 

var underrepresenterade samt att LO:s företrädare sällan betraktade invandrarnas 

underrepresentation som en strukturell maktrelation baserad på etniska skiljelin-

jer. Han hävdar att de invandrade medlemmarna under 1970- och början av 

1980-talet, liksom under tidigare decennier, förblev tysta aktörer.658 

 

Särorganisering – en fråga om okunnighet eller en missnöjesyttring?  

Under 1940- och 50-talet hade LO nära kontakter med en del flyktingorganisa-

tioner och vissa flyktinggruppers exilorganisationer i Sverige. Dessa kontakter 

handlade oftast om ansökningar om anslag för diverse ändamål.659 Vid ett tillfälle 

var ändamålet för det sökta anslaget intressant nog för att lyftas fram här. Den 

estniska fackföreningsmannen Johannes Mihkelson menade 1952 att han ville 

bilda en estnisk fackförening och sökte anslag för detta hos LO. Mihkelson fick 

förutom att se sin ansökan avslagen också känna av att han trampade på en öm 

tå hos LO. LS:s motivering för sitt beslut var klart och tydligt; de ”estniska arbe-

tarna voro medlemmar i respektive fackförbund, vilka i fackligt avseende tillvara-

tog deras intressen lika väl som de svenska arbetarnas.”660 

LO-ledningens budskap i detta skarpa beslut var att det inte förekom något 

särskiljande mellan dess medlemmar, att alla medlemmar var likvärdiga och att 

LO försvarade deras intressen oavsett etnisk bakgrund. Men beslutet poängterade 

också att särorganisering inte var accepterad. Beslutet kan tolkas med hjälp av 

Baumans teoretiska förklaringsmodell kring skapandet av kollektiva identiteter. 

LO:s beslut skulle då spegla den nyligen inledda centraliseringsprocessen med att 

samla den fackliga makten hos sig. I en stark organisation, som LO höll på att 

omvandlas till vid denna tid, skulle alla presumtiva medlemmar vara organiserade 

                                                 
658 Johansson, Jesper 2008, s 363f. 
659 Dessa kontakter gällde framför allt estniska exilorganisationer i Sverige såsom Estnis-
ka kommittén, Estniska nationalrådet, Esternas representation, Estniska nationalfonden 
och Estniska kultursamfundet. De sökta anslagen handlade bl.a. för utgivningen av det 
Estniska Nyhetsbladet, Teataja och diverse kulturaktiviteter. LO-arkiv, Landssekretaria-
tets protokoll 1946 04 15, 1950 03 06, 1950 04 03, 1952 04 07, 1955 08 01  och 1959 
11 16; Se LO-arkiv, Volym Invandrarfrågor, Björn Pettersson, flera handlingar. 
660 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1952 04 07. 
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inom LO och kring deras gemensamma intresse skulle en ”vi”-känsla skapas. Om 

esterna organiserade sig själva skulle denna ”vi”-känsla riskeras. Därför var be-

slutet inte märkvärdigare än LO:s behandling av de kvinnliga arbetarna som or-

ganiserade sig fackligt och ganska snabbt fann sig både in- och underordnade i 

det befintliga systemet som bestod av en manlig organisationsstruktur.661 

Särorganisering aktualiserades igen i mitten av 1960-talet. Denna gång av 

finska arbetare vid Scania i Södertälje. Scania i Södertälje är en historiskt känd 

arbetsplats för en större koncentration av finska arbetare. Hösten 1966 skrev den 

finskspråkiga veckotidningen Routsin Uutisia (Svenska Nyheter) att en grupp 

finsktalande anställda vid Scania Vabis i Södertälje hade planer på att starta en 

egen fackförening med förhandlingsrätt och självständigt agerande i en rad intres-

sefrågor. När nyheten nådde LO bemöttes den med ett pressmeddelande där man 

skrev att ”liknande tendenser att bilda helfinska, på nationell och språklig grund 

uppbyggda fackliga organisationer, torde även finnas på andra arbetsplatser i 

Sverige” och att det inträffade ”ställer förnyade krav på utbildnings- och infor-

mationsverksamheten. De finsktalande arbetarnas isolering och ovetskap om 

facklig organisation och metodik i Sverige är emellertid icke begränsad till Söder-

tälje.” LO menade att detta krävde informationsåtgärder från facket, men också 

från myndigheterna om svenska förhållanden på arbetsmarknaden.662 

LO:s reaktion kan, som sagt, förstås mot bakgrund av organisationens 

strävanden att vara den samlande rösten för arbetarna. Frågan är varför LO till-

grep argumentet om de finska arbetarnas ”ovetskap”, särskilt med tanke på att 

de finska arbetarna årtiondet innan prioriterades före utomnordisk arbets-

kraftsinvandrare med hänvisning till deras anpassningsbarhet till de svenska för-

hållandena. Dessutom kan de finska erfarenheterna av fackföreningsrörelsen be-

dömas vara relativt nära de svenska arbetarnas.663 Formuleringen berodde sanno-

likt på att de finska arbetarnas handlande tolkades som ett uttryck för särorgani-
                                                 
661 Om kvinnornas in- och underordning inom fackföreningsrörelsen se avsnittet ”Ge-
nusordningen inom fackföreningsrörelsen” ovan i kapitel tre. För Baumans teoretiska 
ansats se Bauman, Zygmunt 1992, s 49ff. 
662 ARAB 2964: Ö01: 292 Pressmeddelande Serie IV, Dagspressen nr 103 1966, Stock-
holm den 21 oktober 1966. 
663 Visserligen fick Finland en utvecklad fackföreningsrörelse först i början av 1940-talet, 
men det dröjde inte länge innan finländarnas fackliga organisationsgrad uppnådde en i 
internationellt mått ytterst hög nivå. Inom EU har exempelvis Finland efter Danmark och 
Sverige högsta organisationsgraden. Se 
http://www.sak.fi/svenska/dettaarffc.jsp?location1=5&sl2=3&sl3=1&lang=se&id=31879 
; se också länken ”Statistiska uppgifter 2006” på 
http://www.sak.fi/svenska/aktuellt.jsp?location1=1&sl2=5&lang=se&id=31273 ; se även 
”Uppkomsten av den finländska modellen” på finska LO:s hemsida 
http://www.sak.fi/svenska/dettaarffc.jsp?ao=aikajana&id=32872&location1=5&sl2=3&
sl3=3&lang=se . Samtliga sökningar 2009-05-01. 
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sering. De informationsinsatser som efterfrågades handlade antagligen om att 

informera de aktuella arbetarna om ”den föreställda gemenskapen” arbetarna 

emellan och framställa motstridigheter och missnöje som falska eller irrelevan-

ta.664 

Ett liknande exempel på bemötande av invandrare som försökte sätta upp en 

egen ”dagordning” och diskutera egna frågor härrör från den finska föreningen 

Katajaiset i Västerås, som i slutet av 1973 satte upp en teaterpjäs om invandrar-

frågor där man lyfte fram den negativa attityd mot invandrarna som man hade 

observerat i den mediala debatten. Föreningens representanter ansåg att en del 

representanter från LO-ledningen, med ett direkt utpekande av Björn Pettersson, 

bidragit till debattens negativa ton. De menade Pettersson hade bristande förståel-

se för invandrarnas krav på inflytande över integrationen i arbetarrörelsen. I ett 

öppet brev till LO ställde föreningens ordförande Reijo Räsänen en fråga om 

”arbetarrörelsen och främst LO blivit rasistisk” och om invandrare överhuvudta-

get var välkomna som medlemmar i arbetarrörelsen?665 I ett brev till föreningen 

ansåg Björn Petterson sig vara påhoppad och hävdade att föreningen hade inhäm-

tat sin information ”enbart från den borgerliga pressen” och bifogade en del fack-

ligt material i sitt brev och uppmanade föreningens funktionärer att läsa igenom 

materialet för att därefter diskutera saken.666  

Att stoppa en grupp medlemmars försök att sätta upp egen dagordning för att 

behandla egna specifika frågor eller uttrycka missnöje och dessutom beskriva de-

ras handlande som okunnigt innebär i sammanhanget en underordning, men ock-

så en särhållning. Att de finska arbetarna kände sig illa behandlade styrks i en 

rapport som lämnades från finska myndigheter till den svenska ambassaden i 

Helsingfors i maj 1970. I denna rapport, med den titel som gavs rubriken till det-

                                                 
664 Bauman, Zygmunt 1992, s 49ff. 
665 Föreningen krävde att FCO i Västerås skulle arrangera en debatt om invandrarfrågor 
som uppföljning till föreningens föreställning med närvaroskyldighet för Björn Petters-
son, samt representanter från lokala fackliga organisationer, kommun och eventuellt SIV 
för att diskutera LO:s och arbetarrörelsens invandrarpolitik, rösträttsfrågorna och in-
vandrarfrågor ur ett jämlikhetsperspektiv. Se ARAB 2964: F02: 04 Finska Föreningen 
Katajaisets brev till LO, FCO och SIV, 1973 10 10; ARAB 2964: F02: 04 Brev Katajaiset 
till Björn Pettersson 1973 10 20. 
666 ARAB 2964: F02: 04 Björn Petterssons brev till Katajaiset, Riksförbundet för finska 
föreningar i Sverige, FCO Västerås, Hjalmar Rantanen och SIV, 1973 10 16. Motreplik 
från föreningens ordförande Reijo Räsänen dröjde inte länge. Räsänen skrev att Petters-
son missuppfattat andemeningen i deras brev och tillbakavisade Petterssons anklagelse 
om att föreningen hade inhämtat sin information från borgerlig press. Inte heller den 
information Pettersson skickat till föreningen var främmande för Räsänen, som påpekade 
att deras information var hämtad till största delen från fackförbundens och LO:s tidskrif-
ter och cirkulär, samt Petterssons agerande invandrarverkets styrelse. Se ARAB 2964: 
F02: 04 Brev Katajaiset till Björn Pettersson 1973 10 20. 
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inom LO och kring deras gemensamma intresse skulle en ”vi”-känsla skapas. Om 
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slutet inte märkvärdigare än LO:s behandling av de kvinnliga arbetarna som or-

ganiserade sig fackligt och ganska snabbt fann sig både in- och underordnade i 

det befintliga systemet som bestod av en manlig organisationsstruktur.661 

Särorganisering aktualiserades igen i mitten av 1960-talet. Denna gång av 

finska arbetare vid Scania i Södertälje. Scania i Södertälje är en historiskt känd 

arbetsplats för en större koncentration av finska arbetare. Hösten 1966 skrev den 

finskspråkiga veckotidningen Routsin Uutisia (Svenska Nyheter) att en grupp 

finsktalande anställda vid Scania Vabis i Södertälje hade planer på att starta en 

egen fackförening med förhandlingsrätt och självständigt agerande i en rad intres-

sefrågor. När nyheten nådde LO bemöttes den med ett pressmeddelande där man 

skrev att ”liknande tendenser att bilda helfinska, på nationell och språklig grund 

uppbyggda fackliga organisationer, torde även finnas på andra arbetsplatser i 

Sverige” och att det inträffade ”ställer förnyade krav på utbildnings- och infor-

mationsverksamheten. De finsktalande arbetarnas isolering och ovetskap om 

facklig organisation och metodik i Sverige är emellertid icke begränsad till Söder-

tälje.” LO menade att detta krävde informationsåtgärder från facket, men också 

från myndigheterna om svenska förhållanden på arbetsmarknaden.662 

LO:s reaktion kan, som sagt, förstås mot bakgrund av organisationens 

strävanden att vara den samlande rösten för arbetarna. Frågan är varför LO till-

grep argumentet om de finska arbetarnas ”ovetskap”, särskilt med tanke på att 

de finska arbetarna årtiondet innan prioriterades före utomnordisk arbets-

kraftsinvandrare med hänvisning till deras anpassningsbarhet till de svenska för-

hållandena. Dessutom kan de finska erfarenheterna av fackföreningsrörelsen be-

dömas vara relativt nära de svenska arbetarnas.663 Formuleringen berodde sanno-

likt på att de finska arbetarnas handlande tolkades som ett uttryck för särorgani-
                                                 
661 Om kvinnornas in- och underordning inom fackföreningsrörelsen se avsnittet ”Ge-
nusordningen inom fackföreningsrörelsen” ovan i kapitel tre. För Baumans teoretiska 
ansats se Bauman, Zygmunt 1992, s 49ff. 
662 ARAB 2964: Ö01: 292 Pressmeddelande Serie IV, Dagspressen nr 103 1966, Stock-
holm den 21 oktober 1966. 
663 Visserligen fick Finland en utvecklad fackföreningsrörelse först i början av 1940-talet, 
men det dröjde inte länge innan finländarnas fackliga organisationsgrad uppnådde en i 
internationellt mått ytterst hög nivå. Inom EU har exempelvis Finland efter Danmark och 
Sverige högsta organisationsgraden. Se 
http://www.sak.fi/svenska/dettaarffc.jsp?location1=5&sl2=3&sl3=1&lang=se&id=31879 
; se också länken ”Statistiska uppgifter 2006” på 
http://www.sak.fi/svenska/aktuellt.jsp?location1=1&sl2=5&lang=se&id=31273 ; se även 
”Uppkomsten av den finländska modellen” på finska LO:s hemsida 
http://www.sak.fi/svenska/dettaarffc.jsp?ao=aikajana&id=32872&location1=5&sl2=3&
sl3=3&lang=se . Samtliga sökningar 2009-05-01. 
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sering. De informationsinsatser som efterfrågades handlade antagligen om att 

informera de aktuella arbetarna om ”den föreställda gemenskapen” arbetarna 

emellan och framställa motstridigheter och missnöje som falska eller irrelevan-

ta.664 

Ett liknande exempel på bemötande av invandrare som försökte sätta upp en 

egen ”dagordning” och diskutera egna frågor härrör från den finska föreningen 

Katajaiset i Västerås, som i slutet av 1973 satte upp en teaterpjäs om invandrar-

frågor där man lyfte fram den negativa attityd mot invandrarna som man hade 

observerat i den mediala debatten. Föreningens representanter ansåg att en del 

representanter från LO-ledningen, med ett direkt utpekande av Björn Pettersson, 

bidragit till debattens negativa ton. De menade Pettersson hade bristande förståel-

se för invandrarnas krav på inflytande över integrationen i arbetarrörelsen. I ett 

öppet brev till LO ställde föreningens ordförande Reijo Räsänen en fråga om 

”arbetarrörelsen och främst LO blivit rasistisk” och om invandrare överhuvudta-

get var välkomna som medlemmar i arbetarrörelsen?665 I ett brev till föreningen 

ansåg Björn Petterson sig vara påhoppad och hävdade att föreningen hade inhäm-

tat sin information ”enbart från den borgerliga pressen” och bifogade en del fack-

ligt material i sitt brev och uppmanade föreningens funktionärer att läsa igenom 

materialet för att därefter diskutera saken.666  

Att stoppa en grupp medlemmars försök att sätta upp egen dagordning för att 

behandla egna specifika frågor eller uttrycka missnöje och dessutom beskriva de-

ras handlande som okunnigt innebär i sammanhanget en underordning, men ock-

så en särhållning. Att de finska arbetarna kände sig illa behandlade styrks i en 

rapport som lämnades från finska myndigheter till den svenska ambassaden i 

Helsingfors i maj 1970. I denna rapport, med den titel som gavs rubriken till det-

                                                 
664 Bauman, Zygmunt 1992, s 49ff. 
665 Föreningen krävde att FCO i Västerås skulle arrangera en debatt om invandrarfrågor 
som uppföljning till föreningens föreställning med närvaroskyldighet för Björn Petters-
son, samt representanter från lokala fackliga organisationer, kommun och eventuellt SIV 
för att diskutera LO:s och arbetarrörelsens invandrarpolitik, rösträttsfrågorna och in-
vandrarfrågor ur ett jämlikhetsperspektiv. Se ARAB 2964: F02: 04 Finska Föreningen 
Katajaisets brev till LO, FCO och SIV, 1973 10 10; ARAB 2964: F02: 04 Brev Katajaiset 
till Björn Pettersson 1973 10 20. 
666 ARAB 2964: F02: 04 Björn Petterssons brev till Katajaiset, Riksförbundet för finska 
föreningar i Sverige, FCO Västerås, Hjalmar Rantanen och SIV, 1973 10 16. Motreplik 
från föreningens ordförande Reijo Räsänen dröjde inte länge. Räsänen skrev att Petters-
son missuppfattat andemeningen i deras brev och tillbakavisade Petterssons anklagelse 
om att föreningen hade inhämtat sin information från borgerlig press. Inte heller den 
information Pettersson skickat till föreningen var främmande för Räsänen, som påpekade 
att deras information var hämtad till största delen från fackförbundens och LO:s tidskrif-
ter och cirkulär, samt Petterssons agerande invandrarverkets styrelse. Se ARAB 2964: 
F02: 04 Brev Katajaiset till Björn Pettersson 1973 10 20. 
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ta kapitel: ”Eldorado ligger inte på andra sidan om Bottniska viken”, beskrevs de 

finska arbetarnas situation i Sverige som både socialt och ekonomiskt svår och 

det ena missförhållandet efter det andra radades upp. När det gäller LO ansågs 

det att;  

 
Finländarna uppfattar LO som någonting avlägset och främmande. Några möj-

ligheter att inverka har inte getts dem. Med tiden och utan en eventuell omvärde-

ring inom LO kan finnarna snart få nog att blott och bart vara de som betalar.667  
 

I rapporten, som syftade till att uppmärksamma LO på de missförhållanden de 

finska arbetarna upplevde i Sverige, beskrevs också den svenska fackföreningsrö-

relsen som den kraft som på ett effektivt och smärtfritt sätt skulle kunna få till 

stånd de förbättringar som behövdes för de utländska arbetarna. Finska myndig-

heter var således oroliga för sina landsmän i Sverige. Om de finska arbetarna, den 

i särklass största invandrargruppen i landet, kände sig utanför fackföreningsrörel-

sen och som betalande medlemmar utan möjlighet till påverkan, var risken stor 

att samma öde skulle drabba också många andra invandrare. Detta var troligtvis 

anledningen till att invandrarorganisationerna samlades den 2-3 december 1972 

för att diskutera sina problem i en s.k. ”invandrarriksdag”. En del av diskussio-

nen i detta möte handlade om att bilda en särskild facklig organisation för in-

vandrare. Detta bemöttes dock med ett starkt avståndstagande från LO med mo-

tiveringen att det skulle försvaga facket.668 Det var kanske också just därför LO 

diskuterade bildandet av en referensgrupp till invandrarrådet bestående av fack-

ligt aktiva invandrare och representanter från invandrarorganisationerna några 

månader senare i mars 1973. Var detta en strategi för att få medlemmar med ut-

ländsk bakgrund att känna sig delaktiga? Låt oss nu ta en närmare titt på detta. 

 

Invandrarrådets referensgrupp  

När referensgruppens ledamöter skulle väljas verkade det vara angeläget för LO 

att dessa dels valdes bland ”fackligt aktiva invandrare från verkstadsgolvet”, dels 

                                                 
667 LO-arkiv, Volym Distriktsenheten. Kartläggning av invandrare inom LO området, 
1972 - invandrarfrågor 1973-1974. Skrivelse från Kungl. Svenska ambassaden i Helsing-
fors, "Eldorado ligger inte på andra sidan om Bottniska viken", 1970 05 12. Skrivelse 
finns också i ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974. 
668 Fackföreningsrörelsen 1972 nr. 26, s 7 ”Samverkan kring invandrarproblem”. Se ock-
så Aytar (2007) som menar att ”invandrarriksdagen” var egentligen en fråga om makt-
kamp mellan olika organisationer som ville framstå som representant för invandrarna i 
Sverige. Aytar, Osman Mångfaldens organisering: om integration, organisationer och 
interetniska relationer i Sverige, Stockholm 20072007, s 84. 
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representerade invandrarnas geografiska spridning i landet, men också deras 

branschmässiga och nationella tillhörighet. Det ansågs också vara viktigt att ha 

representanter från de större invandrarorganisationerna i referensgruppen.669 För 

att försäkra sig om att kandidaterna hade ”rätt bakgrund” krävde LO informa-

tion om deras anställning, fackliga skolning och eventuella fackliga uppdrag.670 

När Björn Pettersson, invandrarrådets ordförande, redogjorde för planerna för 

sammansättningen av referensgruppen för LS menade han att man i urvalet för-

utom att ta hänsyn till geografisk, yrkesmässiga och nationell spridning, också 

skulle ”försöka få med några kvinnor”.671 Formuleringen att ”försöka få med 

några kvinnor” är intressant i sammanhanget. Den lyfter fram tidens genus-

diskurs.672 Urvalet föranledde en del korrespondens mellan LO och fackförbun-

den, som visar att ”rätt bakgrund” betydde socialdemokratisk åskådning och 

fackligt aktiv.673 

Till slut valdes följande åtta personer som referensgruppens första medlemmar 

inför sommaren 1973; Toivo Jörneblom från Borås (finländare, Beklädnads), Ste-

fan Jüretic från Nykvarn (jugoslav, Fabriks), Lisa Hakala från Eskilstuna (finlän-

dare, Fastighets), Matti Kainu Saulo från Kiruna (finländare, Gruv), El Gamrawy 

Fathi från Stockholm (egyptier, Hotel och Restaurang), Gisela Berg från Nacka 

(tyska, Kommunal), Milorad Stevanovic från Göteborg (jugoslav, Metall) och 

Age Jokiniemi från Fagersta (finländare, Metall). I referensgruppen ingick dessut-

om ordföranden respektive generalsekreteraren för finska, italienska och jugosla-

viska riksförbunden, samt Johannis Nikolais från Grekland, som var fackligt ak-

tiv och ABF-anställd i Värnamo.674 Nikolais ingick i gruppen som representant för 

grekerna eftersom LO vid denna tid inte kände till om det existerade ett riksför-

                                                 
669 Referensgrupps första medlemmar var Toivo Jörneblom från Borås (finländare, 
Beklädnads), Stefan Jüretic från Nykvarn (jugoslav, Fabriks), Lisa Hakala från Eskilstuna 
(finländare, Fastighets), Matti Kainu Saulo från Kiruna (finländare, Gruv), El Gamrawy 
Fathi från Stockholm (egyptier, Hotel och Restaurang), Gisela Berg från Nacka (tysk, 
Kommunal), Milorad Stevanovic från Göteborg (jugoslav, Metall), Age Jokiniemi från 
Fagersta (finländare, Metall) och Johannis Nikolais från Värnamo (Grek, FCO/ABF Små-
land). Dessutom ingick ordföranden respektive generalsekreteraren för finska, italienska 
samt jugoslaviska riksförbunden i referensgruppen. Se ARAB 2964: F31: 36 Ark Invand-
rarfrågor 1973, Se Petterssons rapport till Landssekretariatet 1973 05 25. 
670 ARAB 2964: F 02: 03 Arbetsmarknadspolitiska enheten, se Brev till Invandrarrådets 
ledamöter från Urs Hauser 1973 02 22. 
671 ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1973, Se Petterssons rapport till Landssek-
retariatet 1973 05 25. 
672 ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1973, Se Petterssons rapport till Landssek-
retariatet 1973 05 25. 
673 ARAB 2964: F02: 03 Arbetsmarknadspolitiska enheten, flera handlingar. Se också 
Johansson, Jesper 2008, s 199. 
674 ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1973, Se Petterssons rapport till Landssek-
retariatet 1973 05 25; Se också LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1973 05 28. 
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ta kapitel: ”Eldorado ligger inte på andra sidan om Bottniska viken”, beskrevs de 

finska arbetarnas situation i Sverige som både socialt och ekonomiskt svår och 

det ena missförhållandet efter det andra radades upp. När det gäller LO ansågs 

det att;  

 
Finländarna uppfattar LO som någonting avlägset och främmande. Några möj-

ligheter att inverka har inte getts dem. Med tiden och utan en eventuell omvärde-

ring inom LO kan finnarna snart få nog att blott och bart vara de som betalar.667  
 

I rapporten, som syftade till att uppmärksamma LO på de missförhållanden de 

finska arbetarna upplevde i Sverige, beskrevs också den svenska fackföreningsrö-

relsen som den kraft som på ett effektivt och smärtfritt sätt skulle kunna få till 

stånd de förbättringar som behövdes för de utländska arbetarna. Finska myndig-

heter var således oroliga för sina landsmän i Sverige. Om de finska arbetarna, den 

i särklass största invandrargruppen i landet, kände sig utanför fackföreningsrörel-

sen och som betalande medlemmar utan möjlighet till påverkan, var risken stor 

att samma öde skulle drabba också många andra invandrare. Detta var troligtvis 

anledningen till att invandrarorganisationerna samlades den 2-3 december 1972 

för att diskutera sina problem i en s.k. ”invandrarriksdag”. En del av diskussio-

nen i detta möte handlade om att bilda en särskild facklig organisation för in-

vandrare. Detta bemöttes dock med ett starkt avståndstagande från LO med mo-

tiveringen att det skulle försvaga facket.668 Det var kanske också just därför LO 

diskuterade bildandet av en referensgrupp till invandrarrådet bestående av fack-

ligt aktiva invandrare och representanter från invandrarorganisationerna några 

månader senare i mars 1973. Var detta en strategi för att få medlemmar med ut-

ländsk bakgrund att känna sig delaktiga? Låt oss nu ta en närmare titt på detta. 

 

Invandrarrådets referensgrupp  

När referensgruppens ledamöter skulle väljas verkade det vara angeläget för LO 

att dessa dels valdes bland ”fackligt aktiva invandrare från verkstadsgolvet”, dels 

                                                 
667 LO-arkiv, Volym Distriktsenheten. Kartläggning av invandrare inom LO området, 
1972 - invandrarfrågor 1973-1974. Skrivelse från Kungl. Svenska ambassaden i Helsing-
fors, "Eldorado ligger inte på andra sidan om Bottniska viken", 1970 05 12. Skrivelse 
finns också i ARAB 2964: F21: 07 Ark Invandrarfrågor 1972-1974. 
668 Fackföreningsrörelsen 1972 nr. 26, s 7 ”Samverkan kring invandrarproblem”. Se ock-
så Aytar (2007) som menar att ”invandrarriksdagen” var egentligen en fråga om makt-
kamp mellan olika organisationer som ville framstå som representant för invandrarna i 
Sverige. Aytar, Osman Mångfaldens organisering: om integration, organisationer och 
interetniska relationer i Sverige, Stockholm 20072007, s 84. 
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representerade invandrarnas geografiska spridning i landet, men också deras 

branschmässiga och nationella tillhörighet. Det ansågs också vara viktigt att ha 

representanter från de större invandrarorganisationerna i referensgruppen.669 För 

att försäkra sig om att kandidaterna hade ”rätt bakgrund” krävde LO informa-

tion om deras anställning, fackliga skolning och eventuella fackliga uppdrag.670 

När Björn Pettersson, invandrarrådets ordförande, redogjorde för planerna för 

sammansättningen av referensgruppen för LS menade han att man i urvalet för-

utom att ta hänsyn till geografisk, yrkesmässiga och nationell spridning, också 

skulle ”försöka få med några kvinnor”.671 Formuleringen att ”försöka få med 

några kvinnor” är intressant i sammanhanget. Den lyfter fram tidens genus-

diskurs.672 Urvalet föranledde en del korrespondens mellan LO och fackförbun-

den, som visar att ”rätt bakgrund” betydde socialdemokratisk åskådning och 

fackligt aktiv.673 

Till slut valdes följande åtta personer som referensgruppens första medlemmar 

inför sommaren 1973; Toivo Jörneblom från Borås (finländare, Beklädnads), Ste-

fan Jüretic från Nykvarn (jugoslav, Fabriks), Lisa Hakala från Eskilstuna (finlän-

dare, Fastighets), Matti Kainu Saulo från Kiruna (finländare, Gruv), El Gamrawy 

Fathi från Stockholm (egyptier, Hotel och Restaurang), Gisela Berg från Nacka 

(tyska, Kommunal), Milorad Stevanovic från Göteborg (jugoslav, Metall) och 

Age Jokiniemi från Fagersta (finländare, Metall). I referensgruppen ingick dessut-

om ordföranden respektive generalsekreteraren för finska, italienska och jugosla-

viska riksförbunden, samt Johannis Nikolais från Grekland, som var fackligt ak-

tiv och ABF-anställd i Värnamo.674 Nikolais ingick i gruppen som representant för 

grekerna eftersom LO vid denna tid inte kände till om det existerade ett riksför-

                                                 
669 Referensgrupps första medlemmar var Toivo Jörneblom från Borås (finländare, 
Beklädnads), Stefan Jüretic från Nykvarn (jugoslav, Fabriks), Lisa Hakala från Eskilstuna 
(finländare, Fastighets), Matti Kainu Saulo från Kiruna (finländare, Gruv), El Gamrawy 
Fathi från Stockholm (egyptier, Hotel och Restaurang), Gisela Berg från Nacka (tysk, 
Kommunal), Milorad Stevanovic från Göteborg (jugoslav, Metall), Age Jokiniemi från 
Fagersta (finländare, Metall) och Johannis Nikolais från Värnamo (Grek, FCO/ABF Små-
land). Dessutom ingick ordföranden respektive generalsekreteraren för finska, italienska 
samt jugoslaviska riksförbunden i referensgruppen. Se ARAB 2964: F31: 36 Ark Invand-
rarfrågor 1973, Se Petterssons rapport till Landssekretariatet 1973 05 25. 
670 ARAB 2964: F 02: 03 Arbetsmarknadspolitiska enheten, se Brev till Invandrarrådets 
ledamöter från Urs Hauser 1973 02 22. 
671 ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1973, Se Petterssons rapport till Landssek-
retariatet 1973 05 25. 
672 ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1973, Se Petterssons rapport till Landssek-
retariatet 1973 05 25. 
673 ARAB 2964: F02: 03 Arbetsmarknadspolitiska enheten, flera handlingar. Se också 
Johansson, Jesper 2008, s 199. 
674 ARAB 2964: F31: 36 Ark Invandrarfrågor 1973, Se Petterssons rapport till Landssek-
retariatet 1973 05 25; Se också LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1973 05 28. 
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bund för grekerna. Drygt ett år senare valdes därför också en representant från 

det grekiska riksförbundet till referensgruppen.675 

Här måste jag markera att jag slås av den nästintill totala frånvaron av käll-

material om referensgruppens verksamhet. Inte några mötesprotokoll eller annat 

material som beskriver gruppens verksamhet finns varken i LO:s eget arkiv eller 

hos Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek. Med tanke på den utomordentlig nog-

granna arkiveringen av övrigt fackligt material är detta överraskande och inbju-

der till funderingar om referensgruppen överhuvudtaget hade någon funktion och 

verksamhet. Man får leta med ljus och lykta i källmaterialet innan man kan finna 

några som helst dokument som bekräftar att referensgruppen överhuvudtaget 

existerade efter dess bildande. Ett tillfälle är, när LO:s invandrarpolitiska hand-

lingsprogram från 1979 skulle utarbetas. Enligt planerna skulle invandrarrådet 

och referensgruppen ta ställning till opinionsyttringarna som kom in genom re-

miss från förbunden innan den slutliga versionen skulle framställas.676 Referens-

gruppens primära syfte var att kanalisera ut de frågor som behandlades i invand-

rarrådet i respektive fackförbund för att sedan återkomma med respons från med-

lemmarna.677  

Referensgruppen hade uppenbarligen inte mycket att säga till om. Den slutsat-

sen kan man dra av ett uttalande som referensgruppens ledamöter gjorde i In-

vandrarbulletinen i slutet av 1979. Där menar man att planeringen, dokumente-

ringen och uppföljningen av såväl deras eget som rådets arbete var ”otillfredsstäl-

lande” och att de därför önskade en tätare kommunikation med invandrarrådet. 

Det bristande intresse invandrarrådet visade för referensgruppen ledde, enligt ut-

talandet, till negativa konsekvenser både för det egna arbetet och för rådets arbe-

te. Frånvaron av dialog mellan de två enheterna gjorde det, enligt referensgrup-

pen, svårt att förankra sakfrågorna både hos medlemmarna och i det fackliga 

arbetet.678 Jalmar Rantanen ger en liknande bild i sin skrift om det finska språkets 

ställning inom fackföreningsrörelsen. Han menar att ”rörelsefriheten för dessa 

invandrarrepresentanter begränsades till att bevista sammanträdena och ingenting 

därutöver.”679 Den maktlöshet som referensgruppen gav uttryck skulle kunna ses 

som ett uttryck för det som Knocke kallar ”insiders outsider”, eller med Mulina-

                                                 
675 ARAB 2964: F21: 09, Invandrarfrågor 1972-1979, Protokoll från Invandrarrådets 
sammanträde den 1974 09 12-13. 
676 ARAB 2964: F21: 12 LO invandrarfrågor 1974-1989, Ark Invandrarprogramkommit-
tén utgående 1977-1979, flera handlingar. Se också ARAB 2964: F21: 03 Brev till Me-
tall-, Kommunal- och Fastighetsförbunden, 1980 03 11. 
677 Rantanen, Jalmar 1981, s 8. 
678 ”Referensgruppens synpunkter på arbetsformer” i Invandrarbulletinen 1979, nr 5. 
679 Rantanen, Jalmar 1981, s 8. 
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ris och Nerrgaards ord ”inkluderande underordning”.680 Svårigheterna för refe-

rensgruppen att påverka dagordningen är uppenbara.  

Varför sköt då LO referensgruppen åt sidan? Representanter som LO själv 

hade valt ut med stor omsorg. Kanske är svaret en infekterad konflikt som LO 

hamnade i med föreningen Förenade invandrarorganisationer i Sverige (FIOS) 

1974.  

 

Förenade invandrarorganisationer i Sverige 

I början av 1970-talet ökade rasistiska och diskriminerande inslag i flera av de 

västeuropeiska invandrarländerna. Till följd av detta förklarades 1971 som ”året 

mot rasism och diskriminering” av FN och en internationell konferens anordna-

des i Amsterdam under temat ”Foreigners in our community”. Samma år träffa-

des representanter från invandrarföreningar i Sverige och myndigheter för ett 

möte i Stockholm för att diskutera de problem invandrarna mötte i samhället. 

Under mötet utbrast, enligt sociologen Osman Aytar, det italienska riksförbun-

dets representant Rolando Casnici ”men vi har ju samma problem allihop”. Detta 

skall, menar Aytar, ha varit startpunkten för en diskussion om ett samarbetsor-

gan mellan de olika invandrarorganisationerna. Under det följande året ledde des-

sa diskussioner till ett flertal sammankomster mellan sex invandrarorganisationer 

och bildandet av FIOS.681 Det uttalade målet för organisationen var inledningsvis 

att skapa kontakter mellan invandrarorganisationerna för att lära sig av var-

andras erfarenheter, men också vid behov samverka kring gemensamma frågor. 

Organisationen hade en del förväntningar på myndigheterna: att lokaler skulle 

vara tillgängliga för kulturell, rekreativ och föreningsverksamhet, radio- och tv 

sändningar på olika invandrarspråk samt en tolkcentral med dygnet runt service. 

Enligt organisationens första bidragsansökan till SIV, den 8 december 1972, var 

organisationens syfte ”att få till stånd ett samarbete med alla invandrare i Sverige 

för att kunna bilda en arbetsgrupp och på så sätt söka påverka samhället.” Orga-

nisationen växte snabbt och redan efter några månader hade 35 organisationer 

med sammanlagt ca. 3.600 medlemmar anslutit sig.682 FIOS visade sig så små-

                                                 
680 Knocke, Wuokko i Arbetarhistoria, 1997, nr 82; Mulinari, Diana & Neergaard, An-
ders 2004. 
681 Dessa sex organisationer var Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Stock-
holm, De italienska föreningarnas riksförbund i Sverige, Club de lo Cronopios (Spanska 
föreningen i Stockholm), Black Culture Centrum i Stockholm, Grekiska riksförbundet i 
Sverige och Turkiska föreningen i Stockholm. De samtida invandrarorganisationer som 
stod utanför detta samarbete var de finska, jugoslaviska och arabiska organisationerna. 
682 Aytar, Osman 2007, s 80ff., citat s 82. 
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675 ARAB 2964: F21: 09, Invandrarfrågor 1972-1979, Protokoll från Invandrarrådets 
sammanträde den 1974 09 12-13. 
676 ARAB 2964: F21: 12 LO invandrarfrågor 1974-1989, Ark Invandrarprogramkommit-
tén utgående 1977-1979, flera handlingar. Se också ARAB 2964: F21: 03 Brev till Me-
tall-, Kommunal- och Fastighetsförbunden, 1980 03 11. 
677 Rantanen, Jalmar 1981, s 8. 
678 ”Referensgruppens synpunkter på arbetsformer” i Invandrarbulletinen 1979, nr 5. 
679 Rantanen, Jalmar 1981, s 8. 
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680 Knocke, Wuokko i Arbetarhistoria, 1997, nr 82; Mulinari, Diana & Neergaard, An-
ders 2004. 
681 Dessa sex organisationer var Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Stock-
holm, De italienska föreningarnas riksförbund i Sverige, Club de lo Cronopios (Spanska 
föreningen i Stockholm), Black Culture Centrum i Stockholm, Grekiska riksförbundet i 
Sverige och Turkiska föreningen i Stockholm. De samtida invandrarorganisationer som 
stod utanför detta samarbete var de finska, jugoslaviska och arabiska organisationerna. 
682 Aytar, Osman 2007, s 80ff., citat s 82. 
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ningom vara en frispråkig organisation som öppet kritiserade missförhållanden i 

samhället och även LO fick ta emot en del kritik.  

Vid den internationella konferensen i Amsterdam hade de deltagande organi-

sationerna tagit ett beslut om en ny konferens med temat ”Pan-European Migrant 

Workers Conference” och utsett en kommitté för förberedelserna. En av det ny-

bildade FIOS:s första aktiviteter blev att ta kontakt med denna kommitté. FIOS 

involverades snabbt i förberedelserna för denna konferens och i början av decem-

ber 1973 var FIOS också värd för ett av dem förberedande kommitténs möten, 

där man bl.a. diskuterade finansieringen av konferensen. Kommittén kontaktade i 

detta syfte de italienska, jugoslaviska, algeriska, svenska, schweiziska och hol-

ländska regeringarna om anslag för konferensen.683 Under förberedelsen och ge-

nomförandet av denna konferens förekom en hel del kontakter mellan FIOS och 

LO som är intressanta att undersöka utifrån den problematik som står i fokus för 

detta kapitel.  

Invandrarrådet, som noga följde FIOS:s engagemang i förberedelserna inför 

konferensen, tog ganska tidigt tydligt avstånd från organisationen verksamhet. I 

oktober 1973 ansåg Björn Pettersson att FIOS, genom sitt samarbete med förbe-

redelsekommittén tagit ställning för bildande av egna fackliga och politiska orga-

nisationer för invandrare utanför och i konkurrens med de etablerade organisa-

tionerna. Pettersson menade att förberedelsekommitténs ordförande Dr. Nikoli-

nakos hade gjort en del uttalande i tysk press som visade på detta. Dessa uttalan-

den var enligt Pettersson riktade mot den organiserade arbetarrörelsens strävan-

den.684 Några månader senare, den 24 februari 1974, inkallades invandrarrådets 

referensgrupp för ett sammanträde av Pettersson.685 Under mötet förklarade han 

att LO hade tagit avstånd från FIOS bl.a. därför att denna organisation inte ville 

samarbeta med LO. Dessvärre var FIOS internationella samröre; 

 
En annan orsak till LO:s restriktiva inställning är FIOS internationella förgrening. 

Den internationella förgreningen har haft konferenser i bl.a. Amsterdam och 

                                                 
683 LO-arkiv, Volym; invandrarfrågor, Björn Petterssons korrespondens. Skrivelse från 
FIOS, 1974 04 19. 
684 ARAB 2964: F02: 04 Brev till FIOS:s Leo Basco ”Ang. beslut vid Invandrarrådets 
sammanträde den 9 oktober 1973”, 1974 04 30. Se också Invandrarrådets mötesproto-
koll från den 12-13 september 1974, ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, 
Ark LO:s invandrarråd – protokoll, pm mm. 
685 Jag har tidigare förklarat att material om referensgruppen är totalt frånvarande i 
källmaterialet. Detta sammanträde kom till min kännedom via Aytars avhandling. Han 
har dock via mail förklarat för mig att detta är ett dokument som han har haft i eget 
arkiv efter ”fältarbete hos invandrarnas riksorganisationer och hos det ansvariga depar-
tementet.” Mailkorrespondens med Osman Aytar 2009-11-20. 
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Bryssel, där man ställt sig mycket kritisk både till de fackliga organisationerna 

och de politiska partierna i invandrarländerna.686 

 
Pettersson förklarade för referensgruppen att även om ”FIOS i Sverige inte tycks 

ha någon avsikt att gå i agitation mot arbetarrörelsen som sker i t ex Västtysk-

land, Frankrike och Holland” så hade han ”en känsla av att de som samlas inom 

FIOS är sådana som inte ’lyckas’ inom sina invandrarorganisationer och nu söker 

sig en ny plattform”.687  

Enligt FIOS funktionärer hade LO missförstått organisationens ambitioner. I 

ett brev till LO i mitten av april 1974 skrev de att invandrarrådet var något allde-

les nytt för dem, och att de inte kände till dess strävanden, men att om det skulle 

vara så att ”invandrarrådets egna strävanden är de fackanslutnas egna strävan-

den, så innebär det fattade beslutet en motsägelse, därför att medlemmarna i de 

organisationer som bildar FIOS till övervägande delen är fackanslutna”. FIOS 

funktionärerna önskade att LO inte skulle uppfatta FIOS som en organisation 

som gick emot de organiserade arbetarnas intressen, och påpekade samtidigt att 

invandrarnas problem inte gick att lösa enbart genom fackligt arbete då alla in-

vandrare inte var fackligt anslutna: 

 
Vi invandrare har t.ex. ett allt mer trängande behov att finna ett sätt för att vara 

representerade i de samhällen som vi är en del av. Det är inte en fråga som kan 

lösas enbart fackligt av den enkla anledningen att inte alla kan vara fackanslut-

na.688  
 

FIOS:s svar till Pettersson är intressant, särskilt budskapet om att invandrarnas 

problem inte skulle gå att lösa enbart genom fackligt arbete. För LO som hade 

inställningen att alla arbetare hade samma intressen och invandrarna räknades 

generellt till arbetarklassen, var detta problematiskt. Denna problematik påmin-

ner om genusordningen. Gunnel Karlsson beskriver problemkomplexet förträff-

ligt när hon skriver att ”det var det gemensamma klassintresset som betonades 

och det var så att säga per definition omöjligt att kvinnorna skulle kunna ha 

                                                 
686 ”Referensgruppens sammanträde på Täljöviken den 24 februari 1974” genom Aytar, 
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Osman 2007, s 86. 
688 LO-arkiv, Volym Invandrarfrågor, Björn Pettersson. ”Skrivelse från F.I.O.S. - Förena-
de invandrarorganisationer i Sverige”, 1974 04 19. Samma dokument kan hittas i ARAB 
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En annan orsak till LO:s restriktiva inställning är FIOS internationella förgrening. 

Den internationella förgreningen har haft konferenser i bl.a. Amsterdam och 

                                                 
683 LO-arkiv, Volym; invandrarfrågor, Björn Petterssons korrespondens. Skrivelse från 
FIOS, 1974 04 19. 
684 ARAB 2964: F02: 04 Brev till FIOS:s Leo Basco ”Ang. beslut vid Invandrarrådets 
sammanträde den 9 oktober 1973”, 1974 04 30. Se också Invandrarrådets mötesproto-
koll från den 12-13 september 1974, ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, 
Ark LO:s invandrarråd – protokoll, pm mm. 
685 Jag har tidigare förklarat att material om referensgruppen är totalt frånvarande i 
källmaterialet. Detta sammanträde kom till min kännedom via Aytars avhandling. Han 
har dock via mail förklarat för mig att detta är ett dokument som han har haft i eget 
arkiv efter ”fältarbete hos invandrarnas riksorganisationer och hos det ansvariga depar-
tementet.” Mailkorrespondens med Osman Aytar 2009-11-20. 
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Bryssel, där man ställt sig mycket kritisk både till de fackliga organisationerna 
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andra intressen än männen”689 Sett utifrån detta perspektiv kan man påstå att 

FIOS genom sitt brev försökte tala om för Pettersson och LO att en del av in-

vandrarnas problem skiljde sig från de fackligt anslutnas. De hade också andra 

problem och intressen, som krävde ett arbete utanför den fackliga domänen. Att 

döma av Petterssons och invandrarrådets reaktion var FIOS aktivisterna dock inte 

särskilt framgångsrika i deras budskap.  

Diskussioner om den internationella konferensen fortsatte vid invandrarrådets 

sammanträden och i september 1974 redogjorde Urs Hauser för de närvarande 

att ”den förberedande kommitténs ordförande upprepade gånger hade uttalat sig 

i västtysk press om konferensens syfte, att åstadkomma separata fackliga och po-

litiska organisationer för invandrare”. Under sammanträdet kom man fram till 

att detta var anmärkningsvärt och referensgruppens representanter höll med. Ge-

orges Scoyfias från grekiska riksförbundet, Antonio Moggia från Italienska riks-

förbundet samt Bozidar Andjelic från Jugoslaviska riksförbundet uttryckte tydligt 

att deras organisationer tog avstånd från bildandet av egna fackliga organisatio-

ner. Invandrarrådet beslutade att ”reservationslöst att ställa sig avvisande till var-

je form av deltagande i konferensen”.690  

Två månader senare, knappt tio dagar före själva konferensen, påpekade 

Björn Pettersson att de invandrarorganisationer som bedrev samarbete med LO 

och var representerade i invandrarrådets referensgrupp borde ompröva ett delta-

gande i konferensen och i solidaritet med LO inte sända några representanter till 

konferensen. Petterssons uttalande var riktat till den finska gruppen som tidigare 

inte tagit avstånd från konferensen.691 Riksförbundet för finska föreningar 

(RFFS), som valde att trotsa LO och skickade två representanter till konferensen, 

beklagade invandrarrådets ställningstagande i den rapport som de svenska delta-

garna skrev efter konferensen. RFFS menade då att ett deltagande i konferensen, 

utifrån den roll LO spelade för de framsteg som Sverige hade tagit i internationell 

jämförelse, hade gynnat LO. Riksförbundet höll dock med LO om att inrättandet 

                                                 
689 Karlsson, Gunnel 1996, s 125. 
690 ARAB 2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – proto-
koll, pm mm. Se Protokoll från Invandrarrådets sammanträde den 12-13 september 
1974. 
691 LO-arkiv, Volym Invandrarfrågor, Björn Pettersson. Skrivelse från Riksförbundet för 
finska föreningar i Sverige; ”Riksförbundet för finska föreningar i Sverige och Pan-
European Cenference of Migrant Workers i Holland den 21-24 november 1974”, 1974 
11 18. I samma volym se också Protokoll från Invandrarrådets sammanträde den 12-13 
november 1974 samt ”Tillägg till rapport 1975-01-03 Dnr Anp B 487/74/09”, 1975 01 
30. 
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av egna fackliga och politiska organisationer bland invandrarna inte skulle gynna 

själva sakfrågan.692  

Konferensen ägde rum mellan den 21 och 24 november 1974 med 150 delega-

ter i Wageningen i Holland. Förutom Anne Frankstiftelsen var FN:s lokala före-

ning i landet aktiv i arrangemanget. Från Sverige deltog FIOS med tio, RFFS med 

två och SIV med en representant.693 LO var inbjuden att delta som observatör, 

men valde att avböja inbjudan.694 LO:s dåvarande förste sekreterare Rune Molin 

motiverade beslutet att inte närvara vid konferensen i slutet av oktober 1974 med 

att LO var upptagen av andra åtaganden.695 Några dagar senare, i början av no-

vember, kom en längre förklaring via Björn Pettersson som hänvisade till Dr. Ni-

kolinakos uttalanden i tysk press om att ett av konferensens mål vara att bilda 

egna fackliga organisationer för de invandrade arbetarna, vilket enligt Pettersson 

var ”directly opposed to our own endeavours and those of the established organi-

zations of immigrants represented on our Council.”696  

Konferensen behandlade följande teman: legal status och politiska rättigheter, 

arbetsmarknads- och social säkerhet, kultur och utbildning, boende och familje-

liv, samt implementering av strategier. Dessutom framhölls under konferensen de 

svenska reformerna inom det invandrarpolitiska området, såsom SFI, bostadsför-

sörjning, barnens hemspråksundervisning, familjeanknytning och den vid denna 

tid tilltänkta reformen om kommunal rösträtt, som ett föredöme för de övriga 

nationerna. Under konferensen kom man dessutom, i motsats till LO:s farhågor, 

fram till att ett samarbete med befintliga politiska och fackliga organisationer var 

enda vägen för en förbättrad situation för invandrarna i deras nya hemländer. En 

av konferensens slutsatser var att fackföreningarna hade stort ansvar för att för-

                                                 
692 ARAB 2964: F02: 02 Björn Petterssons – Diverse invandrar- och intresseorganisatio-
ner 1972-1974. Se ”Rapport från ”Pan-European Conference of Migrant Workers” i 
Wageningen, Holland 21-24 november 1974”. 
693 Under hösten 1974 ansökte FIOS om ett anslag på 18 000 kronor för kostnader till 
nio deltagare i konferensen från SIV men beviljades endast 4 000 kronor. Samtidigt er-
bjöd SIV de finska och jugoslaviska riksförbunden 2 000 kronor vardera för att sända 
var sin representant. Verket ansåg det vara fördelaktigt om representationen från Sverige 
var bredare än om bara FIOS deltog i konferensen. ARAB 2964: F02: 02 Björn Petters-
sons korrespondens. Se ”Rapport från ”Pan-European Conference of Migrant Workers” 
i Wageningen, Holland 21-24 november 1974”. 
694 ARAB 2964: F02: 04 Brev från Anne Frank Stiftelsen, Dr I. J. van Houte, till LO, 
Björn Pettersson, 1974 10 24. 
695 ARAB 2964: F02: 04 Brev från LO till Dr I. J. van Houte, Direktör för Anne Frank 
Stiftelsen, 1974 10 30. 
696 ARAB 2964: F02: 04 Brev från LO, Björn Pettersson, till Anne Frank Stiftelsen, Dr I. 
J. van Houte, 1974 11 04. 
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bättra invandrarnas sociala villkor och i det avseendet fick de engelska och tyska 

fackförbunden ta emot stor kritik.697  

När konferensens innehåll och inte minst framställningen av de svenska in-

vandrarpolitiska reformerna som föredöme för de andra nationerna blev känd för 

Pettersson, valde han att modifiera sin uppfattning och gjorde ett tillägg till en 

intern rapport om konferensen. Han valde då att förklara att LO:s val att inte 

delta på konferensen berodde på konferensens ”oklara syfte”.698 

Enligt Aytar förbättrades relationerna mellan LO och FIOS först när framträ-

dande socialdemokrater och representanter från invandrarorganisationerna träf-

fades på Olof Palmes initiativ på Harpsund den 25 november 1974 för ett möte 

om invandrarpolitiken. Aytar skriver att FIOS hade en nära kontakt med utred-

ningskommittén och att de samarbetande organisationerna i FIOS hade föreslagit 

flera förslag till utredningen, som senare kom att ingå i invandrarpolitiken; bl.a. 

bidrag till föreningsaktiviteter, rösträtt både till kommunala och riksdagsval, ut-

ökad hemspråksundervisning, tolkservice och representation för invandrarorgani-

sationerna i myndigheternas invandrarkommittéer. Aytar menar, med hänvisning 

till Aftonbladets rapportering från mötet, att Palme i sällskap med dåvarande ju-

stitieministern Anna-Greta Leijon och kommunministern Hans Gustavsson berät-

tade för invandrarnas representanter under mötet att de skulle få rösträtt till valet 

1976, att kommunerna inte skulle skilja mellan invandrare och infödda svenskar 

och att han i gengäld fick försäkringar från invandrarnas representanter att de 

såväl fackligt som politiskt skulle arbeta i de organisationer och partier som fanns 

i Sverige.699 

Enligt Aytar mjuknade relationerna mellan LO och FIOS efter detta möte och 

LO kom att stödja den fjärde internationella invandrarkonferensen, som arrange-

rades på Runö folkhögskola 1985. Då hade FIOS gamla ambitioner om att bilda 

ett riksförbund för alla invandrarorganisationerna getts upp, organisationen för-

svagats efter en del splittringar, men funnit nya medlemmar, centraliserat sin 

verksamhet och bytt namn till Samarbetsorganisationen för invandrareorganisa-

tioner i Sverige (SIOS). Under 1980-talet samarbetade LO med SIOS i frågor om 

invandrar- och minoritetspolitik, rösträtt i riksdagsval, dubbelt medborgarskap, 

                                                 
697 LO-arkiv, Volym; invandrarfrågor, Björn Pettersson. Rapport från Statens invandrar-
verk ”Rapport från Pan-European Cenference of Migrant Workers i Wageningen”, Hol-
land, 21-24 november 1974, 1975 01 03. Konferensen är dokumenterad i boken Foreig-
ners in our Community - A new problem to be solved. Se också ARAB 2964: F02: 04 PM 
”Migrants in Europa: Plight and Prospects”. 
698 LO-arkiv, Ark; invandrarfrågor, Björn Pettersson. "Tillägg till rapport 1975-01-03 
Dnr Anp B 487/74/09", 1975 01 30. 
699 Aytar, Osman 2007, s 86; Se också Aftonbladet 1974 11 26. 
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diskriminering, kulturfrågor, radio- och TV-sändningar på invandrarspråk, ut-

bildningsfrågor (hemspråk och SFI), sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor.700 

FIOS frispråkighet upplevdes av allt att döma som en kontrahegemoni av LO. 

Den spänning som uppstod mellan organisationen och LO tyder på detta. Det 

ultimatum som LO ställde till de invandrarorganisationer som var representerade 

i invandrarrådets referensgrupp om att ”av solidariska skäl” ta avstånd från den 

internationella konferensen tyder också på detta. LO var rädd för att ett bildande 

av separata fackliga organisationer för invandrare skulle hota socialdemokratins 

fackliga dominans. Konsekvenserna av denna kontrahegemoni kunde dessutom 

minska LO:s inflytande på arbetsmarknaden och i samhället. En undanträngning 

av det som tolkades som hot var därför nödvändig. Olof Palmes agerande och 

LO:s intensifierade kontakter med invandrarnas riksförbund var viktiga i detta 

sammanhang. När FIOS accepterade att inordna sig i systemet försvagades kont-

rahegemonin. När FIOS inte längre utgjorde ett hot och var nära en upplösning 

kunde LO lätt bestämma sig för att samarbeta med organisationen och dess efter-

trädare SIOS och till och med finansiera en internationell konferens för de euro-

peiska arbetskraftsinvandrarna.  

LO:s åsidosättande av referensgruppen kan mot denna bakgrund bero på en 

allmän ökande skepsis inom LO mot invandrarna i mitten av 1970-talet. Det är 

dock mer troligt att andra faktorer spelade in och då i första hand den invandrar-

politiska utvecklingen. Den invandrarpolitik som instiftades 1974 med parollerna 

jämlikhet, valfrihet och samverkan och beslutet om att möjliggöra för utländska 

medborgare som varit bosatta i Sverige i minst tre år, att rösta i kommunala val 

från och med 1976 års val, gjorde att invandrarna i allmänhet började bli poli-

tiskt intressanta för LO och arbetarrörelsen. För det första ökade antalet bildade 

föreningar och föreningsaktiviteten bland invandrargrupperna då valfrihetsmålet 

förutsatte statligt bidrag till föreningsverksamhet, för att invandrarna skulle kun-

na bevara sina kulturella särdrag. Med en ökad organisering av invandrarna öka-

de möjligheten för LO att vidta tätare och mer organiserade kontakter med in-

vandrarna. Dessutom blev invandrarna potentiella väljare i och med beslutet om 

kommunal rösträtt.  I mitten av 1970-talet gjorde LO troligtvis bedömningen att 

en del av det arbete som referensgruppen var tilltänkt att utföra, kunde genomfö-

ras mer effektivt genom direkta kontakter med invandrarorganisationerna och att 

man dessutom genom dessa kontakter också kunna propagera för partiet. Kon-

flikten med FIOS kan också ha tvingat fram tätare kontakter med invandrarorga-

nisationerna. Denna utveckling kan ha gjort att behovet av referensgruppen 

minskade en kort tid efter dess inrättande.  
                                                 
700 Aytar, Osman 2007, s 84ff . 
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bättra invandrarnas sociala villkor och i det avseendet fick de engelska och tyska 
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697 LO-arkiv, Volym; invandrarfrågor, Björn Pettersson. Rapport från Statens invandrar-
verk ”Rapport från Pan-European Cenference of Migrant Workers i Wageningen”, Hol-
land, 21-24 november 1974, 1975 01 03. Konferensen är dokumenterad i boken Foreig-
ners in our Community - A new problem to be solved. Se också ARAB 2964: F02: 04 PM 
”Migrants in Europa: Plight and Prospects”. 
698 LO-arkiv, Ark; invandrarfrågor, Björn Pettersson. "Tillägg till rapport 1975-01-03 
Dnr Anp B 487/74/09", 1975 01 30. 
699 Aytar, Osman 2007, s 86; Se också Aftonbladet 1974 11 26. 
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700 Aytar, Osman 2007, s 84ff . 
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Intresse för invandrarorganisationer  

LO utvecklade alltså täta kontakter med invandrarorganisationerna från mitten 

av 1970-talet. Som jag redan har påpekat i kapitel fem utnyttjade LO dessa kon-

takter till att driva valkampanj och propagera för det socialdemokratiska partiet, 

men också till att utöva direkt agitation för fackföreningsrörelsen, rekrytera före-

ningsaktiva invandrare till den lokala fackliga verksamheten och förmedla facklig 

informationen genom samarrangerade föreläsningar eller via invandrarorganisa-

tionernas tidskrifter. De lokala fackliga organisationerna förväntades också för-

djupa sitt samarbete med dessa organisationer. Invandrarkommittéerna ansågs 

bland annat kunna samordna informationsarbetet i samarbete med invandrarfö-

reningarna i respektive kommun.701 För att få fram tätare kontakter mellan in-

vandrarföreningar och lokala FCO valde LO ibland att avslå föreningarnas an-

sökningar om anslag för vissa verksamheter om inte dessa arrangerades tillsam-

mans med den lokala FCO:s invandrarkommitté.702 Detta tyder på en medveten 

strategi för att knyta närmare kontakter mellan invandrarorganisationerna och 

fackföreningsrörelsen.  

LO:s kontakter med de större invandrargruppernas riksförbund (finska, jugo-

slaviska, grekiska och italienska) intensifierades inför 1979 års val och kontakter 

togs med nya invandrarorganisationer såsom turkiska, spanska, latinamerikanska 

och assyriska och sedan början av 1980-talet även med polska och portugisiska 

riksförbunden. I sammanträden med representanter från dessa organisationer dis-

kuterades frågor som invandrarnas utbildningssituation (möjligheter till delta-

gande i språk- och vuxenutbildningen), kulturevenemang, sysselsättningsfrågor, 

statliga utredningar om invandrarfrågor, invandrarpolitiska handlingsprogram, 

kulturpolitiska program, rösträtt i riksdagsvalet och hemspråksundervisningen 

för invandrarbarnen och gemensamma arrangemang som informationskonferen-

ser och ”kulturdagar”. Formerna för dessa kontakter var konferenser, seminarier, 

möten, skrifter och foldrar översatta till respektive språk, men också skräddar-

sydda kurser. Kontakterna sköttes centralt från LO, men lokala FCO på orten 

involverades då möjligheter fanns. Så småningom bildades också en bestående 

samarbetsgrupp för dessa kontakter inom invandrarrådet där i regel ordföranden 

var den ansvarige.703  

                                                 
701 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se arbetsgruppens rapport till kongressen ”Facklig invandrarinfor-
mation” 1976 02 16, s 2f, 8ff., 15, 22f. 
702 Se exempelvis ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmarknadspolitiska enheten, 
se Hausers brev till Upplands Väsbys Finska förening 1975 09 12. 
703 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, flera dokument, bl.a. Ar-
betsmarknadspolitiska enhetens verksamhetsberättelser för åren 1977-1981; ARAB 

 

 291

Men möten med invandrargrupperna skedde knappast på en jämställd nivå. 

När invandrarfrågorna skulle diskuteras på olika konferenser och sammanträden 

var det arbetarrörelsens representanter som talade inför invandrarna. Invandrar-

na själva fick i dessa sammanhang nöja sig med att lyssna, ta emot information, 

när möjlighet gavs diskutera, men också mellan pausen stå för underhållningen. 

Ett exempel är en facklig-politisk invandrarkonferens arrangerad av LO och SAP 

maj 1978 i Stockholm. Medan representanter för arbetarrörelsen föreläste, höll 

föredrag och ledde olika workshops, stod representanter från olika invandrar-

grupper för underhållningen mellan sessionerna med deras exotiska musik.704  

Det uttalade syftet med dessa kontakter var dels att LO skulle tillgodogöra sig 

invandrarnas erfarenhet och lyssna på deras önskemål i integrationsfrågor, dels 

att skapa större möjligheter för invandrarna att bli delaktiga i de allmänna dis-

kussionerna. Syftet var vidare också att informera riksförbundens medlemmar om 

aktuella facklig-politiska frågor och att introducera fackföreningsrörelsen och det 

socialdemokratiska partiet för invandrarna. LO:s tydliga satsning på kontakter 

med invandrarföreningarna från mitten av 1970-talet måste förstås mot bakgrund 

av den infekterade konflikten med FIOS och den ”kontrahegemoni” som denna 

kan sägas ha utgjort.  

Från mitten av 1970-talet syns inte några organiserade missnöjesyttringar i 

källmaterialet. Detta kan bero på flera faktorer eller betyda olika saker. För det 

första präglades både samhället och arbetsmarknaden av en reformistisk invand-

rarpolitik från denna tid och framåt och invandrarna kan ha varit nöjda med ut-

vecklingen. För det andra började LO, som vi har sett här, intensifiera sina kon-

takter med invandrarorganisationerna och det är därför troligt att invandrarna 

fick möjlighet att komma till tals i dessa sammanhang. För det tredje kan invand-

rarnas låga representation och begränsade möjlighet att påverka dagordningen 

inom fackföreningsrörelsen, ha begränsat utrymmet för en problematisering av 

medlemskapets villkor. För det fjärde är det ett faktum att LO visade ett starkt 

intresse för att organisera de invandrade arbetarna. Frågor kring invandring och 

                                                                                                                                               
2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – protokoll, pm mm. 
Se Protokoll från Invandrarrådets sammanträde den 12-13 september 1974; ARAB 2964: 
F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmarknadspolitiska enheten, se Hausers brev till Ingvar Bo-
gren, FCO Stockholms län, 1976 11 03; ARAB 2964: F21: 01 Invandrarfrågor 1965-
1972, ark Korrespondens, kursverksamhet, studiematerialsfrågor, deltagarförteckningar 
mm 1970-1972, flera handlingar. Se också LO-arkiv, VB för 1978-1981. 
704 De musikgrupper som stod för underhållningen i detta exempel var grupperna ”Dub-
rovnic” (jugoslaviska ungdomar som spelade gitarr och sjöng), ”Kiko del Paraguay” (en 
chilensk grupp som sjöng latinamerikanska protestsånger) och ”Tulinen Oka” (en finsk 
grupp som sjöng och spelade svensk-finska arbetarsånger). Se ARAB 2964: F21: 03 Ark 
Handlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkommittéer; rapporter, informations-
material, PM m.m. 1976-1980, flera dokument. 
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701 ARAB 2964: F21: 11 LO invandrarfrågor, STULO:s arbetsgrupp för invandrarunder-
visning 1974-1976, Se arbetsgruppens rapport till kongressen ”Facklig invandrarinfor-
mation” 1976 02 16, s 2f, 8ff., 15, 22f. 
702 Se exempelvis ARAB 2964: F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmarknadspolitiska enheten, 
se Hausers brev till Upplands Väsbys Finska förening 1975 09 12. 
703 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, flera dokument, bl.a. Ar-
betsmarknadspolitiska enhetens verksamhetsberättelser för åren 1977-1981; ARAB 
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2964: F21: 09 Invandrarfrågor 1972-1979, Ark LO:s invandrarråd – protokoll, pm mm. 
Se Protokoll från Invandrarrådets sammanträde den 12-13 september 1974; ARAB 2964: 
F02: 03 Urs Hauser – Arbetsmarknadspolitiska enheten, se Hausers brev till Ingvar Bo-
gren, FCO Stockholms län, 1976 11 03; ARAB 2964: F21: 01 Invandrarfrågor 1965-
1972, ark Korrespondens, kursverksamhet, studiematerialsfrågor, deltagarförteckningar 
mm 1970-1972, flera handlingar. Se också LO-arkiv, VB för 1978-1981. 
704 De musikgrupper som stod för underhållningen i detta exempel var grupperna ”Dub-
rovnic” (jugoslaviska ungdomar som spelade gitarr och sjöng), ”Kiko del Paraguay” (en 
chilensk grupp som sjöng latinamerikanska protestsånger) och ”Tulinen Oka” (en finsk 
grupp som sjöng och spelade svensk-finska arbetarsånger). Se ARAB 2964: F21: 03 Ark 
Handlingar rörande FCO:s arbete med invandrarkommittéer; rapporter, informations-
material, PM m.m. 1976-1980, flera dokument. 
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invandrarnas villkor på arbetsmarknaden problematiserades under hela tiden, 

men invandrarnas villkor inom fackföreningsrörelsen rönte som framgått här inte 

samma intresse. En diskussion kring detta kom upp först då invandrarna själva 

tog initiativ till det.  

 

Facklig aktivitet bland invandrare 

Enligt LO-utredningen Vem är aktiv i facket var relativt sett många invandrade 

arbetare i åldersgruppen 25-44 år, många med förskolebarn, många med längre 

utbildning.705 Invandrare utgjorde 13 procent av medlemskåren inom LO. En 

större andel av invandrarna arbetade inom industrin, bodde i större utsträckning 

än svenskarna i tätorter, arbetade oftare på större arbetsplatser och var medelin-

komsttagare. De var överrepresenterade bland dem som arbetade på obekväm 

arbetstid och de hade oftare än svenskarna enformiga arbeten. Andelen förvärvs-

arbetande invandrade kvinnor i relation till förhållandena i befolkningen i övrigt 

var stor.706  

Enligt utredningens sätt att resonera och beskrivningen av den invandrade 

gruppens sammansättning borde variablerna ålder, bransch och utbildning skapa 

goda förutsättningar för facklig aktivitet bland invandrarna. Arbetsplatsens stor-

lek, arbetstidens förläggning och fysisk belastning skulle däremot påverka nega-

tivt. Variablerna bosättning, lön och enformigt arbete ansågs ha liten betydelse. 

Småbarn ansågs inte vara ett hinder för mäns aktivitet, men var däremot ett stort 

hinder för kvinnors aktivitet. Medlemmar med småbarn yttrade sig något mer än 

övriga medlemmar på möten.707 

Sammantaget fanns det alltså en del variabler som talade för en förväntad 

högre aktivitetsgrad bland invandrarna, men också en del variabler som kunde ge 

en motsatt effekt och en del variabler som inte borde påverka aktivitetsgraden 

p.g.a. etnisk ursprung. När utredningen trots detta redovisar att invandrarna var 

mellan 20-25 procent mindre aktiva (se tabell 2 nedan) problematiserades detta 

på ett märkligt sätt. Mellan raderna kan man läsa en förvåning, inte över den läg-

re aktivitetsgraden utan över att gapet inte var större;  

 

                                                 
705 Utredningens definition av invandrare var ”födda utomlands”. Andra generationens 
invandrare (födda i Sverige) inkluderades inte i definitionen. Utredningen byggde uteslu-
tande på SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF) med fokus på politiska re-
surser från 1978. 
706 LO, Vem är aktiv i facket? En undersökning från LO 80-utredningen, Stockholm 
1981, s 18f. 
707 LO 1981, s 32ff 
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En förklaring till att skillnaden inte är större kan vara att invandrare som har or-

ganiserat sig fackligt även är de som lättast kan bli aktiva. En annan förklaring 

kan vara att de finska invandrarna utgör en stor del av invandrarna inom LO och 

att de därmed kommer från en likartad ”facklig kultur”.708 

 

Organisationsgraden bland invandrarna var, enligt samma utredning, 78 procent 

för män och 75 procent för kvinnor, vilket skall jämföras med 79 respektive 67 

procent generellt inom LO vid denna tid (se tabell 2 nedan). Skillnaden mellan 

organisationsgraden bland invandrade män och män generellt var till synes mar-

ginellt, men betydligt högre bland de invandrade kvinnorna.709 Utredningens för-

klaring till den lägre aktivitetsgraden bland invandrarna är därför något märklig 

och tyder på en underliggande uppfattning om att det var naturligt att invandrar-

na skulle visa lägre aktivitetsgrad. Att man såg de finska arbetarna som en orsak 

till att gapet inte var större är, än något besynnerligt, med tanke på hur de finska 

arbetarna betraktades årtiondet innan. Att man hade en etnisk grundad förförstå-

else blir ännu tydligare när invandrarnas mötesdeltagande skulle beskrivas:  

 
För invandrarkvinnor är resultatet helt oväntat – invandrarkvinnor yttrar sig mer 

än övriga kvinnor. Invandrarmännen yttrar sig dock som väntat mindre än övriga 

män.710  

 

Tabell 2 nedan visar också fördelningen av förtroendevalda bland utlandsfödda 

och födda i Sverige samt synen på lokala fackliga förtroendevaldas arbete. När 

det gäller fördelningen av förtroendevalda visar undersökningen att skillnaden 

mellan utlandsfödda kvinnor och kvinnor födda i Sverige inte är så stor, men väl 

när det gäller männen. Synen på de lokala förtroendevaldas arbete innehåller där-

emot större variation. Utlandsfödda visar generellt ett lägre förtroende för dessa. 

Genomgående i rapporten är att dessa skillnader mellan medlemmar födda utom-

lands och födda i Sverige konstateras, men inte problematiseras.711 

 

                                                 
708 LO 1981, s 33. 
709 Se tabellbilagan LO 1981, tabell 2. 
710 LO 1981, s 48. Min kursivering i citat! 
711 LO 1981, s 56ff. 
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708 LO 1981, s 33. 
709 Se tabellbilagan LO 1981, tabell 2. 
710 LO 1981, s 48. Min kursivering i citat! 
711 LO 1981, s 56ff. 
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Tabell 2: Självuppskattad facklig aktivitet bland invandrare och svenskar 1978, procent 

 Utlandsfödda

kvinnor 

utlandsfödda

män 

Kvinnor

födda i Sv. 

Män föd-

da i Sv. 

LO

total 

Organisationsgrad 75 78 67 79 74 

Aktiva i facket 8 18 12 21 17 

Förtroendevalda 7 9 8 16 13 

Studiedeltagare 3 5 6 8 7 

Mötesdeltagare 1/år 15 14 15 14 15

Mötesdeltagare fler än 1/år 17 27 26 34 31

Mötesdeltagare fler än 6/år 3 4 3 7 5 

Mötesdeltagare senaste året 32 42 41 48 45

Aldrig deltagit på möte 43 59 59 68 64

Inlägg och/eller anföran-

de/mötesdeltagare 

50 46 38 56 49

Anförande/mötesdeltagare 11 14 7 20 15

Synen på lokala fackliga för-

troendevaldas arbete, positivt 

68 59 72 74 74

Synen på lokala fackliga för-

troendevaldas arbete, negativt 

28 27 14 17 16

Synen på lokala fackliga för-

troendevaldas arbete, vet ej 

21 23 18 16 17 

Källa: LO, Vem är aktiv i facket?, 1981. Se tabellbilaga, tabell 2-5 

Anmärkning: Synen på lokala vackliga förtroendevaldas arbete, positivt är en summering av vari-

ablerna mycket bra och ganska samt negativt en summering av variablerna inte särskilt bra och 

inte alls bra. 

 

Med tanke på LO:s bemötande av missnöjesyttringar under 1960- och 1970-

talen, sammanställningen av medlemmar i invandrarrådet med invandrare i den 

maktlösa referensgruppen samt den oproblematiserande inställning till invand-

rarnas å ena sidan lägre representation och aktivitet och mer missnöjesyttringar 

hos de invandrade arbetarna å den andra, blir det rimligt att ifrågasätta bilden av 

en harmonisk och enhetlig fackföreningsrörelse. Man skulle i sammanhanget, på 

samma sätt som när det gällde kvinnorna inom facket, kunna tala om att det fö-

rekom en etnisk skiktning inom fackföreningsrörelsen. Invandrarnas organisering 

var viktigt för LO, men någon större aktivitet inom facket förväntades de inte 

uppvisa. När de ändå gjorde detta upplevdes det förvånande. Mina källstudier 

styrker till en del Mulinari och Neergaards svepande påstående att det förekom 

en etnisk skiktning inom fackföreningsrörelsen och att LO var medveten om det-
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ta.712 Åtminstone gäller denna bild för den period som undersöks i detta kapitel; 

1960- och 1970-talen, men här fanns också nyanser.  
 

Sammanfattande analys 

Den hegemoniska föreställningen om ett gemensamt kollektiv ”vi arbetare” med 

samma intresse, behov och mål utifrån en socialdemokratisk föreställningsvärld 

är genomgående möjlig att peka ut i källmaterialet. Det finns en ständig kon-

struktion av denna föreställningsvärld i diverse informationsmaterial, som intensi-

fierades särskilt efter upplevda kontrahegemoniska handlingar från invandrarnas 

sida. I dessa sammanhang framställdes facket som den enda organisationen som 

brydde sig om invandrarna och kunde hjälpa dem att finna sig till rätta både i 

samhället och i arbetslivet. I källmaterialet framträder också, parallellt med dessa 

ambitioner, en vilja att göra invandrarna mer socialdemokratiska och kalkylerba-

ra arbetare samt att det socialdemokratiska partiet skulle vara invandrarnas 

självklara val. 

En hel del av informationsåtgärderna syftade alltså till att medvetandegöra in-

vandrarna om klassbaserade gemensamma intressen och om en kollektiv arbetar-

identitet kring den socialdemokratiska hegemonin. Denna process motiverades 

inte sällan, i enlighet med Baumans diskussion om utpekanden av gemensamma 

klassbaserade intressen, genom ett tal om ett jämlikt fackligt medlemskap oavsett 

bakgrund. Den socialdemokratiska kulturens, däribland fackföreningsrörelsens, 

förkärlek för jämlikhet syntes dock framför allt i kraven riktade ut mot samhället 

och arbetsgivarna. Internt inom rörelsen problematiserades däremot de ojämlika 

förhållandena inte så ofta trots att LO-ledningen verkade vara medveten om den 

etniska marginaliseringen och de demokratiskt ojämlika villkoren inom fackföre-

ningsrörelsen. Här finns också fog för att påstå att LO ibland själv bidrog till 

denna ojämlikhet, som i exemplen med referensgruppen. Mot denna bakgrund 

blir bilden av en harmonisk och enhetlig fackföreningsrörelse möjlig att ifrågasät-

ta.  

Idén om klassbaserad sammanhållning, samma villkor och att alla arbetare 

har samma intressen skapade begränsningar för invandrarnas möjligheter att sät-

ta sina frågor på dagordningen. När invandrarna försökte göra sin röst hörd och 

peka på bristande möjlighet till påverkan och framhöll att deras frågor inte en-

bart var traditionellt fackliga, tolkades detta som försök till särorganisering, som 

i sig var oacceptabel av LO. I sin förlängning innebar LO:s hållning att det inte 

                                                 
712 Mulinari, Diana & Neergaard, Anders 2004. Se också författarnas olika artiklar som 
jag presenterade i tidigare forskning. 
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fanns något större utrymme för en ”annanhet” inom organisationen. Det finns i 

sammanhanget slående likheter i LO:s förhållningssätt till invandrarna och hur 

kvinnorna behandlades inom rörelsen under mellan- och tidig efterkrigstid. Sett 

utifrån hegemoniperspektivet är denna process inte särskilt märkvärdig, men kon-

sekvensen av den, att invandrarfrågorna likväl som kvinnofrågorna sällan ham-

nade på dagordningen eller i bästa fall ”sist på dagordningen”, är däremot en 

fråga om demokratisk ojämlikhet och statusbrist i det fackliga medlemskapet. 

Missnöjesyttringarna under 1970-talet kan därför ses som en reaktion på detta 

förhållande. 

Den hegemoniska inställningen begränsade också LO:s tolkningsram och ut-

sikterna att problematisera den innersta gränsen. En problematisering av hur den 

upprätthölls skulle kunna leda till att interna missförhållanden synliggjordes. 

Därför är det inte överraskande att problem kring den innersta gränsen är föga 

synliga i källmaterialet. Sammantaget visar detta kapitel att LO inte var moget att 

problematisera de demokratiska villkoren kring invandrarnas fackliga medlem-

skap. De försök som gjordes av de invandrade arbetarna själva uppfattades som 

kontrahegemoniska aktioner riktade mot LO:s ideologiska och organisatoriska 

sammanhållning. 

När invandrarna började agera på den fackliga arenan fann de således att ut-

rymmet var begränsat. Deras mobilisering möttes av LO med strategier för att 

konservera existerande strukturer och med ett tal om att arbetarklassen hade ge-

mensamma intressen och att dessa försvarades av LO. Denna baumanska process, 

att ständigt påminna om medlemmarnas gemensamma intressen för att förstärka 

”vi-känslan”, var således närvarande så fort invandrarna bröt mot invanda möns-

ter inom fackföreningsrörelsen. Invandrarna fann sig i regel i att inordnas i den 

befintliga (svenska)manliga strukturen. När invandrarna fick plats i organisatio-

nen, exempelvis i invandrarrådet, inträffade omedelbart en etnisk underordning. 

Det var inte så att invandrarna inte fick några domäner alls. De fick agera inom 

fackföreningsrörelsen, men detta var begränsat bl.a. till invandrarkommittéerna 

på lokal nivå och som tolkar till sina landsmän, och i detta sammanhang förvän-

tades av dem att de skulle rapportera uppåt om stämningen bland sina landsmän 

och invandrade kollegor. Detta tyder på ett kontrollbehov i de övre skikten av 

den fackliga hierarkin. 

Det viktiga var medlemskapet, invandrarna skulle vara fackligt organiserade. 

Därutöver var det inte nödvändigt att de skulle visa intresse och aktivitet på de 

fackliga mötena. Gjorde de detta, blev LO-ledningen förvånad. De invandrade 

medlemmarnas missnöjesyttringar, underrepresentation bland fackligt förtroen-

devalda, lägre aktivitetsgrad, eller för den delen det betydligt lägre förtroende 
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som de visade för de lokala förtroendevaldas arbete problematiserades sällan i 

den etnisk svenska och manliga organisationskulturen. Denna beskrivning gäller 

för perioden till och med 1970-talet. För perioden från 1980-talet och framåt 

återkommer jag i slutet av nästa kapitel. 
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som de visade för de lokala förtroendevaldas arbete problematiserades sällan i 

den etnisk svenska och manliga organisationskulturen. Denna beskrivning gäller 

för perioden till och med 1970-talet. För perioden från 1980-talet och framåt 

återkommer jag i slutet av nästa kapitel. 
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KAPITEL 9  

MOT NYA TIDER 
 
I detta kapitel står utvecklingen under 1980- och 1990-talet i centrum. Kapitlet 

handlar framför allt om den inre gränsen, men också de båda andra kommer att 

behandlas. LO:s hantering av invandrarfrågorna under denna period påverkades 

starkt av den allmänna utvecklingen i samhället, bl.a. av den ökade främlingsfi-

entligheten från mitten av 1980-talet. Invandrar- och migrationspolitiska utskot-

tet som efterträdare till invandrarrådet i början av 1980-talet avvecklades i slutet 

av årtiondet då invandrarfrågorna integrerades i det ordinarie arbetet när man 

ansåg att invandrarfrågorna inte längre var en arbetsmarknadsfråga utan en in-

tegrationsfråga. Under 1990-talskrisen återuppstod dock ett särskilt utskott för 

frågorna, Integrationsutskottet inom LO-kansliet.  

Förvärvsarbetsfrekvensen bland invandrare var högre än bland infödda svens-

kar fram till mitten av 1970-talet, men de hade oftast en position på arbetsmark-

naden som inte motsvarade deras kompetens och befann sig inom branscher som 

hade svag internationell konkurrenskraft.713 Medan strukturomvandlingarna före 

1970-talet handlat om effektivisering av den lättare industrin, handlade det nu 

framför allt om den tyngre industriella massproduktionens flykt till billigare u-

länder. En process som slog igenom fullt ut under 1980- och 1990-talen. Konse-

kvensen av denna utveckling var att efterkrigstidens industrisamhälle förändrades 

först till ett postindustriellt tjänstesamhälle och sedan till ett kunskapssamhälle. 

Denna utveckling missgynnade framför allt arbetare som var lätt utbytbara på 

arbetsmarknaden och saknade eftergymnasial utbildning. Forskningen om in-

vandrarnas situation på arbetsmarknaden under 1990-talet är i stort sett enig om 

att de drabbades hårdare än andra av arbetslöshet. De fick oftare tidsbegränsade 

anställningar och arbetsuppgifter som inte stämde med deras kvalifikationer. Pa-

rallellt med den ökade arbetslösheten bland invandrarna, bredde också sig främ-

                                                 
713 Se exempelvis nationalekonomen Jan Ekbergs beräkningar i hans artikel ”Försämrad 
sysselsättning för invandrarna under 1980-talet” i Ekonomisk debatt, 1991, nr 2, s 132, 
som visar att sysselsättningen bland utländska medborgare dalade från en index på 120 (i 
relation till infödda svenskar på 100) till 99 år 1975 och 83 år 1989.  
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lingsfientligheten i samhället och bidrog till en exkludering av invandrarna både i 

det sociala livet och i arbetslivet, något som accelererade särskilt under 1990-

talets lågkonjunktur.714 

När socialdemokraterna återtog regeringsmakten 1982, efter sex år av borger-

liga regeringar, valde man att inte fortsätta med den tidigare ekonomiska politi-

ken med dess keynesiansk inspirerade Rehn-Meidnermodell och med den fulla 

sysselsättningen som mål. Partiet formulerade en ny politik som syftade till inter-

nationell ekonomisk konkurrenskraft och låg inflation. Den nya politiken som av 

samtidens finansminister Kjell Olof Feldt beskrevs som ”tredje vägens politik” 

övergav målet full sysselsättning och accepterade viss arbetslöshet, vilket var bak-

grunden till det s.k. rosornas krig mellan partiet och LO 1987 och försämrade 

möjligheter för LO att påverka politiken. Parallellt med detta började samför-

ståndet mellan LO och SAF knaka i fogarna. Tendenserna syntes redan efter MBL 

lagens tillkomst på 1970-talet och då fackförbundsförhandlingarna i stället för 

centrala förhandlingar återinfördes i början av 1980-talet.  Dessutom började 

socialdemokraterna avkorporativisera förvaltningspolitiken, vilket innebar att 

beslutsprocessen allt mer lades på sakkunniga i stället för på intresseorganisatio-

nerna genom remissförfarande. Relationerna till partiet försämrades successivt, 

framför allt till följd av att parterna i uppfattningen om fördelningspolitiken bör-

jade stå lång ifrån varandra. SAF valde 1991 att tillmötesgå avkorporativisering-

en genom att lämna så gott som alla sina styrelseposter i statliga verksstyrelser 

med motiveringen att dessa åtaganden inte längre var förenliga med organisatio-

nens verksamhet och anhöll hos regeringen att även andra intresseorganisationer 

borde göra detsamma.715 Denna utveckling innebar, kan man påstå, att LO i bör-

jan av 1990-talet genomgick en ”identitetskris”. 

                                                 
714 Se exempelvis Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s. 113f.; Lars Magnusson, Hål-
ler den svenska modellen? Arbete och välfärd i en global värld, Stockholm 2006, s 35, 
39; Abrahamsson, Kenneth m.fl. Olika som bär: om etnisk diskriminering och mångfald 
i arbetslivet, Stockholm, 1999; Mattsson, Katarina 2001; Augustsson, Gunnar Etniska 
relationer i arbetslivet: teknik, arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bil-
industri, Umeå, 1996. Den segmenterade bilden av invandrarnas situation under 1990-
talet är inget nytt i sammanhanget. Carl-Ulrik Schierup och Sven Paulsons studie om en 
svensk bilfabrik visar att även de första arbetskraftsinvandrarna i större utsträckning 
drabbades av segmentering och fick anställning under sina formella kvalifikationer, of-
tast inom industrins lägre skikt. Se Schierup, Calr-Ulrik & Paulson, Sven Arbetets etniska 
delning: studier från svensk bilfabrik, Stockholm 1994. 
715 Korporativism definieras här som organiserade intressen som under institutions lik-
nande former medverkar i den offentliga beslutsprocessen och som alltså under 1980-
talet började upplösas efter partipolitiskt motstånd mot de organiserade intressena som 
ansågs ha uppnått alltför utvidgade påverkan avkorporativism sedan slutet av 1980-talet. 
Se ovan fotnot 13 och 117. 

 

 301

Under 1990-talets lågkonjunktur med massarbetslöshet, finanskris och krafti-

ga underskott i statsfinanserna försämrade möjligheterna ytterligare att föra en 

arbetarvänlig politik. Samtidigt blev branschbundna förhandlingar allt mer vanli-

gare liksom individuella överenskommelser mellan arbetsgivare och anställda. 

Denna process försvagade LO centralt ytterligare. Arbetsmarknadsåtgärder för 

att skapa sysselsättning åt arbetslösa under denna tid fick ofta negativa effekter 

och många utestängdes från den reguljära arbetsmarknaden, särskilt invandrarna. 

Frågan är nu hur LO:s inställning till invandrarna påverkades av denna ut-

veckling. Källmaterialet som används i detta kapitel är något annorlunda än tidi-

gare. Sammanträdesprotokollen har, i och med den nya omorganisationen av LO-

kansliet i början av 1980-talet, inte längre karaktären av diskussionsprotokoll, 

vilket gör att man inte kommer åt resonemangen utan bara besluten. Konsekven-

sen är att motiven bakom besluten och handlingarna inte framstår lika tydligt. 

Dessutom skedde under denna period en datorisering som innebär stora problem 

för historiskforskning generellt då det inte längre går att följa resonemang mellan 

olika versioner av ett dokument utan man ofta bara får tillgång till en ”finslipad” 

text, som i bästa fall har hamnat i arkiv lådorna. Detta kapitel bygger därför 

främst på organisationstryck och i stora drag är nytt tillskott i forskningen.  

 

Fortsatt restriktivitet – flyktinginvandring  

I början av 1980-talet fortsatte invandrarrådet sitt arbete som tidigare med stöd 

till fackförbundens informationsaktiviteter samt bevakning och påtryckningar 

både i invandrar- och invandringspolitiska frågor. Representanter från invandrar-

rådet medverkade i kurser, konferenser, seminarier och möten om invandrarfrå-

gor såväl inom som utanför fackföreningsrörelsen. Även representationen i olika 

styrelser och utredningar fortsatte som tidigare.716 Det är möjligt att i källmateria-

let iaktta en viss tillfredsställelse över rådets arbete i början av 1980-talet.  

I arbetsmarknadspolitiska enhetens verksamhetsberättelser för 1980 och -81 

kan man se att fokus för dessa år har varit att slå vakt om redan uppnådda resul-

                                                 
716 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, se enhetens verksamhetsbe-
rättelser för åren 1980 och 1981. I samma volym och ark Arbetsuppgifter, uppdrag, in-
formationsåtgärdar 1980 och Ark Arbetsuppgifter, uppdrag 1981. Invandrarrådets re-
presentanter satt i följande styrelsesammanahang: SIV, Arbetsgruppen för svenskt-finskt 
arbetsförmedlingsarbete, Statens Ungdomsråds arbetsgrupp för finska ungdomar i Sveri-
ge, Arbetsskyddsnämndens Invandrarkommitté och SAP:s arbetsgrupp för invandrarfrå-
gor. Exempel på utredningskommittéer som invandrarrådets representanter medverkade i 
var utredningarna för ny utlänningslag, invandrarpolitik och svenskundervisning. 
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714 Se exempelvis Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf 1999, s. 113f.; Lars Magnusson, Hål-
ler den svenska modellen? Arbete och välfärd i en global värld, Stockholm 2006, s 35, 
39; Abrahamsson, Kenneth m.fl. Olika som bär: om etnisk diskriminering och mångfald 
i arbetslivet, Stockholm, 1999; Mattsson, Katarina 2001; Augustsson, Gunnar Etniska 
relationer i arbetslivet: teknik, arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bil-
industri, Umeå, 1996. Den segmenterade bilden av invandrarnas situation under 1990-
talet är inget nytt i sammanhanget. Carl-Ulrik Schierup och Sven Paulsons studie om en 
svensk bilfabrik visar att även de första arbetskraftsinvandrarna i större utsträckning 
drabbades av segmentering och fick anställning under sina formella kvalifikationer, of-
tast inom industrins lägre skikt. Se Schierup, Calr-Ulrik & Paulson, Sven Arbetets etniska 
delning: studier från svensk bilfabrik, Stockholm 1994. 
715 Korporativism definieras här som organiserade intressen som under institutions lik-
nande former medverkar i den offentliga beslutsprocessen och som alltså under 1980-
talet började upplösas efter partipolitiskt motstånd mot de organiserade intressena som 
ansågs ha uppnått alltför utvidgade påverkan avkorporativism sedan slutet av 1980-talet. 
Se ovan fotnot 13 och 117. 
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716 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, se enhetens verksamhetsbe-
rättelser för åren 1980 och 1981. I samma volym och ark Arbetsuppgifter, uppdrag, in-
formationsåtgärdar 1980 och Ark Arbetsuppgifter, uppdrag 1981. Invandrarrådets re-
presentanter satt i följande styrelsesammanahang: SIV, Arbetsgruppen för svenskt-finskt 
arbetsförmedlingsarbete, Statens Ungdomsråds arbetsgrupp för finska ungdomar i Sveri-
ge, Arbetsskyddsnämndens Invandrarkommitté och SAP:s arbetsgrupp för invandrarfrå-
gor. Exempel på utredningskommittéer som invandrarrådets representanter medverkade i 
var utredningarna för ny utlänningslag, invandrarpolitik och svenskundervisning. 
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tat.717 Ett sätt att slå vakt om redan uppnådda resultat och de fackliga intressena 

var att fortsätta att bevaka invandringen till Sverige. När det gäller den finska 

invandringen konstaterades med belåtenhet en nedgående trend, men att de som 

kom framför allt gjorde det utanför arbetsförmedlingarnas kontroll. Detta inne-

bar att kanaliseringsavtalet fortfarande var aktuellt. Vad gäller den utomnordiska 

invandringen, framför allt den assyrisk/syrianska invandringen från Turkiet, an-

sågs den ske på illegala vägar och att den hade lett till en ökad svart arbetsmark-

nad.718 Det är möjligt att iaktta en eskalerande oro inför denna invandring och 

dess koncentration till Södertälje: 

 
Assyrierna kan eventuellt komma att bli A-flyktingar. Om så skulle ske kan man 

vänta en ökad invandring från Turkiet. Man kommer att göra försök att flytta as-

syrierna från Södertälje till andra delar av landet. Man beräknar att ca 5000 assy-

rier bor i Södertälje legalt och ca 1500 illegalt.719 
 

Källmaterialet visar således fortsatt oro inom LO inför invandringen. Man fort-

satte att följa upp den politiska utvecklingen i oroliga länder såsom i Iran, Irak 

och Libanon och ställde krav på en begränsning av den invandring som inte an-

sågs vara politiskt motiverad. Exempelvis ansåg LO att de 900 libaneser som tagit 

sig till Sverige i samband med inbördeskriget i Libanon inte var politiska flykting-

ar och att de hade kommit till Sverige med falska pass: ”De som ordnade de fals-

ka passen hade fört en kampanj för att få dem att åka hit. Det var alltså ekono-

miska intressen som låg bakom och libaneserna var inga politiska flyktingar.”720 

Den restriktiva inställningen till invandring gällde inte bara flyktingar. Vid ett 

sammanträde våren 1981 noterade man hur tyska pensionärer hade börjat köpa 

sommarstugor i Sverige: 

 

                                                 
717 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, se enhetens verksamhetsbe-
rättelser för åren 1980 och 1981.  
718 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark; Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, se mötesprotokollen för 1980 
01 08, 1980 04 10, 1980 06 12, 1980 08 20, 1981 01 14, 1981 04 29, 1981 06 09, 1981 
08 18, 1981 10 14, 1981 12 14. 
719 I början av 1980 ansåg man exempelvis att ca. 100 assyrier/syrianer kom till Sverige 
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De vill nu som pensionärer bosätta sig här för gott. Ska de få det? Man har frågat 

länsstyrelserna runt om i landet hur vanligt detta är och det har visat sig att det är 

ganska vanligt. Det finns t o m svenska mäklare som jobbar i Tyskland. De har 

pension som skickas hit från Tyskland, men får de komma hit så kommer det 

svenska samhället att få skyldigheter mot dessa med åldringsvård osv. Detta kan 

tänkas sättas i system om vi accepterar detta nu så vet vi inte var det slutar.”721 

 

Vad vi ser här är att LO i början av 1980-talet fortsatte att oroa sig över av in-

vandringen som nu till stora delar ansågs ske på illegala vägar och bidra till en 

ökad svart arbetsmarknad. LO:s bevakning av den yttre gränsen fortsatte alltså 

trots en nedgåendetrend i nettoinvandringen och en låg arbetslöshet vid denna tid 

på ca. 2,5 procent.722 Med tanke på den låga arbetslösheten och den låga nettoin-

vandringen torde LO:s agerande här inte i första hand ha varit arbetsmarknads-

motiverad, utan byggde snarare på kulturella föreställningar om anpassningsbar-

het till förhållandena i Sverige. Kommentaren om de tyska pensionärerna har 

däremot en direkt nationalekonomisk och protektionisk utgångspunkt.  

Nu som förut var LO:s invandringspolitik kopplad till organisationens in-

vandrarpolitik. I 1981 års verksamhetsberättelse menade man att invandring från 

mer avlägsna länder hade inneburit nya medlemsgrupper och att det därför be-

hövdes en omprövning och anpassning av traditionella metoder för mottagning 

av nya medlemmar.723 

 

Invandrar- och migrationspolitiska utskottet 

I slutet av 1970-talet började LO-kansliet behandla allt fler frågor. Detta gav 

upphov till en omorganisering 1982 där man försökte skapa tydligare ansvarsför-

delning mellan olika avdelningar och enheter, systematisera samordningen bättre 

och minska ledningens åtagande i kansliets dagliga rutiner. Invandrarfrågorna 

som dittills behandlats av arbetsmarknadspolitiska enheten hamnade i den nya 

                                                 
721 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark; Anteckningar från ar-
betsmarknadspolitiska enhetens enhetsmöte 1977-1982, se mötesprotokoll för 1981 04 
29. 
722 Om nettoinvandringen se tabell 1 i kapitel 3. Om arbetslösheten i början av 1980-
talet se SCB tabell ”Arbetskraften (AKU 16-74) efter arbetskraftstillhörighet, kön och 
näringsgren SNI69. Kvartal 1970K1-1985K4” på 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=AM0402, 2009-11-04. 
723 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, se enhetens verksamhetsbe-
rättelse för 1981. 
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omorganiseringen under socialpolitiska enheten. I samband med detta ersattes 

också invandrarrådet med invandrar- och migrationspolitiska utskottet.724 

Det nya utskottet var tänkt att principiellt ha samma arbetsuppgifter som rå-

det: verka för en enhetlig policy inom fackföreningsrörelsen, bevaka invandrar-

frågorna, samordna kontakter mellan fackföreningsrörelsen och andra organisa-

tioner, myndigheter och institutioner, stödja aktiviteter i LO:s regionala och loka-

la invandrarkommittéer, samt förbereda förslag till LS inom sakområdet. I sam-

band med denna omorganisation skulle också alla förbund utse egna invandrar-

ansvariga med uppgift att organisera invandrarfrågorna inom respektive förbund 

och bistå med hjälp till invandrarkommittéer och andra förtroendevalda med an-

svar för invandrarfrågor i den regionala och lokala verksamheten. Invandrarrå-

dets ordförande Ragne Beiming fick fortsatt förtroende och vid sin sida hade han 

Pentti Lehto som sedan mars 1980 tagit över Jalmar Rantanens arbetsuppgifter 

då denne pensionerats. Anmärkningsvärt är att i samband med diskussionerna 

kring omorganisationen definierades invandrarfrågorna mer som familje- och 

socialpolitiska frågor än som sysselsättningsfrågor.725 Denna omdefinition kan vi 

se i ett nummer av Invandrarbulletinen från 1985.726 Med tanke på att denna tid-

skrift var tänkt att förmedla LO:s policy till förtroendevalda som arbetade med 

invandrarfrågorna på olika nivåer är det högst sannolikt att det skedde en policy-

förändring inom LO i början av 1980-talet.  

Efter detta går det tyvärr inte att kontinuerligt följa de interna diskussionerna 

kring invandringen genom sammanträdesprotokollen. Policyförändringen skulle 

kunna vara en förklaring till detta, men också den låga nettoinvandringen under 

större delen av 1980-talet, som var en av de lägsta under efterkrigstiden (se tabell 

1 ovan) fram till 1989. Just året 1989, när nettoinvandringen ökade drastiskt 

jämfört med föregående år, aktualiserades dock flyktinginvandringen på nytt och 

i en intern promemoria menade man att samhället borde skilja mellan de som 

verkligen hade politiska skäl och de som bara hade ekonomiska motiv bland asyl-

sökande. En sådan gallring var ett måste enligt LO för att Sverige skulle kunna 

                                                 
724 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enhetens handlingar. Ark; arbetsupp-
gifter, uppdrag, informationsåtgärdar 1980, Se PM: Principskiss för LO-kansliets organi-
sation, Gunnar Nilsson 1980 09 15; Invandrarbulletinen, 1985 nr 5, s 2; Se också Jo-
hansson, L. Anders & Magnusson, Lars 1998. 
725 ARAB 2964: F31: 36, Ark Juristerna 1980, PM ”Sammanställning av svar som har 
betydelse för organisationen i stort”; ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska en-
hetens handlingar, Ark Arbetsuppgifter, uppdrag, informationsåtgärdar 1980, PM: 
”Principskiss för LO-kansliets organisation, Gunnar Nilsson 1980 09 15”; ARAB 2964: 
F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark arbetsuppgifter, uppdrag, informations-
åtgärdar 1980. 
726 Invandrarbulletinen, 1985 nr 5, s 2. 
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behålla en generös flyktingpolitik. LO ansåg att ”andra meningar” än ”hjärtats 

mening” skulle styra upp policyn när det gällde flyktinginvandringen:  

 

• Sverige skall föra en generös flyktingpolitik och de flyktingar som ges bosätt-

ning skall ges ett sådant mottagande att de snarast möjligt kan fungera på 

jämlika villkor med övrig befolkning i såväl samhället som arbetslivet. 

• Med generös flyktingpolitik avses inte enbart mottagning av flyktingar utan 

även de samlade flyktingpolitiska insatserna som inkluderar internationellt 

agerande för begränsning av flyktingsituationer och genom aktivt bistånd till 

de områden där flyktingproblem uppkommer. 

• Att slå vakt om den internationella rätten till asyl för politiska flyktingar, att 

den inte missbrukas och medför en arbetskraftsinvandring under ”täckman-

teln” asyl. 

• Att slå vakt om första-asyl-landsprincipen; att inte ge asyl till den som redan 

har eller sökt asyl i ett annat land där så är möjligt. 

• Att inte tillåta flyktinginvandring få sådana proportioner att den undergräver 

Sveriges möjligheter till goda mottagningsförhållanden och försvårar åtgär-

derna för flyktingar och invandrare som redan är bosatta i Sverige.727 

 

Promemorian visar en kontinuitet i LO:s hållning vad gäller flyktingmottagning-

ens begränsningar. Här finns dock också en intressant förändring. Borta är de 

geokulturella argumenten om flyktingars anpassningsförutsättningar. I stället bör-

jade LO tala om att slå vakt om asylrätten. Detta pekar på att LO i slutet av 

1980-talet fortfarande värnade om den yttre gränsen.  

 

Fortsatt restriktivitet – arbetskraftsinvandring  

I kapitel fyra beskrev jag hur arbetskraftsinvandringen från utomnordiska länder 

började regleras från 1967 så att all rekrytering av arbetskraft utanför Norden 

skulle ske via AMS. Eftersom fackförbunden hade möjligheter att som remissin-

stans yttra sig över arbetsgivarnas förfrågningar om rekrytering av utomnordisk 

arbetskraft hos AMS och att LO hade nära relationer med denna myndighet, 

öppnades en möjlighet för fackföreningsrörelsen att kontrollera arbetskraftsin-

vandringen. I början av 1970-talet minskade, som vi sett, arbetskraftsinvandring-

en drastiskt. Ett undantag för de restriktiva regler för arbetskraftsinvandring som 

gällde från början av 1970-talet var arbetstillståndsansökningar för nyckelperso-

                                                 
727 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Ar-
betstillståndsfrågor, se intern PM ”Flyktingsituationen i dag och i morgon” av Ragne 
Beiming, odaterat. 
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ner inom industrin728, men också för internationella kultur-, idrotts- och närings-

livspersoner. Många av dessa ärenden gällde arbetstillstånd för kortare tid än tre 

månader där i genomsnitt 94 procent av ansökningarna tillstyrktes varje år. För 

vissa yrkesgrupper såsom artister tillstyrktes uppemot 98-99 procent av ansök-

ningarna. AMS hade i dessa ärenden beslutsrätt utan SIV:s inblandning. Remiss-

förfarandet var dock detsamma som i vanliga ansökningar med yttrande från 

fackförbunden.729 

1985 föreslog AMS i en promemoria till arbetsmarknadens parter en ändring i 

beslutsrutinerna när det gällde dessa ansökningar för att effektivisera handlägg-

ningstiderna. Förslaget gick ut på att inte låta dessa ärenden gå på remiss till de 

fackliga organisationerna med tanke på den höga frekvensen av tillstyrkanden, 

samt att man skulle arbeta fram målinriktade ställningstaganden och allmänna 

riktlinjer i bedömning av avgränsade yrkesgrupper, projekt eller grupper av ar-

betsgivare med hänsyn till läget på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter 

skulle även i fortsättningen ha samma avgörande inflytande, men nu på pröv-

ningen av s.k. ”gruppvisa arbetstillstånd”. Alternativt ville AMS att dessa frågor 

skulle behandlas av SIV utan arbetsmarknadsparternas inblandning.730  

Rent konkret innebar AMS förslag mindre byråkrati och snabbare handlägg-

ning. En konsekvens av förslaget var dock att fackförbunden skulle få mindre 

inflytande på prövningen av de enskilda fallen. När frågan förhandlades menade 

Beiming att den aktuella kontrollen gav en helhetssyn och underströk att systemet 

som det var gav en insyn i vilka företag som ”importerade arbetskraft” och på 

vilka villkor detta skedde. Han ville inte att fackförningsrörelsen skulle förlora 

denna insyn.731 Beimings resonemang visar hur viktigt kontrollen av den yttre 

gränsen var för LO även när det gällde tidsbegränsade arbetstillståndsansökning-

ar. Utgången av AMS:s försök att försnabba handläggningen av dessa ärenden 

blev att invandrarverket bemyndigades att från 1987 och utan särskilt remissytt-

rande i enskilda ärenden fatta egna beslut utifrån en del angivna kriterier. Beslutet 

                                                 
728 Såsom kvalificerade tekniker, forskare och dataexperter. 
729 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Ar-
betstillståndsfrågor, se PM från AMS, ”Platsförmedlingsenheten” av Irene Palmgren 
1985 10 08. Siffrorna gäller för år 1984. 
730 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Ar-
betstillståndsfrågor, se PM från AMS, ”Platsförmedlingsenheten” av Irene Palmgren 
1985 10 08.  
731 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Ar-
betstillståndsfrågor, se Minnesanteckningar från mötet med AMS och arbetsmarknads-
parter den 24 oktober 1985; Se också ARAB F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, Ark 
Material rörande arbetstillstånd 1974, 1985, Se ”Möte den 24 oktober 1985 om hand-
läggningen av ärenden ang arbetstillstånd (AT) för utländska medborgare”. 
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motiverades med att det förenklade systemet samt med den allmänna restriktivite-

ten i ansökningar om permanent arbetskraftsinvandring.732 

I februari 1988, då det rådde högkonjunktur, aktualiserades frågan om ar-

betskraftsinvandring av några av industrins representanter i media.733 LO var 

ganska snabb på att bemöta dessa synpunkter genom en skrivelse till Arbets-

marknadsdepartementet månaden efter och framförde att man hellre ville se ar-

betslösa invandrare och flyktingar på de lediga tjänsterna än ny arbetskraftsin-

vandring. I sin promemoria efterfrågade LO också åtgärder för att stärka flyk-

tingars och invandrares ställning på arbetsmarknaden.734  

LO:s budskap till Arbetsmarknadsdepartementet påminner om organisatio-

nens tidigare uppfattning, d.v.s. att arbetskraftbrist i landet skulle lösas med de i 

landet befintliga arbetskraftsresurserna. Som jag har behandlat i kapitel fyra och 

sex framfördes bl.a. anställning av gifta kvinnor som lösning på arbetskraftsbris-

ten. I slutet av 1980-talet hade allt fler gifta kvinnor kommit ut på arbetsmarkna-

den med början under 1960-talet. LO:s argument visar därför en kontinuitet i 

konkurrensbegränsningsstrategin vid den yttre gränsen med den ändring att gifta 

kvinnor byttes nu ut mot arbetslösa invandrare och flyktingar. Denna strategi 

hade också följder för den inre gränsen. LO använde humanitära argument och 

visade samtidigt att organisationen kunde ta ett samhällsansvar. LO följde upp 

sitt förslag genom att föreslå praktikplatser för att bereda flyktingarna möjlighe-

ter till arbetslivserfarenhet och satte igång en undersökning om huruvida de loka-

la sektionerna kunde samarbeta med arbetsförmedlingarna för att hitta lämpliga 

arbetsplatser samt utse faddrar på berörda arbetsplatser. LO-distrikten skulle i 

dessa planer ha ett samordnande ansvar för bevakning av flyktingfrågor i länet 

samt distribution av information och utbildning till lokalt verksamma LO-

företrädare och faddrar.735  

Den fortsatta restriktiva inställningen till arbetskraftsinvandring kom också 

till uttryck i maj 1989 då AMS vid en konferens ville diskutera om utlänningsför-

ordningen kunde ändras så att Länsarbetsnämnderna i stället för AMS gav re-

missyttranden till SIV angående enskilda personers ansökan om arbetstillstånd. I 

                                                 
732 ARAB F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, Ark Material från Arbetsmarknadsstyrel-
sen rörande arbetstillstånd 1987-1989, flera handlingar.  
733 Se t.ex. Holmberg, Mats & Åsheden Ann-Marie ”Industrin vill öka invandringen” i 
DN 1988 02 16. 
734 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Ar-
betstillståndsfrågor, se Soc pol enh/ Beiming/ Edvall/ AMÖ, 1988 03 08, ärende 1988-
när-040. 
735 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Ar-
betstillståndsfrågor, se Intern skrivelse När pol enh/ SE/ AMÖ, 1989 04 07. 
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732 ARAB F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, Ark Material från Arbetsmarknadsstyrel-
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DN 1988 02 16. 
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konferensen, som arrangerades i Södertälje, representerades LO av Ragne Bei-

ming och Sture Edvall. I deras minnesanteckningar kan man läsa att 

 
/…/ fackföreningsrörelsen inte har en negativ inställning [till] arbetskraftsinvand-

ring som princip. Men den skall vara i ordnade och organiserade former. Visst 

skall den vara restriktiv /…/ Sverige behöver se sig om utanför landets gränser i 

vissa arbetsmarknadssammanhang. Men utomnordisk rekrytering får inte skapa 

oro och arbetsproblem här hemma. Därför kräver vi fackligt inflytande även i 

arb.m. bedömningen. [Arbetskraftsinvandring] får endast ske när alla rekryte-

ringsmöjligheter prövats (även nordisk). /…/ Utomnordisk rekrytering får inte 

vara ett medel att konservera dåliga arbetsmiljöer, låga löner m.m. /…/ Detta 

gäller den s.k. permanenta tillståndsfrågan. Men vi har mest tidsbegränsade till-

ståndsansökningar. Fackets syn är här identisk med kraven på den permanenta. 

Men dessutom vill vi att ständiga tidsbegränsade [arbetstillstånd] inte får använ-

das i stället för permanenta.736 

 

Under 1980-talet föreslog AMS vid några tillfällen förenklingar av arbetsrutiner-

na kring arbetstillståndsansökningar mot bakgrunden av den restriktiva praxis 

som myndigheten tillämpade i ansökningar om permanent arbetstillstånd samt 

den höga frekvensen av bifall för korttidsansökningar. I dessa sammanhang ver-

kar LO:s ståndpunkt ha varit att inte tillmötesgå några förenklingar som kunde 

innebära minskad facklig kontroll när det gällde den yttre gränsen.  

Kraven på permanent arbetstillstånd skärptes successivt fram till 1989 då 

AMS beslutade att ansökningar om arbetstillstånd i industriarbete och/eller arbete 

som inte krävde utbildning eller erfarenhet, som kunde bedömas leda till perma-

nent uppehållstillstånd, skulle behandlas ytterst restriktivt. Undantag gällde en-

dast industriarbete för tekniker, ingenjörer och administrativpersonal.737 Samti-

digt med LO:s ihärdiga försök att inte släppa kontrollen över invandringen, fort-

satte organisationens arbete för bättre villkor på arbetsmarknaden och i samhäl-

let. I de kommande fyra avsnitten skall jag nu behandla fyra olika teman i LO:s 

politik vid den inre gränsen under 1980-talet, som visar att LO tänjde sin invand-

rarpolitik och på ett tydligt sätt började intressera sig invandrarnas villkor också i 

samhället. 

 

                                                 
736 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Ar-
betstillståndsfrågor. Se Minnesanteckningar från arbetstillståndskonferensen i Södertälje 
den 31 maj 1989. Text inom klamparantes [ ] tillhör mig och är ämnad att skapa ett mer 
fungerande språk i citatet.  
737 ARAB F21: 12 Invandrarfrågor 1974-1989, Ark Material från Arbetsmarknadsstyrel-
sen rörande arbetstillstånd 1987-1989, flera handlingar. 
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Språkfrågan fortfarande aktuell: 1981 års kongress 

SFI-utbildningen enligt tilläggslagen från 1973, som var på fem år och gällde för 

de som invandrat före 1973, slutade gälla 1979 efter en förlängning på ett år. 

1978 tillsatte regeringen, efter initiativ från LO, TCO och SAF, en utrednings-

kommitté för att se över den ordinarie SFI-lagen och komma med förslag för ut-

bildningens framtida planering. Utredningen var klar efter tre år. Man hade inte 

kunnat enas kring huvudmannaskapet, men väl om att utbildningen skulle utökas 

från 240 till 600 timmar och om att inrätta en enhetlig lärarutbildning.738 Efter ett 

riksdagsbeslut trädde den nya ordningen i kraft 1986 då man efter många diskus-

sioner kom fram till att kommunerna skulle ta över ansvaret för utbildningen. 

Lagen om rätt till ledighet med lön för studier i SFI upphörde och ersattes med 

Lagen om rätt till SFI-studier den 1 juli 1986. Då hade man enats om att utöka 

antalet studietimmar ytterligare till 700 med en uppdelning mellan grund-SFI i 

kommunernas ansvar och påbyggnads SFI som skulle ske som en arbetsmark-

nadsutbildning (AMU) eller som fortsatta studier i studieförbundens regi. 1985 

blev det också möjligt att studera till lärare i svenska som andra språk på lärarut-

bildningen.739 Ändringarna kom att innebära att alla invandrare, oavsett om de 

var anställda eller inte, som inte kunde svenska fick rätt till utbildningen under 

sina första två år i Sverige. De invandrare som var kyrkobokförda före den 1 ja-

nuari 1985 och inte fått tillräcklig utbildning i svenska hade också rätt till utbild-

ningen, men de var tvungna att utnyttja denna rätt före utgången av 30 juni 

1990. Påbyggnadskursen på ca. 200 timmar fick man anmäla sig till på egen hand 

efter genomgången av grund-SFI.740 1986 års ändringar var tänkt att lösa en del 

av de gamla tvisterna kring finansieringen av utbildningen, men också kring dess 

innehåll och längd.  

I början av 1980-talet var utbildningens framtid således ännu ovisst. Inom LO 

arbetade en speciell arbetsgrupp med representanter från förbunden intensivt med 

frågan och flera LO-distrikt involverades för att genomföra uppsökande verk-

samhet, för att utröna hur många som fortfarande var aktuella för utbildning-

en.741 Ovissheten kring utbildningen genomsyrade 1981 års kongress när invand-

                                                 
738 SOU 1981: 86 och SOU 1981: 87.  
739 SOU 2003: 77 Vidare vägar och vägen vidare: svenska som andraspråk för samhälls- 
och arbetsliv, Stockholm 2003, s 63f. 
740 LO aktualiserade vid flera tillfällen de gamla, d.v.s. de tidiga invandrarnas rätt till SFI-
utbildningen under denna process. Se t.ex. LO-arkiv, YOM 1982, s 52ff. och YOM 1984 
s 244ff. 
741 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark verksamhetsberättelser 
för åren 1977-1981, se 1981 års verksamhetsberättelser. 
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av de gamla tvisterna kring finansieringen av utbildningen, men också kring dess 
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I början av 1980-talet var utbildningens framtid således ännu ovisst. Inom LO 

arbetade en speciell arbetsgrupp med representanter från förbunden intensivt med 

frågan och flera LO-distrikt involverades för att genomföra uppsökande verk-

samhet, för att utröna hur många som fortfarande var aktuella för utbildning-

en.741 Ovissheten kring utbildningen genomsyrade 1981 års kongress när invand-

                                                 
738 SOU 1981: 86 och SOU 1981: 87.  
739 SOU 2003: 77 Vidare vägar och vägen vidare: svenska som andraspråk för samhälls- 
och arbetsliv, Stockholm 2003, s 63f. 
740 LO aktualiserade vid flera tillfällen de gamla, d.v.s. de tidiga invandrarnas rätt till SFI-
utbildningen under denna process. Se t.ex. LO-arkiv, YOM 1982, s 52ff. och YOM 1984 
s 244ff. 
741 ARAB 2964: F02: 01 Arbetsmarknadspolitiska enheten, Ark verksamhetsberättelser 
för åren 1977-1981, se 1981 års verksamhetsberättelser. 
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rarfrågorna skulle behandlas. Sex av sju motioner handlade om språkfrågan.742  I 

dessa motioner yrkade man på att ABF skulle få fortsatt ansvar för undervisning-

en, att ämnet samhällskunskap, inklusive facklig information, skulle få större ut-

rymme än tidigare och att fackförbunden även i fortsättningen skulle ta hand om 

denna del av undervisningen, att undervisningstimmarna skulle utökas och bekos-

tas av näringslivet och att invandrarna skulle genomgå utbildningen före anställ-

ning. LO-ledningen var enig med motionärerna om att de 240 timmarna som ut-

bildningen omfattade var otillräckliga och att vissa arbetsgivare hade vägrat an-

ställa invandrare som inte genomgått utbildningen. Vid tiden för kongressen hade 

SFI-kommittén ännu inte presenterat något resultat, men LO-ledningen menade 

att man instämde med motionärerna om att företagen genom en kollektiv avgift 

även i fortsättningen borde stå för kostnaderna för undervisningen, att full kost-

nadstäckning borde vara möjlig för utbildningssamordnaren och att LO skulle ta 

med sig de förslag som togs upp i motionerna till sina överläggningar med SFI-

kommittén och det socialdemokratiska partiet. Kongressen tog ett formellt beslut 

om att man på lång sikt skulle se till att alla LO-medlemmar med invandrarbak-

grund fick möjlighet att lära sig det svenska språket och på kort sikt se till att 

invandrarmedlemmarna fick facklig information på sitt eget språk.743 För det 

kortsiktiga målet tog man fram en ny medlemstidning Fackliga nyheter på de 

större invandrarspråken, vilken presenteras i nästa avsnitt.  

Kommunernas övertagande av utbildningen blev en besvikelse för LO då en 

stor del av det fackliga innehållet i utbildningen försvann. LO fortsatte dock att 

bevaka utbildningen och 1988 genomfördes en enkätundersökning bland samtliga 

kommuners SFI-ansvariga för att se hur den nya reformen hade implementerats. 

Utifrån resultaten ställde LO krav på att tidsbegränsningen för att påbörja grund-

SFI borde avskaffas, att statsbidrag för de ”gamla invandrarna” borde höjas till 

det verkliga behovet, att SFI-ersättningen för dem som arbetade skulle motsvara 

förlorad arbetsinkomst, samt att ledighet och ersättning också skulle inkludera 

påbyggnadskursen. 1988 anordnade LO en konferens för att diskutera konse-

kvenserna av bristfälliga kunskaper i svenska för invandrarna. I minnesanteck-

ningar från konferensen kan man bl.a. se att diskussioner ledde till insikten att 

lågt valdeltagande och därmed bristfällig delaktighet i den demokratiska proces-

                                                 
742 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1981, del 2, s 905-916.  
743 Den avvikande motionen handlade om långa väntetider för asylsökande. Man ansåg 
att kongressen borde ge LS i uppdrag att via sina kanaler kräva en förändring i behand-
lingstiderna så att besked kunde lämnas inom tre månader efter det att en ansökan hade 
kommit in och att beslut om utvisning alltid skulle äga rum under civil medverkan och i 
närvaro av en tolk. Enligt LS:s utlåtande över motionen hade LO framfört dessa krav till 
berörda myndigheter vid flera tillfällen, såväl i remissyttrande som genom representation.  
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sen var en konsekvens av dåliga språkkunskaper, liksom minskade möjligheter till 

samverkan mellan svenskar och invandrare. Detta skapade en grund för främ-

lingsfientlighet, menade man. Man ansåg också att dåliga språkkunskaper ledde 

till att invandrarna riskerade att hamna i lågstatusyrken med påföljande segrega-

tion och utslagning från arbetsmarknaden. En förbättrad språkutbildning ansågs 

vara nödvändigt för att övervinna dessa problem.744 Här visade LO således åter-

igen en medvetenhet om invandrarnas marginalisering på arbetsmarknaden och 

den grundläggande orsaken ansågs vara språkbrister.  

 

Fackliga nyheter på invandrarspråk 

Lars Ahlvarsson hade argumenterat för tidskrifter för de invandrade arbetarna i 

början av 1970 när han skissade på fackets framtida invandrarpolitik. Till skill-

nad ifrån hans andra invandrarpolitiska förslag som iscensattes inom loppet av 

några år, dröjde alltså genomförandet av denna åtgärd i över tio år då LS somma-

ren 1982 beslutade att ge ut en tidskrift på serbokroatiska, Syndikalne Novosti, 

som betyder fackliga nyheter.745  

Anledningen till att det första språket för Fackliga nyheter på invandrarspråk 

blev serbokroatiska och inte finska, det i särklass största invandrarspråket, var att 

det redan fanns en likvärdig tidskrift med facklig-politisk information på finska i 

form av Demokraatti, som gavs ut av det socialdemokratiska partiet i samarbete 

med LO och fackförbunden sedan 1975. Tidskriften hade som syfte att agera som 

opinionsbildare, ge en mångsidig bild av det svenska samhället, men hade också 

kulturnyheter och följde händelserna i Finland.746 1983 kom Fackliga nyheter ut 

på grekiska, Syndikalistika Nea.747 I tidskriftens första nummer konstaterade Klas 

                                                 
744 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Språk-
frågor, se Minnesanteckningar från SFI-konferens på Täljöviken den 11 november 1988.  
745 ARAB 2964: F21: 14 Invandrarfrågor: Ark Syndikalne Novosti; LO-
arkiv,Landssekretariatets protokoll 1982 06 01. Tidskriften gavs ut med tio nummer per 
år och trycktes i Jugoslavien med finansiering av LO och förbunden. 
746 I redaktionskommittén ingick en representant från vartdera partiet, LO och de fack-
förbund som delade det finansiella ansvaret. ARAB 2964: F21: 14 Invandrarfrågor – 
Manuskript: Ark Demokratti – Planeringsfrågor, budget, mm. Demokratti publicerades 
tabloid på 24 sidor med en upplaga på 30-40 000 och kom ut med 16 nummer per år 
mellan 1973-1996. 
747 I Stockholm utkom sedan 1977 en facklig tidskrift på grekiska som hette Ergatika 
Nea, som gavs ut av facklubben inom städbolaget SESAB i Stockholm för att till att börja 
med kunna kommunicera med de grekisktagande anställda inom bolaget. Tidskriften 
utvidgades emellertid med tiden och nådde 80 procent av de grekiska hushållen i Sverige. 
Bakom tidskriften stod några eldsjälar, som med en del ekonomisk hjälp från bolaget gav 
ut tidskriften. 1982 bestämde sig några av dessa eldsjälar för att inte fortsätta jobba på 
ideell bas, och när redaktionen inte kunde lösa finansieringen ställdes tidskriften inför 



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   311

 

 310

rarfrågorna skulle behandlas. Sex av sju motioner handlade om språkfrågan.742  I 

dessa motioner yrkade man på att ABF skulle få fortsatt ansvar för undervisning-

en, att ämnet samhällskunskap, inklusive facklig information, skulle få större ut-

rymme än tidigare och att fackförbunden även i fortsättningen skulle ta hand om 

denna del av undervisningen, att undervisningstimmarna skulle utökas och bekos-

tas av näringslivet och att invandrarna skulle genomgå utbildningen före anställ-

ning. LO-ledningen var enig med motionärerna om att de 240 timmarna som ut-

bildningen omfattade var otillräckliga och att vissa arbetsgivare hade vägrat an-

ställa invandrare som inte genomgått utbildningen. Vid tiden för kongressen hade 

SFI-kommittén ännu inte presenterat något resultat, men LO-ledningen menade 

att man instämde med motionärerna om att företagen genom en kollektiv avgift 

även i fortsättningen borde stå för kostnaderna för undervisningen, att full kost-

nadstäckning borde vara möjlig för utbildningssamordnaren och att LO skulle ta 

med sig de förslag som togs upp i motionerna till sina överläggningar med SFI-

kommittén och det socialdemokratiska partiet. Kongressen tog ett formellt beslut 

om att man på lång sikt skulle se till att alla LO-medlemmar med invandrarbak-

grund fick möjlighet att lära sig det svenska språket och på kort sikt se till att 

invandrarmedlemmarna fick facklig information på sitt eget språk.743 För det 

kortsiktiga målet tog man fram en ny medlemstidning Fackliga nyheter på de 

större invandrarspråken, vilken presenteras i nästa avsnitt.  

Kommunernas övertagande av utbildningen blev en besvikelse för LO då en 

stor del av det fackliga innehållet i utbildningen försvann. LO fortsatte dock att 

bevaka utbildningen och 1988 genomfördes en enkätundersökning bland samtliga 

kommuners SFI-ansvariga för att se hur den nya reformen hade implementerats. 

Utifrån resultaten ställde LO krav på att tidsbegränsningen för att påbörja grund-

SFI borde avskaffas, att statsbidrag för de ”gamla invandrarna” borde höjas till 

det verkliga behovet, att SFI-ersättningen för dem som arbetade skulle motsvara 

förlorad arbetsinkomst, samt att ledighet och ersättning också skulle inkludera 

påbyggnadskursen. 1988 anordnade LO en konferens för att diskutera konse-

kvenserna av bristfälliga kunskaper i svenska för invandrarna. I minnesanteck-

ningar från konferensen kan man bl.a. se att diskussioner ledde till insikten att 

lågt valdeltagande och därmed bristfällig delaktighet i den demokratiska proces-

                                                 
742 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1981, del 2, s 905-916.  
743 Den avvikande motionen handlade om långa väntetider för asylsökande. Man ansåg 
att kongressen borde ge LS i uppdrag att via sina kanaler kräva en förändring i behand-
lingstiderna så att besked kunde lämnas inom tre månader efter det att en ansökan hade 
kommit in och att beslut om utvisning alltid skulle äga rum under civil medverkan och i 
närvaro av en tolk. Enligt LS:s utlåtande över motionen hade LO framfört dessa krav till 
berörda myndigheter vid flera tillfällen, såväl i remissyttrande som genom representation.  

 

 311

sen var en konsekvens av dåliga språkkunskaper, liksom minskade möjligheter till 

samverkan mellan svenskar och invandrare. Detta skapade en grund för främ-

lingsfientlighet, menade man. Man ansåg också att dåliga språkkunskaper ledde 

till att invandrarna riskerade att hamna i lågstatusyrken med påföljande segrega-

tion och utslagning från arbetsmarknaden. En förbättrad språkutbildning ansågs 

vara nödvändigt för att övervinna dessa problem.744 Här visade LO således åter-

igen en medvetenhet om invandrarnas marginalisering på arbetsmarknaden och 

den grundläggande orsaken ansågs vara språkbrister.  

 

Fackliga nyheter på invandrarspråk 

Lars Ahlvarsson hade argumenterat för tidskrifter för de invandrade arbetarna i 

början av 1970 när han skissade på fackets framtida invandrarpolitik. Till skill-

nad ifrån hans andra invandrarpolitiska förslag som iscensattes inom loppet av 

några år, dröjde alltså genomförandet av denna åtgärd i över tio år då LS somma-

ren 1982 beslutade att ge ut en tidskrift på serbokroatiska, Syndikalne Novosti, 

som betyder fackliga nyheter.745  

Anledningen till att det första språket för Fackliga nyheter på invandrarspråk 

blev serbokroatiska och inte finska, det i särklass största invandrarspråket, var att 

det redan fanns en likvärdig tidskrift med facklig-politisk information på finska i 

form av Demokraatti, som gavs ut av det socialdemokratiska partiet i samarbete 

med LO och fackförbunden sedan 1975. Tidskriften hade som syfte att agera som 

opinionsbildare, ge en mångsidig bild av det svenska samhället, men hade också 

kulturnyheter och följde händelserna i Finland.746 1983 kom Fackliga nyheter ut 

på grekiska, Syndikalistika Nea.747 I tidskriftens första nummer konstaterade Klas 

                                                 
744 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Språk-
frågor, se Minnesanteckningar från SFI-konferens på Täljöviken den 11 november 1988.  
745 ARAB 2964: F21: 14 Invandrarfrågor: Ark Syndikalne Novosti; LO-
arkiv,Landssekretariatets protokoll 1982 06 01. Tidskriften gavs ut med tio nummer per 
år och trycktes i Jugoslavien med finansiering av LO och förbunden. 
746 I redaktionskommittén ingick en representant från vartdera partiet, LO och de fack-
förbund som delade det finansiella ansvaret. ARAB 2964: F21: 14 Invandrarfrågor – 
Manuskript: Ark Demokratti – Planeringsfrågor, budget, mm. Demokratti publicerades 
tabloid på 24 sidor med en upplaga på 30-40 000 och kom ut med 16 nummer per år 
mellan 1973-1996. 
747 I Stockholm utkom sedan 1977 en facklig tidskrift på grekiska som hette Ergatika 
Nea, som gavs ut av facklubben inom städbolaget SESAB i Stockholm för att till att börja 
med kunna kommunicera med de grekisktagande anställda inom bolaget. Tidskriften 
utvidgades emellertid med tiden och nådde 80 procent av de grekiska hushållen i Sverige. 
Bakom tidskriften stod några eldsjälar, som med en del ekonomisk hjälp från bolaget gav 
ut tidskriften. 1982 bestämde sig några av dessa eldsjälar för att inte fortsätta jobba på 
ideell bas, och när redaktionen inte kunde lösa finansieringen ställdes tidskriften inför 



312   I   zeki yalcin  ✍  Facklig gränspolitik…

 

 312

Pettersson att LO kongressen 1981 enats om det man kallade det jämlika med-

lemskapet och att LO nu i linje med detta hade skapat en facklig tidskrift för gre-

kisktalande medlemmar för att informera om facklig-politiska frågor.748 1986 

kom Fackliga nyheter ut på spanska, Noticias Sindicales och på turkiska, Sendi-

kal Haberler. Pentti Lehto var aktiv i utgivningen av dessa tidningar.749 Medan de 

turkiska och grekiska versionerna av tidningen slutade ges ut 1991 fortsatte de 

serbokroatiska och spanska versionerna att ges ut en bit in på 2000-talet, dock 

med ojämnt antal nummer per år. Samtidigt utvidgades tidskriften till att omfatta 

nya språk efter behov från nya invandrargrupper såsom Al-akhb r al-niqab yah 

på arabiska 1990.750 

En del av tidskrifternas innehåll var gemensamt då manus skrivna på svenska 

översattes till aktuellt språk. Tidskrifterna innehöll varierade teman och täckte ett 

stort område.751 Karaktäristiskt är att den fackliga informationen ofta hade ett 

                                                                                                                                               
hotet att läggas ned. När nyheten om utgivningen av Synikalne Novosti kom, kontaktade 
redaktören Ilias Sotiriadis LO och ställde en förfrågan om LO kunde tänka sig att ta över 
produktions- och ekonomiansvaret för tidskriften. LS beslutade den 24 januari 1983 att 
överta ansvaret, med kravet att ändra tidskriften namn till Syndikalistika Nea. Samma år 
började tidskriften ges ut efter kraftig försening. Tanken var att den skulle komma ut 
med tio nummer per år på samma sätt som den serbokroatiska versionen, men 1983 
lyckades man ge ut bara sju nummer. Se ARAB 2964: F21: 14 Invandrarfrågor – Manu-
skript: Ark Nea – Planeringsfrågor rörande tidskriften, innehåller bl.a. korrespondens, 
budgetfrågor 1982-1983, Se LO-Cirkulär 1983-Inf-004; ARAB 2964: F21: 14 Invandrar-
frågor – Manuskript: Ark Nea – Planeringsfrågor rörande tidskriften, innehåller bl.a. 
korrespondens, budgetfrågor 1982-1983, Se ”Ergatika Nea – tidning på grekiska”. 
748 ARAB 2964: F21: 19 Invandrarfrågor 1983-1984, Syndikalistika Nea 1983 nr 1, s 3, 
se ark Nea manus: svenskt 1/83. 
749 Av att döma från Libris bestånd över LO:s periodika verkar Noticias Sindicales ha 
haft en föregångare, Punto de vista: publicado por la Unión general de trabajadores de 
Suecia, som kom ut med sammanlagt fyra nummer under åren 1969-1970. Utvidgningen 
av tidskriften med nya språk krävde dock finansiella lösningar, vilket innebar att Syndi-
kalne Novosti och Syndikalistika Nea minskade sin upplaga från tio till åtta nummer per 
år. De två nya tidskrifterna gavs ut med fyra nummer under 1986 och åtta nummer un-
der de följande åren. Syndikalne Novosti publicerades 12 sidor offset A4 med en upplaga 
på 16 000, Syndikalistika Nea, Noticias Sindicales och Sendikal Haberler 12 sidor offset 
A4, med en upplaga på respektive 5 000.  
750 ARAB 2964: F21: 14, 16-20. Parallellt Fackliga Nyheter på olika språk gav LO ut 
andra tidskrifter på svenska riktade till invandrare som målgrupp: Fackjournalen med 
invandrarnyheter mellan 1987-1990, Fackjournalen med invandrar- och arbetsmark-
nadsnytt 1991-1992, Fackjournalen med invandrar-, utbildnings- och arbetsmarknads-
nyheter 1992. 
751 Förutom arbetarrörelseinformation från både LO, fackförbunden och partiet innehöll 
tidskrifterna också information om lagar och regler på arbetsmarknaden och information 
om utbildningsmöjligheter. Medan informationen om lagar och regler hade en stor räck-
vidd och handlade alltifrån om a-kassa, arbetsmiljö, arbetsskador och arbetsskydd, för-
säkringsfrågor, personalpolitik, löntagarfonder, pensionsfrågor, avtalsfrågor, sjukförsäk-
ringssystemet, MBL, AMF, skattesystemet, lönefrågor, lagen om etnisk diskriminering i 
arbetslivet och semesterregler, så var informationen om utbildningsmöjligheter mer foku-
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utbildningssyfte, där arbetarrörelsens historia, den fackliga organisationsstruktu-

ren och den svenska modellen var återkommande teman. Detta utbildningsmotiv 

för identitetsskapande och identifikation med arbetarrörelsen förekom också i 

nyhetsartiklarna. Ibland publicerades diskussionsunderlag i olika frågor som 

kunde gälla exempelvis jämställdhetsfrågor, personalpolitik, arbetsmarknadspoli-

tik, arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen och läsarna uppmanades till att 

starta egna studiecirklar för att diskutera dessa frågor. När kritiken mot kollek-

tivanslutningen och den facklig-politiska samverkan tilltog presenterades 1984 en 

artikelserie om hur denna kritik kunde bemötas. Även intervjuer med fackliga 

ombudsmän, förtroendemän samt fackligt anställda personer förekom med syfte 

att motivera och uppmuntra invandrarna till fackligt engagemang. Tidskrifterna 

var således generellt sätt starkt facklig-politiskt präglade, särskilt under valår.752 

En tanke hos LO med dessa tidskrifter tycks alltså ha varit att de skulle bidra 

till att invandrarna lättare fann sig till rätta i den socialdemokratiska kulturen 

och blev positivt inställda till såväl fackföreningsrörelsen som partiet.  

Ett viktigt medel för integration var utökade medborgerliga rättigheter. Denna 

fråga diskuterades intensivt inom LO i olika sammanhang under hela 1970- och 

1980-talet och märktes kanske tydligast i diskussioner om röstsätt för utländska 

medborgare. Sedan 1976 års val hade utländska medborgare bosatta i Sverige i 

minst tre år, som vi sett, rösträtt och rätt att ställa upp som kandidater i kommu-

nala val, men LO ville utvidga denna rätt till att omfatta också riksdagsvalet. 

 

                                                                                                                                               
serad på SFI, fackliga kurser, arbetsplatstolkutbildning inom ABF och studier i komvux. 
Temaartiklar kunde handla om jämlikhet, solidaritet, invandrarfrågor på LO-kongresser, 
aktuella frågor i internationell politik, information om invandrare riktad till svenskföd-
da, barnfamiljers ekonomi, ungdomsarbetslöshet och ungdomsutbildning samt politiska 
och kulturella nyheter från hemländerna. Tidskrifterna täckte således ett stort informa-
tionsområde. Vidare innehöll tidskrifterna reportage från olika arbetsplatser, intervjuer 
med politiker som jobbade med invandrarfrågor, aktuella nyheter från hemlandet, tullbe-
stämmelser, LO:s arbete mot fördomar, invandrarfientlighet och rasism, listor på fackligt 
material på olika språk, samt information om föreningslivet i Sverige och fackförenings-
rörelsens historia i invandrarnas hemländer. Tidskrifterna innehöll också kortare sam-
manfattningar av undersökningar om invandrargrupperna, deras situation på arbets-
marknaden, aktuella invandrarpolitiska frågor och debatt såsom dubbelt medborgarskap 
och rösträtt i riksdagsval. En del av innehållet var inriktad på återvandring; såsom brev 
från återvändare, information om hur man sparade pengar i hemländerna och hur man 
skulle kunna starta eget vid återvändande. 
752 Se originalmanus till tidningarna på svenska i ARAB 2964: F21: 14, 16-20.  
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hotet att läggas ned. När nyheten om utgivningen av Synikalne Novosti kom, kontaktade 
redaktören Ilias Sotiriadis LO och ställde en förfrågan om LO kunde tänka sig att ta över 
produktions- och ekonomiansvaret för tidskriften. LS beslutade den 24 januari 1983 att 
överta ansvaret, med kravet att ändra tidskriften namn till Syndikalistika Nea. Samma år 
började tidskriften ges ut efter kraftig försening. Tanken var att den skulle komma ut 
med tio nummer per år på samma sätt som den serbokroatiska versionen, men 1983 
lyckades man ge ut bara sju nummer. Se ARAB 2964: F21: 14 Invandrarfrågor – Manu-
skript: Ark Nea – Planeringsfrågor rörande tidskriften, innehåller bl.a. korrespondens, 
budgetfrågor 1982-1983, Se LO-Cirkulär 1983-Inf-004; ARAB 2964: F21: 14 Invandrar-
frågor – Manuskript: Ark Nea – Planeringsfrågor rörande tidskriften, innehåller bl.a. 
korrespondens, budgetfrågor 1982-1983, Se ”Ergatika Nea – tidning på grekiska”. 
748 ARAB 2964: F21: 19 Invandrarfrågor 1983-1984, Syndikalistika Nea 1983 nr 1, s 3, 
se ark Nea manus: svenskt 1/83. 
749 Av att döma från Libris bestånd över LO:s periodika verkar Noticias Sindicales ha 
haft en föregångare, Punto de vista: publicado por la Unión general de trabajadores de 
Suecia, som kom ut med sammanlagt fyra nummer under åren 1969-1970. Utvidgningen 
av tidskriften med nya språk krävde dock finansiella lösningar, vilket innebar att Syndi-
kalne Novosti och Syndikalistika Nea minskade sin upplaga från tio till åtta nummer per 
år. De två nya tidskrifterna gavs ut med fyra nummer under 1986 och åtta nummer un-
der de följande åren. Syndikalne Novosti publicerades 12 sidor offset A4 med en upplaga 
på 16 000, Syndikalistika Nea, Noticias Sindicales och Sendikal Haberler 12 sidor offset 
A4, med en upplaga på respektive 5 000.  
750 ARAB 2964: F21: 14, 16-20. Parallellt Fackliga Nyheter på olika språk gav LO ut 
andra tidskrifter på svenska riktade till invandrare som målgrupp: Fackjournalen med 
invandrarnyheter mellan 1987-1990, Fackjournalen med invandrar- och arbetsmark-
nadsnytt 1991-1992, Fackjournalen med invandrar-, utbildnings- och arbetsmarknads-
nyheter 1992. 
751 Förutom arbetarrörelseinformation från både LO, fackförbunden och partiet innehöll 
tidskrifterna också information om lagar och regler på arbetsmarknaden och information 
om utbildningsmöjligheter. Medan informationen om lagar och regler hade en stor räck-
vidd och handlade alltifrån om a-kassa, arbetsmiljö, arbetsskador och arbetsskydd, för-
säkringsfrågor, personalpolitik, löntagarfonder, pensionsfrågor, avtalsfrågor, sjukförsäk-
ringssystemet, MBL, AMF, skattesystemet, lönefrågor, lagen om etnisk diskriminering i 
arbetslivet och semesterregler, så var informationen om utbildningsmöjligheter mer foku-
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utbildningssyfte, där arbetarrörelsens historia, den fackliga organisationsstruktu-

ren och den svenska modellen var återkommande teman. Detta utbildningsmotiv 
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starta egna studiecirklar för att diskutera dessa frågor. När kritiken mot kollek-
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ombudsmän, förtroendemän samt fackligt anställda personer förekom med syfte 

att motivera och uppmuntra invandrarna till fackligt engagemang. Tidskrifterna 

var således generellt sätt starkt facklig-politiskt präglade, särskilt under valår.752 
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Ett viktigt medel för integration var utökade medborgerliga rättigheter. Denna 

fråga diskuterades intensivt inom LO i olika sammanhang under hela 1970- och 

1980-talet och märktes kanske tydligast i diskussioner om röstsätt för utländska 

medborgare. Sedan 1976 års val hade utländska medborgare bosatta i Sverige i 

minst tre år, som vi sett, rösträtt och rätt att ställa upp som kandidater i kommu-

nala val, men LO ville utvidga denna rätt till att omfatta också riksdagsvalet. 

 

                                                                                                                                               
serad på SFI, fackliga kurser, arbetsplatstolkutbildning inom ABF och studier i komvux. 
Temaartiklar kunde handla om jämlikhet, solidaritet, invandrarfrågor på LO-kongresser, 
aktuella frågor i internationell politik, information om invandrare riktad till svenskföd-
da, barnfamiljers ekonomi, ungdomsarbetslöshet och ungdomsutbildning samt politiska 
och kulturella nyheter från hemländerna. Tidskrifterna täckte således ett stort informa-
tionsområde. Vidare innehöll tidskrifterna reportage från olika arbetsplatser, intervjuer 
med politiker som jobbade med invandrarfrågor, aktuella nyheter från hemlandet, tullbe-
stämmelser, LO:s arbete mot fördomar, invandrarfientlighet och rasism, listor på fackligt 
material på olika språk, samt information om föreningslivet i Sverige och fackförenings-
rörelsens historia i invandrarnas hemländer. Tidskrifterna innehöll också kortare sam-
manfattningar av undersökningar om invandrargrupperna, deras situation på arbets-
marknaden, aktuella invandrarpolitiska frågor och debatt såsom dubbelt medborgarskap 
och rösträtt i riksdagsval. En del av innehållet var inriktad på återvandring; såsom brev 
från återvändare, information om hur man sparade pengar i hemländerna och hur man 
skulle kunna starta eget vid återvändande. 
752 Se originalmanus till tidningarna på svenska i ARAB 2964: F21: 14, 16-20.  
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Rösträtt till riksdagsval och medborgarskap 

Sedan första juli 2001 då Sverige fick en ny medborgarskapslag är det i svenskt 

lag tillåtet att ha dubbelt medborgarskap, men dessförinnan krävdes att invandra-

re som ville bli svenska medborgare skulle säga upp sitt medborgarskap i sitt 

hemland.753 Om man inte sade upp sitt tidigare medborgarskap och blev svenskt 

medborgare kunde man inte rösta i riksdagsval även om man hade bott och arbe-

tat i Sverige större delen av sitt vuxna liv. Detta betraktades av LO som en demo-

kratisk ojämlikhet. Med erfarenheter från de kommunala valen startade LO en 

diskussion om förutsättningarna för att utvidga dessa rättigheter till att gälla även 

i riksdagsval under första hälften av 1980-talet. Den socialdemokratiska regering-

en tillsatte därför 1983 en utredningskommitté, den s.k. röstkommittén. Kommit-

téns förslag gick delvis emot LO-linjen då utredarna kunde tänka sig att endast 

medborgare i de nordiska länderna bosatta i Sverige kunde få rösträtt till riks-

dagsvalet och det utan rätten att ställa upp som kandidater.754  

LO uppfattade detta som ”tveksamma begränsningar i ett demokratiskt sam-

hälle” och ställdes sig kritiskt till förslaget. I sitt remissyttrande föreslog LO i stäl-

let införande av dubbelt medborgarskap med motiveringen att det skulle under-

lätta invandrarnas deltagande i det politiska livet och möjlighet att påverka poli-

tiken i det land där de bodde, arbetade och betalade skatt. Kommitténs förslag till 

rösträtt för de nordiska medborgarna utan valbarhet betraktades som ”skevt” 

och som ett större ingrepp i den demokratiska principen. Demokrati borde enligt 

LO inte ses främst som rätten att rösta utan även som rätten till aktivt politisk 

deltagande och framförande av sina politiska åsikter: ”Rösträtt utan valbarhet 

ger därför negativa effekter på individernas engagemang och intresse för politisk 

verksamhet.”755 Möjligheten till dubbelt medborgarskap ansågs av LO dessutom 

underlätta för många invandrare att ansöka om svenskt medborgarskap och leda 

till en bättre integrering i samhället.  

En förklaring till utredningens tveksamhet till dubbelt medborgarskap var Eu-

roparådets konvention om begränsning av dubbelt medborgarskap, som Sverige 

ratificerade 1963. Enligt LO borde konventionen inte vara ett hinder för att infö-

ra dubbelt medborgarskap eftersom Europarådet själv hade utrett huruvida kon-

ventionen fortfarande var ändamålsenligt, då den upprättats i en tid då Europas 

                                                 
753 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2362/a/84070 2009-11-04. 
754 SOU 1984: 11 Rösträtt och medborgarskap: Invandrares och utlandssvenskarnas 
rösträtt, Stockholm 1984. 
755 ARAB 2964 F21: 12 LO invandrarfrågor 1974-1989, ark Rösträtt och medborgar-
skapsfrågor 1984-1986, Se LO:s remiss ”Till Statsrådet och Chefen för Justitiedeparte-
mentet”, s 2f, citat s 3. 
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befolkningssammansättning var annorlunda. Dessutom hade en del europeiska 

länder redan frångått konventionens bestämmelser. Detta borde, enligt LO, vara 

tillräckligt för att underlätta för de utländska medborgarna i Sverige att söka 

svenskt medborgarskap så att de kunde uppnå fullständiga medborgerliga rättig-

heter.756 

Denna skarpa kritik måste ha tagits på allvar på regeringsnivå, eftersom man 

på våren 1985 tillsatte en ny parlamentarisk kommitté, Medborgarskapskommit-

tén, för att utreda fördelarna och nackdelarna med dubbelt medborgarskap, för 

såväl de enskilda invandrarna som för staten utifrån frågor om värnplikt, rösträtt, 

sociala förmåner, beskattning, säkerhetsfrågor m.m. Utredningen kom 1986 fram 

till att dubbelt medborgarskap inte skulle medföra några påtagliga nackdelar för 

Sverige.757  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att LO:s inställning i invandrar- och 

invandringspolitiska frågor under 1980-talet inte skiljde sig särskilt mycket från 

tidigare decennier. LO fortsatte att värna om den yttre gränsen genom att kräva 

restriktiva regler för invandringen och strävade efter att behålla gamla inarbetade 

strukturer som gav fackföreningsrörelsen möjlighet att kontrollera invandringen. 

Parallellt med detta fortsatte LO att föra en aktiv facklig invandrarpolitik på ar-

betsmarknaden, men tog också ställning för de som stod utanför den. Ställnings-

tagandena i SFI- och rösträttsfrågorna visar att LO började engagera sig för in-

vandrare i allmänhet och inte bara invandrade arbetare. Detta nya engagemang 

blev tydligare i takt med ökad främlingsfientlighet i samhället och i arbetslivet 

under 1980-talet. 

 

Diskriminering på arbetsmarknaden och i samhället 

LO bemötte de ökande fördomarna, diskrimineringen och invandrarfientligheten 

i samhället och på arbetsplatserna genom att starta en informationskampanj om 

invandrare riktad till den svenskfödda delen av befolkningen, starta veckokurser i 

invandrarkunskap, utbilda cirkelledare, talare och lärare för dessa kurser, anord-

na konferenser för förtroendevalda för att bättre möta rasismen på arbetsplatser-

na. Kursmaterial producerades och i tidskrifterna Invandrarbulletinen och Fack-

journalen med invandrarnyheter gavs utrymme åt dessa frågor. LO satte också 

upp teaterpjäsen ”Bråk mellan invandrare och svenskar” och turnerade med den 

1980-81. I samarbete med ABF genomfördes studiecirkeln ”Tillsammans i Sveri-
                                                 
756 ARAB 2964: F21: 12 LO invandrarfrågor 1974-1989, ark Rösträtt och medborgar-
skapsfrågor 1984-1986, Se LO:s remiss ”Till Statsrådet och Chefen för Justitiedeparte-
mentet”, s 5f. 
757 SOU 1986: 6 Dubbelt medborgarskap, Stockholm 1986. 
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753 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2362/a/84070 2009-11-04. 
754 SOU 1984: 11 Rösträtt och medborgarskap: Invandrares och utlandssvenskarnas 
rösträtt, Stockholm 1984. 
755 ARAB 2964 F21: 12 LO invandrarfrågor 1974-1989, ark Rösträtt och medborgar-
skapsfrågor 1984-1986, Se LO:s remiss ”Till Statsrådet och Chefen för Justitiedeparte-
mentet”, s 2f, citat s 3. 
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756 ARAB 2964: F21: 12 LO invandrarfrågor 1974-1989, ark Rösträtt och medborgar-
skapsfrågor 1984-1986, Se LO:s remiss ”Till Statsrådet och Chefen för Justitiedeparte-
mentet”, s 5f. 
757 SOU 1986: 6 Dubbelt medborgarskap, Stockholm 1986. 
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ge”. I samarbete med TCO genomfördes 1986 en facklig aktion ”Frihet och fred 

mot rasism” och tillsammans med arbetarrörelseorganisationerna SAP, ABF, SSU, 

Unga Örnar (UÖ) och Socialdemokratiska kvinnoförbundet (SSKF) genomfördes 

en hel del aktiviteter under temat ”Vänskapsveckan” 1987 och 1988. Ett aktivt 

stöd gavs också till SSU:s kampanj ”Rör inte min kompis”.758  

När den tilltagande främlingsfientligheten diskuterades på styrelsenivå ansågs 

den bero på ökade svårigheter på arbetsmarknaden och vara ”djupt ovärdigt det 

svenska samhället och dess befolkning”. Invandrarna ansågs ha självklara rättig-

heter att få leva med samma människovärde och trygghet som den övriga befolk-

ningen i landet oavsett om de hade kommit som flyktingar eller som arbetare då 

alla verkade för det svenska folkhemmet och dess välstånd. Rasismen betraktades 

i dessa diskussioner som ett försök att bryta ned det demokratiska samhället och 

splittra ”den eniga arbetarrörelsen”. Den kunde inte tolereras, det var viktigt att 

uppmärksamma utvecklingen och medlemmarna uppmanades till aktivt delta-

gande i aktiviteterna mot rasism och invandrarfientlighet.759  

Parallellt med att dessa fackliga aktiviteter pågick under större delen av 1980-

talet fortsatte LO att i samband med offentliga utredningar ta ställning för in-

vandrarnas integration i samhället. Diskrimineringsutredningen, som tillsattes 

p.g.a. den ökade diskrimineringen presenterade sitt slutbetänkande 1984, men 

den hade föregått av ett flertal delbetänkande.760 I yttrandet över delbetänkandet 

om invandrares rättsliga ställning i samhället761 ansåg LO att de bestämmelser, 

som hade tillkommit i samband med flyktinginvandringen under andra världskri-

get och överförts till de bilaterala avtalen om kollektiv arbetskraftsinvandring i 

slutet av 1940-talet och som fortfarande begränsade anställning av invandrare på 

vissa ur ”säkerhetssynpunkt för riket viktiga arbetsplatser”, var föråldrade.762  

Som vi sett var LO under tidig efterkrigstid en förespråkare för dessa begräns-

ningar trots en del dubbeltydiga yttranden i början av 1950-talet. Dryga tre de-

cennier senare ansåg LO alltså att dessa bestämmelser begränsade integrations-

processen och borde avskaffas. När det gäller slutbetänkandet och lagförslaget 

                                                 
758 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1986 09 01, se också ärende 1988-inf-013 
”Regeringens kommission mot invandrarfientlighet och rasism” för en summering av 
LO:s aktiviteter mot etnisk diskriminering under 1980-talet. 
759 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1984 05 14, 1986 09 01. Se också ARAB 
2964: F21: 19 Invandrarfrågor 1983-1984, Syndikalistika Nea 1983 nr 1, s 4, se ark Nea 
manus: svenskt 1/83 ”Tillsammans är vi starka” där LO-ordföranden Gunnar Nilsson 
delar med sig samma tankar. 
760 SOU 1984: 55 I rätt riktning: etniska relationer i Sverige, Diskrimineringsutredningen, 
Stockholm 1984. 
761 DsA 1984: 6 Om utlänningars rättsliga ställning, Delbetänkande av diskriminerings-
utredningen, Stockholm 1984. 
762 LO-arkiv, YOM 1984, s 217. 
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om etnisk diskriminering i arbetslivet var LO:s inställning till att börja med nega-

tiv till förslaget med motiveringen att avtal mellan parterna och positiva diskri-

mineringsåtgärder skulle nå längre än en lagstiftning.763 Frånvaron av lagstiftning 

mot etnisk diskriminering i arbetslivet stred dock emot FN konventionen. När 

detta uppmärksammades började LO 1984 se mer positivt på en lagstiftning och 

meddelade att i straffhänseende borde en sådan lag likställas med könsdiskrimi-

nering och inte hets mot folkgrupp. Trots detta var LO tveksam till att i lag för-

bjuda organisationer som främjade etnisk diskriminering. Motiveringen var att 

det skulle innebära ”ett allvarligt hot” mot föreningsfriheten.764 1989 var LO 

mycket tydligare i sin uppfattning och menade att en lag mot etnisk diskrimine-

ring var nödvändigt liksom lagstiftning mot organiserad rasism, samt ökat sam-

hällsstöd för organisationer som arbetade med etniska relationer.765 LO:s upp-

fattning i frågan om behovet av lagstiftning mot etnisk diskriminering ändrades 

således från att man betraktade detta som en fråga som skulle lösas mellan par-

terna på arbetsmarknaden till att man förespråkade en lagstiftning.  

Den ökade diskrimineringen i arbetslivet och i samhället var ett centralt tema 

under 1986 års kongress behandling av invandrarfrågorna. De flesta av de elva 

motioner i denna session handlade om informationsbehovet både till och om in-

vandrare för att motverka rasism och diskriminering. Vidare lyfte man behovet av 

en översyn av LO:s invandrarpolitiska handlingsprogram från 1979 då man an-

såg att programmet hade förlorat sin aktualitet på en rad väsentliga punkter. Mo-

tionärerna yrkade också på förändringar i SFI-lagen och ville avskaffa tidsbe-

gränsningen, inrätta ett system för regionala arbetsplatstolkar för hela LO-

kollektivet, samt ge anställningstrygghet för invandrare som gjorde militärtjänst i 

hemlandet.766 

I sitt yttrande över motionerna konstaterade LO-ledningen att LO tillsam-

mans med partiet och andra folkrörelser hade startat ett projekt för att öka kun-

skapen om invandrare och invandrarfrågor bland de svenskfödda medlemmarna. 

När det gäller SFI frågan menade LO-ledningen att den förändrade arbetsmark-

nadsstrukturen hade börjat ställa högre krav på invandrarna och att den nya lag-

stiftningen fortfarande hade brister. LO:s linje var att oberoende av vistelsetid i 

landet skapa de förutsättningar som behövdes för att invandrarna skulle lära sig 

det svenska språket. Enligt föredragaren var den nya reformens genomslagskraft 

beroende av att de lokala fackliga organisationerna bevakade att kommunerna 

                                                 
763 LO-arkiv, YOM 1983, s 163f.; se också LO 1979, s 15. 
764 LO-arkiv, YOM 1984, s 237f. Se gemensamt yttrande över Diskrimineringsutredning-
ens slutbetänkande ”I rätt riktning” och delbetänkandet ”Olaga diskriminering”. 
765 LO-arkiv, YOM 1989, s 54f. 
766 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1986, del 1, s 513-532. 
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ge”. I samarbete med TCO genomfördes 1986 en facklig aktion ”Frihet och fred 
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759 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1984 05 14, 1986 09 01. Se också ARAB 
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760 SOU 1984: 55 I rätt riktning: etniska relationer i Sverige, Diskrimineringsutredningen, 
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761 DsA 1984: 6 Om utlänningars rättsliga ställning, Delbetänkande av diskriminerings-
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om etnisk diskriminering i arbetslivet var LO:s inställning till att börja med nega-
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uppfyllde sina åtaganden. Vad gäller det invandrarpolitiska handlingsprogrammet 

ansåg man i enlighet med motionärerna att det behövdes en uppdatering då en 

stor del av innehållet var genomförd. Frågan om anställningstrygghet för invand-

rare som gjorde militärtjänsten i hemlandet togs upp, som vi sett, redan vid 1971 

års kongress och följdes upp 1976 utan att en lösning kunnat uppnås. Motionä-

rerna som tog upp frågan menade att utlänningar hade nära nog samma rättighe-

ter som svenskar på arbetsmarknaden, men att de inte hade rätt att behålla sitt 

arbete när de gjorde värnplikten i hemlandet inte var förenligt med den svenska 

invandrarpolitiken. LO-ledningen instämde återigen med motions yrkande, såsom 

man gjorde 1976, och förklarade att anledningen till att problemet ännu inte var 

löst berodde på att frågan var av ”komplicerad juridisk natur”.767 Frågan om ar-

betsplatstolkarnas rättsliga ställning hade engagerat LO sedan 1973, men en oe-

nighet eller rättare sagt en begreppsförvirring mellan LO och SAF om innebörden 

av begreppen tolk och kontaktombud gjorde att en lösning i frågan dröjde inpå 

1990-talet. LO:s ståndpunkt var att likställa arbetsplatstolkarna med fackliga 

förtroendemän på arbetsplatserna så att de kunde lämna arbetsplatsen utan löne-

avdrag för fortbildning. Vidare ville LO att utbildningen av dessa tolkar skedde 

antingen på LO:s egna skolor eller i samverkan med ett antal folkhögskolor.768 

SAF:s ståndpunkt var däremot att lagen om fackliga förtroendemäns ställning på 

arbetsplatsen inte kunde tillämpas på arbetsplatstolkar därför att arbetsplatstolk-

ning borde ske av opartisk tolk, och om tolkarna fick rättslig ställning som fack-

liga förtroendemän blev de inte längre opartiska. Vidare ansåg SAF att företags-

ledning och/eller arbetsledning borde kunna få möjlighet att samtala med icke 

svenskspråkig personal utan fackets inblandning.769 Motionärens yrkande kunde 

därför inte besvaras på ett tillfredsställande sätt och LO-ledningen menade att 

problematiken på mindre arbetsplatser kunde lösas genom att man vända sig till 

regionala arbetsplatstolkar. Frågan återkom i samband med 1991 års kongress 
                                                 
767 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1986, del 1, s 526. 
768 Under slutet av 1970-talet anordnades kurser för arbetsplats- och arbetsmarknads-
tolkning på serbokroatiska och finska av LO i samarbete med ABF på Ädelfors folkhög-
skola. Denna utbildning omfattade ungefär 180 studietimmar, varav 40 studietimmar, en 
vecka, var upplagda som internatkurs i språkgruppens hemland för att ge tolkarna en 
möjlighet att orientera sig i hemlandets politiska, kulturella, sociala och arbetsmark-
nadsmässiga förhållanden, få kontakt med och bearbeta det moderna arbetsmarknads-
språket i hemlandet samt bearbeta former och uttryck med särskilda översättningssvårig-
heter och orientera sig i frågor om invandringen och utvandringen. Utbildningen innehöll 
ämnesområden arbetsplatstolkning och socialtolkning.  
769 LO-arkiv, Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, volym Ar-
betsplatstolkar. Se också Ds A 1984:11 Tolk och översättarservice i utveckling: Rapport 
från en arbetsgrupp inom regeringskansliet, Stockholm 1984. Metall, Fabriks, Livs, 
Kommunal och SF hade träffat överenskommelser med sina motparter i denna fråga när 
förhandlingarna mellan de centrala parterna blev segdragna.  
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och jag återkommer därför med presentationen av lösningen på denna fråga läng-

re fram. LO-ledningen konstaterade till slut nödvändigheten att stå emot den 

ökade invandrarfientligheten både i samhället och på arbetsplatserna och att 

fackföreningsrörelsen skulle ha en kraftsamling mot detta. Fördragaren Beiming 

konstaterade vidare språkets betydelse för invandrarna och att man inom LO var 

mycket angelägen om att följa upp utvecklingen i den nya SFI-utbildningen.770  

 

Problemet är löst! 

Under andra hälften av 1980-talet upplevde Sverige en högkonjunktur. Situatio-

nen på arbetsmarknaden såg bättre ut än på länge, arbetslösheten sjönk, perma-

nent arbetskraftsinvandring upphörde nästintill, invandringssiffrorna allmänt var 

relativt låga, många av tvisterna kring SFI-utbildningen löstes när kommunerna 

tog över utbildningen och antalet studietimmar tredubblades. Mot slutet av de-

cenniet verkade därför många av de centrala frågorna som LO bevakade på in-

vandrarområdet ha funnit en lösning.771  

Detta medförde att LO började trappa ner arbetet. Diskussioner fördes om det 

inte var dags att integrera invandrarfrågorna med den övriga verksamheten så att 

alla avdelningar fick bära sin del av ansvaret, inklusive de riktade informationsåt-

gärderna, eller om fackförbunden i större utsträckning skulle börja ta ansvar för 

sina invandrade medlemmars behov. Diskussionen intensifierades särskilt när kri-

tiken mot invandrarkommittéerna ökade i slutet av decenniet och LO behövde en 

snabb lösning på frågan. När LO bestämde sig för det första alternativet var detta 

också ett steg i en riktning mot att inte längre betrakta medlemmar med invand-

rarbakgrund som en särskilt kategori. Då Ragne Beiming slutade sin tjänst 1988 

utsågs därför ingen ny ansvarig ombudsman för invandrarfrågorna. Verksamhe-

ten under 1980-talets sista år koncentrerades till utgivningen av tidskriften Fack-

liga Nyheter på olika invandrarspråk under ledning av Pentti Lehto. 

Kritiken mot invandrarkommittéerna handlade framför allt om att systemet 

ledde till strukturell segregation i betydelsen att hänvisningen av invandrarfrågor-

na till dessa kommittéer bidrog till ett utanförskap. Carlos Nunez, folkhögskole-

                                                 
770 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1986, del 1, s 530. Kongressens beslut i 
enlighet med föredragarnas förslag att bifalla motionerna E1-E5 och E7-E9 samt att anse 
motionerna E6, E10 och E11 vara besvarade. 
771 Detta avsnitt bygger på framför allt på ett rundabordssamtal som jag har haft med 
Ragne Beiming, Kent Karlssons och Jan Edling 1998 i samband med mitt uppdrag att 
skriva en rapport till LO:s hundraårsjubileum. Stora delar av samtalet återfinns i Oweini, 
Saleh & Holmgren, Anna 1999, s 30-40 då Anna Holmgren observerade samtalet. Se 
också Fackjournalen med invandrarnyheter nr 2, 1990 och LO Invandrarpolitisk pro-
gram, Stockholm 1991. 
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lärare på Runöskolan sedan 1984 och folkbildare för många av kommittémed-

lemmarna, menade att kommittéerna gjorde att ”våra frågor uppfattades inte som 

’vanliga’ fackliga frågor, utan vi var de annorlunda, de lite besvärliga som avvek 

från den etablerade normen och hade ett särskilt behov av stöd och hjälp.”772 

När invandringen till Sverige åter ökade, efter Berlinmurens fall den 8 novem-

ber 1989 samtidigt som en långkonjunktur började kännas av, försökte LO åter-

uppta bevakningen av sakfrågorna med ombudsmannen Kent Karlsson som fick 

agera som ”spindeln i nätet” i LO-kansliet. Hans tid blev dock kortvarigt. Märk-

ligt nog, i förhållande till den tidigare bevakningen av den yttre gränsen, hade LO 

mellan 1992 och 1995, när lågkonjunkturen fördjupades och flyktinginvandring-

en från det krigshärjade f.d. Jugoslavien var som mest omfattande, ingen om-

budsman som bevakade migrationsfrågorna. Under dessa år fortsatte dock Lehto 

arbetet med utgivningen av tidskrifterna Fackliga Nyheter och annat informa-

tionsmaterial. 1995 fick Jan Edling inom näringspolitiska enheten uppdraget att 

på halvtid arbeta med frågorna. En av Edlings första åtgärder var att ta initiativ 

till att byta invandrar- och migrationspolitiska utskottets namn till integrations-

politiska utskottet. Namnbytet signalerar en attitydförändring i frågan och som vi 

kommer att se en helt ny policy. Innan vi går vidare med utvecklingen under 

1990-talet vill jag dock backa några år och först titta på innehållet i det invand-

rarpolitiska handlingsprogrammet som beställdes vid 1986 års kongress och un-

derströks vid 1991 års kongress. 

 

Invandrarpolitiskt handlingsprogram: 1991 års version  

1991 års version av det invandrarpolitiska handlingsprogrammet innehöll infor-

mation och åtgärdsförslag kring invandrarnas problem i samhället, på arbets-

marknaden och inom fackföreningsrörelsen. Det jämlika medlemskapet framför-

des på nytt som en övergripande princip. Nytt i denna version av programmet var 

däremot en problematisering av invandrarnas svaga sociala kontaktnät i samhäl-

let. Problemet hade uppmärksammats tidigare, men att ställa som mål att finna 

former för en lösning var nytt. Metoden var däremot inte ny; detta skulle ske ge-

nom facklig aktivitet och facklig utbildning.773 

Invandringen från avlägsna länder och kulturer, som i relation till tidigare in-

vandring var ”mycket mer främmande”, hade enligt programmet lett till fördo-

mar, konflikter, främlingsfientliga yttringar, inslag av etnisk diskriminering och 
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mobbning på arbetsplatserna. Den sociala och språkliga mångfalden och de nya 

invandrarnas varierande erfarenhet av fackligt arbete försvagade fackföreningsrö-

relsen och ställde högre krav på facket att integrera invandrarna. Ett misslyckan-

de i detta arbete ansågs kunna leda till en framtida försvagning av arbetarrörel-

sen. LO gav här uttryck för tidigare oro och bevakning av den yttre gränsen ge-

nom att framställa denna invandring i exotiska termer som ”mycket mer främ-

mande”. 

Programmet var delvis en upprepning av föregående version och framhöll ris-

kerna för en marginalisering av invandrarna på arbetsmarknaden, långa vänteti-

der för asylsökande, dåliga kunskaper i det svenska språket och lågt deltagande i 

facklig verksamhet. Lösningen på dessa frågor ansågs, nu som då, vara facklig 

information på olika invandrarspråk och ”lätt svenska”, utökning av tidskriften 

Fackliga Nyheter på nya invandrarspråkspråk, anpassning av den fackliga utbild-

ningen till invandrarnas kunskaper, integrering av invandrar- och flyktingfrågor i 

den allmänna fackliga utbildningen och anpassningen av kursverksamheten till 

alla samt fortsatt arbete mot fördomar och främlingsfientlighet. Eftersom arbets-

metoderna var en upprepning av tidigare och befintliga arbetssätt tycks det som 

att LO var nöjd med sin invandrarpolitik och dess implementering i början av 

1990-talet.  

Det övergripande målet för den fackliga invandrarpolitiken, var enligt pro-

grammet, att skapa likvärdiga möjligheter och förutsättningar för invandrarna 

som den övriga befolkningen på alla samhällsområden. För det krävdes, menade 

man, stöd till invandrarnas föreningsverksamhet, en lag mot etnisk diskriminering 

i arbetslivet (som ännu inte var stiftad trots utredningen i mitten av 1980-talet), 

ökade resurser till diskrimineringsombudsmannen (DO) samt ett ökat utbud av 

arbetsmarknadsutbildningar anpassade till invandrarnas bakgrund. Vidare ställde 

LO krav på kommunerna om att höja SFI-lärarnas kompetens, anpassa undervis-

ningen till olika gruppers och individers förutsättningar samt se till att samhälls-

kunskap och arbetslivsorientering blev obligatoriska ämnen i utbildningen. An-

märkningsvärt är hur LO efter kommunernas övertagande av SFI-utbildningen 

1986 började ställa återkommande krav på lärarnas kompetens med tanke på hur 

LO och ABF löste lärarfrågan i mitten av 1970-talet. Vad gäller främlingsfientlig-

het och etniska fördomar menade man att detta krävde att fackföreningsrörelsen 

centralt, regionalt och lokalt utökade sitt arbete och satsade på ökad samverkan 

mellan medlemmar oavsett etnisk, religiös, kulturell eller språklig bakgrund. Krav 

ställdes också på arbetsgivarna att se till att invandrarna fick korrekt information 

och utbildning vid anställning och att deras arbetsmiljö inte blev sämre än de 

svenska kollegornas. 
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De krav LO ställde i denna version av handlingsprogrammet var arbetarrörel-

seretoriska och därför föga överraskande. Inte heller är diskussionen om invand-

ring från allt mer ”avlägsna länder” och den hotbild som målas fram överraskan-

de. Denna typ av uttalanden förekommer med jämna mellanrum i källmaterialet 

och framför allt i de interna diskussionerna. Det är därför något överraskande att 

LO i programmet ger utrymme åt dessa tankegångar och delar dem med med-

lemskollektivet. I det avseendet bidrog LO själv till att skapa ett ”vi” och ”dom” 

utifrån etniska kriterier.  

Invandrarna betraktades av LO som en del av arbetarklassen och presumtiva 

medlemmar. I LO:s ambitioner att ha en homogen medlemskår var därför in-

vandringen från mer geografisk avlägsna länder ett ständigt problem då dessa 

antogs vara bärare av kulturer som skiljde sig starkt från de fackföreningsmed-

vetna och skötsamma svenska och nordiska arbetarna. Detta visar att LO, åtmin-

stone teoretiskt, kalkylerade om risken för försämrad dynamik inom medlemskå-

ren med ökad heterogenitet, vilket bekräftas av argumentet: ”lyckas man inte in-

tegrera de nya invandrarna riskerar arbetarrörelsen en försvagning”. Ett sätt att 

minska riskerna för ökad heterogenitet i medlemskåren var att få med alla på den 

fackliga båten. Strategin för detta var att kräva rättvisa åt alla, ett krav som bör-

jade träda fram allt tydligare under 1990-talet.  

 

Nya och gamla problem: 1991 års kongress 

1990-talets lågkonjunktur visade tidigt tecken på att dess konsekvenser skulle 

komma att te sig olika för olika grupper i samhället. Bland dem som drabbades 

särskilt hårt var de flyktingar som anlände under 1980-talet. Hög arbetslöshet, 

sämre privatekonomi och nedskärningar av den offentliga sektorn resulterade i 

minskade kontaktytor mellan invandrare och svenskar. Dessa problem diskutera-

des intensivt på kongressen, som beslutade att tillsätta en utredning för att arbeta 

fram ett förslag till ett samlat fackligt rättviseprogram och att rättvisefrågorna 

skulle stå i centrum för LO:s centrala arbete fram till kongressen 1996.774 

När det gäller invandrarfrågorna vid denna kongress var den gemensamma 

nämnaren för de tio motionerna det svenska språket. I fyra motioner yrkades på 

utbildning av fler arbetsplatstolkar då man ansåg att dessa fyllde ett stort behov i 

arbetsrättsliga sammanhang. Två motioner handlade om de långa väntetiderna på 

flyktingförläggningar och möjligheterna att utnyttja denna tid till SFI-studier. I 

två andra motioner var ämnet en s.k. ”boskola” där invandrarna kunde ges un-
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dervisning om den svenska kulturen, arbetslivet och samhället. I en motion före-

slog man fackligt informationsmaterial på de nya flyktinggruppernas hemspråk 

skulle framställas. I en annan motion ansåg man att SFI-utbildningen i kommu-

nernas regi fortfarande var otillräcklig och att tidsbegränsningen i lagen drabbade 

de ”gamla invandrarna” som hamnat utanför systemet.775 

I sitt utlåtande konstaterade LO-ledningen att arbetsplatstolkarna hade helt 

andra arbetsuppgifter än exempelvis att agera som försäkringsrådgivare. De skul-

le bara tolka och inte agera som ombud. Denna gamla infekterade fråga mellan 

LO och SAF om arbetsplatstolkarnas rättsliga ställning hade fått sin lösning före 

kongressen i enlighet med SAF:s ståndpunkt. LO-ledningen konstaterade att ar-

betsplatstolkarna inte kunde ha någon annan status än som tolkar då invandrar-

na annars riskerade att förlora denna resurs på arbetsplatserna. LO:s strategi för 

att lösa tolkproblematiken kom att i fortsättningen bli att satsa på att öka antalet 

tvåspråkiga förtroendevalda. Denna av nöden ändrade strategi innebar samtidigt 

ändrade villkor vid den innersta gränsen och en möjlighet för fackligt karriär 

bland aktiva invandrare. I övrigt tyckte LO-ledningen att den bästa lösningen för 

tolkproblematiken var om invandrarna lärde sig svenska så fort som möjligt, vil-

ket också påpekades i samband med utlåtandet över de motioner som behandlade 

betydelsen av att utnyttja väntetiderna för asylsökande flyktingar till språkstudi-

er. Det bästa för dessa flyktingar ansågs vara om väntetiderna kunde förkortas så 

att de kunde slussas till kommunerna för bättre språkundervisning där SFI, efter 

den senaste reformen från den 1 juli 1991, ansågs vara tillfredsställande. När det 

gällde översättning av informationsmaterial till de nya språkgrupperna var kra-

vet, enligt LO, orealistiskt framför allt av ekonomiska skäl. Detta skulle dessutom 

vara en kortsiktig lösning. Angående frågan om s.k. ”boskola” var LO-ledningens 

uppfattning att alla åtgärder som kunde underlätta för invandrare att leva och 

arbeta i Sverige borde stimuleras, men att lära ut det svenska levnadsmönstret var 

inte LO:s uppgift. Kongressen gjorde ett kraftfullt uttalande för medmänsklighet 

och solidaritet samt mot invandrarfientlighet och rasism i enlighet med Leif 

Blombergs (Metall) yrkande under debatten.776 
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Ökat intresse för invandrare utanför arbetsmarknaden 

Flertalet av de frågor som LO kommenterade genom remissyttrande under första 

hälften av 1990-talet handlade om ett ökat ”vi” och ”dom” tänkande både i 

samhället och på arbetsmarknaden. En del av dessa remissyttranden handlade om 

långa väntetider för asylsökande och en snabbare utslussning av dessa till arbete 

och bostad för att bryta den passivitet som de långa väntetiderna innebar. I dessa 

yttranden kan man iaktta ett ökat intresse och ansvarstagande för invandrarna 

utanför arbetsmarknaden.777 I sina remissvar pekade LO ut en del åtgärdsförslag 

som kunde ge asylsökande, vars väntetid förväntades bli längre än fyra månader, 

en meningsfullare tillvaro genom exempelvis beredskapsarbete.778 Eftersom bered-

skapsarbete i ett rätt utsatt arbetsmarknadsläge med hög arbetslöshet, som det 

var vid denna tid, kan man undra om LO inte längre såg invandrarna som ett 

konkurrenshot. Bilden är dock inte så enkel. Fördjupar man sig i LO:s remissvar 

och åtgärdsförslag, ser man tydligt att LO inte var beredd att släppa kontrollen. 

Välviljan hade sina förbehåll. Kravet på att arbete för asylsökande utanför flyk-

tingförläggningarna skulle vara reglerat i kollektivavtal fanns där, liksom kravet 

att arbetstillstånd skulle prövas av berörd facklig organisation. Frågan är därför 

om LO:s åtgärdsförslag var en konsekvens av den allmänna diskursen i samhället 

om en meningsfull väntetid för asylsökande, men också av en del påtryckningar i 

denna riktning inom organisationen? Frågan är inte enkelt att besvara, men i 

LO:s agerande kan man skönja gamla krav på konkurrensbegränsning och tidiga-

re behov av kalkylerbarhet, vilket också framgick i en diskussion vid LS i juni 

1990 då ledningen ansåg att de ställda kraven för beredskapsarbete ”ger den lo-

kala fackliga organisationen en vetorätt, men också ett stort ansvar.”779 Samtidigt 

som LO genom sitt åtgärdsförslag visade sig kunna bära ett samhällsansvar och 

öppnade den inre gränsens portar för asylsökande, såg man alltså till att dessa 

portar kunde stängas av de aktörer inom fackföreningsrörelsen som skulle drab-

bas direkt av en ökad konkurrens.  

När långkonjunkturen fördjupades, ändrades fokus från att skapa arbetstill-

fällen till asylsökande till att försvara invandrare som oavsett vistelsetiden i Sveri-

ge drabbats hårt av lågkonjunkturen. I yttrandet över invandrarpolitiska kommit-

                                                 
777 LO-arkiv, se ärendena 1990-när-1106, 1990-när-1634, 1992-auk-344, 1992-auk 
1005 och 1992-auk-1533. Krav på meningsfull tillvaro för asylsökande hade väckts även 
tidigare se t.ex. LO-arkiv, YOM 1977s 105f, YOM 1978 s 255, YOM 1988, s 33ff., 
YOM 1989, s 54ff. Se också Landssekretariatets protokoll 1990 06 05 och Fackjourna-
len med invandrarnyheter 1990 nr 3, Ledarsidan. 
778 LO-arkiv, se t.ex. ärende 1990-när-1106, Landssekretariatets protokoll 1990 06 05. 
779 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1990 06 05. 
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téns utredning ”Arbete till invandrare” kommenterade LO de förslag som kom-

mittén lade fram, men också en del andra förslag i den allmänna debatten, bl.a. 

förslagen om lägre löner och om att initiera en särskild skyddad arbetsmarknad 

för invandrare. LO:s bedömning av dessa förslag var att en sådan desperat ut-

vidgning av den skyddade arbetsmarknaden snarare skulle leda till segregering än 

integrering. En utvidgning av lönebidragssystemet var enligt LO lämpligare. Att 

kvotera invandrare till arbetsmarknaden tycktes dessutom inte vara en lämplig 

metod utifrån ett rättviseperspektiv. I stället förespråkade LO att arbetsmarkna-

dens parter fick chansen att själva utforma en politik som skulle leda till bättre 

förutsättningar för invandrare; att exempelvis att arbeta med attitydförändringar 

hos arbetsgivare, jobbsökarkurser för invandrare, stödprojekt, att kombinera 

flyktingmottagningen med svenskundervisning samt att varva SFI-utbildningen 

med praktik för att ge arbetslivserfarenhet. Den nya SFI-reformen från 1991 an-

sågs, som vi sett ovan, vara tillfredsställande men bara ett par år senare tycktes 

den otillräcklig. Förutom förbättring av lärarnas kompetens var behovet nu, en-

ligt LO, en anpassning av utbildningens innehåll till den förändrade arbetsmark-

nadens krav på goda språkkunskaper och ökad studiestöd till deltagarna. De re-

surser som SFI-utbildningen krävde ansågs vara en god investering för framtiden, 

liksom arbetsmarknadsåtgärder för att uppgradera arbetskraftens kunskaper. LO 

ställde sig samtidigt positiv till åtgärder för återvandring till hemlandet samt bi-

stånd till länder som låg nära flyktingarnas hemland för att skapa en mer balan-

serad invandringspolitik.780 

En annan fråga som diskuterades ofta i den offentliga debatten i mitten av 

1990-talet och kommenterades av LO var den ökade etniska diskrimineringen i 

samhället i stort men också på arbetsmarknaden. I denna fråga intog nu LO tyd-

ligt ställning och menade att en ändring i lagstiftningen var nödvändig så att be-

greppet ”medansvar” (medhjälp i juridisk terminologi) utvidgades och inkludera-

de de som var delaktiga i diskrimineringen samt att lagen också skulle gälla ar-

betsledares och arbetsgivares behandling av sina anställda.781 Vidare ville LO öka 

resurserna till Diskrimineringsombudsmannen och ville undersöka möjligheterna 

för en sammanslagning med JämO för att bilda en ny myndighet för mänskliga 

rättigheter.782 För organisationens egen del ansåg man att tystnaden bland LO-

medlemmar och förtroendevalda i dessa frågor borde brytas genom ökade aktivi-

teter och utbildning i flykting- och invandrarkunskap och bildade i detta syfte 

                                                 
780 LO-arkiv, se ärendena 1993-auk-624, 1995-auk-894 och 1996-auk-965, 1995-auk-
894. Se även SOU 1995: 76 Arbete till invandrare, Stockholm 1995. 
781 LO-arkiv, ärende 1991-auk-1770; se också 1992-auk-1345. 
782 LO-arkiv, ärende 1992-auk-1345. 
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Ökat intresse för invandrare utanför arbetsmarknaden 
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777 LO-arkiv, se ärendena 1990-när-1106, 1990-när-1634, 1992-auk-344, 1992-auk 
1005 och 1992-auk-1533. Krav på meningsfull tillvaro för asylsökande hade väckts även 
tidigare se t.ex. LO-arkiv, YOM 1977s 105f, YOM 1978 s 255, YOM 1988, s 33ff., 
YOM 1989, s 54ff. Se också Landssekretariatets protokoll 1990 06 05 och Fackjourna-
len med invandrarnyheter 1990 nr 3, Ledarsidan. 
778 LO-arkiv, se t.ex. ärende 1990-när-1106, Landssekretariatets protokoll 1990 06 05. 
779 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll 1990 06 05. 
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780 LO-arkiv, se ärendena 1993-auk-624, 1995-auk-894 och 1996-auk-965, 1995-auk-
894. Se även SOU 1995: 76 Arbete till invandrare, Stockholm 1995. 
781 LO-arkiv, ärende 1991-auk-1770; se också 1992-auk-1345. 
782 LO-arkiv, ärende 1992-auk-1345. 
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tillfälliga arbetsgrupper på distrikts- och sektionsnivå.783 LO deltog samtidigt ock-

så i flera manifestationer mot främlingsfientlighet under denna tid.784 

I yttrandet över utredningen ”Sverige, framtiden och mångfalden”, som ut-

redde en ny invandrarpolitik, konstaterade LO att den svenska invandrarpolitiken 

hade haft höga målsättningar men att man misslyckades i väsentliga avseenden 

när det gällde integrationen, invandrarnas deltagande i det politiska livet, i folk-

rörelserna samt i fackföreningsrörelsen.785 LO framhöll i sitt remissyttrande över 

utredningen att ”anpassningen” inte bara var en fråga för invandrarna, utan i lika 

hög grad gällde för den svenskfödda delen av befolkningen. Integration var enligt 

LO att ”dels inlemma människor med utländsk bakgrund och kultur i ett nytt 

land med delvis färdig uppsättning kultur, normer och värderingar, dels förbereda 

det svenska samhället på att både ge och ta till sig av de nya svenskarnas kultur, 

normer och värderingar.”786 Utredningens förslag att byta ut de gamla invandrar-

politiska målen jämlikhet, delaktighet och samverkan mot tre nya hörnstenar; 

egenförsörjning, delaktighet och medansvar i samhället oavsett etnisk, kulturell 

och social bakgrund välkomnades därför av LO, men också att invandrarpoliti-

ken begränsades till att gälla den närmaste tiden efter invandrarens ankomst. Ef-

ter en introduktionstid på två år, som bl.a. omfattade SFI-utbildningen, skulle 

invandrarna inbegripas av den generella politiken. Detta krävde, enligt LO, en 

anpassning av utbildningen till varje enskild individ och ökade kontaktytor med 

det svenska samhället, exempelvis genom praktik på en arbetsplats.787  

I dessa remissyttranden framställdes, till synes, invandrarna som människor 

som behövde särskilt hjälp för att klara sig i samhället. LO framställde också sig 

själv som en av de viktigaste organisationerna som kunde hjälpa invandrarna till 

rätta i samhället. I kraven riktade utåt i samhället var LO:s framställning av den 

egna organisationen alltid radikal. Det har vi sett exempel på i de tidigare kapit-

len, men också nu under 1990-talet. Det som är nytt här är att LO inte lägre ver-

kade sträva efter att göra om invandrarna till svenskar och särskilt inte till social-

demokratiska svenskar, vilket tyder på en försvagning av den socialdemokratiska 

hegemonin. Intressant är också att man började se integrationen som en ömsesi-

dig process och inte enbart som invandrarnas anpassning till de svenska förhål-

                                                 
783 LO-arkiv, ärende 1991-när-1777. 
784 LO-arkiv, se t.ex. ärendena 1991-auk-1681 och 1994-auk-774, samt VB 1990-1994. 
785 SOU 1996: 55 Sverige, framtiden och mångfalden, Stockholm 1996. För en kort be-
skrivning av utredningens innehåll och den gällande invandrarpolitiken se ovan ”Invand-
rings- och invandrarpolitiken” i kapitel tre. 
786 LO-arkiv, ärende 1996-auk-770, citat s 3. I detta remissyttrande återfinns de flesta av 
LO:s krav och synpunkter från de tidigare yttrandena under 1990-talet. 
787 LO-arkiv, ärende 1996-auk-770. 
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landena. En särskilt grupp invandrade som LO började uppmärksamma nu var de 

invandrade kvinnorna, som hittills har varit nästintill osynliga i källmaterialet.  

 

De invandrade kvinnorna och könsblindheten  

Framställningen av invandraren som en ”han” är genomgående i källmaterialet. 

Detta berodde inte på att invandrad kvinnlig arbetskraft saknades på den svenska 

arbetsmarknaden. Kvinnor kom dels som rekryterad arbetskraft för fabriksjobb 

och hushållsarbete redan på 1950-talet, dels tillsammans med sina makar, för att 

sedan börja arbeta, framför allt inom textilbranschen. Från mitten av 1960-talet 

fick dessutom många invandrade kvinnor arbete inom den växande offentliga 

sektorn och rekryterades aktivt till arbete inom sjukvården som köks- och städ-

personal.788 När LO yttrade sig över invandrarpolitiska kommitténs utredning i 

mitten av 1990-talet förväntade man sig att utredarna skulle ägna särskilt ut-

rymme åt två grupper; invandrarkvinnorna och LO-medlemmar med invandrar-

bakgrund. Invandrarkvinnorna levde enligt LO ofta mer isolerade från omvärlden 

än andra och behövde större kontaktytor med det svenska samhället. Deras situa-

tion krävde enligt LO särskilda åtgärder inom SFI-utbildningen, men också att 

bostadssegregationen övervanns, då många av dem var hemmafruar.789  

Forskningen visar att de invandrade kvinnorna under en längre tid haft sär-

ställning på arbetsmarknaden, att de har varit mer konjunkturkänsliga än etniskt 

svenska arbetare, drabbats hårdare av arbetslöshet, oftare fått tidsbegränsade 

anställningar och arbetsuppgifter som inte stämt med deras kvalifikationer. Tidi-

gare i kapitel fem har vi sett hur Gunhild Kyle beskrev de invandrade kvinnliga 

arbetarnas position på arbetsmarknaden. De betraktades som ett extra tillskott av 

arbetskraft som kunde tänkas arbeta under förhållanden, både ekonomiska och 

sociala, som de svenska kvinnorna inte lika lätt accepterade.790 Enligt ekonomhis-

torikern Paulina de los Reyes hamnade de invandrade kvinnorna på de mest ut-

satta positionerna på arbetsmarknaden och fick därför inte ett riktigt fotfäste på 

arbetsmarknaden under 1990-talet.791 I början av 2000-talet besattes nästan hälf-

ten av de tillfälliga anställningarna inom LO-området av invandrarkvinnor.792 de 

                                                 
788 Knocke, Wuokko i Mattsson, Katarina & Lindberg, Ingemar (red.) 2004, s 34f. 
789 LO-arkiv, ärende 1995-auk-894. I mitten av 1990-talet började LO i varje remissytt-
rande ägna utrymme explicit utrymme åt köns och klassdimensionerna. I klassanalysen 
ägnas en särskilt tanke åt invandrarna. Se t.ex. Ärendena 1996-auk-770 och 1996-auk-
965. I dessa två remissyttrande förekommer köns- och klassanalys som en intern bilaga. 
790 Kyle, Gunhild 1979, s 200. 
791 de los Reyes, Paulina ”Det problematiska systerskapet: Om svenskhet och invandrars-
kap inom svenskt genushistorisk forskning” i Historisk Tidskrift 1998:3, s 346. 
792 Nelander, Sven & Madelene Bendetcedotter 2001. 



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   327

 

 326

tillfälliga arbetsgrupper på distrikts- och sektionsnivå.783 LO deltog samtidigt ock-

så i flera manifestationer mot främlingsfientlighet under denna tid.784 

I yttrandet över utredningen ”Sverige, framtiden och mångfalden”, som ut-

redde en ny invandrarpolitik, konstaterade LO att den svenska invandrarpolitiken 

hade haft höga målsättningar men att man misslyckades i väsentliga avseenden 

när det gällde integrationen, invandrarnas deltagande i det politiska livet, i folk-

rörelserna samt i fackföreningsrörelsen.785 LO framhöll i sitt remissyttrande över 

utredningen att ”anpassningen” inte bara var en fråga för invandrarna, utan i lika 

hög grad gällde för den svenskfödda delen av befolkningen. Integration var enligt 

LO att ”dels inlemma människor med utländsk bakgrund och kultur i ett nytt 

land med delvis färdig uppsättning kultur, normer och värderingar, dels förbereda 

det svenska samhället på att både ge och ta till sig av de nya svenskarnas kultur, 

normer och värderingar.”786 Utredningens förslag att byta ut de gamla invandrar-

politiska målen jämlikhet, delaktighet och samverkan mot tre nya hörnstenar; 

egenförsörjning, delaktighet och medansvar i samhället oavsett etnisk, kulturell 

och social bakgrund välkomnades därför av LO, men också att invandrarpoliti-

ken begränsades till att gälla den närmaste tiden efter invandrarens ankomst. Ef-

ter en introduktionstid på två år, som bl.a. omfattade SFI-utbildningen, skulle 

invandrarna inbegripas av den generella politiken. Detta krävde, enligt LO, en 

anpassning av utbildningen till varje enskild individ och ökade kontaktytor med 

det svenska samhället, exempelvis genom praktik på en arbetsplats.787  

I dessa remissyttranden framställdes, till synes, invandrarna som människor 

som behövde särskilt hjälp för att klara sig i samhället. LO framställde också sig 

själv som en av de viktigaste organisationerna som kunde hjälpa invandrarna till 

rätta i samhället. I kraven riktade utåt i samhället var LO:s framställning av den 

egna organisationen alltid radikal. Det har vi sett exempel på i de tidigare kapit-

len, men också nu under 1990-talet. Det som är nytt här är att LO inte lägre ver-

kade sträva efter att göra om invandrarna till svenskar och särskilt inte till social-

demokratiska svenskar, vilket tyder på en försvagning av den socialdemokratiska 

hegemonin. Intressant är också att man började se integrationen som en ömsesi-

dig process och inte enbart som invandrarnas anpassning till de svenska förhål-

                                                 
783 LO-arkiv, ärende 1991-när-1777. 
784 LO-arkiv, se t.ex. ärendena 1991-auk-1681 och 1994-auk-774, samt VB 1990-1994. 
785 SOU 1996: 55 Sverige, framtiden och mångfalden, Stockholm 1996. För en kort be-
skrivning av utredningens innehåll och den gällande invandrarpolitiken se ovan ”Invand-
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LO:s krav och synpunkter från de tidigare yttrandena under 1990-talet. 
787 LO-arkiv, ärende 1996-auk-770. 
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788 Knocke, Wuokko i Mattsson, Katarina & Lindberg, Ingemar (red.) 2004, s 34f. 
789 LO-arkiv, ärende 1995-auk-894. I mitten av 1990-talet började LO i varje remissytt-
rande ägna utrymme explicit utrymme åt köns och klassdimensionerna. I klassanalysen 
ägnas en särskilt tanke åt invandrarna. Se t.ex. Ärendena 1996-auk-770 och 1996-auk-
965. I dessa två remissyttrande förekommer köns- och klassanalys som en intern bilaga. 
790 Kyle, Gunhild 1979, s 200. 
791 de los Reyes, Paulina ”Det problematiska systerskapet: Om svenskhet och invandrars-
kap inom svenskt genushistorisk forskning” i Historisk Tidskrift 1998:3, s 346. 
792 Nelander, Sven & Madelene Bendetcedotter 2001. 
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los Reyes menar också att det har funnits en underliggande föreställning på ar-

betsmarknaden om att de invandrade kvinnorna inte uppfyllde det moderna ar-

betslivets krav på yrkeskunskap och inte heller behärskade sociala koder på ar-

betsplatserna.793 

Vad gäller de invandrade kvinnornas situation inom fackföreningsrörelsen och 

deras fackliga medlemskap finns två kortare studier som kan vara relevanta att 

redogöra här. Sociologerna Anita Dahlgren och Rune Dahlgren menar i sin studie 

från 1987 att de invandrade kvinnornas låga engagemang inom fackföreningsrö-

relsen var dels könsspecifikt och handlade om begränsningar som påverkade såväl 

de svenska kvinnorna som de invandrade, dels etnicitetsspecifikt. Författarna me-

nar att det fackliga språket och de därmed sammanhängande spelreglerna ute-

stängde inte bara de svenska kvinnorna utan i än högre utsträckning de invand-

rade. Kvinnorna upplevde mötena som tråkiga och att information om fackliga 

kurser undanhölls dem. Den informella strukturen på arbetsplatserna hindrade, 

menar författarna, kvinnorna från att ta fackliga uppdrag. De talar i samman-

hanget om ett negativt grupptryck som gjorde att kvinnorna exempelvis inte ville 

gå ifrån bandet för att inte utsätta sina arbetskamrater för problem eller helt en-

kelt inte ville lämna arbetskamraten bredvid. Denna typ av grupptryck, menar 

Dahlgren och Dahlgren, gällde i större utsträckning för de invandrade kvinnorna, 

vars definition av sin roll i familjen och upplevelser av familjens förväntningar på 

dem var andra hinder för fackligt engagemang och uppdrag. Dessa ”etniska hin-

der” gjorde att många invandrarkvinnor såg sin roll på arbetsmarknaden mer 

tillfällig och saknade därför motiv för att engagera sig i facket.794  

Psykologen Heléne Thomsson menar däremot, i en artikel från 2002, att kän-

nedom och kunskap om facket bland de invandrade kvinnorna har varit väldigt 

bristfälligt och att fackligt engagemang därför var ovanligt hos andra än de som 

redan i sina tidigare hemländer varit fackligt engagerade. Hon tillägger att även 

bland dem som tidigare varit fackligt aktiva saknades kunskap om hur facket i 

Sverige fungerar. Utöver allmänna hinder för kvinnors fackliga engagemang 

kopplade till könsspecifika maktförhållanden, nämner Thomsson även språket 

samt dels att männen helst ville ha sina hustrur hemma, dels att de invandrade 

kvinnorna inte upplevde att facket brydde sig om deras problem, som förklaring-

ar till det ”låga fackliga engagemanget” bland de invandrade kvinnorna.795 

                                                 
793 de los Reyes, Paulina ”Den svenska jämställdhetens etniska gränser – om patriarkala 
enklaver och kulturella frizoner” i Lindberg, Ingemar, red, 2002, s 174f. 
794 Dahlgren, A. & Dahlgren R. ”Fackets syn på invandrade kvinnor”. Kritisk Psykologi 
1987, nr. 3. 
795 Thomsson, Heléne ”Invandrade kvinnor och facket – en kärlekshistoria med förhin-
der” i Sverke, Magnus & Hellgren, Johnny (red.) 2002. 
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När LO uppmärksammade de invandrade kvinnorna i sin remiss till Invand-

rarpolitiska kommitténs utredning var det första gången som ”invandraren” på 

ett tydligt sätt inte var en ”han”. Invandrarkvinnorna hade inte uppmärksammats 

särskilt mycket av LO tidigare. Ett undantag var SFI-utbildningen och då i sam-

band med förläggandet av utbildningen utanför arbetstid när LO uppmanade de 

fackliga organisationerna att i förhandlingar med motparten kräva barnpassning 

för att invandrarkvinnorna skulle kunna delta i utbildningen.796 

Att LO i mitten av 1990-talet började uppmärksamma invandrarkvinnorna 

kan ändå tyckas vara bättre sent än aldrig, men de särhållande formuleringarna 

”invandrarkvinnor” och ”LO-medlemmar med invandrarbakgrund” är ändå nå-

got problematiska. Denna särhållning antyder på ett genustänkande. Frågan är 

vidare om LO inte betraktade de invandrade kvinnorna som ”arbetare” och LO-

medlemmar? Självklart kan denna ”felsägning” också tolkas som ett försök av 

LO att betona vikten av uppmärksamhet för just de invandrade kvinnor som inte 

var LO-medlemmar eller befann sig på arbetsmarknaden, särskilt med tanke på 

lågkonjunkturen vid denna tid.  

Frågan är dock hur den historiska tystnaden kring invandrarkvinnorna skall 

förklaras. Berodde den på att LO under en lägre tid var, och i viss utsträckning 

fortfarande är, en manlig organisation där kvinnorna generellt kom i andra hand? 

Så var det säkert, vilket en del forskning pekar på. Klas Åmark menar, till exem-

pel, att LO åtminstone fram till 1980-talet drev en politik som värnade de yrkes-

kunniga männens intressen.797 Yvonne Hirdman skriver på liknande sätt att arbe-

taren för fackföreningsrörelsen var en man.798 Följaktligen kan man påstå att ”ar-

betaren” var en han med svensk eller med utländsk bakgrund. Men räcker det att 

förklara att den invandrade kvinnliga arbetaren är osynlig i materialet utifrån 

tidens gällande genusordning? Var den kvinnliga invandrade arbetaren en ”han” 

därför att LO-aktörerna var barn av sin tids genusordning, eller var det för att de 

inte betraktades som ett konkurrenshot för den traditionella manliga arbetaren? 

Gunhild Kyle menar, som vi sett ovan, att de invandrade kvinnornas arbete inte 

togs riktigt på allvar och att de ofta betraktades som ett extra tillskott av arbets-

kraft som kunde tänkas arbeta under förhållanden, både ekonomiska och sociala, 

som andra inte lika lätt accepterade.799 I det avseendet fyllde de invandrade kvinn-

liga arbetarna en viktig funktion i produktionen. De tog de jobb som ingen ville 

ha. De kom in på arbetsmarknaden framför allt i de lågavlönade industrierna som 

                                                 
796 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se ”Protokoll från studiesekreterarkonferensen den 11 januari 1973”. 
797 Åmark, Klas 2005. Se också Björn Horgbys kommande bok om kampen om facket. 
798 Hirdman, Yvonne 1998. 
799 Kyle, Gunhild 1979, s 200. 
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793 de los Reyes, Paulina ”Den svenska jämställdhetens etniska gränser – om patriarkala 
enklaver och kulturella frizoner” i Lindberg, Ingemar, red, 2002, s 174f. 
794 Dahlgren, A. & Dahlgren R. ”Fackets syn på invandrade kvinnor”. Kritisk Psykologi 
1987, nr. 3. 
795 Thomsson, Heléne ”Invandrade kvinnor och facket – en kärlekshistoria med förhin-
der” i Sverke, Magnus & Hellgren, Johnny (red.) 2002. 

 

 329

När LO uppmärksammade de invandrade kvinnorna i sin remiss till Invand-

rarpolitiska kommitténs utredning var det första gången som ”invandraren” på 

ett tydligt sätt inte var en ”han”. Invandrarkvinnorna hade inte uppmärksammats 

särskilt mycket av LO tidigare. Ett undantag var SFI-utbildningen och då i sam-

band med förläggandet av utbildningen utanför arbetstid när LO uppmanade de 

fackliga organisationerna att i förhandlingar med motparten kräva barnpassning 

för att invandrarkvinnorna skulle kunna delta i utbildningen.796 

Att LO i mitten av 1990-talet började uppmärksamma invandrarkvinnorna 

kan ändå tyckas vara bättre sent än aldrig, men de särhållande formuleringarna 

”invandrarkvinnor” och ”LO-medlemmar med invandrarbakgrund” är ändå nå-

got problematiska. Denna särhållning antyder på ett genustänkande. Frågan är 

vidare om LO inte betraktade de invandrade kvinnorna som ”arbetare” och LO-

medlemmar? Självklart kan denna ”felsägning” också tolkas som ett försök av 

LO att betona vikten av uppmärksamhet för just de invandrade kvinnor som inte 

var LO-medlemmar eller befann sig på arbetsmarknaden, särskilt med tanke på 

lågkonjunkturen vid denna tid.  

Frågan är dock hur den historiska tystnaden kring invandrarkvinnorna skall 

förklaras. Berodde den på att LO under en lägre tid var, och i viss utsträckning 

fortfarande är, en manlig organisation där kvinnorna generellt kom i andra hand? 

Så var det säkert, vilket en del forskning pekar på. Klas Åmark menar, till exem-

pel, att LO åtminstone fram till 1980-talet drev en politik som värnade de yrkes-

kunniga männens intressen.797 Yvonne Hirdman skriver på liknande sätt att arbe-

taren för fackföreningsrörelsen var en man.798 Följaktligen kan man påstå att ”ar-

betaren” var en han med svensk eller med utländsk bakgrund. Men räcker det att 

förklara att den invandrade kvinnliga arbetaren är osynlig i materialet utifrån 

tidens gällande genusordning? Var den kvinnliga invandrade arbetaren en ”han” 

därför att LO-aktörerna var barn av sin tids genusordning, eller var det för att de 

inte betraktades som ett konkurrenshot för den traditionella manliga arbetaren? 

Gunhild Kyle menar, som vi sett ovan, att de invandrade kvinnornas arbete inte 

togs riktigt på allvar och att de ofta betraktades som ett extra tillskott av arbets-

kraft som kunde tänkas arbeta under förhållanden, både ekonomiska och sociala, 

som andra inte lika lätt accepterade.799 I det avseendet fyllde de invandrade kvinn-

liga arbetarna en viktig funktion i produktionen. De tog de jobb som ingen ville 

ha. De kom in på arbetsmarknaden framför allt i de lågavlönade industrierna som 

                                                 
796 ARAB 2964: F21: 04 Ark Svenskundervisning för invandrare: PM, rapporter, arbets-
material, Se ”Protokoll från studiesekreterarkonferensen den 11 januari 1973”. 
797 Åmark, Klas 2005. Se också Björn Horgbys kommande bok om kampen om facket. 
798 Hirdman, Yvonne 1998. 
799 Kyle, Gunhild 1979, s 200. 
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var föremål för strukturomvandlingar och som prioriterades bort av LO, samt 

inom servicesektorn – såsom städ- och restaurangbranscherna – där organisa-

tionsgraden traditionellt varit låg.800 Sett i konkurrensbegränsningsperspektiv ut-

gjorde de därför inte något hot, de konkurrerade inte med LO:s traditionella 

(manliga) medlemmar. Ytterligare en förklaring till LO:s tystnad kring de invand-

rade kvinnliga arbetarna kan vara den svårlösta kalkylerbarheten som den kvinn-

liga arbetskraften överhuvudtaget innebar för LO. Deras rörlighet på arbets-

marknaden antogs ju vara mycket större än männens, vilket torde medföra svå-

righeter för LO att kalkylera med dem i sina framtidsprognoser. Att ”hon”, in-

vandrarkvinnan, inte syns i källmaterialet torde därför bero lika mycket på tidens 

gällande genusordning, som på att hennes närvaro på arbetsmarknaden inte pro-

blematiserades av LO.801 Oavsett förklaring är dock en konsekvens av könsblind-

heten att de invandrade kvinnliga arbetarna och deras medlemskap inte riktigt 

blev en facklig fråga värd att behandla för LO. Denna tystnad visar också en del 

av problematiken kring den innersta gränsen.  

 

Rättviseutredningen och rättvisans kongress! 

Utredningen om ett fackligt rättviseprogram som 1991 års kongress tillsatte pre-

senterade sitt förslag inför 1996 års kongress. Materialet till denna utredning 

samlades genom gruppintervjuer med ca. 25.000 LO-medlemmar.802 Utredarna 

Per Holmberg och Susanne Lönnberg utgick ifrån de intervjuades tankar och upp-

fattningar om orättvisor på arbetsplatser och i samhället. När utredarna inte 

kunde komma fram till en tillfredsställande uppfattning om invandrarna, då frå-

gor rörande dem sällan togs upp i gruppintervjuerna, kompletterades utredningen 

med två extra studier; en med LO-medlemmar med etnisk svensk bakgrund och 

en med LO-medlemmar med utländsk bakgrund.803 

                                                 
800 Om LO:s inställning till hushållsbranschen se Moberg, Kerstin Från tjänstehjon till 
hembiträde: En kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903-1946, Uppsala 1978. 
Om textilbranschen och strukturomvandlingarna se Gråbacke, Carina 2002, s 47-134.  
801 Det var inte bara fackföreningsrörelsen som betraktade invandraren som en ”han”. 
Knocke skriver att invandraren var per definition en ”man” också i officiella dokument 
och offentliga utredningar under efterkrigstiden. Se Knocke, Wuokko i Mattsson, Kata-
rina & Lindberg, Ingemar (red.) 2004, s 34f. 
802 Intervjuerna skedde gruppvis om tio personer och respondenterna diskuterade fem 
frågor om orättvisor (l) i arbetslivet, (2) i kommunen, (3) i samhället, (4) om vilka frågor 
som de själva skulle ta upp på arbetsplatsen/ i kommunen och (5) vilka frågor Rättviseut-
redningen borde ta upp. 
803 I den studie som omfattade etniska svenskar återintervjuades 60 av tidigare intervju-
grupper med tilläggsfrågor. I den studien med LO-medlemmar med utländsk bakgrund 
ställde man ursprungsfrågorna till ca. 100 grupper. 
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Frågorna till de etniskt svenska medlemmarna gällde dels vad gruppdeltagarna 

ansåg vara de största problemen för invandrare, dels vad de tyckte att facket 

kunde eller borde göra för dem. Enligt resultatet var problemen relaterade till 

språksvårigheter, kulturskillnader och hög arbetslöshetsrisk. Invandringspolitiken 

kritiserades vanligtvis för att vara alltför generös. När det gäller vad den fackliga 

invandrarpolitiken borde innehålla kom man inte fram till något enhetligt svar. 

Medan en del av de intervjuade ansåg att facket redan gjorde tillräckligt, ansåg 

andra att man borde göra ännu mer för att behandla invandrarna lika.804  

I intervjuerna med de invandrade medlemmarna kom man däremot fram till 

att de största problemen var relaterade till systematisk diskriminering på arbets-

platser, i skolor, på fritiden och på bostadsmarknaden. De intervjuade misstänkte 

att arbetsgivarna och ibland även facket undanhöll korrekt och fullständig infor-

mation om deras rättigheter. Fackets bevakning av deras rättigheter ansågs vara 

miserabel.805 Visst handlade en del av deras problem om språksvårigheter, men 

inte kulturskillnader. De ansåg att det fanns större kulturskillnader mellan en 

svensk LO-medlem och en svensk SACO-medlem än mellan svenska och invand-

rade LO-medlemmar.806 Förväntningarna på fackföreningsrörelsen var att LO och 

fackförbunden skulle visa ett ökat intresse för dem, deras problem och rättigheter 

och att man inte glömde bort dem”.807  

Trots utredarnas försök att lyfta fram invandrarfrågorna med de extra studi-

erna, valde LO-tidningen några dagar före kongressen att enbart recensera rap-

porten, LO medlemmar om rättvisa, och menade att invandrarna hade glömts 

bort inför rättvisans kongress. Tidningen ansåg att de krav som rapporten ställde 

på kvinnors representation inom LO, likväl kunde ha ställts också för invandrar-

na.808 

De fyra kongressmotioner som berörde invandrare handlade i allmänhet om 

den ökade främlingsfientligheten i samhället och på arbetsmarknaden. Motionä-

rerna menade att den allmänna samhällsutvecklingen med hög arbetslöshet, seg-

regation, nedskärningar inom den offentliga sektorn och försämringar av väl-

färdssystemet hade drabbat invandrarna extra hårt, lett till svårigheter för sam-

hället att uppfylla de invandrarpolitiska målen och var en grogrund för ökad 

kriminalitet och rasism. Man observerade invandrarnas situation på arbetsmark-

naden, i rättsväsendet då invandrarna fick hårdare straff i jämförelse med svens-

                                                 
804 Holmberg, Per & Lönnberg, Susanne LO-medlemmar om rättvisa, Stockholm 1995, s 
84ff. 
805 Holmberg, Per & Lönnberg, Susanne 1995 s 87ff. 
806 Holmberg, Per & Lönnberg, Susanne 1995 s 17. 
807 Holmberg, Per & Lönnberg, Susanne 1995 s 89. 
808 LO-tidningen 1996 09 06. 
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800 Om LO:s inställning till hushållsbranschen se Moberg, Kerstin Från tjänstehjon till 
hembiträde: En kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903-1946, Uppsala 1978. 
Om textilbranschen och strukturomvandlingarna se Gråbacke, Carina 2002, s 47-134.  
801 Det var inte bara fackföreningsrörelsen som betraktade invandraren som en ”han”. 
Knocke skriver att invandraren var per definition en ”man” också i officiella dokument 
och offentliga utredningar under efterkrigstiden. Se Knocke, Wuokko i Mattsson, Kata-
rina & Lindberg, Ingemar (red.) 2004, s 34f. 
802 Intervjuerna skedde gruppvis om tio personer och respondenterna diskuterade fem 
frågor om orättvisor (l) i arbetslivet, (2) i kommunen, (3) i samhället, (4) om vilka frågor 
som de själva skulle ta upp på arbetsplatsen/ i kommunen och (5) vilka frågor Rättviseut-
redningen borde ta upp. 
803 I den studie som omfattade etniska svenskar återintervjuades 60 av tidigare intervju-
grupper med tilläggsfrågor. I den studien med LO-medlemmar med utländsk bakgrund 
ställde man ursprungsfrågorna till ca. 100 grupper. 
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Frågorna till de etniskt svenska medlemmarna gällde dels vad gruppdeltagarna 
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na.808 
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den ökade främlingsfientligheten i samhället och på arbetsmarknaden. Motionä-

rerna menade att den allmänna samhällsutvecklingen med hög arbetslöshet, seg-

regation, nedskärningar inom den offentliga sektorn och försämringar av väl-

färdssystemet hade drabbat invandrarna extra hårt, lett till svårigheter för sam-

hället att uppfylla de invandrarpolitiska målen och var en grogrund för ökad 

kriminalitet och rasism. Man observerade invandrarnas situation på arbetsmark-

naden, i rättsväsendet då invandrarna fick hårdare straff i jämförelse med svens-

                                                 
804 Holmberg, Per & Lönnberg, Susanne LO-medlemmar om rättvisa, Stockholm 1995, s 
84ff. 
805 Holmberg, Per & Lönnberg, Susanne 1995 s 87ff. 
806 Holmberg, Per & Lönnberg, Susanne 1995 s 17. 
807 Holmberg, Per & Lönnberg, Susanne 1995 s 89. 
808 LO-tidningen 1996 09 06. 
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kar för samma brott, att rättssystemet inte kunde beivra brott riktade mot in-

vandrare, samt att det förekom diskriminering på myndighetsnivå. Flyktingpoliti-

ken kritiserades likaså och ansågs snart uppfylla Ny Demokratis program. Man 

menade att ”moraliska pekfingrar” inte längre räckte för att bekämpa främlings-

fientligheten och den smygande rasismen. Situationen krävde en mer aktiv sam-

hällelig integrationspolitik för att motverka segregationstendenserna. Det förvän-

tades av LO-ledningen att både politiskt och ideologiskt, såväl inom som utanför 

arbetarrörelsen, ta större ansvar för att motverka invandrarfientligheten. Bland 

annat föreslog motionärerna opinionsbildning för attitydförändring om invandra-

re och invandring, integrering av invandrarmedlemmarna i den fackliga verksam-

heten, utökning av informations- och utbildningsinsatser för anställda, förtroen-

devalda och medlemmar om invandrar- och flyktingkunskap, verka för att 

diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden upphörde, att arbetsplatsprak-

tik för nya invandrare blev obligatorisk och att alla invandrare fick jämlika vill-

kor och möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället. Motionärerna pekade 

också ut invandrarnas låga representation bland ombudsmän och förtroendevalda 

på de högre nivåerna inom fackföreningsrörelsen och menade att detta borde för-

bättras.809 Intressant här är att motionärerna genom sin kritik av flyktingpolitiken 

gick emot den linje som LO förespråkade.  

LO-ledningens yttrande över motionerna kan sammanfattas med fyra punkter; 

en kampanj för integration, en förbättring av invandrarnas situation på arbets-

marknaden, bättre förutsättningar för invandrarna att lära sig det svenska språ-

ket, samt ökad facklig representation bland invandrarna. Fackförbunden uppma-

nades att på alla sätt understödja dessa processer.  För att komma till rätta med 

den höga arbetslösheten kunde LO-ledningen tänka sig en vis särbehandling, men 

inte en regelrätt kvotering av invandrare till arbetslivet. Kvotering ansågs kunna 

leda till ökade motsättningar mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Diskri-

mineringen på arbetsplatserna ville man bearbeta med attitydförändringar och två 

tvåveckors obligatorisk PRAO för varje nyanländ invandrare. Segregationen i 

samhället ansågs bero på hög arbetslöshet bland invandrare, men också på deras 

underrepresentation i politiken, samt majoritetssamhällets medvetna eller omed-

vetna försvar av maktpositioner. Behovet av en bra SFI-undervisning betonades 

ännu en gång för att ge invandrarna ett fotfäste på arbetsmarknaden och i sam-

hället.  

Att LO-ledningen började diskutera särskilda åtgärder utanför fackförenings-

rörelsens invanda traditioner och perspektiv, såsom särbehandling, är intressant 

då det inte varit uppe tidigare. Detta kan ses som ett tecken på en åsiktsföränd-
                                                 
809 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1996, s 756-776. 
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ring, men också som ett ”mått” på problemets omfattning. I avtalssekreteraren 

Hans Karlssons föredragning för LO-ledningen problematiserades för första 

gången invandrarnas representation, vilket pekar i samma riktning. Tyvärr kom-

menterades inte hur man hade tänkt sig komma till rätta med representationsfrå-

gan mer än att man kunde lära sig av erfarenheterna från kvinnornas kamp; att 

skapa starka nätverk, ge plats åt starka förebilder och kräva en rättvis andel av 

makten:  

 
Det vi måste genomföra är samma kamp för jämlikhet och rättvisa, som arbetar-

rörelsen alltid har bedrivit; kampen för ett samhälle där alla har samma rätt att 

delta och bidra med sina resurser och där ingen individ eller grupp åsidosätts.810 

 

Frågan är dock om erfarenheterna från kvinnornas kamp för jämställdhet så lätt 

kan appliceras på invandrarkontexten. Den kampen tog, som bekant, flera de-

cennier och krävde en samhällelig mognad över generationer och är inte heller 

riktigt avslutad än. Dessutom stod LO själv under en lång tid på motståndarsidan 

i den kampen.811 Men nu ville alltså LO-ledningen lära sig av historien för att för-

bättra invandrarnas representation. Motionärerna kritik av flyktingpolitiken 

kommenterades inte av LO-ledningen.  

Under kongressdebatten menade Karlsson att konsekvenserna av den ökade 

arbetslösheten bland invandrare, minskade kontaktytor mellan dem och svenskar, 

ökad rasism och främlingsfientlighet hade lett till en ökning av den svarta ar-

betsmarknaden där invandrare i desperation tog vilka jobb som helst utan någon 

trygghet som försäkringar eller pension. Det fackliga arbetet med invandrarfrå-

gorna utgick därför ifrån två grunder menade han; dels en grund i facklig ideologi 

kring rättvisa och solidaritet, dels en grund i det fackliga egenintresset:  

 
När vi i facket arbetar med invandrarfrågor kan alla som är invandrare vara säk-

ra på att vi inte gör det av välgörenhet. Just därför att facket också har ett gemen-

samt egenintresse i att värna om goda förhållanden för alla.812  

 

Det fackliga egenintresset i detta sammanhang var konkurrensbegränsning, att 

begränsa de omständigheter som skapade en snedvriden konkurrens på arbets-

marknaden. Karlsson upplyste också kongressdelegaterna om att LO hade påbör-

                                                 
810 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1996, s 762. 
811 Här finns ofantligt mycket forskning att hänvisa till, men de främsta verken som jag 
tidigare har hänvisat borde räcka till; Hirdman, Yvonne 1998 och Waldemarson, Ylva 
2000. 
812 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1996, s 767. 
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 333

ring, men också som ett ”mått” på problemets omfattning. I avtalssekreteraren 

Hans Karlssons föredragning för LO-ledningen problematiserades för första 

gången invandrarnas representation, vilket pekar i samma riktning. Tyvärr kom-

menterades inte hur man hade tänkt sig komma till rätta med representationsfrå-

gan mer än att man kunde lära sig av erfarenheterna från kvinnornas kamp; att 

skapa starka nätverk, ge plats åt starka förebilder och kräva en rättvis andel av 

makten:  

 
Det vi måste genomföra är samma kamp för jämlikhet och rättvisa, som arbetar-

rörelsen alltid har bedrivit; kampen för ett samhälle där alla har samma rätt att 

delta och bidra med sina resurser och där ingen individ eller grupp åsidosätts.810 

 

Frågan är dock om erfarenheterna från kvinnornas kamp för jämställdhet så lätt 

kan appliceras på invandrarkontexten. Den kampen tog, som bekant, flera de-

cennier och krävde en samhällelig mognad över generationer och är inte heller 

riktigt avslutad än. Dessutom stod LO själv under en lång tid på motståndarsidan 

i den kampen.811 Men nu ville alltså LO-ledningen lära sig av historien för att för-

bättra invandrarnas representation. Motionärerna kritik av flyktingpolitiken 

kommenterades inte av LO-ledningen.  

Under kongressdebatten menade Karlsson att konsekvenserna av den ökade 

arbetslösheten bland invandrare, minskade kontaktytor mellan dem och svenskar, 

ökad rasism och främlingsfientlighet hade lett till en ökning av den svarta ar-

betsmarknaden där invandrare i desperation tog vilka jobb som helst utan någon 

trygghet som försäkringar eller pension. Det fackliga arbetet med invandrarfrå-

gorna utgick därför ifrån två grunder menade han; dels en grund i facklig ideologi 

kring rättvisa och solidaritet, dels en grund i det fackliga egenintresset:  

 
När vi i facket arbetar med invandrarfrågor kan alla som är invandrare vara säk-

ra på att vi inte gör det av välgörenhet. Just därför att facket också har ett gemen-

samt egenintresse i att värna om goda förhållanden för alla.812  

 

Det fackliga egenintresset i detta sammanhang var konkurrensbegränsning, att 

begränsa de omständigheter som skapade en snedvriden konkurrens på arbets-

marknaden. Karlsson upplyste också kongressdelegaterna om att LO hade påbör-

                                                 
810 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1996, s 762. 
811 Här finns ofantligt mycket forskning att hänvisa till, men de främsta verken som jag 
tidigare har hänvisat borde räcka till; Hirdman, Yvonne 1998 och Waldemarson, Ylva 
2000. 
812 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1996, s 767. 
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jat ett projekt, ”Manifest Morgondagen”, i samarbete med ABF, SIOS och de 

handikappades samarbetsorgan (HSO) för att utforma framtidens samhälle; ett 

samhälle för alla, med alla i arbete och i ett mångkulturellt samhälle. De föränd-

rade villkoren aktualiserade behovet av ett nytt invandrarpolitiskt handlingspro-

gram, som kongressen också tog ett beslut om att ta fram.  

Huruvida frågan om representation togs på allvar av LO-ledningen och vilka 

mer konkreta åtgärder man planerade att ta till går inte att tyda ut från kongress-

protokollet. Men efter kongressen besökte Jan Edling tillsammans med Lars Gö-

ran Nilsson från Fastighetsanställdas förbund Runöskolan, som bedrev kursverk-

samhet riktad mot LO-medlemmarna. Det som hände senare visar att de hade 

med sig ett uppdrag.  

 

”Uppdraget” – Fackligt aktiva invandrare  

På Runöskolan träffade Jan Edling och Lars Göran Nilsson skolans studierektor 

Inga Lill Norberg och lärarna Linda Fredriksson och Carlos Nunez. Skolan tog 

sedan länge hand om en del av fackföreningsrörelsens kursverksamhet riktad mot 

LO-medlemmar med invandrarbakgrund. Nunez och Fredriksson undervisade på 

dessa kurser, bl.a. kursen ”introduktionskurs för invandrare”. Nunez, som arbe-

tat på skolan sedan 1984, beskriver med blandade känslor denna verksamhet i 

sina memoarer och menar att kurserna oftast var ett tillfälle för fackligt aktiva 

invandrare att prata av sig och att deltagarna ofta beklagade sig över villkoren för 

invandrarna inom facket och i samhället. Mötet mellan Edling och Nilsson och 

skolans personal blev långt. Nunez skriver att han under mötet la märke till att 

Edling och Nilsson var genuint oroliga över den låga fackliga aktiviteten och re-

presentationen bland medlemmar med invandrarbakgrund, och att de verkligen 

ville göra något seriöst och långsiktigt. Uppdraget för skolan kom därför att bli 

att göra en ny och annorlunda insats.813 

Händelserna utvecklades snabbt. En ny kurs inrättades och fick heta just 

”Uppdraget”. Kursen vände sig till medlemmar med invandrarbakgrund som ville 

förändra sin situation på arbetsplatsen, i samhället och framför allt inom facket. 

Den sträckte sig över en vecka och genomfördes i september 1996. Nunez menar 

att namnet på kursen antydde på att deltagarna skulle utföra ett uppdrag, fackligt 

eller politiskt, enskilt eller i grupp. Han skriver vidare att trots de nya ambitio-

nerna blev även denna kurs ett tillfälle för deltagarna att ”gnälla”. Som lärare 

visste han att detta behov var stort och att han inte kunde blunda för det, men 

när deltagarna hade ”gnällt” i fyra dagar var det dags att samla ihop krafterna 
                                                 
813 Nunez, Carlos 2007, s 150ff. 
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för ”uppdraget”, nämligen ett upprop för en promenad i August Palms fotspår; 

”Promenaden för framtiden”. Nunez menar att erfarenheten som deltagarna tog 

med sig efter kursen var en känsla av att ”vi kan agera, vi kan mobilisera, vi kan 

förändra.” En ny omgång av kursen genomfördes i mars 1997. De nya deltagarna 

tog kontakt med de gamla och ett nätverk höll på att växa fram. Det gemensam-

ma uppdraget för deltagarna denna gång blev att arrangera ett ”Möte för framti-

den”, som genomfördes den 25 mars 1997 i Stockholm. Under detta möte togs 

första steget för bildandet av Nätverket fackligt aktiva invandrare (FAI). Nätver-

ket bildades formellt efter den tredje utbildningen och i samband med ett möte 

den 25 september 1997 med temat ”Hopp, ilska och mod” där Nunez också val-

des till FAI:s förste ordförande.814 

Det är här viktigt att påpeka att denna process fick starkt stöd av LO-

ledningen. Edling följde alla kurser och mötena på plats och den tredje kursen 

besöktes av Wanja Lundby-Wedin, då LO:s andra ordförande, som gav sitt stöd 

åt det nybildade nätverket och lämnade ett bidrag på 50.000 kr. Nunez skriver 

känslosamt om detta besök och menar att även om pengarna var viktiga så var 

det viktigare att känna Lundby-Wedins stöd. Han skriver också att Edlings enga-

gemang var helt avgörande för det nybildade nätverket:  

 
Det fanns människor som litade och trodde på oss. Det var mycket viktigt att få 

det bekräftat, eftersom jag ibland hade en obehaglig känsla av att en del i facket 

betraktade kursen och de aktiviteter vi ordnade med oro eller till och med miss-

tänksamhet.815 

 

FAI bildade snabbt lokala förgreningar på regional och lokal nivå och fann med-

lemmar också inom TCO- och SACO-områdena samt bland arbetslösa. FAI:s ut-

talade mål kom att bli att förnya och stärka den fackliga organisationen genom 

ömsesidig integration, stärka invandrarnas representation i fackföreningsrörelsen 

och i samhället, verka för lika behandling av alla, bekämpa rasism och främlings-

fientlighet, samt att verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, soci-

al och ekonomisk demokrati. För att uppnå dessa mål började FAI-aktivisterna 

bevaka och följa upp de fackliga organisationernas kongressbeslut, söka möjlig-

heter till ökad delaktighet i organisationerna, lyfta fram goda fackliga förebilder, 

arbeta med opinionsbildning och arrangera seminarier, studiecirklar och skräd-

darsydda kurser för invandrare som ville bli fackligt aktiva.816 FAI utnyttjade oli-

                                                 
814 Nunez, Carlos 2007, s 124, 150ff., citat 153, 167. 
815 Nunez, Carlos 2007, s 154f, citat s 155. 
816 Se www.fai.a.se och www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2612.asp 
2004-10-07. 
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sedan länge hand om en del av fackföreningsrörelsens kursverksamhet riktad mot 

LO-medlemmar med invandrarbakgrund. Nunez och Fredriksson undervisade på 

dessa kurser, bl.a. kursen ”introduktionskurs för invandrare”. Nunez, som arbe-

tat på skolan sedan 1984, beskriver med blandade känslor denna verksamhet i 

sina memoarer och menar att kurserna oftast var ett tillfälle för fackligt aktiva 

invandrare att prata av sig och att deltagarna ofta beklagade sig över villkoren för 

invandrarna inom facket och i samhället. Mötet mellan Edling och Nilsson och 

skolans personal blev långt. Nunez skriver att han under mötet la märke till att 

Edling och Nilsson var genuint oroliga över den låga fackliga aktiviteten och re-

presentationen bland medlemmar med invandrarbakgrund, och att de verkligen 

ville göra något seriöst och långsiktigt. Uppdraget för skolan kom därför att bli 

att göra en ny och annorlunda insats.813 

Händelserna utvecklades snabbt. En ny kurs inrättades och fick heta just 

”Uppdraget”. Kursen vände sig till medlemmar med invandrarbakgrund som ville 

förändra sin situation på arbetsplatsen, i samhället och framför allt inom facket. 

Den sträckte sig över en vecka och genomfördes i september 1996. Nunez menar 

att namnet på kursen antydde på att deltagarna skulle utföra ett uppdrag, fackligt 

eller politiskt, enskilt eller i grupp. Han skriver vidare att trots de nya ambitio-

nerna blev även denna kurs ett tillfälle för deltagarna att ”gnälla”. Som lärare 

visste han att detta behov var stort och att han inte kunde blunda för det, men 

när deltagarna hade ”gnällt” i fyra dagar var det dags att samla ihop krafterna 
                                                 
813 Nunez, Carlos 2007, s 150ff. 
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för ”uppdraget”, nämligen ett upprop för en promenad i August Palms fotspår; 

”Promenaden för framtiden”. Nunez menar att erfarenheten som deltagarna tog 

med sig efter kursen var en känsla av att ”vi kan agera, vi kan mobilisera, vi kan 

förändra.” En ny omgång av kursen genomfördes i mars 1997. De nya deltagarna 

tog kontakt med de gamla och ett nätverk höll på att växa fram. Det gemensam-

ma uppdraget för deltagarna denna gång blev att arrangera ett ”Möte för framti-

den”, som genomfördes den 25 mars 1997 i Stockholm. Under detta möte togs 

första steget för bildandet av Nätverket fackligt aktiva invandrare (FAI). Nätver-

ket bildades formellt efter den tredje utbildningen och i samband med ett möte 

den 25 september 1997 med temat ”Hopp, ilska och mod” där Nunez också val-

des till FAI:s förste ordförande.814 

Det är här viktigt att påpeka att denna process fick starkt stöd av LO-

ledningen. Edling följde alla kurser och mötena på plats och den tredje kursen 

besöktes av Wanja Lundby-Wedin, då LO:s andra ordförande, som gav sitt stöd 

åt det nybildade nätverket och lämnade ett bidrag på 50.000 kr. Nunez skriver 

känslosamt om detta besök och menar att även om pengarna var viktiga så var 

det viktigare att känna Lundby-Wedins stöd. Han skriver också att Edlings enga-

gemang var helt avgörande för det nybildade nätverket:  

 
Det fanns människor som litade och trodde på oss. Det var mycket viktigt att få 

det bekräftat, eftersom jag ibland hade en obehaglig känsla av att en del i facket 

betraktade kursen och de aktiviteter vi ordnade med oro eller till och med miss-

tänksamhet.815 

 

FAI bildade snabbt lokala förgreningar på regional och lokal nivå och fann med-

lemmar också inom TCO- och SACO-områdena samt bland arbetslösa. FAI:s ut-

talade mål kom att bli att förnya och stärka den fackliga organisationen genom 

ömsesidig integration, stärka invandrarnas representation i fackföreningsrörelsen 

och i samhället, verka för lika behandling av alla, bekämpa rasism och främlings-

fientlighet, samt att verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, soci-

al och ekonomisk demokrati. För att uppnå dessa mål började FAI-aktivisterna 

bevaka och följa upp de fackliga organisationernas kongressbeslut, söka möjlig-

heter till ökad delaktighet i organisationerna, lyfta fram goda fackliga förebilder, 

arbeta med opinionsbildning och arrangera seminarier, studiecirklar och skräd-

darsydda kurser för invandrare som ville bli fackligt aktiva.816 FAI utnyttjade oli-

                                                 
814 Nunez, Carlos 2007, s 124, 150ff., citat 153, 167. 
815 Nunez, Carlos 2007, s 154f, citat s 155. 
816 Se www.fai.a.se och www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2612.asp 
2004-10-07. 
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ka tillfällen för att presentera sig både i samhället och på arbetsmarknaden ge-

nom varierade deltagandeverksamhet i olika sammanhang; alltifrån manifestatio-

ner mot rasism och diskriminering, för integration och demokrati, till utbildnings 

och informationsinsatser om lagar och regler i arbetslivet, uppsökande verksam-

het och kontakter med myndigheter, remissyttrande, lokala TV-sändningar etc.817  

FAI drog till sig uppmärksamhet och Carlos Nunez intervjuades flitigt av oli-

ka fackförbundstidskrifter. I en av de första intervjuerna efter FAI:s bildande fick 

Nunez en fråga från Vårdfacket om facket inte gjorde tillräckligt för invandrarna. 

Hans svar var kort och koncist ”nej … alla fina formuleringar och kongressbeslut 

till trots”.818 Ett par år senare fick han en liknande fråga från LO-tidningen. Hans 

svar denna gång blev att:  

 
FAI tror på facket som vi tror på solen: Vi tror fast den inte alltid lyser. Idag ly-

ser inte solen. Facket lyser inte heller för oss invandrare. I alla fall är vi inte nå-

gon hjärtefråga för facket. Det här är en fråga utan status, som alltid hamnar 

längst ner på dagordningen. Den hamnar bland övriga frågor, och tas bara upp 

om det finns tid och inget kostar.819 

 

Nunez pekar i sina uttalanden på makten över dagordningen; dels vem det är som 

bestämmer vilka frågor som skal diskuterades, dels bristande intresse för invand-

rarfrågorna inom fackföreningsrörelsen. I det avseendet finns det här slående lik-

heter med kvinnofrågan och dess historia inom fackföreningsrörelsen. Exempelvis 

skriver Ylva Waldemarson att ”det grundläggande förhållningssättet till de kvin-

nofrågor som arbetarklassens kvinnor ville föra upp på dagordningen var att de 

                                                 
817 Detta påstående bygger på en sammanställning jag har gjort utifrån en internetsök-
ning på FAI:s verksamhet den 30 april 2009. Se exempelvis följande länkar 
www.sios.org/pdf_doc/12_integ_eu.pdf; www.kyrka-
arbetsliv.org/content/nyhetsbrevsarkiv/2001-05.pdf; www.immi.se/kalender/hearing.doc; 
www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/samrad.pdf; http://www.adb-
stockholm.org/doc/pdf/Dokumentation%20konf%20040616.pdf;  
www.isak.liu.se/content/1/c6/04/59/03/Notat%2017%20Utv%C3%A4rd%20av%20Tr
ozellihuset.%20Lindblad.pdf; www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/sts_2002-
7_etniskmangfald.pdf;  
http://do.episerverhotell.net/upload/lagar_styrdokument/arsredovisning_1999.pdf; 
www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/050211/205f4fb4aa69a9805eada7
fe77f3afba/Bilaga%202,%20akt%F6rer.pdf; www.grn.se/upload/PDF-
filer/info/Rapport%20-%20Vad%20s%C3%A4nder%20lokal-TV.pdf; www.seko.se/cs-
media/webbPress/uploads/000015444/FP5%2003.PDF 
818 Se Maria Ejds intervju med Nunez på Vårdfacket 1997 10 06 ”Facket behöver oss 
invandrare” www.vardfacket.se/VFTemplates/Article____1464.aspx, 2009-04-30. 
819 Nunez, Carlos, ”Invandrare i facket tänker inte hålla tyst” i LO-tidningen 1999-05-
28.  
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var sekundära.”820 Nunez menade vidare att fackförbunden inte skapade de rätta 

förutsättningarna som behövdes för att medlemmar med invandrarbakgrund 

skulle kunna engagera sig i facket. Han exemplifierade detta med frågan om fack-

lig utbildning. Med sin långa erfarenhet som lärare i verksamheten konstaterade 

han att fackförbunden och avdelningarna inte bedrev en aktiv rekrytering bland 

invandrare till de fackliga kurserna. Han menade att förbunden ibland inte ens 

informerade invandrarna om de kurser som var riktade till dem och att de in-

vandrare som lämnade in en ansökning fick avslag innan frågan nådde förbunds-

nivå: ”Kurskatalogen har blivit det mest hemligstämplade dokument som finns i 

rörelsen.”821 Återigen är likheterna med kvinnors situation inom fackföreningsrö-

relsen slående. Waldemarson skriver att förbunden och avdelningarna inte upp-

muntrade de kvinnliga medlemmarna att söka till LO:s allmänna kurser och att 

många av de kvinnliga medlemmarna inte ens kände till att dessa kurser fanns. 

För kvinnorna gällde det att utbilda sig fackligt i första hand genom de s.k. kvin-

nokurser som kvinnorådet och kvinnokommittéerna arrangerade.822 Som jag 

nämnde tidigare var en av FAI:s verksamheter att utbilda invandrare som ville bli 

fackligt aktiva genom att anordna seminarier, studiecirklar och skräddarsydda 

kurser. Denna verksamhet skedde självfallet inom de befintliga ramarna inom 

facket. Exempelvis drog FAI 2003 igång ett projekt som gick ut på att utbilda 

101 cirkelledare med invandrarbakgrund tillsammans med LO-distriktet i Stock-

holm och ABF.823 

Det finns här också andra likheter mellan det bemötande de fackligt aktiva in-

vandrade och kvinnorna fick inom fackföreningsrörelsen. Enligt Waldemarson 

uppmärksammade kvinnorådet ett återkommande fenomen där de kvinnliga med-

lemmarna, som var invalda i de lokala styrelserna, reducerades till ”hjälpredor” 

som bl.a. fick koka kaffe till mötesdeltagarna.824 Samma fenomen återfanns i in-

vandrarkontexten. En av Diana Mulinari intervjupersoner menade att; ”Vi har en 

invandrare som representant. De tar aldrig hänsyn till honom och det enda han 

gör är servera kaffet men det verkar som om han gör detta i integrationens 

tjänst.”825 Waldemarson skriver också att integreringen av kvinnofrågorna i den 

generella verksamheten hade en tydlig baksida och att kvinnor som tidigare varit 

verksamma i kvinnokommittéerna och var vana vid att självständig bestämma 
                                                 
820 Waldemarson, Ylva 2000, s 33.  
821 Nunez, Carlos i LO-tidningen 1999-05-28. 
822 Waldemarson, Ylva 1998, s 39-45. 
823 Se SEKO, Fackligt perspektiv – ett informationsblad från SEKO, 2003:05, s 6. 
824 Waldemarson, Ylva 2000, s 46. 
825 Mulinari, Diana ”Det är inte rasism… - om facket och invandrarna” i Lindberg, 
Ingemar (red.), Det slutna folkhemmet – om etniska klyftor och blågul självbild, Stock-
holm 2002, s 46. 
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ka tillfällen för att presentera sig både i samhället och på arbetsmarknaden ge-

nom varierade deltagandeverksamhet i olika sammanhang; alltifrån manifestatio-

ner mot rasism och diskriminering, för integration och demokrati, till utbildnings 

och informationsinsatser om lagar och regler i arbetslivet, uppsökande verksam-

het och kontakter med myndigheter, remissyttrande, lokala TV-sändningar etc.817  

FAI drog till sig uppmärksamhet och Carlos Nunez intervjuades flitigt av oli-

ka fackförbundstidskrifter. I en av de första intervjuerna efter FAI:s bildande fick 

Nunez en fråga från Vårdfacket om facket inte gjorde tillräckligt för invandrarna. 

Hans svar var kort och koncist ”nej … alla fina formuleringar och kongressbeslut 

till trots”.818 Ett par år senare fick han en liknande fråga från LO-tidningen. Hans 

svar denna gång blev att:  

 
FAI tror på facket som vi tror på solen: Vi tror fast den inte alltid lyser. Idag ly-

ser inte solen. Facket lyser inte heller för oss invandrare. I alla fall är vi inte nå-

gon hjärtefråga för facket. Det här är en fråga utan status, som alltid hamnar 

längst ner på dagordningen. Den hamnar bland övriga frågor, och tas bara upp 

om det finns tid och inget kostar.819 

 

Nunez pekar i sina uttalanden på makten över dagordningen; dels vem det är som 

bestämmer vilka frågor som skal diskuterades, dels bristande intresse för invand-

rarfrågorna inom fackföreningsrörelsen. I det avseendet finns det här slående lik-

heter med kvinnofrågan och dess historia inom fackföreningsrörelsen. Exempelvis 

skriver Ylva Waldemarson att ”det grundläggande förhållningssättet till de kvin-

nofrågor som arbetarklassens kvinnor ville föra upp på dagordningen var att de 

                                                 
817 Detta påstående bygger på en sammanställning jag har gjort utifrån en internetsök-
ning på FAI:s verksamhet den 30 april 2009. Se exempelvis följande länkar 
www.sios.org/pdf_doc/12_integ_eu.pdf; www.kyrka-
arbetsliv.org/content/nyhetsbrevsarkiv/2001-05.pdf; www.immi.se/kalender/hearing.doc; 
www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/samrad.pdf; http://www.adb-
stockholm.org/doc/pdf/Dokumentation%20konf%20040616.pdf;  
www.isak.liu.se/content/1/c6/04/59/03/Notat%2017%20Utv%C3%A4rd%20av%20Tr
ozellihuset.%20Lindblad.pdf; www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/sts_2002-
7_etniskmangfald.pdf;  
http://do.episerverhotell.net/upload/lagar_styrdokument/arsredovisning_1999.pdf; 
www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/050211/205f4fb4aa69a9805eada7
fe77f3afba/Bilaga%202,%20akt%F6rer.pdf; www.grn.se/upload/PDF-
filer/info/Rapport%20-%20Vad%20s%C3%A4nder%20lokal-TV.pdf; www.seko.se/cs-
media/webbPress/uploads/000015444/FP5%2003.PDF 
818 Se Maria Ejds intervju med Nunez på Vårdfacket 1997 10 06 ”Facket behöver oss 
invandrare” www.vardfacket.se/VFTemplates/Article____1464.aspx, 2009-04-30. 
819 Nunez, Carlos, ”Invandrare i facket tänker inte hålla tyst” i LO-tidningen 1999-05-
28.  
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var sekundära.”820 Nunez menade vidare att fackförbunden inte skapade de rätta 

förutsättningarna som behövdes för att medlemmar med invandrarbakgrund 

skulle kunna engagera sig i facket. Han exemplifierade detta med frågan om fack-

lig utbildning. Med sin långa erfarenhet som lärare i verksamheten konstaterade 

han att fackförbunden och avdelningarna inte bedrev en aktiv rekrytering bland 

invandrare till de fackliga kurserna. Han menade att förbunden ibland inte ens 

informerade invandrarna om de kurser som var riktade till dem och att de in-

vandrare som lämnade in en ansökning fick avslag innan frågan nådde förbunds-

nivå: ”Kurskatalogen har blivit det mest hemligstämplade dokument som finns i 

rörelsen.”821 Återigen är likheterna med kvinnors situation inom fackföreningsrö-

relsen slående. Waldemarson skriver att förbunden och avdelningarna inte upp-

muntrade de kvinnliga medlemmarna att söka till LO:s allmänna kurser och att 

många av de kvinnliga medlemmarna inte ens kände till att dessa kurser fanns. 

För kvinnorna gällde det att utbilda sig fackligt i första hand genom de s.k. kvin-

nokurser som kvinnorådet och kvinnokommittéerna arrangerade.822 Som jag 

nämnde tidigare var en av FAI:s verksamheter att utbilda invandrare som ville bli 

fackligt aktiva genom att anordna seminarier, studiecirklar och skräddarsydda 

kurser. Denna verksamhet skedde självfallet inom de befintliga ramarna inom 

facket. Exempelvis drog FAI 2003 igång ett projekt som gick ut på att utbilda 

101 cirkelledare med invandrarbakgrund tillsammans med LO-distriktet i Stock-

holm och ABF.823 

Det finns här också andra likheter mellan det bemötande de fackligt aktiva in-

vandrade och kvinnorna fick inom fackföreningsrörelsen. Enligt Waldemarson 

uppmärksammade kvinnorådet ett återkommande fenomen där de kvinnliga med-

lemmarna, som var invalda i de lokala styrelserna, reducerades till ”hjälpredor” 

som bl.a. fick koka kaffe till mötesdeltagarna.824 Samma fenomen återfanns i in-

vandrarkontexten. En av Diana Mulinari intervjupersoner menade att; ”Vi har en 

invandrare som representant. De tar aldrig hänsyn till honom och det enda han 

gör är servera kaffet men det verkar som om han gör detta i integrationens 

tjänst.”825 Waldemarson skriver också att integreringen av kvinnofrågorna i den 

generella verksamheten hade en tydlig baksida och att kvinnor som tidigare varit 

verksamma i kvinnokommittéerna och var vana vid att självständig bestämma 
                                                 
820 Waldemarson, Ylva 2000, s 33.  
821 Nunez, Carlos i LO-tidningen 1999-05-28. 
822 Waldemarson, Ylva 1998, s 39-45. 
823 Se SEKO, Fackligt perspektiv – ett informationsblad från SEKO, 2003:05, s 6. 
824 Waldemarson, Ylva 2000, s 46. 
825 Mulinari, Diana ”Det är inte rasism… - om facket och invandrarna” i Lindberg, 
Ingemar (red.), Det slutna folkhemmet – om etniska klyftor och blågul självbild, Stock-
holm 2002, s 46. 
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dagordningen, genom integreringen av deras frågor i de manliga sammanhangen, 

fick svårt att påverka vilka frågor dagordningen skulle inrymma.826 Om LO me-

nar att erfarenheterna från kvinnornas kamp för jämställdhet är utgångspunkten i 

arbetet med integrationsfrågorna, finns det här därför en viktig fallgrop att inte 

hamna i när FAI, som organisationen själv konstaterar, så småningom skall upp-

lösa sig själv när dess frågor integreras i den fackliga verksamheten. Innan jag går 

vidare med och hur FAI:s tillkomst skall förklaras vill jag kort behandla invand-

rarpolitiska programmet från 1997 och visa hur synen på integration förändrades 

inom LO i mitten av 1990-talet.  

 

Invandrarpolitiskt handlingsprogram: 1997 års version 

I detta invandrarpolitiska handlingsprogram betraktades integration inte längre 

som en enkelriktad process där invandrarna skulle anpassa sig. Den sågs som ett 

möte, en dialog mellan invandrare och etniska svenskar, den diskuterades utifrån 

olika synvinklar och man menade att den var en fråga för hela samhället, då näs-

tan var femte invånare i Sverige hade utländsk bakgrund. Olika bestämmelser, 

förordningar och lagar som garanterade likabehandling togs upp och man mena-

de att de uppställda målen krävde en långsiktig planering. Programmet fortsatte i 

samma anda som i kongressen och problematiserade invandrarnas underrepresen-

tation bland förtroendevalda. Man menade att krav måste ställas på en etnisk 

jämställdhet inom fackföreningsrörelsen.827 

Likt tidigare versioner återgavs även i denna version en kort översikt över in-

vandringen till Sverige efter andra världskriget med en betoning på 1990-talets 

förändrade ekonomiska läge och ökade klyftor mellan olika grupper i samhället. 

Man betonade nödvändigheten av att bryta dessa negativa trender och lyfte fram 

arbetsplatserna som en plattform och mötesplats för att bryta segregationen. 

Samarbete med arbetsgivare, kommuner och myndigheter sågs som en nödvän-

dighet i denna process. Krav ställdes som vanligt på arbetsgivarna att engagera sig 

för integrationen, att exempelvis ta fram policyprogram för mångfald för arbets-

platserna, att informera alla anställda, framför allt cheferna, om de regler som 

policyprogrammet ställde och implementera och följa upp dessa regler. Vidare 

ställde man krav på att arbetsgivarna träffade avtal med facket och kartlade de 

sociala förhållandena på arbetsplatserna.828  

                                                 
826 Waldemarson, Ylva 2000, s 46. Se också Björk, Gunnela 1999, s 213ff., Östberg, 
Kjell 1997, s 201 och Nilsson, Bengt 1996, s 33f, 51för liknande resonemang.  
827 LO, ”Mångfald – en handbok för integration på arbetsplatsen”, Stockholm 1997. 
828 LO 1997, s 12. 
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Handlingsprogrammet speglade således en del av besluten som togs vid 1996 

kongress om att förbättra invandrarnas position på arbetsmarknaden och den nya 

integrationspolitiska linje som LO började argumentera för. Även om representa-

tionsfrågan diskuterades i programmet förekom inte några konkreta förslag på 

hur isen skulle brytas. LO började således i mitten av 1990-talet problematisera 

den innersta gränsen, på ett sådant sätt som man inte gjorde tidigare. Inte minst 

var stödet till FAI ett tecken på det. 

 

En ny epok 
Från mitten av 1990-talet kan man prata om en ny epok inom LO. Dels handlar 

denna epok om FAI:s tillkomst, dels om en åsiktsförändring inom LO kring den 

innersta gränsen och dels en integrationspolitisk omorientering. Det finns därför 

två frågor att diskutera här: Hur skall FAI förstås och hur vi skall förklara den 

förändrade hållningen inom LO? Frågorna hänger ihop. Jag börjar med den sena-

re frågan.  

Till att börja med så styrdes politiken vid den yttre gränsen av staten och det 

var inte svårt för LO att problematisera den, särskilt utifrån organisationens be-

hov av kalkylerbarhet för att bedöma graden av konkurrensbegränsning från tid 

till annan. Den inre gränsen styrdes också av staten, men delvis också av arbets-

marknadsparterna. När den inre gränsen problematiserades var LO:s kritik fram-

för allt riktad utåt och gick ut på att kräva samma villkor för de invandrade arbe-

tarna som för deras etniskt svenska kollegor. Källmaterialet är rikt vad gäller 

LO:s problematisering vid dessa gränser därför att det inte var de fackliga gär-

ningarna som problematiserades. En problematisering av den innersta gränsen 

handlar däremot om en problematisering av den egna organisationen och pro-

blemen inom rörelsen. För att använda Waldemarsons ord angående LO och 

kvinnorna, var problemet inte den politik organisationen förde, utan den politik 

LO inte förde.829 LO var alltså inte mogen för att problematisera det egna hand-

landet förrän vid mitten på 1990-talet. Detta har vi sett tidigare i avhandlingen. 

Det finns minst två möjliga förklaringar till den förändrade hållning som träder 

fram hos LO i mitten av 1990-talet.  

Den första förklaringen är att LO från mitten av 1990-talet började resonera 

annorlunda kring integration. Detta syntes tydligast i kongressdebatten 1996 och 

i handlingsprogrammet från 1997. Vi har tidigare i avhandlingen sett att LO:s 

uppfattning om integration var att den uteslutande skulle gå via fackföreningsrö-

relsen och att det handlade om en enkelriktad process där invandrarna skulle an-

                                                 
829 Waldemarson, Ylva 2000, s 78. 
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dagordningen, genom integreringen av deras frågor i de manliga sammanhangen, 

fick svårt att påverka vilka frågor dagordningen skulle inrymma.826 Om LO me-

nar att erfarenheterna från kvinnornas kamp för jämställdhet är utgångspunkten i 

arbetet med integrationsfrågorna, finns det här därför en viktig fallgrop att inte 

hamna i när FAI, som organisationen själv konstaterar, så småningom skall upp-
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inom LO i mitten av 1990-talet.  
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826 Waldemarson, Ylva 2000, s 46. Se också Björk, Gunnela 1999, s 213ff., Östberg, 
Kjell 1997, s 201 och Nilsson, Bengt 1996, s 33f, 51för liknande resonemang.  
827 LO, ”Mångfald – en handbok för integration på arbetsplatsen”, Stockholm 1997. 
828 LO 1997, s 12. 
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Handlingsprogrammet speglade således en del av besluten som togs vid 1996 

kongress om att förbättra invandrarnas position på arbetsmarknaden och den nya 
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829 Waldemarson, Ylva 2000, s 78. 
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passa sig till gällande villkor. Vid ett flertal tillfällen påpekade LO att det var vik-

tigt att invandrarna medvetandegjordes om de fackliga traditionerna för att kun-

na kräva sina rättigheter i samhället och bli aktiva medborgare. Denna typ av 

anspelningar på ”integrationen” syns inte längre i källmaterialet, men det kan 

givetvis vara en konsekvens av källmaterialets ändrade karaktär som jag diskute-

rade i inledningen till detta kapitel. Däremot började LO använda sig av begrepp 

som ”nya svenskar” i stället för ”invandrare”. Detta språkbruk, som innehåller 

ett tydligare inkluderingssyfte, ökade successivt över tid. Om inkludering tidigare 

utgick från ett inlemmande av invandrarna i fackföreningsrörelsen, så betonades 

från mitten av 1990-talet en ambition att integrera invandrarna i samhället. Vad 

detta innebär är att LO inte lägre strävade efter att göra invandrarna till svenskar 

och särskilt inte till socialdemokratiska svenskar. Detta kan bero på den försva-

gade facklig-politiska relationen sedan rosornas krig i slutet av 1980-talet. LO:s 

lojalitet till partiet minskade successivt. 1996 demonstrerade LO för första gång-

en emot en socialdemokratisk regering och statsministern Göran Persson kallade 

LO för särintresse.830 Den försvagade socialdemokratiska hegemonin inom fack-

föreningsrörelsen medförde att LO inte längre hade samma motiv som tidigare att 

göra om invandrarna och anpassa dem till det fackliga medlemskapets tidigare 

villkor, d.v.s. socialdemokratisk sinnade.  

Den andra förklaringen är att LO inte kunde blunda för den negativa trenden 

av invandrarnas situation på arbetsmarknaden. Förvärvsarbetsfrekvensen bland 

utlandsfödda var fram till mitten av 1970-talet högre än för infödda svenskar, 

men de befann sig ofta inom branscher som hade svag konkurrenskraft och i den 

förändrade arbetsmarknadsstrukturen började många förlora sina arbeten under 

1980-talet.831 En process som sedan accelererade under 1990-talet.832 Detta sked-

                                                 
830 Demonstrationen gällde regeringens uppgörelse med centern om trygghetslagarna. LO 
hotade då att dra sitt stöd till partiet.  
831 Se exempelvis nationalekonomen Jan Ekbergs beräkningar i hans artikel ”Försämrad 
sysselsättning för invandrarna under 1980-talet” i Ekonomisk debatt, 1991, nr 2, s 132, 
som visar att sysselsättningen bland utländska medborgare dalade från en index på 120 (i 
relation till en index på 100 för infödda svenskar) under tidig efterkrigstid till en index 
på 99 år 1975 och sedan en index på 83 år 1989.  
832 Mellan åren 1991 och 1998 var exempelvis arbetslösheten betydligt högre bland in-
vandrare än bland svenskfödda. Medan arbetslösheten ökade dubbelt bland de infödda, 
så ökade det tredubbelt bland utlandsfödda och ännu mer bland utomnordisk födda 
(nordisk födda invandrare står för ungefär 40 procent för alla utlandsfödda). Hos kate-
gorin utlandsfödda var förvärvsfrekvensen 1998 hela 20 procent lägre än svenskfödda, 
54 respektive 74 procent. Detta skall jämföras med 71 respektive 82 procent 1991. Som 
Anders Kjellberg påpekar bör man ha i åtanke att det finns en stor och alltid pågående 
omsättning inom gruppen utlandsfödda då många av flyktinginvandrarna har mycket 
sämre förutsättningar på arbetsmarknaden än de arbetskraftsinvandrare som kom under 
tidig efterkrigstid. Se Kjellberg, Anders ”Facklig organisering och arbetsmarknad: margi-
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de samtidigt som förtroendet för politiska makthavare minskade.833 Anders Kjell-

berg, som har undersökt fackföreningsrörelsen under en längre tid, menar att 

man även inom fackföreningsrörelsen kunde iaktta en alltmer kritisk och prövan-

de inställning till fackligt medlemskap under 1990-talet.834 Mot bakgrund av in-

vandrarnas ökande utanförskap i samhället och på arbetsmarknaden fanns det 

ökande risker för att den invandrade delen av befolkningen skulle fastna i en un-

derklass position där de skulle vara beredda att tillämpa underbudskonkurrens på 

arbetsmarknaden och i desperation ta jobb under vilka villkor som helst.835 LO 

torde helt enkelt inte ha råd med en sådan utveckling. Den parallella förtroende-

krisen med bl.a. ökat ifrågasättande av det fackliga medlemskapet bland allmän-

heten kunde förvärra situationen och försvaga fackföreningsrörelsen ännu mer. I 

en sådan situation behövde LO mobilisera sina medlemmar för att försvara med-

lemmarnas gemensamma intressen. LO:s avtalssekreterare Hans Karlsson gav 

uttryck för detta i samband med 1996 års kongress när han förklarade att LO:s 

motiv i invandrarpolitiken inte var välgörenhet utan ett ”gemensamt egenintresse 

i att värna om goda förhållanden för alla.”836 LO behövde alltså värna om sina 

maktresurser och den viktigaste maktresursen torde nu, när förhållandet till par-

tiet försämrades, vara kollektivets gemensamma röst. Men detta krävde att orga-

nisationen inte bara talade om gemensamma intressen som tidigare utan reellt 

                                                                                                                                               
nalisering av ungdomar och invandrare?” i Tegle, Stig (red.) Har den svenska modellen 
överlevt krisen?: utvecklingstendenser i arbetslivet inför 2000-talet, Arbetslivsinstitutet, 
Stockholm 2000, s 57f.  
833 Forskningen talar om en allmän förtroendekris under 1990-talet parallellt med den 
ekonomiska krisen. Denna kris handlade om förtroendet för politiker och politiska insti-
tutioner i de flesta västerländska demokratierna. Detta fenomen förklaras ofta med hän-
visning till politiska, sociala och ekonomiska förändringar bl.a. till följd av ökad globali-
sering, ökad utbildningsnivå och skeptism bland en större allmänhet samt ökat besluts-
fattande på övernationell nivå. Se t.ex. Möller, Tommy Politikens meningslöshet – om 
misstro, cynism och utanförskap, Malmö 2000; Holmberg, Sören & Weibull, Lennart 
(red.) Ett missnöjt folk, Göteborg 1997; Nye, Joseph S., Zelikow Jr., Philip D. & King, 
David C., (red.) Why People don’t trust Government?, Cambridge Mass. 1997; Norris, 
Pippa (red.) Critical Citizens: Global Support for Democratic Government, Oxford 
1999. Statsvetaren Ylva Stubbergaard har sammanfattat konsekvenser av förtroendekri-
sen med sjunkande valdeltagande, sjunkande aktivitet och medlemskap i föreningar och 
partier, men också ökande brukardeltagande, ökad utomparlamentarisk aktivitet såsom i 
nya sociala rörelser, samt ökad politisk engagemang. Se Stubbergaard, Ylva ”Politisk 
deltagande relaterat till medborgarskap och medlemskap” i Neergaard & Stubbergaard 
(red.) 2000, s 19f. 
834 Kjellberg, Anders i Tegle, Stig (red.) 2000, s 55. 
835 Anders Neergaard för en liknande resonemang och menar att facket under 1990-talets 
lågkonjunktur var rädd för vad de arbetslösa invandrarna kunde ställa till med och att 
det därför fanns ett ökat behov av organisering av dem. Se Neergaard, Anders i Lind-
berg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus (red.) 2002; Neergaard, Anders i Neergaard, Anders 
(red.) SOU 2006: 60. 
836 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1996, s 767. 



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   341

 

 340

passa sig till gällande villkor. Vid ett flertal tillfällen påpekade LO att det var vik-

tigt att invandrarna medvetandegjordes om de fackliga traditionerna för att kun-

na kräva sina rättigheter i samhället och bli aktiva medborgare. Denna typ av 

anspelningar på ”integrationen” syns inte längre i källmaterialet, men det kan 

givetvis vara en konsekvens av källmaterialets ändrade karaktär som jag diskute-

rade i inledningen till detta kapitel. Däremot började LO använda sig av begrepp 

som ”nya svenskar” i stället för ”invandrare”. Detta språkbruk, som innehåller 

ett tydligare inkluderingssyfte, ökade successivt över tid. Om inkludering tidigare 

utgick från ett inlemmande av invandrarna i fackföreningsrörelsen, så betonades 

från mitten av 1990-talet en ambition att integrera invandrarna i samhället. Vad 

detta innebär är att LO inte lägre strävade efter att göra invandrarna till svenskar 

och särskilt inte till socialdemokratiska svenskar. Detta kan bero på den försva-

gade facklig-politiska relationen sedan rosornas krig i slutet av 1980-talet. LO:s 

lojalitet till partiet minskade successivt. 1996 demonstrerade LO för första gång-

en emot en socialdemokratisk regering och statsministern Göran Persson kallade 

LO för särintresse.830 Den försvagade socialdemokratiska hegemonin inom fack-

föreningsrörelsen medförde att LO inte längre hade samma motiv som tidigare att 

göra om invandrarna och anpassa dem till det fackliga medlemskapets tidigare 

villkor, d.v.s. socialdemokratisk sinnade.  

Den andra förklaringen är att LO inte kunde blunda för den negativa trenden 

av invandrarnas situation på arbetsmarknaden. Förvärvsarbetsfrekvensen bland 

utlandsfödda var fram till mitten av 1970-talet högre än för infödda svenskar, 

men de befann sig ofta inom branscher som hade svag konkurrenskraft och i den 

förändrade arbetsmarknadsstrukturen började många förlora sina arbeten under 

1980-talet.831 En process som sedan accelererade under 1990-talet.832 Detta sked-

                                                 
830 Demonstrationen gällde regeringens uppgörelse med centern om trygghetslagarna. LO 
hotade då att dra sitt stöd till partiet.  
831 Se exempelvis nationalekonomen Jan Ekbergs beräkningar i hans artikel ”Försämrad 
sysselsättning för invandrarna under 1980-talet” i Ekonomisk debatt, 1991, nr 2, s 132, 
som visar att sysselsättningen bland utländska medborgare dalade från en index på 120 (i 
relation till en index på 100 för infödda svenskar) under tidig efterkrigstid till en index 
på 99 år 1975 och sedan en index på 83 år 1989.  
832 Mellan åren 1991 och 1998 var exempelvis arbetslösheten betydligt högre bland in-
vandrare än bland svenskfödda. Medan arbetslösheten ökade dubbelt bland de infödda, 
så ökade det tredubbelt bland utlandsfödda och ännu mer bland utomnordisk födda 
(nordisk födda invandrare står för ungefär 40 procent för alla utlandsfödda). Hos kate-
gorin utlandsfödda var förvärvsfrekvensen 1998 hela 20 procent lägre än svenskfödda, 
54 respektive 74 procent. Detta skall jämföras med 71 respektive 82 procent 1991. Som 
Anders Kjellberg påpekar bör man ha i åtanke att det finns en stor och alltid pågående 
omsättning inom gruppen utlandsfödda då många av flyktinginvandrarna har mycket 
sämre förutsättningar på arbetsmarknaden än de arbetskraftsinvandrare som kom under 
tidig efterkrigstid. Se Kjellberg, Anders ”Facklig organisering och arbetsmarknad: margi-

 

 341
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började värna om dessa intressen. Ylva Waldemarson skriver att LO hade en ten-

dens att snarare skapa än att förvalta gemensamma intressen för att behålla med-

lemskåren intakt och att organisationen tog kvinnofrågorna på allvar när den 

interna sammanhållningen och rörelsens trovärdighet började ifrågasättas.837 Det 

stöd och den uppmuntran FAI fick kan sättas i en sådan kontext. 

Något som talar för detta är att LO veckorna före kongressen resonerade om 

hur samhället höll på att förändras och att gamla mål som full sysselsättning er-

satts med inflationsbekämpning och de fackliga kraven på generell välfärdspolitik 

började betraktas som uttryck för särintressen. De nya målen för samhällseko-

nomin ansågs medföra ”arbetslöshet och konkurrens mellan grupper i samhället 

om löner och jobb” och att detta utgjorde ”ett hot mot arbetarrörelsens grund-

läggande solidaritetsmål.”838 

När man skall diskutera FAI:s tillkomst bör man således ta hänsyn till den 

försvagade socialdemokratiska hegemonin inom fackföreningsrörelsen, den för-

ändrade synen på integration hos LO och organisationens försvagade position i 

samhället. Dessa faktorer tillsammans möjliggjorde en problematisering av den 

innersta gränsen. Man fick dock också draghjälp av andra förändringar i samhäl-

let, som den ekonomiska krisen och förtroendekrisen mot traditionella institutio-

ner i samhället. Trots dessa viktiga strukturella faktorer skall vi inte heller glöm-

ma enskilda aktörers agerande, såsom Jan Edlings stöd till FAI och drivkraften 

hos enskilda fackligt aktiva invandrare. Här bör man dock också ta hänsyn till 

den mångkulturella diskurs som mognade fram i samhället i stort, både inom 

forskningen och i det politiska livet under 1990-talet. Inte minst tolkar jag tillsät-

tandet av ett flertal utredningar inom invandrarområdet i början av 2000-talet 

som ett tecken på en förändring av diskursen under 1990-talet.839 

FAI bildades med stöd av LO, men mycket tyder på att det fanns ett starkt 

missnöje hos många fackligt aktiva invandrare. Källmaterialet innehåller spora-

diska missnöjesyttringar från tidigare decennier och Nunez beskriver en kontinui-

tet av missnöjen bland de kursdeltagare han mötte under sina dryga två decennier 

i LO-skolan på Runö.840 FAI:s uttalade mål pekar åt samma håll. Detta missnöje 

kan tolkas som en statusbrist i invandrarnas fackliga medlemskap eller icke-

erkännande av ett fullvärdigt medlemskap trots återkommande retoriska erkän-

nanden om ett fullvärdigt medlemskap.  

                                                 
837 Waldemarson, Ylva 2000, s 49f, 78f, 113, 116, 136, citat s 78f. 
838 LO-arkiv, Landssekretariatet protokoll 1996 06 03, se diskussionen om ”Manifest för 
folkrörelser i samverkan”. 
839 Se ovan fotnoterna 157 och 158!  
840 Nunez, Carlos 2007, s 150ff. 
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Den vanmakt som ett icke-erkännande, eller statusbrist i ett medlemskap, kan 

medföra beskrivs av filosofen Nancy Fraser teoretiskt i termer av identitetsstör-

ning. Hon utgår från enskilda medlemmars status som fullvärdiga medlemmar i 

den sociala interaktionen och menar att erkännande i grund och botten handlar 

om social status. Dess motsatts, icke-erkännandet, institutionaliseras enligt Fraser 

bl.a. via politiska åtgärder, administrativa förordningar, yrkesrutiner, via det civi-

la samhällets umgängesmönster samt i seglivade vanor och utkristalliserar sig i 

sociala praktiker.841 LO:s svårigheter att implementera sina invandrarpolitiska 

åtgärdsförslag på lokal nivå torde just bero på dessa seglivade vanor. Följaktligen 

innebär icke-erkännande, utifrån Frasers argumentation, en social underordning i 

bemärkelsen att vissa medlemmar hindras att delta i verksamheten som jämbör-

diga medlemmar med dem som innehar en högre position i den interna hierarkin. 

Detta innebär i sin tur att den, för att använda Mulinari och Neergaards begrepp, 

inkluderande underordning som förekommer inom den svenska fackföreningsrö-

relsen gentemot medlemmar med utländskt bakgrund har varit en form av institu-

tionaliserat utanförskap, och som sådan en allvarlig demokrati- och rättvisefråga.  

FAI bör mot denna bakgrund betraktas som en emancipationsrörelse, som i 

första hand kämpar för att uppnå likvärdigt fackligt medlemskap, men också i 

förlängningen av detta för en kamp för likvärdigt socialt, politiskt och civilt med-

borgarskap. En emancipationsrörelse för att bryta det institutionaliserade utan-

förskapet inom fackföreningsrörelsen. En kamp för att transformera demokratins 

villkor till att också gälla invandrare. Sett i detta perspektiv blir kärnpunkten i 

FAI, men också dess föregångare FIOS, inte en fråga om rättvis omfördelning av 

resurser mellan arbete och kapital som i en traditionell arbetarklassfråga, utan en 

”etnoklassfråga” där just erkännandet och statusbristen i det fackliga medlem-

skapet utgör grunderna. En fråga som inte i första hand förhandlas mellan arbets-

tagare och arbetsgivare utan inom gruppen arbetstagare; mellan etniskt svenska 

fackliga företrädare och fackföreningsmedlemmar med invandrarbakgrund, som 

anser att de inte får tillräckligt utrymme inom facket. Inte minst ser vi denna ”et-

noklassfråga” i FAI:s ambitioner att organisera sig över de traditionella social-

grupps- och klassgränserna. Skillnaden mellan FAI och FIOS är att LO denna 

gång stödjer försöken att bryta det institutionaliserade utanförskapet och inte 

motarbetar dem och att LO denna gång accepterat en ”annanhet” inom kåren.  

LO:s problematiserande av den innersta gränsen fortsatte i början av 2000-

talet. 1999 utsågs Maria-Paz Acchiardo som ansvarig tjänsteman för invandrar-

frågorna inom LO efter att Jan Edling lämnade sin post. Vid kongressen året efter 

                                                 
841 Fraser, Nancy ”Nytt tänkande kring erkännande” i Neergaard & Stubbergaard (red.) 
2000, s 197. 
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började värna om dessa intressen. Ylva Waldemarson skriver att LO hade en ten-
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837 Waldemarson, Ylva 2000, s 49f, 78f, 113, 116, 136, citat s 78f. 
838 LO-arkiv, Landssekretariatet protokoll 1996 06 03, se diskussionen om ”Manifest för 
folkrörelser i samverkan”. 
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840 Nunez, Carlos 2007, s 150ff. 
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841 Fraser, Nancy ”Nytt tänkande kring erkännande” i Neergaard & Stubbergaard (red.) 
2000, s 197. 
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bestämdes att fackföreningsrörelsen skulle starta projektet ”Kraftsamling för in-

tegration”, med målet att integrera invandrarna i arbetslivet och i den fackliga 

verksamheten. Inom ramen för detta projekt samarbetade LO med SCB för att 

kartlägga invandrarnas representation inom fackföreningsrörelsen, producera 

rapporter och dra igång olika projekt kopplade till den innersta gränsen.842 För 

att styra upp detta arbete tog man också fram ett styrdokument, ”LO:s platt-

form”, som till skillnad från tidigare invandrarpolitiska handlingsprogram var 

starkt inriktad på integration med budskapet att ”stärka och öka medvetenheten 

om alla människors lika värde och lika rätt samt motverka segregation och 

diskriminering” både i samhället, i arbetslivet och i den fackliga verksamheten.843 

Här ser vi således en klart förändrad inställning till den innersta gränsen, som 

visar att LO började ta problematiken på allvar i början av 2000-talet. I avsnittet 

nedan kommer vi att kunna följa denna utveckling mer visuellt med en del siffror. 

 

Facklig organisering och representation bland invandrare  

Det finns en tydlig tendens i den svenska befolkningsutvecklingen mot att en allt 

större andel av befolkningen har utländsk bakgrund. Detta inte bara därför att 

Sverige tillämpar en generös flyktingpolitik utan kanske i ännu högre grad därför 

att den invandrade delen av befolkningen föder fler barn och att allt fler barn 

födds genom blandäktenskap. Statistiskt placeras dessa barn i kolumnen ”ut-

ländsk bakgrund”. Nedanstående sammanställning över de senaste årens utveck-

ling visar tydligt denna tendens. Särskilt tydligt framträder den i en jämförelse 

mellan åren 2008 och 2009. 

 

                                                 
842 Se dessa rapporter på följande länk: 
www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/BC635690D75C0739C1256E67004FB559 Se 
också följande länk om LO:s integrations arbete 
www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/39842C61EBD22733C1256E76003777F12009-
12-02. 
843 LO, LOs plattform för att stärka och öka medvetenheten om alla människors lika 
värde och lika rätt samt motverka segregation och diskriminering, 2000. 

 

 345

Tabell 3: Befolkningsutveckling, svensk- och utländsk bakgrund 2002-2008 

 Utländsk  

bakgrund 

Svensk 

bakgrund 

Total befolkning Andel utländsk

bakgrund 

2002 1 357 197 7 569 866 8 927 063 15,20% 

2003 1 392 200 7 569 759 8 961 959 15,53% 

2004 1 425 205 7 572 416 8 997 621 15,84% 

2005 1 462 279 7 571 839 9 034 118 16,19% 

2006 1 526 177 7 587 080 9 113 257 16,75% 

2007 1 592 376 7 590 551 9 182 927 17,34% 

2008 1 661 003 7 595 344 9 256 347 17,94% 

2009 1 773 913 7 606 769 9 380 682 18,81% 

Källa: Bearbetningar av SCB databas ”Utländsk/svensk bakgrund” 

www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=BE0101, 2010-05-28 

 

Medan befolkningen med svensk bakgrund ökade med 11.425 personer mellan 

2008 och 2009 ökade befolkningen med utländsk bakgrund med 112. 910 perso-

ner. Denna utveckling innebär att LO kommer att rekrytera allt större andel av 

sina medlemmar bland människor med utländsk bakgrund då invandrarna van-

ligtvis hamnar inom LO-yrken. Intressant att jämföra, och som pekar på en sådan 

utveckling, är andelen utländsk bakgrund i befolkningen med andelen LO-

medlemmar med utländsk bakgrund. År 2003 hade 15,5 procent av landets be-

folkning en utländsk bakgrund. Denna siffra bland LO-medlemmar samma år var 

22 procent.844 Året efter var andelen 15,8 respektive 23 procent.845 I LO under-

sökningen Röster om facket från 2003 pekar utredarna Sven Nelander och Ingela 

Goding på samma förhållande.846 I tabell 4 nedan kan andelen medlemmar med 

utländsk bakgrund bland LO-medlemmarna följas från tidigt 1970-tal till tidigt 

2000-tal.   

 

                                                 
844 LO, ”Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2003” 
www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/BC635690D75C0739C1256E67004FB559 
2009-12-02.  
845 LO, ”Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004” 
www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/BC635690D75C0739C1256E67004FB559 
2009-12-02. 
846 Nelander, Sven & Goding, Ingela Röster om facket: Rapport nr 5, Stockholm 2003, s 
20 
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842 Se dessa rapporter på följande länk: 
www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/BC635690D75C0739C1256E67004FB559 Se 
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www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/39842C61EBD22733C1256E76003777F12009-
12-02. 
843 LO, LOs plattform för att stärka och öka medvetenheten om alla människors lika 
värde och lika rätt samt motverka segregation och diskriminering, 2000. 
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844 LO, ”Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2003” 
www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/BC635690D75C0739C1256E67004FB559 
2009-12-02.  
845 LO, ”Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004” 
www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/BC635690D75C0739C1256E67004FB559 
2009-12-02. 
846 Nelander, Sven & Goding, Ingela Röster om facket: Rapport nr 5, Stockholm 2003, s 
20 
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Tabell 4: Andelen LO-medlemmar med utländsk bakgrund i procent 

 Invandrare Varav födda utomlands

1973 9,8 - 

1974 6,9 - 

1978 13 - 

2000 19 12 

2003 22 14

2004 23 14

Källa: LO, Facklig invandrarinformation, 1976 (STULO utredningen, ARAB 2964: F21: 11); LO, 

Vem är aktiv i facket?, 1981, s 18; LO, Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 

2003; LO, Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004  

Anmärkning: Siffrorna från 1973 avser STULO-utredningens uppskattning av ”invandrare” base-

rad på en LO-enkät från 1973, siffrorna från 1974 avser samma utrednings uppskattning av ”in-

vandrare” baserat på uppgifter från förbunden. Förmodligen beror differensen på siffrorna på att 

förbunden och utredarna hade olika uppfattningar om en del av de nordiska invandrarna om 

huruvida dessa skulle betraktas som invandrare eller inte.  
 

Som ett resultat av LO:s samarbete med SCB utgavs år 2003 för första gången 

mer tillförlitlig statistik om den fackliga organisationsgraden bland invandrarna. 

Den utgick från födelseland och vistelsetid i Sverige och följdes upp två år senare. 

Det intressanta här är att skillnader i organisationsgraden är större mellan könen 

än mellan svenskfödda och utlandsfödda.  

I tabell 5 nedan kan organisationsgraden bland invandrare följas från 1978 

till 2005. Statistiken utgår tyvärr ifrån olika definitioner av invandrare och siff-

rorna är därför inte helt jämförbara, men de ger oss ändå en uppfattning om den 

historiska trenden. 
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Tabell 5: Organisationsgraden inom LO, 1978-2005 

 1978 1984/5 1992/93 2000/01 2003 2005

Utlandsfödda kvinnor 75     84,3 

> 10 år i Sverige (Norden)     89,1  

< 10 år i Sverige (Norden)     -  

> 10 år i Sverige (övriga Europa)     87,7  

< 10 år i Sverige (övriga Europa) 74,3  

> 10 år i Sverige (övriga världen) 81,9  

< 10 år i Sverige (övriga världen) 74  

Utlandsfödda män 78  77,6

> 10 år i Sverige (Norden) 89,7  

< 10 år i Sverige (Norden) -  

> 10 år i Sverige (övriga Europa) 86,2  

< 10 år i Sverige (övriga Europa)     83,4  

> 10 år i Sverige (övriga världen)     75,5  

< 10 år i Sverige (övriga världen)     79,5  

Svenskfödda kvinnor 67    83,8 82,7 

Svenskfödda män 79    81,2 77,8 

Infödda svenskar  85,2 84,8 80,1   

Första genrationsinvandrare   83,2     

Andra generationsinvandrare 78,6 76,8   

Utländska medborgare 77,2 67,2   

Födda i Finland 89,1   

Finska medborgare 82,6   

Födda utanför Norden 78,7   

Sydeuropeiska medborgare 82,8   

Övriga utomnordiska medborgare 72,2   

Naturaliserade 87,9 85,2 84   

LO samtliga 74    82 80 

Källa: LO, Vem är aktiv i facket, 1981, tabell 2 i tabellbilagan; SCB, Tema invandrare, 1991, s 

113; SCB, Politiska resurser och aktiviteter 1978-1994, 1996, tabell 4.2; SCB, Politiska resurser 

och aktiviteter 1992-2001, 2003, diagram 4.2; LO, Integration 2004: Fakta och kunskap, 2004, 

tablå 5; LO, Facklig organisationsgrad bland utlandsfödda, 2006 

Anmärkning: Övriga Europa inkluderar USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan. Siff-

rorna för 1992/93 och anger organisationsgraden inom samtliga fackliga organisationer.  

 

Organisationsgraden bland kvinnor var länge mycket lägre än männen, men från 

mitten av 1980-talet började kvinnorna organisera sig i högre utsträckning än 

männen. Denna utveckling gäller såväl utlandsfödda kvinnor som kvinnor födda i 

Sverige. Intressant är att utlandsfödda kvinnors organisationsgrad under hela pe-

rioden verkar ha varit högre än för kvinnor födda i Sverige. Det är däremot 

tvärtom för männen, men skillnaden där är inte så stor och inte heller har organi-
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Tabell 4: Andelen LO-medlemmar med utländsk bakgrund i procent 

 Invandrare Varav födda utomlands

1973 9,8 - 

1974 6,9 - 

1978 13 - 

2000 19 12 

2003 22 14

2004 23 14

Källa: LO, Facklig invandrarinformation, 1976 (STULO utredningen, ARAB 2964: F21: 11); LO, 

Vem är aktiv i facket?, 1981, s 18; LO, Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 

2003; LO, Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004  

Anmärkning: Siffrorna från 1973 avser STULO-utredningens uppskattning av ”invandrare” base-

rad på en LO-enkät från 1973, siffrorna från 1974 avser samma utrednings uppskattning av ”in-

vandrare” baserat på uppgifter från förbunden. Förmodligen beror differensen på siffrorna på att 

förbunden och utredarna hade olika uppfattningar om en del av de nordiska invandrarna om 

huruvida dessa skulle betraktas som invandrare eller inte.  
 

Som ett resultat av LO:s samarbete med SCB utgavs år 2003 för första gången 

mer tillförlitlig statistik om den fackliga organisationsgraden bland invandrarna. 

Den utgick från födelseland och vistelsetid i Sverige och följdes upp två år senare. 

Det intressanta här är att skillnader i organisationsgraden är större mellan könen 

än mellan svenskfödda och utlandsfödda.  

I tabell 5 nedan kan organisationsgraden bland invandrare följas från 1978 

till 2005. Statistiken utgår tyvärr ifrån olika definitioner av invandrare och siff-

rorna är därför inte helt jämförbara, men de ger oss ändå en uppfattning om den 

historiska trenden. 
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Tabell 5: Organisationsgraden inom LO, 1978-2005 

 1978 1984/5 1992/93 2000/01 2003 2005

Utlandsfödda kvinnor 75     84,3 

> 10 år i Sverige (Norden)     89,1  

< 10 år i Sverige (Norden)     -  

> 10 år i Sverige (övriga Europa)     87,7  

< 10 år i Sverige (övriga Europa) 74,3  

> 10 år i Sverige (övriga världen) 81,9  

< 10 år i Sverige (övriga världen) 74  

Utlandsfödda män 78  77,6

> 10 år i Sverige (Norden) 89,7  

< 10 år i Sverige (Norden) -  

> 10 år i Sverige (övriga Europa) 86,2  

< 10 år i Sverige (övriga Europa)     83,4  

> 10 år i Sverige (övriga världen)     75,5  

< 10 år i Sverige (övriga världen)     79,5  

Svenskfödda kvinnor 67    83,8 82,7 

Svenskfödda män 79    81,2 77,8 

Infödda svenskar  85,2 84,8 80,1   

Första genrationsinvandrare   83,2     

Andra generationsinvandrare 78,6 76,8   

Utländska medborgare 77,2 67,2   

Födda i Finland 89,1   

Finska medborgare 82,6   

Födda utanför Norden 78,7   

Sydeuropeiska medborgare 82,8   

Övriga utomnordiska medborgare 72,2   

Naturaliserade 87,9 85,2 84   

LO samtliga 74    82 80 

Källa: LO, Vem är aktiv i facket, 1981, tabell 2 i tabellbilagan; SCB, Tema invandrare, 1991, s 

113; SCB, Politiska resurser och aktiviteter 1978-1994, 1996, tabell 4.2; SCB, Politiska resurser 

och aktiviteter 1992-2001, 2003, diagram 4.2; LO, Integration 2004: Fakta och kunskap, 2004, 

tablå 5; LO, Facklig organisationsgrad bland utlandsfödda, 2006 

Anmärkning: Övriga Europa inkluderar USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan. Siff-

rorna för 1992/93 och anger organisationsgraden inom samtliga fackliga organisationer.  

 

Organisationsgraden bland kvinnor var länge mycket lägre än männen, men från 

mitten av 1980-talet började kvinnorna organisera sig i högre utsträckning än 

männen. Denna utveckling gäller såväl utlandsfödda kvinnor som kvinnor födda i 

Sverige. Intressant är att utlandsfödda kvinnors organisationsgrad under hela pe-

rioden verkar ha varit högre än för kvinnor födda i Sverige. Det är däremot 

tvärtom för männen, men skillnaden där är inte så stor och inte heller har organi-
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sationsgraden förändrats särskilt mycket mellan 1978 och 2005. Organisations-

granden år 2005 toppades av utlandsfödda kvinnor. Invandrare från de nordiska 

länderna visar en högre facklig anslutning än invandrare utanför Norden. Natu-

raliserade invandrare, d.v.s. invandrare som har blivit svenska medborgare, har 

en tendens att organiserade sig i högre utsträckning än infödda svenskar. Bosätt-

ningstiden i landet verkar ha en positiv effekt på facklig anslutning förutom för 

män som invandrat från länder utanför Europa, USA, Kanada, Australien, Nya 

Zeeland eller Japan. Organisationsgraden bland dessa män verkar sjunka efter tio 

år i landet. En förklaring kan vara egenföretagsamhet. I början av 1990-talet och 

fram till början av 2000-talet minskade organisationsgraden bland utländska 

medborgare med drygt 10 procentenheter. Förklaringen torde vara en kombina-

tion av ny invandring och att många invandrare efter en tid väljer att bli svenska 

medborgare.  

Invandrarna finns i alla fackförbund, men Fastighetsanställdas förbund och 

Hotell och Restauranganställdas förbund där över 40 procent av medlemmarna 

hade utländsk bakgrund under 2000-talet utmärker sig särskilt. I tabell 6 kan vi 

se utvecklingen från 1970-talets början fram 2004. 

 

Tabell 6: Andelen invandrare/utländsk bakgrund i de större fackförbunden 

 1973 1974 2003 2004 

Fastighets 18,2 9,8 41 45 

Hotell- och restaurang 16,8 17,9 38 43 

Livs 13,0 7,7 30 31 

Industri - - 28 30 

Metall 15,3 14,0 25 26 

Kommunal 6,9 4,1 22 22 

Handels 3,8 1,9 21 22 

Beklädnads 24,3 14,7 - - 

Fabriks 14,6 10,6 - - 

Källa: LO, Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2003; LO, Andelen medlemmar i 

facket med utländsk bakgrund 2004; LO, Facklig invandrarinformation, 1976 (STULO utred-

ningen, ARAB 2964: F21: 11) 

Anmärkning: Siffror från 1973 avser STULO utredningens uppskattning av ”invandrare” baserad 

på en LO-enkät från 1973, siffror från 1974 avser samma utrednings uppskattning av ”invandra-

re” baserat på uppgifter från förbunden. Förmodligen beror den stora differensen i siffrorna på att 

förbunden och utredarna hade olika uppfattningar om en del av de nordiska invandrarna. 

Beklädnads- och Fabriksarbetareförbunden gick 1993 samman och bildade Industrifacket.  
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Tabellerna 3 och 4 visar att invandrarna proportionellt utgör en större andel av 

LO-medlemmar från början av 2000-talet. Trots detta finns påtagliga skillnader i 

fördelningen av förtroendeuppdrag. Om man i SCB:s undersökning ”Fackliga 

aktiviteter” jämför perioden mellan 1992/93 och 2000/01 ser man att det är be-

tydligt färre invandrare som har förtroendeuppdrag i jämförelse med infödda 

svenskar: Medan 9,8 procent av infödda svenskar (10,9 procent för män och 8,8 

procent för kvinnor) hade förtroende uppdrag vid årsskiftet 2000/01 var denna 

siffra 4,8 procent för naturaliserade invandrare (6,8 procent för män och 2,6 pro-

cent för kvinnor) och 3,2 procent för utländska medborgare (2,2 procent för män 

och 4,4 procent för kvinnor). Under perioden sjönk andelen infödda svenskar 

som hade förtroendeuppdrag med 1,6 procent. För invandrare var nedgången 

betydligt högre: 3,9 procent för naturaliserade invandrare och 3 procent för ut-

ländska medborgare.847 Ur ett genusperspektiv är det intressant att iaktta att 

kvinnor med utländskt medborgarskap är mer aktiva än män, medan det är 

tvärtom för gruppen naturaliserade invandrare.  

Om man jämför fördelningen av förtroendeuppdrag med andelen aktiva med-

lemmar kan man få en koefficientsiffra som anger sannolikheten att få förtroende 

uppdrag. Ju närmare 1,0 desto större sannolikhet att få förtroendeuppdrag och ju 

längre bort från 1,0 desto mindre sannolikhet. Utvecklingen mellan 1992/93 och 

2000/01 beskrivs i tabell 7 nedan.   

 

Tabell 7: Andel aktiva och förtroendeuppdrag, samt koefficientsiffra 1992-2001 

 1992/93 2000/01 

Infödda svenska som har förtroende uppdrag 11,4 % 9,8 % 

Naturaliserade invandrare som har förtroende uppdrag 8,7 % 4,8 % 

Utländska medborgare som har förtroende uppdrag 6,2 % 3,2 % 

Andel medlemmar med förtroende uppdrag (samtliga) 11 % 9,3 % 

Aktiva medlemmar, infödda svenska 14 % 11,4 % 

Aktiva medlemmar, naturaliserade invandrare 12,9 % 6,6 % 

Aktiva medlemmar, utländska medborgare 9,2 % 6,1 % 

Andel aktiva medlemmar (samtliga) 13,7 % 10,9 % 

Koefficientsiffra, infödda svenskar 1,228 1,163 

Koefficientsiffra, naturaliserade invandrare 1,483 1,375 

Koefficientsiffra, utländska medborgare 1,484 1,906 

Koefficientsiffra, samtliga 1,245 1,172 

Källa: SCB, Politiska resurser och aktiviteter 1978-1994, 1996, tabell 4.2; SCB, Politiska resurser 

och aktiviteter 1992-2001, 2003, tabell 4.1 

Anmärkning: Siffrorna anger andel aktiva och förtroendeuppdrag inom samtliga fackliga organi-

sationer.  
                                                 
847 SCB, Politiska resurser och aktiviteter 1992 – 2001, Stockholm 2003, tabell 4.2. 



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   349

 

 348
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Tabellerna 3 och 4 visar att invandrarna proportionellt utgör en större andel av 

LO-medlemmar från början av 2000-talet. Trots detta finns påtagliga skillnader i 

fördelningen av förtroendeuppdrag. Om man i SCB:s undersökning ”Fackliga 

aktiviteter” jämför perioden mellan 1992/93 och 2000/01 ser man att det är be-
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siffra 4,8 procent för naturaliserade invandrare (6,8 procent för män och 2,6 pro-

cent för kvinnor) och 3,2 procent för utländska medborgare (2,2 procent för män 

och 4,4 procent för kvinnor). Under perioden sjönk andelen infödda svenskar 

som hade förtroendeuppdrag med 1,6 procent. För invandrare var nedgången 

betydligt högre: 3,9 procent för naturaliserade invandrare och 3 procent för ut-

ländska medborgare.847 Ur ett genusperspektiv är det intressant att iaktta att 

kvinnor med utländskt medborgarskap är mer aktiva än män, medan det är 

tvärtom för gruppen naturaliserade invandrare.  

Om man jämför fördelningen av förtroendeuppdrag med andelen aktiva med-

lemmar kan man få en koefficientsiffra som anger sannolikheten att få förtroende 

uppdrag. Ju närmare 1,0 desto större sannolikhet att få förtroendeuppdrag och ju 

längre bort från 1,0 desto mindre sannolikhet. Utvecklingen mellan 1992/93 och 

2000/01 beskrivs i tabell 7 nedan.   

 

Tabell 7: Andel aktiva och förtroendeuppdrag, samt koefficientsiffra 1992-2001 

 1992/93 2000/01 

Infödda svenska som har förtroende uppdrag 11,4 % 9,8 % 

Naturaliserade invandrare som har förtroende uppdrag 8,7 % 4,8 % 

Utländska medborgare som har förtroende uppdrag 6,2 % 3,2 % 

Andel medlemmar med förtroende uppdrag (samtliga) 11 % 9,3 % 

Aktiva medlemmar, infödda svenska 14 % 11,4 % 

Aktiva medlemmar, naturaliserade invandrare 12,9 % 6,6 % 

Aktiva medlemmar, utländska medborgare 9,2 % 6,1 % 

Andel aktiva medlemmar (samtliga) 13,7 % 10,9 % 

Koefficientsiffra, infödda svenskar 1,228 1,163 

Koefficientsiffra, naturaliserade invandrare 1,483 1,375 

Koefficientsiffra, utländska medborgare 1,484 1,906 

Koefficientsiffra, samtliga 1,245 1,172 

Källa: SCB, Politiska resurser och aktiviteter 1978-1994, 1996, tabell 4.2; SCB, Politiska resurser 

och aktiviteter 1992-2001, 2003, tabell 4.1 

Anmärkning: Siffrorna anger andel aktiva och förtroendeuppdrag inom samtliga fackliga organi-

sationer.  
                                                 
847 SCB, Politiska resurser och aktiviteter 1992 – 2001, Stockholm 2003, tabell 4.2. 
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Tabellen ovan talar om för oss att andelen förtroendevalda och aktiva har sjunkit 

bland samtliga grupper, men att sannolikheten att få förtroendeuppdrag ökat nå-

got för infödda svenskar, lite mer för naturaliserade svenskar, men sjunkit dras-

tiskt för utländska medborgare mellan åren 1992/93 och 2000/01. Förklaringen 

till den generella minskningen bland aktiva medlemmar och förtroendevalda bor-

de vara förtroendekrisen under 1990-talet, vilket också märks i den fackliga or-

ganisationsgraden (se tabell 5 ovan). Den enda variabel som bryter mönster i ta-

bell 7 är koefficientsiffran för ”gruppen” utländska medborgare. Förklaringen 

torde vara en kombination av den stora omsättningen av invandring under 1990-

talet och att många av de tidigare utländska medborgarna valde att bli svenska 

medborgare och att denna ”grupp” således fylldes med nyanlända flyktingar.  

SCB:s rapport ”Politiska resurser och aktiviteter” ingår i serien Levnadsför-

hållanden och myndigheten har inte tagit fram en senare version efter 2001. Det 

är därför svårt att följa upp dessa intressanta siffror under 2000-talet, särskilt 

med tanke på följderna av FAI:s verksamhet.848 LO anger dock på sin hemsida att 

av de 175.000 fackligt förtroendevalda år 2005 var 15.000 födda utomlands.849 

Detta innebär att 8,57 procent av de förtroendevalda inom organisationen var 

födda utomlands detta år. Om parametern utlandsfödda kan antas att någorlun-

da motsvara parametrarna naturaliserade invandrare och utländska medborgare 

tillsammans i tabell 7 ovan, blir siffrorna tämligen jämförbara. Det skulle innebä-

ra en ökning från 8 till 8,57 procent från 2001 till 2005, vilket kan tolkas som en 

uppåtgående trend under 2000-talet. Trots denna positiva utveckling innebär 

8,57 procent förtroendevalda år 2005 i relation till de 14 procent av LO med-

lemmar som var födda utomlands 2004 (se tabell 4 ovan) ändå en underrepresen-

tation. En jämlik representation skulle innebära att 40.250 av LO:s 175.000 för-

troendevalda, räknat utifrån 23 procent LO-medlemmar med utländsk bakgrund. 

Intressant är att LO-utredningen Röster om facket och jobbet visar att så mycket 

som 40.000 utlandsfödda LO-medlemmar säger att de kan tänka sig att ta fack-

                                                 
848 De definitioner eller parametrar som SCB har använt på invandrare – naturaliserade 
invandrare och utländska medborgare – ger inte en helhetsbild då andra generationens 
invandrare, som också drabbas av segmentering och rasifierande processer på arbets-
marknaden, inte inkluderas i statistiken. I början av 2000-talet ändrade SCB dock sin 
definitionen av invandrare och började använda parametern utländsk bakgrund. Mot 
den bakgrunden kommer myndighetens nästa rapport av ”Politiska resurser och aktivite-
ter” bli intressant och ge en mer verklighetsförankrad bild. 
849 www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/09B183037C174E25C1256FD3003E4FE4 
2010-01-13. 
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ligt uppdrag om de blir tillfrågade. De som visade störst intresse för fackliga upp-

drag var enligt utredningen de utlandsfödda kvinnorna (se tabell 8 nedan).850  

 
Tabell 8: Andelen LO-medlemmar med fackligt uppdrag och kvinnor som kunde tänka 

sig ha fackligt uppdrag, 2003 

 Har fackligt uppdrag Kan tänka sig fackligt uppdrag

Födda i Sverige, kvinnor 9 23

Födda i övriga Norden, kvin-

nor 

13 22

Födda utanför Norden, kvin-

nor 

6 37

Födda i Sverige, män 15 -

Födda i övriga Norden, män 8 -

Födda utanför Norden, män 15 - 

Källa: LO, Integration 2004: Fakta och kunskap, 2004, diagram 6 och 7 

Anmärkning: Eftersom frågan om man kunde tänka sig fackligt uppdrag inte ställdes till män går 

det tyvärr inte att göra en jämförelse mellan könen. 

 

Tabellen visar att andelen LO medlemmar som hade förtroendeuppdrag år 2003 

var störst bland män födda i Sverige och utanför Norden tätt följd av kvinnor 

födda i övriga Norden. Den grupp som hade lägst andel med förtroendeuppdrag 

var kvinnor födda utanför Norden, den grupp som visade störst intresse för att 

åta sig fackliga uppdrag. De utomnordiska kvinnornas intresse motsäger därför 

delvis Heléne Thomssons tes att den låga fackliga aktiviteten bland utländska 

kvinnor skulle bero på bristfälligt engagemang inom denna grupp.851 

Förekomsten av förtroendevalda med utländsk bakgrund högre upp i den 

fackliga hierarkin har dock varit mer sällsynt.852 Osman Aytar framhåller att in-

vandrare var så gott som frånvarande bland experter och ombudsmän inom LO i 

slutet av 1990-talet. Med hänvisning till en undersökning som nyhetsbyrån TT 

genomförde 2003, hävdar han, att det endast var drygt en procent invandrare 

bland 313 ordinarie styrelseledamöter i 21 undersökta förbund, både arbetstagar- 

och arbetsgivarorganisationer (därav samtliga LO-förbund).853 Min genomgång 

av de 14 LO-förbundens styrelser visar att 11 av 187 ordinarie ledamöter, eller 

                                                 
850 Nelander, Sven & Goding, Ingela Röster om facket: Rapport nr 5, Stockholm 2003, s 
92. Se också LO, Integration 2004: Fakta och kunskap, Stockholm 2004, s 42. 
851 Thomsson, Heléne ”Invandrade kvinnor och facket – en kärlekshistoria med förhin-
der” i Sverke, Magnus & Hellgren, Johnny (red.) 2002. 
852 Se Knocke, Wuokko i Arbetarhistoria, 1997, nr 82, s 7f. 
853 Aytar, Osman 2007, s 22. Se också Herulf, Jeanette, ”Få invandrare i facket topp” i 
Dagens Arbete 2003-05-06 
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848 De definitioner eller parametrar som SCB har använt på invandrare – naturaliserade 
invandrare och utländska medborgare – ger inte en helhetsbild då andra generationens 
invandrare, som också drabbas av segmentering och rasifierande processer på arbets-
marknaden, inte inkluderas i statistiken. I början av 2000-talet ändrade SCB dock sin 
definitionen av invandrare och började använda parametern utländsk bakgrund. Mot 
den bakgrunden kommer myndighetens nästa rapport av ”Politiska resurser och aktivite-
ter” bli intressant och ge en mer verklighetsförankrad bild. 
849 www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/09B183037C174E25C1256FD3003E4FE4 
2010-01-13. 
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ligt uppdrag om de blir tillfrågade. De som visade störst intresse för fackliga upp-

drag var enligt utredningen de utlandsfödda kvinnorna (se tabell 8 nedan).850  

 
Tabell 8: Andelen LO-medlemmar med fackligt uppdrag och kvinnor som kunde tänka 

sig ha fackligt uppdrag, 2003 

 Har fackligt uppdrag Kan tänka sig fackligt uppdrag

Födda i Sverige, kvinnor 9 23

Födda i övriga Norden, kvin-

nor 

13 22

Födda utanför Norden, kvin-

nor 

6 37

Födda i Sverige, män 15 -

Födda i övriga Norden, män 8 -

Födda utanför Norden, män 15 - 

Källa: LO, Integration 2004: Fakta och kunskap, 2004, diagram 6 och 7 

Anmärkning: Eftersom frågan om man kunde tänka sig fackligt uppdrag inte ställdes till män går 

det tyvärr inte att göra en jämförelse mellan könen. 
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slutet av 1990-talet. Med hänvisning till en undersökning som nyhetsbyrån TT 

genomförde 2003, hävdar han, att det endast var drygt en procent invandrare 

bland 313 ordinarie styrelseledamöter i 21 undersökta förbund, både arbetstagar- 
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850 Nelander, Sven & Goding, Ingela Röster om facket: Rapport nr 5, Stockholm 2003, s 
92. Se också LO, Integration 2004: Fakta och kunskap, Stockholm 2004, s 42. 
851 Thomsson, Heléne ”Invandrade kvinnor och facket – en kärlekshistoria med förhin-
der” i Sverke, Magnus & Hellgren, Johnny (red.) 2002. 
852 Se Knocke, Wuokko i Arbetarhistoria, 1997, nr 82, s 7f. 
853 Aytar, Osman 2007, s 22. Se också Herulf, Jeanette, ”Få invandrare i facket topp” i 
Dagens Arbete 2003-05-06 
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5,9 procent, hade utländsk bakgrund år 2008.854 Även om detta fortfarande är 

långtifrån en jämlikt representation innebär det en markant ökning. En liknande 

utveckling kan iakttas när det gäller ombuden till LO-kongresserna. I tabell 9 

nedan kan man följa den utvecklingen sedan början av 1970-talet. Jag har också 

tagit med andelen kvinnlig representation i denna tabell som jämförelsemått på 

utvecklingen av representationen. 

 

Tabell 9: Antal kongress ombud med utländsk bakgrund 

 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2000 2004 2008

Ombud med  

utländsk bakgrund 

0 4 5 11 11 10 18 23 38 

Ombud med ut-

ländsk bakgrund, % 

0 1,3 1,7 3,7 3,7 3,3 6 7,7 12,7 

Kvinnliga ombud 39 54 75 81 78 117 114 118 126 

Kvinnlig representa-

tion, % 

13 18 25 27 26 39 38 39 42 

Källa: Deltagarregister i kongressprotokollen 1971-2008 

Anmärkning: Statistiken har tagits fram genom en sammanräkning av antal personnamn med för- 

eller efternamn, som på tydligt sätt skiljde sig från svenska namn. Det finns risk för att denna 

sammanräkning inkluderar svenska män och kvinnor gifta med män eller kvinnor med utländsk 

bakgrund och tagit dessas efternamn. Likaså finns det risk för att invandrare som har bytt för- 

och efternamn till svenska namn fallits bort. 

 

Statistiken ovan visar sammantaget ett ökat intresse för fackligt arbete bland in-

vandrarna, men också ökat representation från andra hälften av 1990-talet. Den 

ökade representationen syns även uppåt i den fackliga hierarkin. Vilken betydelse 

”uppdraget” och FAI har haft på denna utveckling går inte att uttyda från käll-

materialet. Utveckling under 2000-talet kan tolkas som en gradvis övergång från 

inkluderande underordning till en ny praktik som innehåller en seriösa jämlik-

hetsambitioner.855 

                                                 
854 Denna statistik har tagits fram genom en sammanräkning av antal styrelseledamöter 
med för- eller efternamn, som på tydligt sätt skiljde sig från svenska namn och utifrån 
förbundens verksamhetsberättelser för 2008. En anmärkning som kan göras är att svens-
ka män och kvinnor gifta med män eller kvinnor med utländsk bakgrund och tagit dessas 
efternamn har inkluderats i statistiken. Likaså har invandrare som har bytt för- och ef-
ternamn till svenska namn fallits bort.  
855 Denna utveckling i invandrarnas representation bekräftas på lokal nivå av Björn 
Horgbys studie om kampen om facket i Norrköping. Horgby menar att det var först på 
1990-talet som den etniska underordningen började ändras och invandrare väljas bli 
valda till förtroende poster. Dessförinnan underordnades de fackligt organiserade in-
vandrarna i Norrköping i de fackliga organisationerna och hade små möjligheter att bli 
valda fackliga representanter. Se Horgby, Björn Kampen om facket, under publicering. 
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Anledningen till denna utveckling torde återigen sökas i det viktiga faktum att 

LO är en intresseorganisation och som sådan blir det viktigt att vårda de maktre-

surser man har. Att ha invandrarna som en underklass i arbetsmarknadens perife-

ri eller utan någon större representation inom fackföreningsrörelsen skulle för-

sämra LO:s maktposition på arbetsmarknaden, särskilt i en tid då LO:s rekryte-

ringsbas för nya medlemmar blir mer och mer mångkulturellt. Efter den föränd-

rade maktpositionen till följd av rosornas krig i slutet av 1980-talet hade LO inte 

råd med att tappa ytterligare mark. Som Ylva Waldemarson påpekat i sin av-

handling valde LO att ta de kvinnliga medlemmarna och deras krav på allvar 

först när man insåg att både den inre sammanhållningen och den fackliga politi-

kens trovärdighet kunde riskeras.856 På liknande sätt hotades LO:s såväl trovär-

dighet, till följd av den förändrade invandrarpolitiska diskursen från mitten av 

1990-talet, som dess inre sammanhållning då andelen invandrare ökade propor-

tionellt mest bland medlemmarna, om organisationen inte gjorde något åt pro-

blematiken i den innersta gränsen. Som Hans Karlsson påpekade under 1996 års 

kongress var LO:s utgångspunkt inte bara en fråga om rättvisa och solidaritet 

utan också en fråga om det fackliga egenintresset.857 

 

Sammanfattande analys 

I början av 1980-talet skedde en omorganisation av LO-kansliet för att skapa 

klarare gränser mellan olika avdelningar och enheter. Invandrarfrågorna som dit-

tills behandlats av arbetsmarknadspolitiska enheten hamnade i den nya omorga-

niseringen under socialpolitiska enheten. Det tidigare invandrarrådet omvandla-

des i samband med detta till invandrar- och migrationspolitiska utskottet 1982. 

Sett utifrån de frågor som diskuteras i denna avhandling, blev omorganiseringens 

största påverkan att större fokus började läggas på integrationsfrågor. Det går 

dock inte, utifrån källmaterialet, att med säkerhet säga om denna förändring var 

genomtänkt, eller om den trädde fram p.g.a. källmaterialets ändrade karaktär och 

inte heller om det var ökade främlingsfientliga attityder i samhället som tvingade 

fram konkreta ställningstaganden från LO.  

Kontentan är dock att integrationsfrågorna blev mer synliga. Detta kan tyckas 

vara en logisk följd av att LO under 1970-talet hade uppnått den restriktivitet vid 

den yttre gränsen som organisationen strävat efter under en längre tid. När ar-

betskraftsinvandringen således var under facklig kontroll, torde det ha underlättat 

en fortsättning på den progressiva invandrarpolitiska linje som organisationen 

                                                 
856 Waldemarson, Ylva 2000, s 34f. 
857 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1996, s 767. 
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856 Waldemarson, Ylva 2000, s 34f. 
857 Protokoll vid Landsorganisationens kongress 1996, s 767. 
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hade startat under 1970-talet och kräva bättre förutsättningar för invandrarnas 

integration i samhället. Detta engagemang syntes i synnerhet i ställningstagande-

na rörande SFI-utbildningen och dubbelt medborgarskap, men också i engage-

manget mot den ökade främlingsfientligheten i samhället från mitten av 1980-

talet.  

Under 1980-talet började invandrarfrågorna i större utsträckning pekas ut 

som integrationsfrågor av LO, men detta betydde inte att organisationen var be-

redd att släppa kontrollen över den yttre gränsen. Källmaterialet visar tydligt att 

kraven på en restriktiv invandringspolitik fortfarande var aktuella, både när det 

gällde arbetskraftsinvandring och flykting- och anhöriginvandring. LO fortsatte 

således att värna om den yttre gränsen genom att försöka behålla gamla inarbeta-

de strukturer som gav fackföreningsrörelsen möjlighet att kontrollera invandring-

en. Dessa försök att slå vakt om redan uppnådda resultat framkommer särskilt då 

myndigheterna ville effektivisera arbetsrutinerna i samband med hantering av 

tillståndsärenden för tidsbegränsade arbetstillstånd.  

Eftersom man fått kontroll över den yttre gränsen och då konjunkturen vände 

uppåt i slutet av 1980-talet tyckts man inom LO ha upplevt invandrarfrågan som 

löst. Under denna period var invandringen historiskt låg. Även om arbetslösheten 

bland den invandrade befolkningen var högre än genomsnittet så var den relativt 

låg och SFI-frågan hade fått en lösning i och med kommunernas övertagande av 

utbildningen. Detta gjorde att LO tog ett historiskt beslut och integrerade det som 

tidigare inom organisationen kallades för ”invandrarfrågorna” med den övriga 

verksamheten och invandrar- och migrationspolitiska utskottet lades ner.  

När den ekonomiska konjunkturen återvände neråt och invandringen dras-

tiskt ökade till följd av politiska oroligheter i öst- och sydöstra Europa i början av 

1990-talet fick ”invandrarfrågorna” återigen större aktualitet inom LO. Den 

ekonomiska krisen kom att drabba invandrarna, särskilt de nyanlända, i betydligt 

högre utsträckning än övriga befolkningen. Krisen ledde också till en utbredning 

av den svarta arbetsmarknaden då många invandrare tog jobb under omständig-

heter som inte var acceptabla för fackföreningsrörelsen. Denna utveckling ledde 

till att frågor om integration och mångfald började ses i en vidare samhällelig 

kontext inom LO, vilket är att betrakta som en positiv utveckling i relation till 

den passiva assimileringsinställningen (anpassningspolitiken) under efterkrigsti-

dens första decennier som under 1970-talet byttes ut till en retorisk diskussion 

om mångfald där den fackliga invandrarpolitiken gick ut på en aktiv överföring 

av svensk facklig skötsamhetskultur till invandrarna. Den ändrade inställningen 

ledde också till en utvidgning av den inre gränsen till att omfatta också invand-
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rarpolitiken i samhället. En annan nyhet för denna period är att invandrarkvin-

nornas utsatta situation började uppmärksammas av LO för första gången. 

Vidare började LO under andra hälften av 1990-talet för första gången pro-

blematisera den innersta gränsen. Under en relativ kort tid, från slutet av 1990-

talet till mitten av 2000-talet, skedde en markant ökning av invandrarnas repre-

sentation inom fackföreningsrörelsen. Statistiskt skulle man kunna säga att detta 

var en logisk följd av att den ökande andelen invandrare bland befolkningen och 

den relativt sett större ökningen av medlemmar med utländsk bakgrund inom 

LO. Men LO förändrade också sin syn på invandrarproblematiken som sådan. 

Man kunde inte längre blunda för det ökande utanförskapet för invandrarna, 

både på arbetsmarknaden och i samhället. Att tillåta framväxten av en underklass 

av invandrare stämde inte med jämlikhetsidealet samtidigt som det kunde miss-

gynna den egna organisationen och riskera både dess interna sammanhållning och 

trovärdighet. Nu sattes fokus på de diskriminerande processer som fördjupade 

utanförskapet och skapade en etnisk skiktning både i samhället, på arbetsmark-

naden och inom fackföreningsrörelsen. Efter 1996 års kongress tog LO-ledningen 

initiativ till en ny form av facklig utbildning för invandrarna, gav sitt åt nätverket 

FAI som kursdeltagarna bildade, startade projektet kraftsamling, och försökte 

skapa större utrymme för invandrarnas fackliga representation för att hantera 

den demokratiska ojämlikhet som drabbade invandrarna inom rörelsen. Detta 

resulterade i en ökad representation av invandrare bland förtroendevalda, både 

på lokal och på central nivå, inte minst syntes detta i representationen i förbun-

dens styrelser och bland kongressombuden. Därmed inte sagt att problemet är 

löst. Trots den ökade representationen är fördelning av förtroendeposter fortfa-

rande långtifrån demokratisk. Värt att påpeka är också att det framför allt är de 

nordiska och latinamerikanska invandrarna som är representerade på förtroende-

poster.  

Det nätverk som bildades bland fackligt aktiva invandrare, FAI, har ett uttalat 

mål att bryta den etniska diskrimineringen och förbättra invandrarnas integration 

i samhället och inom fackföreningsrörelsen. Till skillnad från exemplen FIOS och 

andra missnöjesyttringar bland invandrarna under 1960- och 1970-talen får FAI 

starkt stöd av LO. FAI bildades emellertid i nära anslutning till LO och har ut-

tryckligen sagt att nätverket inte är en särorganisering och att det kommer att 

lösas upp när invandrarnas integration inom fackförningsrörelsen anses tillfreds-

ställande. I det avseendet utgör FAI inte risk för LO:s position bland invandrade 

arbetare.  
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rarpolitiken i samhället. En annan nyhet för denna period är att invandrarkvin-
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KAPITEL 10  

ETT NYTT MILLENNIUM OCH NYA UTMANINGAR 
 
Sveriges medlemskap i EU från 1995 innebar att den yttre gränsen öppnades för 

medborgare i unionens medlemsstater i enlighet med unionens princip om fri rör-

lighet för bl.a. arbetskraft. Teoretiskt innebar detta att det uppstod en ny form av 

invandring för LO att ta ställning till. Dessutom medförde EU-medlemskapet och 

de öppna gränserna att migrationsprocessen fick en ny dimension. Invandrarska-

pets landskap ändrades. Som vi har sett i de föregående kapitlen förespråkade LO 

kontinuerlig en begränsning av invandringen. Frågan är därför hur LO skulle 

komma att agera inför denna fria rörlighet för arbetskraft inom unionen?  

När folkomröstningen, den 13 november 1994, som skulle avgöra det framti-

da medlemskapet i EU, diskuterades inom LO-ledningen i juni samma år fram-

kom att det rådde olika uppfattningar i frågan. Styrelsen valde då att avstå från 

att ge någon rekommendation och trots intern kritik valde man att hålla fast vid 

denna neutrala hållning.858  

Inte heller efter inträdet i unionen kommenterade LO på något anmärknings-

värt sätt den nya typen av invandring som blev aktuell. Den var också mindre 

betydelsefull statistiskt sett i relation till invandringen i övrigt. När EU började 

utvecklas från ett ekonomiskt frihandelsområde till en mer politiskt och ekono-

miskt sammanvävd union, med överstatliga politiska beslut och en utvidgning år 

2004 med bl.a. åtta nya medlemsländer från Östeuropa, var LO-ledningen dock 

inte längre lika passiv och tyst i frågan.859   

Östutvidgningen var betydligt mer omfattande än någon av unionens tidigare 

utvidgningar. Den totala befolkningsmängden inom EU ökade med drygt 74 mil-

joner, vilket motsvarade en ökning av befolkningen inom EU med ca. 20 procent. 

Polen ensam stod för drygt hälften av detta tillskott. Utvidgningen medförde att 

den genomsnittliga arbetslösheten i unionen ökade med en procent, från åtta till 

                                                 
858 LO-arkiv, Landssekretariatets protokoll, 1994 10 11. 
859 Dessa åtta länder är Lettland, Litauen, Estland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien 
och Ungern. 2004 blev förutom dessa åtta länder också Malta och Cypern medlemslän-
der i EU. Vid årsskiftet 2008 utvidgades unionens gränser återigen då ytterligare två län-
der i det s.k. Östeuropa, Rumänien och Bulgarien, blev medlemsländer.  
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nio procent samma år som utvidgningen genomfördes.860 Eftersom lönenivåerna 

var betydligt lägre i de nya EU länderna än i unionen i övrigt, förväntades en stor 

invandring av arbetskraft från de nya unionsländerna till de s.k. gamla EU-

länderna. De befarade negativa konsekvenserna av denna utveckling ledde till en 

diskussion i flera gamla EU-länder om tidsbegränsade övergångsregler som kunde 

förhindra den massiva arbetskraftsinvandring som förväntades komma att ske 

efter utvidgningen. I den kontext som diskuteras i denna avhandling innebar detta 

att den fackliga övergripande strategin, konkurrensbegränsning, kunde urholkas. 

Frågan som skall diskuteras i detta kapitel är därför LO:s agerande inför och efter 

östutvidgningen utifrån den förväntade arbetskraftsinvandringen. Arbetskraftens 

fria rörlighet inom unionen innebar ett stort avsteg från den kontrollerade in-

vandring utifrån arbetsmarknadens resurser som LO sedan slutet av 1940-talet 

hade slagit fast. 

Denna samtidshistoriska fråga är dock något svår att undersöka för en histo-

riker. I skrivande stund är LO:s styrelseprotokoll efter 1998 inte tillgängliga för 

forskning. Detta innebär att det blir svårt att följa den interna diskussionen inom 

LO inför utvidgningen. Källmaterialet i detta kapitel ser därför något annorlunda 

ut än i avhandlingen i övrigt. För att någorlunda kunna besvara frågan har jag 

använt mig av tidningsmaterial, Internet och en del litteratur och valt att utgå 

från den genom media välkända Vaxholmskonflikten. Här hamnade den lettiska 

byggfirman Laval un Partneri Ltd och Byggettan i Stockholm i en svårlöst kon-

flikt kort efter att östutvidgningen genomfördes den 1 maj 2004. En konflikt som 

inte fick en lösning förrän i slutet av 2009 i EG-domstolen.861 

Det är viktigt att känna till att konflikten i Vaxholm varken är det första eller 

enda exemplet i sammanhanget. Men Vaxholm har blivit symbol för de problem 

som östvidgningen inneburit.862 Liknande fall har inträffats exempelvis i Skövde, 

Flen, Jönköping och Kalmar och på flera andra orter.  

Lars Magnusson behandlar kort Vaxholmskonflikten i en översikt över den 

svenska modellen och de utmaningar som modellen ställts inför sedan 1990-talet. 

                                                 
860 www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/cgi-
bin/bj_mapp.exe/world?MAP_TYPE=H&DB_TABLE=eu_basicstot.px&return=eu_basic
s.asp& ; www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/cgi-
bin/bj_mapp.exe/world?MAP_TYPE=H&DB_TABLE=eu_basics.px&return=eu_basics.as
p&RADIO1=4&V1_NAME=0_0 2009-05-04. 
861 Fallet i Vaxholm är, troligtvis p.g.a. Vaxholms geografiska närhet till riksdagstidning-
arnas redaktioner, det mest uppmärksammade exemplet och har därför blivit en symbol, 
ett grundläggande principfall för dessa konflikter mellan fackföreningsrörelsen och in-
vandrad arbetskraft från de nya EU-länderna.  
862 Andra uttryck är begreppet ”social turism” som användes av många framstående 
fackliga företrädare inför EU:s östutvidgning och ”övergångsregler” som förespråkades 
av fackföreningsrörelsen inför utvidgningen. 
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Han menar att Vaxholmskonflikten inte har förstärkt EU:s aktier hos en till uni-

onen redan tidigare skeptiskt inställd fackföreningsrörelse. LO:s hållning till kon-

flikten har, enligt Magnusson, varit att ett negativt beslut från EG-domstolen 

skulle innebära ett kraftigt undergrävande av EU:s legitimitet och ett svek mot de 

svenska traditionerna på arbetsmarknaden, bl.a. kollektivavtalssystemet, som 

skapade konkurrensneutralitet och överblickbarhet för facket.863  

Nationalekonomen Per Lundborg, verksam vid fackföreningsrörelsens institut 

för ekonomisk forskning, skrev redan i slutet av 1990-talet inför unionens ut-

vidgning österut, att fackföreningsrörelsen troligtvis skulle komma att försvara 

sina medlemmars intressen (löner) genom att befästa de regleringar som fanns på 

arbetsmarknaden och som kunde förhindra invandrad arbetskraft att pressa lö-

nerna genom underbudskonkurrens.864 Låt oss nu titta närmare på unionens 

östutvidgning och hur LO kom att hantera de problem som uppstod i samband 

med detta. 

 

Östutvidgningen och diskussionen om övergångsregler  

EU:s utvidgning 2004 planerades framför allt under Sveriges EU-ledarskap våren 

2001 och föregicks av en del intensiva diskussioner i de gamla (s.k. EU-15) län-

derna kring vad inkluderingen av de relativt sett fattigare östeuropeiska länderna 

i unionen skulle komma att innebära. Ju närmare inträdesdatumet kom, 1 maj 

2004, desto intensivare blev diskussionerna och i flera EU-15 länder diskuterades 

övergångsregler i syfte att skydda de inhemska arbetsmarknaderna mot vad som 

antogs skulle komma att bli en invasion av fattiga arbetare från Östeuropa. Räds-

lan uttrycktes framför allt i termer av ett cyniskt utnyttjande av välfärdsförmåner, 

där oseriösa företagare antogs kunna locka arbetare från öst med välfärdsförmå-

nerna som en del av lön. Självfallet gick dessa övergångsregler emot en av EU-

konceptets grundstenar; fri rörlighet för arbetskraften, men detta tycktes inte 

kunna förhindra de oroliga rösterna och övergångsregler började tillämpas i flera 

länder i samband med utvidgningen.  

I den svenska debatten upptog övergångsregler en stor plats och fackföre-

ningsrörelsen visade sig i ett tidigt skede vara en stark anhängare till sådana reg-

ler. Den 12 januari 2004 skrev exempelvis LO:s dåvarande chefsekonom Dan 

Andersson tillsammans med LO-utredaren Kristina Mårtensson på DN-debatt att 

”så länge ingen samlad politik finns för att möta den ökade rörligheten av arbets-

                                                 
863 Magnusson, Lars 2006, s 43.  
864 Lundborg, Per ”Avreglering och arbetskraftsinvandring i ett utvidgat EU” i Ekono-
misk debatt 1998, nr 7. 
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kraft kvarstår kravet från fackliga organisationer på övergångsregler”. LO:s led-

ning trodde således att ”miljoner arbetstagare från de nya EU-länderna” skulle 

börja söka jobb och arbeta inom hela EU i samband med inträdet. Man var också 

kritisk mot att den svenska regeringen visade måttligt intresse för vad det utvid-

gade EU egentligen skulle föra med sig. Kritiken innebar här ett ifrågasättande av 

den socialdemokratiska regeringens kompetens; ”Sverige behöver statsråd som 

förstår den nya verklighet som internationaliserade marknader innebär. Har vi 

det?”865 Kritiken var hård för att komma ifrån en annan organisation inom arbe-

tarrörelsen. I sin kritik tycks Andersson och Mårtensson hålla fast vid argumentet 

att invandringen från de nya EU-länderna skulle komma att leda till lönedump-

ning och medföra stora påfrestningar för den svenska arbetsmarknaden som re-

dan ansågs vara pressad; ”Tänker regeringen införa ett gästarbetarsystem i Sveri-

ge eller kommer regeringen att tillåta lönedumpning” frågade de sig.866 Inte ens 

statsministern Göran Perssons kovändning från entusiasmen över den historiska 

inkluderingen av de baltiska länderna i EU till användningen av uttrycket ”social 

turism” i november 2003867, cirka två månader före Andersson och Mårtenssons 

debattartikel, tycktes ha haft en lugnande effekt på LO;  

 
Statsministern är orolig för att det fria tillträdet från de nya kandidatländerna till 

den svenska arbetsmarknaden kommer att leda till social turism i Sverige. Det 

finns en EU-dom som säger att tio timmars arbete ger tillträde till det svenska väl-

färdssystemet. Vistas man i en kommun har man rätt till stöd.868 

 

Den ”sociala turismen” var alltså ofrånkomlig enligt Andersson och Mårtensson, 

som vidare ansåg att Schengenavtalet om resor utan gränskontroller inom EU var 

ett misslyckat projekt. De ställde krav på att AMS skulle få större kontroll över 

                                                 
865 Andersson, Dan & Mårtensson, Kristina ”LO varnar för arbetskraftsinvandring” i 
DN 2004-01-12.  
866 Andersson, Dan & Mårtensson, Kristina ”LO varnar för arbetskraftsinvandring” i 
DN 2004-01-12. 
867 Göran Persons första användning av uttrycket ”social turism” skedde fredagen den 21 
november 2003. Se TT:s rapportering ”Person vill skärpa invandringskraven” i DN 
2003-11-23 där Person citeras från en intervju till Sveriges Radios Ekoredaktion: ”Fri 
rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva”. Se 
också Henrik Brors analys ”TV-inslag fick Person att byta fot” i DN 2004-04-05 där 
Persons kovändning kopplas till SVT programmet ”Uppdrag granskning” (sändes den 11 
november 2004) negativa perspektiv på de nya EU medlemmarnas inträde och Persons 
rädsla för opinionsbildningen.  
868 Andersson, Dan & Mårtensson, Kristina ”LO varnar för arbetskraftsinvandring” i 
DN 2004-01-12. Regeringens särskilda utredare Berit Rollén jämförde det hela med per-
soner som ”sålt gruppresor in i det svenska asylsystemet”. Se TT:s rapportering ”Person 
vill skärpa invandringskraven” i DN 2003-11-23. 
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invandringen, att tillståndsgivningen för uppehållstillstånd och arbetsgivarnas 

seriositet skulle prövas, att löntagarna skulle få möjlighet att hävda sina intressen 

och att medbestämmandelagen ändrades så att facket kunde få möjlighet att kon-

trollera om kollektiva avtal följdes. Till slut bedyrade debattörerna att facket 

trots alla dessa reservationer inte var emot att utländska arbetare kom till Sverige: 

”Vi är emot att de som kommer till Sverige ska arbeta till låga löner”.869 Det är 

möjligt att i Andersson och Mårtenssons krav se en tydlig återkoppling till tidiga-

re fackliga strategier för konkurrensbegränsning. Kravet på att AMS skulle få 

större kontroll över invandringen så att tillståndsgivningen för uppehållstillstånd 

skulle prövas, innebar en återgång till gamla rutiner som gav fackförbunden, som 

remissinstans till AMS, större utrymme att överblicka och kalkylera om invand-

ringen som man gjort fram till 1980-talet. Även kraven på prövning av arbetsgi-

varnas seriositet samt ändringar i MBL innebar en förstärkning av den fackliga 

kontrollen över invandringen och den yttre gränsen. 

Regeringens förslag till övergångsregler debatterades i riksdagen den 28 april 

2004, två dagar före utvidgningen. En klar riksdagsmajoritet fällde dock proposi-

tionen sedan Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot regeringen tillsammans 

med de borgerliga partierna. Regeringens samarbetspartier, d.v.s. Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet, röstade dock ja till en del av propositionen som gick ut på att 

öka kontrollåtgärderna på arbetsmarknaden; bl.a. ökad rätt för fackförbunden 

att kontrollera uppfyllande av kollektivavtalsbestämmelser. Fackförbunden fick 

genom detta beslut rätt att kontrollera arbetsplatser där de saknade medlemmar. 

Ett annat beslut gällde arbetsgivarnas seriositet; hårdare kontroll av F-

skattesedelsinnehavare som anlitade utländska entreprenörer.870  

Denna utveckling kan vid en hastig bedömning tyckas inte uppfylla de fackli-

ga kraven på övergångsregler, men den var i linje med de fackliga förväntningar-

na på att öka kontrollen på arbetsmarknaden. Dessutom ändrade LO under de 

första månaderna av 2004 sin uppfattning om kravet på övergångsregler till för-

mån för stärkta kontrollmöjligheter. Anledningen till denna ändring tycks ha va-

rit att förespråkare av övergångsregler i ett tidigt skede kom fram till att förslaget 

inte skulle få stöd av en riksdagsmajoritet. LO:s strategi för att hantera detta var 

att genom diskussioner i en gemensam arbetsgrupp med Miljöpartiet komma 
                                                 
869 Andersson, Dan & Mårtensson, Kristina ”LO varnar för arbetskraftsinvandring” i 
DN 2004-01-12. 
870 www.riksdagen.se Se regeringens skrivelse 2003/04:119 ”Särskilda regler under en 
övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget”; se 
också finansutskottets betänkande 2003/04:SFU15 ”Särskilda regler under en övergångs-
period för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater” samt riksdagens protokoll 
2003/04:SfU15 ”Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s 
nya medlemsstater”. 



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   361

 

 360

kraft kvarstår kravet från fackliga organisationer på övergångsregler”. LO:s led-

ning trodde således att ”miljoner arbetstagare från de nya EU-länderna” skulle 

börja söka jobb och arbeta inom hela EU i samband med inträdet. Man var också 

kritisk mot att den svenska regeringen visade måttligt intresse för vad det utvid-

gade EU egentligen skulle föra med sig. Kritiken innebar här ett ifrågasättande av 

den socialdemokratiska regeringens kompetens; ”Sverige behöver statsråd som 

förstår den nya verklighet som internationaliserade marknader innebär. Har vi 

det?”865 Kritiken var hård för att komma ifrån en annan organisation inom arbe-

tarrörelsen. I sin kritik tycks Andersson och Mårtensson hålla fast vid argumentet 

att invandringen från de nya EU-länderna skulle komma att leda till lönedump-

ning och medföra stora påfrestningar för den svenska arbetsmarknaden som re-

dan ansågs vara pressad; ”Tänker regeringen införa ett gästarbetarsystem i Sveri-

ge eller kommer regeringen att tillåta lönedumpning” frågade de sig.866 Inte ens 

statsministern Göran Perssons kovändning från entusiasmen över den historiska 

inkluderingen av de baltiska länderna i EU till användningen av uttrycket ”social 

turism” i november 2003867, cirka två månader före Andersson och Mårtenssons 

debattartikel, tycktes ha haft en lugnande effekt på LO;  

 
Statsministern är orolig för att det fria tillträdet från de nya kandidatländerna till 

den svenska arbetsmarknaden kommer att leda till social turism i Sverige. Det 

finns en EU-dom som säger att tio timmars arbete ger tillträde till det svenska väl-

färdssystemet. Vistas man i en kommun har man rätt till stöd.868 

 

Den ”sociala turismen” var alltså ofrånkomlig enligt Andersson och Mårtensson, 

som vidare ansåg att Schengenavtalet om resor utan gränskontroller inom EU var 

ett misslyckat projekt. De ställde krav på att AMS skulle få större kontroll över 

                                                 
865 Andersson, Dan & Mårtensson, Kristina ”LO varnar för arbetskraftsinvandring” i 
DN 2004-01-12.  
866 Andersson, Dan & Mårtensson, Kristina ”LO varnar för arbetskraftsinvandring” i 
DN 2004-01-12. 
867 Göran Persons första användning av uttrycket ”social turism” skedde fredagen den 21 
november 2003. Se TT:s rapportering ”Person vill skärpa invandringskraven” i DN 
2003-11-23 där Person citeras från en intervju till Sveriges Radios Ekoredaktion: ”Fri 
rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva”. Se 
också Henrik Brors analys ”TV-inslag fick Person att byta fot” i DN 2004-04-05 där 
Persons kovändning kopplas till SVT programmet ”Uppdrag granskning” (sändes den 11 
november 2004) negativa perspektiv på de nya EU medlemmarnas inträde och Persons 
rädsla för opinionsbildningen.  
868 Andersson, Dan & Mårtensson, Kristina ”LO varnar för arbetskraftsinvandring” i 
DN 2004-01-12. Regeringens särskilda utredare Berit Rollén jämförde det hela med per-
soner som ”sålt gruppresor in i det svenska asylsystemet”. Se TT:s rapportering ”Person 
vill skärpa invandringskraven” i DN 2003-11-23. 

 

 361

invandringen, att tillståndsgivningen för uppehållstillstånd och arbetsgivarnas 

seriositet skulle prövas, att löntagarna skulle få möjlighet att hävda sina intressen 

och att medbestämmandelagen ändrades så att facket kunde få möjlighet att kon-

trollera om kollektiva avtal följdes. Till slut bedyrade debattörerna att facket 

trots alla dessa reservationer inte var emot att utländska arbetare kom till Sverige: 

”Vi är emot att de som kommer till Sverige ska arbeta till låga löner”.869 Det är 

möjligt att i Andersson och Mårtenssons krav se en tydlig återkoppling till tidiga-

re fackliga strategier för konkurrensbegränsning. Kravet på att AMS skulle få 

större kontroll över invandringen så att tillståndsgivningen för uppehållstillstånd 

skulle prövas, innebar en återgång till gamla rutiner som gav fackförbunden, som 

remissinstans till AMS, större utrymme att överblicka och kalkylera om invand-

ringen som man gjort fram till 1980-talet. Även kraven på prövning av arbetsgi-

varnas seriositet samt ändringar i MBL innebar en förstärkning av den fackliga 

kontrollen över invandringen och den yttre gränsen. 

Regeringens förslag till övergångsregler debatterades i riksdagen den 28 april 

2004, två dagar före utvidgningen. En klar riksdagsmajoritet fällde dock proposi-

tionen sedan Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot regeringen tillsammans 

med de borgerliga partierna. Regeringens samarbetspartier, d.v.s. Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet, röstade dock ja till en del av propositionen som gick ut på att 

öka kontrollåtgärderna på arbetsmarknaden; bl.a. ökad rätt för fackförbunden 

att kontrollera uppfyllande av kollektivavtalsbestämmelser. Fackförbunden fick 

genom detta beslut rätt att kontrollera arbetsplatser där de saknade medlemmar. 

Ett annat beslut gällde arbetsgivarnas seriositet; hårdare kontroll av F-

skattesedelsinnehavare som anlitade utländska entreprenörer.870  

Denna utveckling kan vid en hastig bedömning tyckas inte uppfylla de fackli-

ga kraven på övergångsregler, men den var i linje med de fackliga förväntningar-

na på att öka kontrollen på arbetsmarknaden. Dessutom ändrade LO under de 

första månaderna av 2004 sin uppfattning om kravet på övergångsregler till för-

mån för stärkta kontrollmöjligheter. Anledningen till denna ändring tycks ha va-

rit att förespråkare av övergångsregler i ett tidigt skede kom fram till att förslaget 

inte skulle få stöd av en riksdagsmajoritet. LO:s strategi för att hantera detta var 

att genom diskussioner i en gemensam arbetsgrupp med Miljöpartiet komma 
                                                 
869 Andersson, Dan & Mårtensson, Kristina ”LO varnar för arbetskraftsinvandring” i 
DN 2004-01-12. 
870 www.riksdagen.se Se regeringens skrivelse 2003/04:119 ”Särskilda regler under en 
övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget”; se 
också finansutskottets betänkande 2003/04:SFU15 ”Särskilda regler under en övergångs-
period för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater” samt riksdagens protokoll 
2003/04:SfU15 ”Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s 
nya medlemsstater”. 



362   I   zeki yalcin  ✍  Facklig gränspolitik…

 

 362

överens om skärpta kontrollregler för att behålla ”ordning och reda” på arbets-

marknaden.871  

I LO-rapporten ”Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbets-

marknaden”, som gavs ut i april 2004 – efter överenskommelsen med miljöpartiet 

– ställde LO krav på bl.a. för stärkta resurser till Arbetsmiljöverket, AMS, Migra-

tionsverket och Skatteverket för att kunna utöka kontrollen på arbetsmarkna-

den.872 LO:s resonemang tycks här ha varit att om inte kontrollen över den yttre 

gränsen kunde förstärkas, kunde man i alla fall förstärka kontrollen vid den inre 

gränsen.  

Sverige slöt sig i och med riksdagsbeslutet till Irland och Storbritannien som 

de enda av EU-15 länderna som inte införde övergångsregler.873 En del förbund, 

framför allt Transport och Byggnads, visade öppet missnöje över riksdagens be-

slut att inte införa övergångsregler, men förväntade sig samtidigt att regeringen 

snabbt skulle införa de nya reglerna som gav facket möjlighet till insyn.874  

Hur utvecklades då invandringen? Fick Sverige den anstormning av billiga ar-

betare som en del aktörer var oroliga för? Visserligen fördubblades invandringen 

från de nya EU-länderna under det första året efter att medlemskapet fullborda-

des, men trots detta var invandringens storlek långtifrån den förväntade massmi-

grationen. Enligt SCB var den fördubblade invandringen dels i överensstämmelse 

med utvecklingen av migrationsprocesser efter Sveriges inträde i EU, dels antals-

mässigt en relativt liten siffra.875 Invandringen till Sverige från de nya åtta EU-

länderna före utvidgningen, år 2003, var 1992 personer varav hälften polska 

medborgare. Vid årsskiftet 2004/05, under de första åtta månaderna, kom 3.975 

personer från de nya EU-länderna.876 Under 2005 var invandringens storlek 5.261 

                                                 
871 ”LO ska förhandla med mp om förenkling för invandrare” i DN 2004-01-22”; ”Mp 
tänker inte kompromissa om nya regler” i DN 2004-03-26; ”S-nederlag en fullträff för 
LO” i DN 2004-04-21. Detta utspel berodde enligt C ledaren Maud Olofsson på att So-
cialdemokraterna på detta sätt undvek att få den främlingsfientliga väljarkåren emot sig. 
Se ”Cyniskt spel av S om övergångsregler” i DN 2004-03-29.  
872 Se rapporten ”Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden” 
www.byggnads.se/vaxholm/ordningochredaslutversion1maj.pdf , 2006-02-12. 
873 Tyskland och Österrike avskaffade övergångsreglerna 2006. De övriga av EU-15 län-
derna som införde övergångsregler förväntas avskaffa dessa till år 2011. Se Konjunktur-
institutets rapport från mars 2009 ”Arbetskraftsinvandring från östeuropeiska EU-
länder” 
www.konj.se/download/18.75aa40e311fe8049dfc800019269/Ruta2_KL_mar2009.pdf 
2010-01-13. 
874 ”Facken beklagar beslutet” i DN 2004-04-28.  
875 Vad som menades med överensstämmelse med utvecklingen av migrationsprocesser 
efter Sveriges inträde i EU var att invandringen till Sverige från EU, exklusive de nordiska 
länderna, fördubblades under det förstå året. 
876 www.scb.se se SCB:s rapport ”Beskrivning av Sveriges befolkning 2004”, s 101-105, 
siffrorna avser perioden maj-december 2004 
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personer. Även efter utvidgningen bestod majoriteten av invandringen från de nya 

EU-länderna av polska medborgare.877 Den totala arbetskraftsinvandringen från 

de tio östeuropeiska EU-länderna878 till EU-15 mellan 2005 och 2008 (tredje 

kvartalet) var ca. 575.000. Drygt 400.000 av dessa valde att migrera till Storbri-

tannien.879 En annan uppfattning av storleken på arbetskraftsinvandringen från 

EU-länderna kan fås av diagrammet nedan som inkluderar hela EU- och EES-

området (Norge, Island och Schweiz): 

 

Arbetskraftsinvandring från EU
Uppehållstillstånd och uppehållsrätter inom EU/EES-avtalet

År
Källa: Migrationsverket
Not: Uppehållstillstånd till 30/4-06 därefter registrerade uppehållsrätter. Inkluderar ej Norden.
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www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0101_2004A01_BR_BE0105TEXT.pdf ; Se också 
Eriksson, Anna & Klintefelt, Annika ”Ingen anstormning från nya EU-länder” i SCB 
serien Välfärd nr 4, 2004; Se även rapporten ”Migration 2004 – In och utvandring och 
asylsökande” BE 68 SM 0501 
www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2005M01A/BE0101_2005M01A_SM_BE68SM0501.pd
f , 2010-01-13. 
877 www.scb.se ”Immigranter och emigranter efter medborgarskap och kön” 
www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=qmnggr&xu=91506001&huvudtabell=
ImmiEmi-
Medb&deltabell=01&deltabellnamn=Immigranter+och+emigranter+efter+medborgarska
p+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&inn
ehall=Emigranter&starttid=2000&stopptid=2005&Prodid=BE0101&fromSok=&From
where=S&lang=1&langdb=1   
878 De åtta länderna som blev medlemmar 2004 samt Rumänien och Bulgarien som blev 
medlemmar 2007. 
879 Se Konjunkturinstitutets rapport från mars 2009 ”Arbetskraftsinvandring från östeu-
ropeiska EU-länder” 
www.konj.se/download/18.75aa40e311fe8049dfc800019269/Ruta2_KL_mar2009.pdf, 
2010-01-13. 
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www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0101_2004A01_BR_BE0105TEXT.pdf ; Se också 
Eriksson, Anna & Klintefelt, Annika ”Ingen anstormning från nya EU-länder” i SCB 
serien Välfärd nr 4, 2004; Se även rapporten ”Migration 2004 – In och utvandring och 
asylsökande” BE 68 SM 0501 
www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2005M01A/BE0101_2005M01A_SM_BE68SM0501.pd
f , 2010-01-13. 
877 www.scb.se ”Immigranter och emigranter efter medborgarskap och kön” 
www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=qmnggr&xu=91506001&huvudtabell=
ImmiEmi-
Medb&deltabell=01&deltabellnamn=Immigranter+och+emigranter+efter+medborgarska
p+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&inn
ehall=Emigranter&starttid=2000&stopptid=2005&Prodid=BE0101&fromSok=&From
where=S&lang=1&langdb=1   
878 De åtta länderna som blev medlemmar 2004 samt Rumänien och Bulgarien som blev 
medlemmar 2007. 
879 Se Konjunkturinstitutets rapport från mars 2009 ”Arbetskraftsinvandring från östeu-
ropeiska EU-länder” 
www.konj.se/download/18.75aa40e311fe8049dfc800019269/Ruta2_KL_mar2009.pdf, 
2010-01-13. 



364   I   zeki yalcin  ✍  Facklig gränspolitik…

 

 364

Vaxholmskonflikten  

I början av sommaren 2004 anlitades den lettiska byggfirman Laval un Partneri 

Ltd som entreprenör för ombyggnationen av Söderfjärdsskolan i Vaxholms 

kommun utanför Stockholm. Arbetet skulle utföras av ett dotterbolag, L & P Bal-

tic Bygg, och med hjälp av lettiska arbetare utstationerade i Sverige. En kort tid 

efter byggstarten blev dock det lettiska bolaget kontaktat av ombudsmän och 

funktionärer från Byggnadsarbetareförbundets Stockholmssektion, Byggettan, 

som i enlighet med riksdagsbeslutet, ville undersöka huruvida kollektivavtalsbe-

stämmelser tillämpades på arbetsplatsen. I denna, av media mycket uppmärk-

sammade aktion, konkretiserades de farhågor som föregick östutvidgningen och 

den fria rörligheten av kapital, tjänster och arbetskraft inom EU ställdes mot 

svenska kollektivavtalsbestämmelser. Detta är början till den uppmärksammade 

konflikten som fick vänta dryga fem år på en slutgiltig lösning i EG-domstolen 

och som kom att innebära en utmaning mot den svenska modellen. 

Inom EU tillämpas ett s.k. utstationeringsdirektiv som reglerar villkoren för 

anställda som arbetar i något av unionsländerna. En av grundprinciperna är att 

lönen inte får vara sämre än den som gäller enligt värdlandets regler. Problemet 

när det gäller Sverige är att medan det i andra EU-länder finns bindande lagar 

som bestämmer minimilönerna, regleras dessa i Sverige av arbetsmarknadens par-

ter genom kollektiva avtal utan statligt inblandning. Den svenska traditionen av 

kollektiva avtal, som inte är juridiskt bindande, öppnar således ett kryphål för 

arbetsgivare som vill rekrytera arbetare inom EU med löner under de kollektiva 

avtalen. 

Byggettan upptäckte i Vaxholm ganska snart att något kollektivavtal inte till-

lämpades på arbetsplatsen och under långtgående förhandlingar ställde man bl.a. 

krav på det lettiska bolaget att skriva under ett kollektivavtal på 145 kronor i 

timmen, genomsnittslön för byggarbetare i Stockholmsregionen. Laval un Partne-

ri vägrade till att börja med att skriva under ett kollektivavtal, men gick senare 

med på att göra det, dock med den avtalsenliga grundlönen på 109 kronor i tim-

men. Det lettiska bolaget hade på detta sätt tänkt sig att uppfylla reglerna för 

EU:s s.k. utstationeringsdirektiv. Under pågående förhandlingar tecknade det let-

tiska bolaget dessutom två kollektivavtal i hemlandet med det lettiska byggnads-

arbetareförbundet hösten 2004. På så sätt ville företaget garantera att kapitalets 

fria rörlighet medförde att de arbetsmarknadsvillkor som gällde i Lettland också 

skulle gälla i Sverige. Varken dessa kollektiva avtal eller att Laval till slut gick 

med på att skriva på svenskt kollektivavtal med dess grundlön visade sig vara 

tillräckligt för Byggettan. Något kollektivavtal mellan parterna tecknades därför 

inte och när förhandlingarna kantrade valde Byggnads att varsla om blockad mot 
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bolagets arbetsplatser den 19 oktober med start den 2 november 2004. Drygt en 

månad senare, den 3 december, inledde Elektrikerförbundet en sympatiblockad 

för att visa sin solidaritet med de svenska byggarbetarna. Efter att arbetet varit 

nedlagt en tid försattes L & P Baltic Bygg i konkurs och de lettiska arbetarna 

återvände hem till Lettland.880 

Byggettans strävan i denna konflikt tycks ha varit att värna om ordning och 

reda på den svenska arbetsmarknaden, att få det lettiska bolaget att skriva på ett 

svenskt kollektivavtal med löner och arbetsvillkor enligt vedertaget svenskt bruk, 

men enligt gällande facklig praxis borde tillvägagångssättet ha varit att först skri-

va kollektivavtal och sedan föra löneförhandlingar. Enligt facklig praxis borde 

dessutom Byggettans ombudsman som besökte arbetsplatsen försvara de lettiska 

arbetarnas intressen, men dessa arbetare fick läsa ”go home” på de plakat som 

ställdes upp under blockaden. Att döma av nyhetsförmedlingen kontaktades en-

bart Lavals representanter. Misstaget förklarades i ett senare skede med hänvis-

ning till språksvårigheter. Byggettans ordförande, Torgny Johansson, som ledde 

aktionen i Vaxholm och ställde 145 kronor i timmen som villkor för att skriva på 

svenskt kollektivavtal skulle i ett senare skede komma att förneka detta,881 men 

Byggnads ordförande Hans Tilly har i efterhand medgivit att fel begåtts i hanter-

                                                 
880 ”Konflikten i Waxholm – DN:s arbetsmarknadsreporter Bosse Andersson reder ut 
turerna kring konflikten i Waxholm” i DN 2004-11-11; ”Byggnads blockad hamnar i 
AD” i DN 2004-12-02; Brors, Henrik ”Osäkert om facket har rätten på sin sida” i DN 
2004-12-02; Persson, Ingvar ”Det Dagens Nyheter förtiger om Waxholm” i Aftonbladet 
2005-11-15; ”Frågor och svar om blockaden” i DN 2004-12-23; Andersson Bosse 
”Byggnads medger fel i Waxholmsfallet” i DN 2005-11-15; Elmér, Anders ”Vi ville visst 
teckna kollektivavtal” i DN 2005-12-06; Om Byggnads ställningstagande i konflikten se 
deras hemsida www.byggnads.se/vaxholm/index.htm . Se också svar på medlemmarnas 
frågor ”Kommentarer till konflikten i Waxholm” www.byggnads.se//byggnads/43696.cs  
2005-11-15 samt Byggnads ordförande Hans Tillys krönika från 2005-05-19 
www.byggnads.se/byggnads/40241,40239.cs ; Se även Ingvar Perssons grundliga redogö-
relse av konflikten i boken Konflikten i Waxholm – svensk arbetsmarknad i förändring, 
Stockholm 2005. Se vidare också AD:s presentation av konfliktens bakgrund i AD Mål 
nr A 268/04, Aktbil. 133, ”Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 1234 i EG-
fördraget”, http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/Ab133.pdf , 2009-05-03. 
881 Se Maciej Zarembas uppmärksammade artikelserie ”Den polske rörmokaren” i DN:s 
kultursidor: ”Spöket kör en liten bil med utländska skyltar” 2005-11-10, ”Skolbygget 
blev ett europeiskt ödesdrama” 2005-11-11, ”I landet nenozimigs är det inte så noga” 
2005-11-15, ”Hur spöket ser ut beror på vem som tittar” 2005-11-17 och ”Den svenska 
modellen tål inga frestelser” 2005-11-19. Se särskilt del 2 ”Skolbygget blev ett europeiskt 
ödesdrama”. Zaremba har anklagats för att vara antifackligt i sina artiklar. Den som 
läser Zarembas artiklar bör därför också läsa kritiken mot hans artiklar, se exempelvis 
Lappalainen, Tomas ”Ja, varför Zaremba?” i Aftonbladet 2005-11-22; Färm, Göran 
”Byggnads och främlingsfientligheten” i Expressen 2005-11-22; Olauson, Erland ”Ingen 
tjänar på låga löner” i DN 2005-11-24; Perjus, Bror ”Bräckligt fuskbygge” i DN 2005-
12-01.  
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880 ”Konflikten i Waxholm – DN:s arbetsmarknadsreporter Bosse Andersson reder ut 
turerna kring konflikten i Waxholm” i DN 2004-11-11; ”Byggnads blockad hamnar i 
AD” i DN 2004-12-02; Brors, Henrik ”Osäkert om facket har rätten på sin sida” i DN 
2004-12-02; Persson, Ingvar ”Det Dagens Nyheter förtiger om Waxholm” i Aftonbladet 
2005-11-15; ”Frågor och svar om blockaden” i DN 2004-12-23; Andersson Bosse 
”Byggnads medger fel i Waxholmsfallet” i DN 2005-11-15; Elmér, Anders ”Vi ville visst 
teckna kollektivavtal” i DN 2005-12-06; Om Byggnads ställningstagande i konflikten se 
deras hemsida www.byggnads.se/vaxholm/index.htm . Se också svar på medlemmarnas 
frågor ”Kommentarer till konflikten i Waxholm” www.byggnads.se//byggnads/43696.cs  
2005-11-15 samt Byggnads ordförande Hans Tillys krönika från 2005-05-19 
www.byggnads.se/byggnads/40241,40239.cs ; Se även Ingvar Perssons grundliga redogö-
relse av konflikten i boken Konflikten i Waxholm – svensk arbetsmarknad i förändring, 
Stockholm 2005. Se vidare också AD:s presentation av konfliktens bakgrund i AD Mål 
nr A 268/04, Aktbil. 133, ”Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 1234 i EG-
fördraget”, http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/Ab133.pdf , 2009-05-03. 
881 Se Maciej Zarembas uppmärksammade artikelserie ”Den polske rörmokaren” i DN:s 
kultursidor: ”Spöket kör en liten bil med utländska skyltar” 2005-11-10, ”Skolbygget 
blev ett europeiskt ödesdrama” 2005-11-11, ”I landet nenozimigs är det inte så noga” 
2005-11-15, ”Hur spöket ser ut beror på vem som tittar” 2005-11-17 och ”Den svenska 
modellen tål inga frestelser” 2005-11-19. Se särskilt del 2 ”Skolbygget blev ett europeiskt 
ödesdrama”. Zaremba har anklagats för att vara antifackligt i sina artiklar. Den som 
läser Zarembas artiklar bör därför också läsa kritiken mot hans artiklar, se exempelvis 
Lappalainen, Tomas ”Ja, varför Zaremba?” i Aftonbladet 2005-11-22; Färm, Göran 
”Byggnads och främlingsfientligheten” i Expressen 2005-11-22; Olauson, Erland ”Ingen 
tjänar på låga löner” i DN 2005-11-24; Perjus, Bror ”Bräckligt fuskbygge” i DN 2005-
12-01.  
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ingen av Vaxholmskonflikten.882 Sammantaget kan man säga att den fackliga ak-

tionen i Vaxholm gick ut på att skydda de egna intressena. Den var inte en aktion 

för att visa solidaritet med de lettiska kollegorna. 

Problematiken mellan det lettiska bolaget och Byggnads omvandlades så små-

ningom till en juridisk process. Laval un Partneri, som ansåg sig vara diskrimine-

rat av Byggnads och dess avdelning i Stockholm samt Elektrikerförbundet, valde 

att gå till Arbetsdomstolen (AD) den 7 december 2004. Lavals motivering var att 

Byggettans krav på 145 kronor i timmen var diskriminerande och att stridsåtgär-

derna var olovliga med hänvisning till utstationeringsdirektivet samt den fria rör-

ligheten för arbetskraft inom unionen.883 Lavals stämning möttes av Byggnads 

genom en rikstäckande annonskampanj i början av 2005 under parollen ”utnytt-

jad gästarbetare 39:90/tim (ord. pris 137:00/tim)”.884 Enligt Byggnads handlade 

Vaxholmskonflikten om att arbetare hade ställts mot varandra, om underbuds-

konkurrens och var därför en rättvisefråga på samma sätt som försvar av den 

svenska modellen.885  

 

En långdragen juridisk process inleds  

Laval yrkade i sin stämning på skadestånd och begärde att AD skyndsamt skulle 

inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Byggnads menade å sin sida, 

med fullt stöd från LO, att stridsåtgärderna var förenliga med såväl svensk som 

internationell rätt samt att åtgärderna var nödvändiga för att undvika lönedump-

ning och i förlängningen social dumpning i Sverige.  

AD inledde huvudförhandlingarna i mars 2005 och ett första beslut kom i slu-

tet av april. Domstolen ansåg att stridsåtgärderna inte var otillåtna enligt svensk 

rätt, men eftersom frågan var knuten till EU-utvidgningen och skulle komma att 

utgöra en prejudicerande dom valde man att be hjälp om tolkning av EG-rätten i 

                                                 
882 Andersson Bosse ”Byggnads medger fel i Waxholmsfallet” i DN 2005-11-15. 
883 Se AD Mål nr A 268/04, Aktbil. 133, ”Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 
1234 i EG-fördraget”, http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/Ab133.pdf , 2009-05-
03. 
884 Byggnads annonskampanj syntes under veckorna 5 och 6 på flera tusen belysta utom-
husskyltar och pelare i hela landet. Annonserna publicerades också i Aftonbladet, Syd-
svenska Dagbladet, Göteborgsposten, DN, ett femtiotal morgontidningar i hela landet 
samt i Vår bostad, Aktuellt i Politiken, LO-tidningen, Planera Bygga Bo (Boverkets tid-
ning) och Byggindustrin (Sveriges Byggindustriers tidning). Se 
http://www.byggnads.se/Documents/Press/Annonskampanj%202004/Annonsskylt_utom
hus_2004.pdf?epslanguage=en 2010-01-13. 
885 Se Byggnadsordföranden Hans Tillys artiklar ”Vi ber inte om ursäkt för att vi står 
upp för människors lika värde” i Expressen 2005-06-14 samt ”Det är en rättvisefråga” i 
SvD 2005-11-19. 
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frågan från EG-domstolen i Luxemburg. Frågan utformades dels huruvida strids-

åtgärderna stred mot Europarätten mot bakgrunden att Sverige saknade lagar om 

minimilön i utstationeringsdirektivet, dels om s.k. Lex Britannia stred mot Euro-

parätten.886 Sammanfattningsvis ville AD veta hur hårt facket kunde gå fram utan 

att kränka EG-rätten. I ett svar beslöt AD i december 2005, i en interimistisk 

dom, att blockaden var laglig. Domen ledde till att sju andra LO-förbund anslöt 

sig till sympatiblockaden. Lettlands regering, som på avstånd följde utvecklingen, 

svarade med att ta upp frågan i EU-kommissionen.887 

Utstationeringsdirektivet lagstadgades i svensk rätt 1999 genom ”Lagen om 

utstationering av arbetstagare (1999:678)”. Varken i lag eller i direktiv angavs 

regler för minimilön och inte heller något direktiv till hur löner och andra arbets- 

och anställningsvillkor skulle regleras då dessa frågor, i enlighet med den svenska 

modellen, ansågs vara ärenden för arbetsmarknadens parter och förhandlingar de 

emellan. Det var också därför Byggnads ansåg sig ha rätt och att stridsåtgärderna 

inte bröt mot EG-rätten.888  

AD:s första beslut var till synes i linje med de fackliga ståndpunkterna, men 

att AD valde att rådgöra med EG-domstolen väckte starka känslor hos fackföre-

ningsfolk. Företrädare från LO uttryckte tydligt att LO kunde omvärdera sin po-

sitiva inställning till EU och kräva ett utträde om EG-domstolens beslut skulle 

innebära ett hot mot den svenska modellen. Erland Olausson, LO:s avtalssekrete-

rare, deklarerade exempelvis öppet att LO:s positiva inställning till EU kunde 

ändras om arbetsrätten revs upp.889 Ett liknande uttalande gjordes av LO ordfö-

                                                 
886 Lex Britannia innebär att medbestämmandelagens förbud mot fackliga stridåtgärder 
för att undantränga ett mellan andra parter träffat avtal inte gäller vid stridsåtgärder mot 
utländska företag som är tillfälligt verksamma i landet och har med sig egen arbetskraft. 
Fallet härstammar från början av 1990-talet. Se AD Mål nr A 268/04, Aktbil. 133, ”Be-
gäran om förhandsavgörande enligt artikel 1234 i EG-fördraget”, 
http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/Ab133.pdf , 2009-05-03, särskilt § 18 och 
25. 
887 Se AD Mål nr A 268/04, Aktbil. 133, ”Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 
1234 i EG-fördraget”, http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/Ab133.pdf , 2009-05-
03. Se också ”Konflikten i Waxholm – DN:s arbetsmarknadsreporter Bosse Andersson 
reder ut turerna kring konflikten i Waxholm” i DN 2004-11-11; ”Byggnads blockad 
hamnar i AD” i DN 2004-12-02; Brors, Henrik ”Osäkert om facket har rätten på sin 
sida” i DN 2004-12-02; Persson, Ingvar ”Det Dagens Nyheter förtiger om Waxholm” i 
Aftonbladet 2005-11-15; ”Frågor och svar om blockaden” i DN 2004-12-23; Andersson 
Bosse ”Byggnads medger fel i Waxholmsfallet” i DN 2005-11-15; Elmér, Anders ”Vi 
ville visst teckna kollektivavtal” i DN 2005-12-06. Se också Persson, Ingvar 2005.  
888 AD Mål nr A 268/04, Aktbil. 133, ”Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 
1234 i EG-fördraget”, http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/Ab133.pdf , 2009-05-
03, se särskilt § 11, 12 och 13. I många av medlemsstaterna inom EU regleras minimilö-
ner genom lagstiftning eller andra offentliga bestämmelser. 
889 Persson, Ingvar 2005, s 44. 
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ingen av Vaxholmskonflikten.882 Sammantaget kan man säga att den fackliga ak-

tionen i Vaxholm gick ut på att skydda de egna intressena. Den var inte en aktion 
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Laval yrkade i sin stämning på skadestånd och begärde att AD skyndsamt skulle 
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882 Andersson Bosse ”Byggnads medger fel i Waxholmsfallet” i DN 2005-11-15. 
883 Se AD Mål nr A 268/04, Aktbil. 133, ”Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 
1234 i EG-fördraget”, http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/Ab133.pdf , 2009-05-
03. 
884 Byggnads annonskampanj syntes under veckorna 5 och 6 på flera tusen belysta utom-
husskyltar och pelare i hela landet. Annonserna publicerades också i Aftonbladet, Syd-
svenska Dagbladet, Göteborgsposten, DN, ett femtiotal morgontidningar i hela landet 
samt i Vår bostad, Aktuellt i Politiken, LO-tidningen, Planera Bygga Bo (Boverkets tid-
ning) och Byggindustrin (Sveriges Byggindustriers tidning). Se 
http://www.byggnads.se/Documents/Press/Annonskampanj%202004/Annonsskylt_utom
hus_2004.pdf?epslanguage=en 2010-01-13. 
885 Se Byggnadsordföranden Hans Tillys artiklar ”Vi ber inte om ursäkt för att vi står 
upp för människors lika värde” i Expressen 2005-06-14 samt ”Det är en rättvisefråga” i 
SvD 2005-11-19. 
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frågan från EG-domstolen i Luxemburg. Frågan utformades dels huruvida strids-

åtgärderna stred mot Europarätten mot bakgrunden att Sverige saknade lagar om 

minimilön i utstationeringsdirektivet, dels om s.k. Lex Britannia stred mot Euro-

parätten.886 Sammanfattningsvis ville AD veta hur hårt facket kunde gå fram utan 

att kränka EG-rätten. I ett svar beslöt AD i december 2005, i en interimistisk 

dom, att blockaden var laglig. Domen ledde till att sju andra LO-förbund anslöt 

sig till sympatiblockaden. Lettlands regering, som på avstånd följde utvecklingen, 

svarade med att ta upp frågan i EU-kommissionen.887 

Utstationeringsdirektivet lagstadgades i svensk rätt 1999 genom ”Lagen om 

utstationering av arbetstagare (1999:678)”. Varken i lag eller i direktiv angavs 

regler för minimilön och inte heller något direktiv till hur löner och andra arbets- 

och anställningsvillkor skulle regleras då dessa frågor, i enlighet med den svenska 

modellen, ansågs vara ärenden för arbetsmarknadens parter och förhandlingar de 

emellan. Det var också därför Byggnads ansåg sig ha rätt och att stridsåtgärderna 

inte bröt mot EG-rätten.888  

AD:s första beslut var till synes i linje med de fackliga ståndpunkterna, men 

att AD valde att rådgöra med EG-domstolen väckte starka känslor hos fackföre-

ningsfolk. Företrädare från LO uttryckte tydligt att LO kunde omvärdera sin po-

sitiva inställning till EU och kräva ett utträde om EG-domstolens beslut skulle 

innebära ett hot mot den svenska modellen. Erland Olausson, LO:s avtalssekrete-

rare, deklarerade exempelvis öppet att LO:s positiva inställning till EU kunde 

ändras om arbetsrätten revs upp.889 Ett liknande uttalande gjordes av LO ordfö-

                                                 
886 Lex Britannia innebär att medbestämmandelagens förbud mot fackliga stridåtgärder 
för att undantränga ett mellan andra parter träffat avtal inte gäller vid stridsåtgärder mot 
utländska företag som är tillfälligt verksamma i landet och har med sig egen arbetskraft. 
Fallet härstammar från början av 1990-talet. Se AD Mål nr A 268/04, Aktbil. 133, ”Be-
gäran om förhandsavgörande enligt artikel 1234 i EG-fördraget”, 
http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/Ab133.pdf , 2009-05-03, särskilt § 18 och 
25. 
887 Se AD Mål nr A 268/04, Aktbil. 133, ”Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 
1234 i EG-fördraget”, http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/Ab133.pdf , 2009-05-
03. Se också ”Konflikten i Waxholm – DN:s arbetsmarknadsreporter Bosse Andersson 
reder ut turerna kring konflikten i Waxholm” i DN 2004-11-11; ”Byggnads blockad 
hamnar i AD” i DN 2004-12-02; Brors, Henrik ”Osäkert om facket har rätten på sin 
sida” i DN 2004-12-02; Persson, Ingvar ”Det Dagens Nyheter förtiger om Waxholm” i 
Aftonbladet 2005-11-15; ”Frågor och svar om blockaden” i DN 2004-12-23; Andersson 
Bosse ”Byggnads medger fel i Waxholmsfallet” i DN 2005-11-15; Elmér, Anders ”Vi 
ville visst teckna kollektivavtal” i DN 2005-12-06. Se också Persson, Ingvar 2005.  
888 AD Mål nr A 268/04, Aktbil. 133, ”Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 
1234 i EG-fördraget”, http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/Ab133.pdf , 2009-05-
03, se särskilt § 11, 12 och 13. I många av medlemsstaterna inom EU regleras minimilö-
ner genom lagstiftning eller andra offentliga bestämmelser. 
889 Persson, Ingvar 2005, s 44. 
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randen Wanja Lundby-Wedin för SVT:s Rapport. Hon menade att LO skulle 

kunna tänka sig ställa ett krav på utträde från EU om EG-domstolens beslut blev 

negativt för Sveriges (läs LO:s) del. När Charlie McCreevy, EU kommissionären 

för den inre marknaden, kommenterade fallet och ansåg att de fackliga stridsåt-

gärderna i Vaxholm stred mot reglerna för den fria rörligheten bemöttes han av 

den socialdemokratiska regeringens arbetsmarknadsminister Hans Karlsson, tidi-

gare avtalssekreterare hos LO, som menade att det fanns risk för ett folkligt upp-

ror mot EU-kommissionen.890  

Den ståndpunkt som dessa LO-företrädare här anlägger tyder på att LO ville 

behålla dels det tolkningsföreträde som organisationen har haft på arbetsmark-

naden under en längre tid, dels den restriktiva arbetskraftsinvandringen. Samti-

digt talar LO-företrädarna i egen sak när de talar om konsekvenserna av ett nega-

tivt beslut för folket och Sverige. I sitt försvar av de egna intressena formulerar 

LO-företrädarna de fackliga särintressena som allmänhetens intressen, en strategi 

som LO tidigare flitigt använt sig av. 

EG-domstolens beslut i Laval-målet föregicks av ett liknande fall från Finland, 

det s.k. Viking Line-målet. I samband med beslutet rörande detta ärende den 17 

december 2007 utropade sig båda parterna segrande då domstolen slog fast fack-

föreningsrörelsens rätt till strejk som en grundläggande rättighet inom EU, men 

också att företagens etableringsfrihet skulle gå före strejkrätten.891 Den borgerliga 

regeringen uttalade sig genom arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (M) 

och sade sig vara beredd att försvara den svenska modellen.892  

När EG-domstolens beslut kom dagen efter var utgången ett negativt besked 

för facket och den svenska modellen. Blockaden av Laval i Vaxholm ansågs av 

EG-domstolen vara omotiverad, strida mot EG-rätten och ett hinder för tjänste-

friheten inom EU;  

 

                                                 
890 Jacobsson, Gun ”Hans Karlsson varnar för ständiga konflikter”, LO-tidningen 2005 
02 04, s 34; Persson, Ingvar 2005, s 45; DN ”Byggnads är inte Sverige”, 2005 10 07 
891 Detta mål handlar om att Viking Line ville etablera sig (utstationera ett av sina fartyg) 
i Estland för att sänka lönekostnaderna och att fackförbundet för de anställda hotade 
med en internationell strejk. Se Henrik Brors artikel ”Vaxholmsdomen – stjälp eller 
hjälp” i DN 2007 12 17. Ett annat liknande mål är det tyska Rüffertmålet. Se Klinga 
Roland ”LO riktar krav mot regeringen” i LO-tidningen 2008 04 28. 
892 Brors, Henrik ”Vaxholmsdomen – stjälp eller hjälp” i DN 2007 12 17; Carp, Ossi 
”EU-dom om Vaxholmskonflikten” i DN 2007 12 17. 
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Sådana stridsåtgärder, i form av blockad av byggarbetsplatser, utgör en restrik-

tion för friheten att tillhandahålla tjänster som i förevarande fall inte är motive-

rad utifrån allmänintresset att skydda arbetstagarna.893 

 

EG-domstolen kom således fram till att de fackliga stridsåtgärderna i Vaxholm 

inte var motiverade utifrån allmänintresset att skydda arbetstagarna då det inte 

fanns preciserade och tillgängliga bestämmelser om de skyldigheter i fråga om 

minimilön som åvilade Laval un Partneri.894 Beslutet innebar att Byggnads gick 

för långt i sina krav och att den svenska traditionen med överrenskommelser mel-

lan arbetsmarknadsparterna utan lagstiftning måste ändras. Beslutet bottnade i 

att Sverige saknade lagstadgade minimilöner och ledde därför till en politisk till-

satt utredning, SOU 2008: 123, med Claes Stråth som ensam utredare, för en 

översyn och anpassning av den svenska arbetsmarknaden (och den svenska mo-

dellen) efter de nya kriterierna.  

Fackföreningsrörelsens reaktion på EG-domstolens dom lät inte vänta på sig. 

Samma dag som beslutet kom kommenterade Byggnads ordförande Hans Tilly till 

Aftonbladet att beslutet kunde leda till ”ett haltande system mellan EU-rätten och 

våra kollektivavtal. Det kan leda till löne- och villkorsdumpning”.895 LO-

ordföranden Wanja Lundby-Wedin var överraskat över att domstolen underkän-

de Sveriges sätt att implementera utstationeringsdirektivet. Hon menade att beslu-

tet innebar att svenska och utländska arbetare skulle behandlas olika och att det-

ta var oacceptabelt. Hon krävde av regeringen att sätta igång en lagändring i ut-

stationeringsdirektiven och motiverade sitt krav med att utropa ”ge oss den rätt 

vi trodde vi hade”. LO:s viceordförande Erland Olauson skrädde inte i orden och 

menade att beslutet innebar att Sverige fick ”en form av apartheid”.896 Hans Tilly 

kunde trots allt se något positivt i domstolens beslut, att svenska konfliktregler 

var förenliga med EU-rätten och även om ”domen ställt till stora problem för 

facken”, så kunde problematiken övervinnas med enklare och tydligare kollektiva 

avtal.897  

                                                 
893 EG-domstol mål C-341/05, Se pressmeddelande nr 98/07 från domstolen 
http://curia.europa.eu/sv/actu/communiques/cp07/aff/cp070098sv.pdf . Fullständigt dom-
stolsprotokoll i ärendet kan hittas på följande länk 2010-01-13. 
http://www.barometern.se/multimedia/archive/00153/Lavaldomen_som_pdf_153571a.pd
f 2010-01-13. 
894 EG-domstol mål C-341/05, Se pressmeddelande nr 98/07 från domstolen 
http://curia.europa.eu/sv/actu/communiques/cp07/aff/cp070098sv.pdf 2010-01-13. 
895 Melén, Johanns ”Facket förlorade i Vaxholmsmålet”, Aftonbladet 2007 12 18. 
896 Emretsson, Anders ”Domen innebär apartheid” i LO-tidningen 2007 12 18; Gertsen, 
Claus ”Motgång för Byggnads i EU-dom” i DN 2007 12 18; Jacobsson, Cecilia ”Bak-
läxa för Sverige i EU:s domstol” i DN 2007 12 19. 
897 Gustafsson, Sten (TT) ”Fritt fram efter Vaxholmsdom”, DN 2007 12 27. 
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890 Jacobsson, Gun ”Hans Karlsson varnar för ständiga konflikter”, LO-tidningen 2005 
02 04, s 34; Persson, Ingvar 2005, s 45; DN ”Byggnads är inte Sverige”, 2005 10 07 
891 Detta mål handlar om att Viking Line ville etablera sig (utstationera ett av sina fartyg) 
i Estland för att sänka lönekostnaderna och att fackförbundet för de anställda hotade 
med en internationell strejk. Se Henrik Brors artikel ”Vaxholmsdomen – stjälp eller 
hjälp” i DN 2007 12 17. Ett annat liknande mål är det tyska Rüffertmålet. Se Klinga 
Roland ”LO riktar krav mot regeringen” i LO-tidningen 2008 04 28. 
892 Brors, Henrik ”Vaxholmsdomen – stjälp eller hjälp” i DN 2007 12 17; Carp, Ossi 
”EU-dom om Vaxholmskonflikten” i DN 2007 12 17. 
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893 EG-domstol mål C-341/05, Se pressmeddelande nr 98/07 från domstolen 
http://curia.europa.eu/sv/actu/communiques/cp07/aff/cp070098sv.pdf . Fullständigt dom-
stolsprotokoll i ärendet kan hittas på följande länk 2010-01-13. 
http://www.barometern.se/multimedia/archive/00153/Lavaldomen_som_pdf_153571a.pd
f 2010-01-13. 
894 EG-domstol mål C-341/05, Se pressmeddelande nr 98/07 från domstolen 
http://curia.europa.eu/sv/actu/communiques/cp07/aff/cp070098sv.pdf 2010-01-13. 
895 Melén, Johanns ”Facket förlorade i Vaxholmsmålet”, Aftonbladet 2007 12 18. 
896 Emretsson, Anders ”Domen innebär apartheid” i LO-tidningen 2007 12 18; Gertsen, 
Claus ”Motgång för Byggnads i EU-dom” i DN 2007 12 18; Jacobsson, Cecilia ”Bak-
läxa för Sverige i EU:s domstol” i DN 2007 12 19. 
897 Gustafsson, Sten (TT) ”Fritt fram efter Vaxholmsdom”, DN 2007 12 27. 
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För Svensk Näringsliv var domen däremot välkommen. I efterhand tycks dock 

både LO och arbetsgivarnas organisation vara överens om behovet av ändring i 

systemet, om än av olika skäl. För Svensk Näringsliv verkar motivet vara att tyd-

liggöra rättssäkerheten för utländska företag och för LO att undvika underbuds-

konkurrens. Medlingsinstitutets chef Claes Stråth, som den 6 mars 2008 fick i 

uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av EG-domstolens beslut, pre-

senterade sitt förslag den 12 december 2008.898 Ett problem var dock att ingen av 

parterna var nöjda med förslaget.899 

 

En ny ordning? 

Mot bakgrund av östutvidgningen och i väntan på ett beslut från EG-domstolen 

på Vaxholmskonflikten fördes en del diskussioner om huruvida denna utveckling 

innebar slutet för den svenska modellen, det som ofta ses som grundstenen i det 

svenska samhällsbygget sedan slutet av 1930-talet.900 Genom den svenska model-

len hade LO en stark ställning både på arbetsmarknaden och i samhället och för-

utsättningar för överblickbarhet och kalkylerbarhet. En ställning som internatio-

nellt sett har varit unikt för en fackföreningsrörelse och påverkat inte bara den 

politik som staten fört utan också fördelningen av välfärden. Visserligen försva-

gades LO:s ställning både på arbetsmarknaden och i samhället successivt sedan 

slutet av 1980-talet, men EG-domstolens beslut riskerade urholka denna position 

ytterligare.901 LO:s reaktion på Vaxholmskonflikten och EG-domstolens beslut 

bör förstås mot denna bakgrund, risken att förlora överblickbarheten och kalky-

lerbarheten på arbetsmarknaden.  

                                                 
898 SOU 2008: 123 Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, Stockholm 2008. 
899 Se följande artiklar av Elisabet Örnerborg på hemsidan till tidningen Lag & Avtal 
http://www.lag-avtal.se ; ”LO och TCO: Stryk bevisregeln helt” 2009 04 15,  ”Svensk 
Näringsliv avstyrker helt Lavalutredningens förslag” 2009 04 16, ”Stråths förslag hjälper 
inte mot oseriösa företag” 2009 04 17. 
900 Den svenska modellen får ibland olika innehåll. Vanligtvis syftar begreppet på upp-
rätthållande av fred på arbetsmarknaden genom överenskommelser mellan arbetsmark-
nadens parter utan statlig inblandning. Den syftar på en viss kultur mellan LO och SAF 
som växte fram från Saltsjöbadsavtalet 1938 och framåt innehållande centrala löneför-
handlingar, kollektiva avtal, en solidarisk lönepolitik och en benägenhet att undvika kon-
flikter. Ibland används dock begreppet för att beskriva den svenska välfärdspolitiken 
innehållande generella åtgärder för hela befolkningen, fullsysselsättning, kompromiss och 
koncensus. Den svenska modellen enligt bägge tolkningarna har haft sin höjdpunkt un-
der tidig efterkrigstid. Enligt Lars Magnusson syftar begreppet numera på Sveriges för-
måga att upprätthålla en högre tillväxt och produktivitet tillsammans med en god sam-
hällsekonomisk balans. Se Magnusson, Lars 2006, s 47, 50. Här används begreppet som 
relationen mellan arbetsmarknadsparterna.  
901 Magnusson, Lars 2006, s 71. 
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Enligt utredningsdirektivet skulle Stråth lägga fram ett förslag som i minsta 

möjliga mån påverkade den svenska modellen. Att behålla kollektivavtalssystemet 

blev därför en utgångspunkt. Därmed kunde LO förvänta sig någon form av sta-

tus quo och behålla resurserna för överblickbarhet på arbetsmarknaden.  

Stråth presenterade ett antal strategier för hur man genom kollektiva avtal 

kunde fortsätta att styra lönebildning och villkoren på arbetsmarknaden utan att 

bryta mot EG-rätten. Detta innebar att lagstadgade minimilöner avfärdades som 

strategi.902 Den kritik mot förslaget som höjdes inom fackföreningsrörelsen på ett 

tidigt stadium, handlade framför allt om att utredningen inte på ett tillfredstäl-

lande sätt kunde visa hur utländska entreprenörer utstationerade i Sverige kunde 

stoppas från att hänvisa till kollektiva avtal i hemlandet. Detta ansågs stjälpa 

fackets möjligheter att ”sätta hårt” mot utländska företag på tillfälligt uppdrag i 

Sverige.903 

I september 2009 presenterade regeringen sitt förslag till lagändring, proposi-

tion 2009/10:48, och det innehöll bl.a. möjligheter för arbetstagarorganisationer 

att kräva av arbetsgivare att tillämpa villkor enligt kollektivavtal i Sverige.904 Lag-

förslaget, som är tänkt att träda i kraft den 1 april 2010, är i skrivande stund ef-

ter behandling hos konstitutionsutskottet överlämnat till lagrådet för yttrande. 

Mycket tyder dock på att oppositionen kommer att kräva uppskov. Enligt tredje 

stycket i regeringsformens kapitel 2, paragraf 2 kan en minoritet i riksdagen be-

gära uppskov i ett år för ett lagförslag.905 Om lagförslaget går igenom innebär det 

i realiteten minimilöner i enlighet med kollektivavtalens grundvillkor. Grundvill-

koren i kollektiva avtal, som facket i enlighet med lagförslaget kan kräva innebär 

samtidigt att andra villkor än löner, såsom arbetsmiljö, kan ställas på arbetsgiva-

re som anställer arbetstagare från andra EU-länder. Även om fackets möjligheter 

att ”sätta hårt”, mot vad som ansågs vara lönekonkurrens, skulle minska enligt 

lagförslaget, skulle facket kunna fortsätta att pressa dessa arbetsgivare genom att 

ställa krav på arbetsmiljön. Sammantaget innebar lagförslaget, om den går ige-

nom, fortsatt kollektiva avtal och en räddning av den svenska modellen.  

                                                 
902 SOU 2008: 123, s 26-40. 
903 Larsson, Lars (TT) ”Vaxholmskonflikten – Lavalutredare riskerar fackkritik” i DN 
2008 12 11. 
904 www.riksdagen.se Regeringens proposition 2009/10:48 ”Åtgärder med anledning av 
Lavaldomen”, 2010 02 03 
905 http://www.lag-avtal.se/nyheter/eu/summering_vaxholm/article122319.ece Se Elisabet 
Örneborgs artikel ”Lavalförslaget till lagrådet igen” 2010 02 03 
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För Svensk Näringsliv var domen däremot välkommen. I efterhand tycks dock 

både LO och arbetsgivarnas organisation vara överens om behovet av ändring i 
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utsättningar för överblickbarhet och kalkylerbarhet. En ställning som internatio-
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898 SOU 2008: 123 Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, Stockholm 2008. 
899 Se följande artiklar av Elisabet Örnerborg på hemsidan till tidningen Lag & Avtal 
http://www.lag-avtal.se ; ”LO och TCO: Stryk bevisregeln helt” 2009 04 15,  ”Svensk 
Näringsliv avstyrker helt Lavalutredningens förslag” 2009 04 16, ”Stråths förslag hjälper 
inte mot oseriösa företag” 2009 04 17. 
900 Den svenska modellen får ibland olika innehåll. Vanligtvis syftar begreppet på upp-
rätthållande av fred på arbetsmarknaden genom överenskommelser mellan arbetsmark-
nadens parter utan statlig inblandning. Den syftar på en viss kultur mellan LO och SAF 
som växte fram från Saltsjöbadsavtalet 1938 och framåt innehållande centrala löneför-
handlingar, kollektiva avtal, en solidarisk lönepolitik och en benägenhet att undvika kon-
flikter. Ibland används dock begreppet för att beskriva den svenska välfärdspolitiken 
innehållande generella åtgärder för hela befolkningen, fullsysselsättning, kompromiss och 
koncensus. Den svenska modellen enligt bägge tolkningarna har haft sin höjdpunkt un-
der tidig efterkrigstid. Enligt Lars Magnusson syftar begreppet numera på Sveriges för-
måga att upprätthålla en högre tillväxt och produktivitet tillsammans med en god sam-
hällsekonomisk balans. Se Magnusson, Lars 2006, s 47, 50. Här används begreppet som 
relationen mellan arbetsmarknadsparterna.  
901 Magnusson, Lars 2006, s 71. 
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902 SOU 2008: 123, s 26-40. 
903 Larsson, Lars (TT) ”Vaxholmskonflikten – Lavalutredare riskerar fackkritik” i DN 
2008 12 11. 
904 www.riksdagen.se Regeringens proposition 2009/10:48 ”Åtgärder med anledning av 
Lavaldomen”, 2010 02 03 
905 http://www.lag-avtal.se/nyheter/eu/summering_vaxholm/article122319.ece Se Elisabet 
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AD avslutade förhandlingarna i Laval-målet i början av december 2009 och 

dömde Byggnads- och Elektrikerförbunden till att betala skådestånd till Laval och 

rättegångskostnader på 2,7 miljoner.906 

 

Sammanfattande analys 

De farhågor LO hade i samband med EU:s östutvidgning uppdagades i Vax-

holmskonflikten mellan Byggettan och det lettiska bolaget Laval. Denna av media 

uppmärksammade konflikt har senare blivit ett uttryck för de problem som 

östutvidgningen inneburit med de öppna gränserna inom EU för bl.a. arbetskraf-

tens fria rörlighet. Byggettan fick fullt stöd av LO då konflikten först behandlades 

i Arbetsdomstolen och sedan i EG-domstolen. Som LO många gånger gjort tidi-

gare, gick argumentationen ut på att omvandla det egna intresset till allmänhetens 

intresse genom att exempelvis uttryckligen påpeka att ett negativt beslut från EG-

domstolen skulle medföra ett folkligt upplopp i Sverige och att LO skulle kräva 

ett utträde ur EU om beslutet skulle vara negativt för Sverige.  

I detta sammanhang skiljde sig LO:s ställningstagande inte i någon större ut-

sträckning från tidigare konkurrensbegränsningsstrategier.  Som vi sett tidigare i 

avhandlingen har LO under större delen av efterkrigstiden försökt begränsa in-

vandringen. I och med Sveriges inträde i EU förvandlades dock den yttre och fy-

siska gränsen till en transparent gräns. Den blev svårare för LO att kontrollera 

såsom tidigare. Därför är det ganska lätt att förstå att LO blev oerhört besviken 

på EG-domstolens beslut då det förutsatte att den praxis som tillämpades i Sveri-

ge i enlighet med den svenska modellen och som gav LO möjligheter för över-

blickbarhet och kalkylerbarhet inte skulle gälla. Det var också därför LO positio-

nerade sig mot den utveckling som Vaxholmskonflikten hör samman med, d.v.s. 

den internationaliserings- och globaliseringsprocess som EU medlemskapet inne-

bär. Intressant är dock att LO började positionera sig tydligt i samband med 

östutvidgningen 2004 och inte ett decennium innan när det svenska medlemska-

pet skulle avgöras genom folkomröstningen. Förmodligen upplevdes den invand-

ring och konkurrens som kunde uppstå av EU-medborgare på 1990-talet inte på 

samma sätt som på 2000-talet.  

Intressant i sammanhanget är också att när domen från EG-domstolen föll var 

LO den första aktören som ropade på förändringar och anpassning till en ny ord-

ning, vilket återigen pekar på hur viktig kontrollen är för LO. I det lagförslag som 
                                                 
906 Örnerborg, Elisabet ”På plats i AD: Laval-målets huvudförhandling avslutad” 2009 
04 03 http://www.lag-avtal.se/art/8777 ; Jacobsson, Cecilia ”Laval får miljonskådestånd” 
i DN 2009 12 03; Larsson, Erik ”Facket döms att betala Laval” i LO-tidningen 2009, nr 
40. 
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lades fram utgick man dock från befintlig praxis, d.v.s. den svenska modellen. 

Faktum är alltså att LO i och med globaliseringen och internationaliseringen be-

finner sig i en brytningstid, då gamla invanda mönster ifrågasätts och organisa-

tionen behöver ta ställning till vad dess uppgift skall vara, vilka arbetare organi-

sationen skall ansvara för och inte minst vilka nya stridsåtgärder och strategier 

organisationen behöver utveckla för att bemöta förändringen vid den yttre grän-

sen. I det avseendet kommer det att vara intressant att följa utvecklingen av lag-

förslaget, som i skrivande stund verkar stöta på motstånd hos den socialdemokra-

tiska oppositionen, och hur LO i framtiden kommer att agera.  

Oavsett om lagförslaget går igenom och den svenska modellen med kollektiv-

avtal börjar styra upp villkoren för EU-arbetskraftsinvandring, innebär Lavaldo-

men en ytterligare försvagad position för LO i en process som inleddes i slutet av 

1980-talet med det s.k. rosornas krig. En konsekvens av denna process är ändra-

de lojaliteter inom facklig-politisk samverkan och en politisk marginalisering av 

LO. Det socialdemokratiska partiets politiska orientering sedan 1990-talet med 

effektiv tillväxt i den globaliserade arbetsmarknaden innebär samtidigt att partiet 

inte längre oreserverat driver en politik med garantier för en stark stat och ett 

välfärdssystem där LO känner sig hemma.  

Globaliseringen tenderar vidare att i dagens mer individualistisk orienterade 

samhälle att luckra upp och ifrågasätta fackets naturliga praxis och arbetsmeto-

der. LO:s nationella och socialdemokratiskt orienterade perspektiv på arbets-

marknaden upplevs som gammaldags och förlegat och LO håller på att bli alltmer 

isolerat i den globaliserade verklighet vi lever i. Dessa påfrestningar på den kol-

lektiva solidaritet som LO:s existens vilar på, öppnar emellertid möjligheter för 

utvidgning av den fackliga demokratin. En utbredning av den kollektiva solidari-

tetens bas till att omfatta nya grupper av medlemmar blir i denna utveckling en 

nödvändighet för fackföreningsrörelsens fortsatta existens. Utvecklingen vid den 

innersta gränsen under 2000-talet med en markant ökning av förtroendevalda, på 

vanliga men också högre uppåt i den fackliga hierarkin, med utländsk ursprung, 

som jag behandlade i föregående kapitel, pekar på en anpassning till den nya 

verkligheten. 
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906 Örnerborg, Elisabet ”På plats i AD: Laval-målets huvudförhandling avslutad” 2009 
04 03 http://www.lag-avtal.se/art/8777 ; Jacobsson, Cecilia ”Laval får miljonskådestånd” 
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KAPITEL 11  

ANALYS OCH SLUTDISKUSSION  

En summering av avhandlingens utgångspunkter 
 

Denna avhandling handlar om den fackliga reaktionen på invandring som förete-

else och invandrare som arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Den hand-

lar om facklig invandrings- och invandrarpolitik från 1946, då det politiska be-

slutet att rekrytera arbetare utomlands fattades, till 2009, då den medialt upp-

märksammade konflikten i Vaxholm, till följd av EU:s östutvidgning, fick sin 

slutgiltiga domslut och utmanade den svenska modellens fortsatta existens. Studi-

en är koncentrerad till arbetarrörelsens centrala fackliga organisation, d.v.s. LO.  

Utgångspunkten för avhandlingen har varit att invandring i sin förlängning 

innebär ett nytt tillskott av arbetare på arbetsmarknaden och följaktligen konkur-

rens mellan arbetarna. Frågan har varit hur intresseorganisationen LO, vars 

främsta uppdrag är att skydda sina medlemmars lönemässiga och sociala villkor 

och som har konkurrensbegränsning som en överordnad strategi, skulle komma 

att hantera invandring som företeelse och invandrare som arbetskraft på den 

svenska arbetsmarknaden och inom fackföreningsrörelsen under undersöknings-

perioden. Utgångspunkten LO som en intresseorganisation, med det kortsiktiga 

målet att företräda sina medlemmars intressen och med det mer långsiktiga målet 

att vara en viktig aktör på arbetsmarknaden och i samhället, har fått styra valet 

av avhandlingens centrala teoretiska begrepp; strategi, konkurrensbegränsning, 

kalkylerbarhet, makt och hegemoni. Denna utgångspunkt, men också källmateri-

alets karaktär och gjorda reflektioner över invandringsprocessen har gjort att jag 

valt att designa avhandlingen och presentera mina resultat utifrån tre olika pro-

blemområden. Dessa problemområden har jag valt att kalla gränser, där LO han-

terar olika problem kring företeelserna invandring och invandrare. Jag talar om 

en yttre gräns, en inre gräns och en innersta gräns. Den yttre gränsen är en fysisk 

gräns, sammanfallande med nationsgränsen, och berör invandringspolitiken. Där 

kunde LO ta ställning till invandringens storlek och kalkylera kring det extra till-

skott av nya arbetare som invandringen i sin förlängning kunde innebära för ar-
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betsmarknaden. Den inre gränsen innesluter arbetsmarknaden och berör invand-

rarpolitiken. Här handlar det för LO om att ta ställning till de villkor som skulle 

erbjudas de invandrade arbetarna på arbetsmarknaden. Den innersta gränsen rör 

det fackliga medlemskapet, om villkoren för de invandrade arbetarna inom fack-

föreningsrörelsen.  

Avhandlingens övergripande syfte har varit att undersöka LO:s strategier för 

att hantera dessa tre gränsområden och se om det finns ett sammanhängande 

mönster bakom LO:s handlande på dessa tre olika nivåer. Ett mer teoretiskt syfte 

med avhandlingen har varit att undersöka om det eventuella mönster som skulle 

träda fram i LO:s handlande inom dessa tre gränsområden kunde diskuteras ut-

ifrån en maktordning. I detta kapitel kommer jag nu att presentera mina resultat. 

 

Facklig politik vid den yttre gränsen 
Den politiska sakfrågan för LO att ta ställning till vid den yttre gränsen var in-

vandringspolitiken, vilka som fick komma till Sverige, under vilka villkor och 

omfattningen av invandringen. Detta politiska fält reglerades av statsmakten. LO 

hade dock fram till slutet av 1980-talet, tack vare den politiska kultur som härs-

kade i landet, såsom korporativism och facklig-politisk samverkan, goda förut-

sättningar att komma till tals och möjlighet till att påverka politikens innehåll och 

inriktning.  

Efter en reglerad arbetskraftsinvandring genom bilaterala avtal mellan ar-

betsmarknadsmyndigheter och länder som Italien, Österrike och Ungern i slutet 

av 1940-talet var arbetskraftsinvandringen till Sverige i princip oreglerad under 

större delen 1950- och 1960-talen. Från mitten av 1970-talet ökade flykting- och 

anhöriginvandringen. Parallellt med den utomnordiska arbetskraftsinvandringen 

och därefter flykting- och anhöriginvandring skedde också en betydande invand-

ring från de nordiska grannländerna, framför allt från Finland. Detta möjliggjor-

des först genom befrielse från kraven på arbetstillstånd och från 1954 inom ra-

men för den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Flykting- och anhörigin-

vandringen står fortfarande för den största delen av invandringen, men även in-

vandring från EU-länder är idag aktuell.  

I mitten av 1960-talet ökade de fackliga kraven på en återgång till en reglerad 

arbetskraftsinvandring, framför allt efter en större invandring från Sydosteuropa, 

och 1967 återinfördes ett system från mellankrigstiden som genom remissförfa-

rande gav fackförbunden möjlighet att uttala sig över utomnordisk arbets-

kraftsinvandring. Denna möjlighet beskrevs av samtida politiker som en vetorätt. 

Arbetskraftsinvandringen avstannade markant i början av 1970-talet, till en viss 
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del efter interna LO-cirkulär som uppmanade fackförbunden till att använda 

denna vetorätt och vara mer restriktiv i godkännandet av nya ansökningar om 

rekrytering av arbetskraft utomlands. De sjunkande nettosiffrorna på invandring i 

början av 1970-talet berodde dock också på sämre konjunkturläge efter oljekri-

sen 1973, en kraftig återvandring av finska arbetskraftsinvandrare samt utbild-

ningen ”svenska för invandrare”, som skulle genomgås under betald arbetstid 

infördes från 1972, gjorde den utländska arbetskraften dyrare och därmed mind-

re attraktiv för många arbetsgivare.  

Tidigare forskning som berör den fackliga inställningen till invandring har be-

handlat perioden fram till och med 1970-talet, och då nästan uteslutande arbets-

kraftsinvandringen. Den generella ståndpunkten är att LO krävde reglerad utom-

nordisk arbetskraftsinvandring under senare delen av 1960-talet och under 1970-

talets inledning. De förklaringar som tidigare forskning presenterat kan kategori-

seras utifrån LO:s kortsiktiga respektive långsiktiga intressen; dels ansvaret för de 

fackligt organiserade arbetarnas intressen, och då utifrån ett klassperspektiv, ex-

empelvis hos Joachim Nelhans och Torbjörn Lundqvist, dels som ett försvar av 

välfärdssamhället utifrån ett samhällsperspektiv, exempelvis hos Christer Lundh 

och Jesper Johansson.  

Hos de flesta forskare som behandlat denna fråga, liksom jag har gjort här, 

sammanvävs dessa två förklaringar, dock med betoning på den ena eller andra 

utgångspunkten. Viktigt att påpeka är att båda förklaringsmodellerna utgår ifrån 

protektionism. Det som inte uppmärksammats i tidigare forskning är emellertid 

fackets selektiva inställning till arbetskraftsinvandring från olika länder.  

Den fackliga inställningen till flykting- och anhöriginvandring samt till den 

nordiska invandringen har inte uppmärksammats särskilt mycket i tidigare forsk-

ning. Inte heller den fackliga inställningen till den dagsaktuella EU-invandringen 

är särskilt uppmärksammad. Jesper Johansson, som har genomfört en parallell 

studie till denna och med delvis samma källmaterial, har bl.a. undersökt LO:s 

inställning till invandring från 1945 till 1981, och är därmed ett undantag. Det 

tycks dock som att Johansson i sin förklaring av LO:s syn på flykting- och anhö-

riginvandring utgått från organisationens egenhändiga självbild när han hävdar 

att LO höll fast vid en principiell ståndpunkt om att flykting- och anhöriginvand-

ring skulle stå utanför arbetsmarknadsprövning. Johanssons problemfria stånd-

punkt gäller också för den nordiska arbetskraftsinvandringen. 

Min undersökning visar dock att LO under större delen av undersökningspe-

rioden problematiserade den av myndigheterna förda invandringspolitiken, kriti-

serade den för att vara alltför generös och i regel krävde en mer restriktiv politik 

oavsett invandringsform. Ett tydligt undantag från detta förekom under två kor-
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tare perioder; dels under andra hälften av 1950-talet, dels under 1990-talet. Den 

uteblivna kritiken mot invandringspolitiken under 1950-talets senare del kan för-

klaras med införandet av kollektivavtalssystemet 1956, som institutionaliserade 

den konkurrensbegränsning som LO bedrev. Tystnaden under 1990-talet berodde 

troligtvis på ändrade maktförhållanden till LO:s nackdel tillföljd av rosornas krig 

och att den facklig-politiska samverkan och korporativismen började nedmonte-

ras. Denna förändring medförde nog en identitetskris för LO under 1990-talet. 

Det skall här dock påpekas att min undersökning om flyktinginvandringen omfat-

tar perioden från 1970-talet och framåt.  

LO:s motivering för en mer restriktiv invandringspolitik byggde ofta på argu-

ment om landets resurser för att ta hand om de nyanlända. Detta, som Jesper Jo-

hansson kallar ett välfärdsnationalistiskt argument, innefattade ett kontrollbehov 

av hur många och när nya invandrare skulle släppas in över den yttre gränsen 

utan att hota den svenska välfärden. Till skillnad från Johansson lyfter jag fram 

detta kontrollbehov starkare och menar att LO hade sin utgångspunkt mer i or-

ganisationens kortsiktiga intressen än i de långsiktiga och att organisationen för-

sökte avgöra vilka som skulle komma till Sverige utifrån en ideologisk föreställ-

ningsvärld om vilka som kunde passa in i den socialdemokratiska fackliga kultu-

ren. Rollen som gränspolis, som LO självmant tog på sig, kom till sitt yttersta 

uttryck i kravet på att arbetskraftsinvandringsfrågan skulle betraktas som en frå-

ga mellan regeringen och aktuellt fackförbund, exkluderande representation från 

arbetsgivarsidan. Detta och liknande krav som LO ställde hade en protektionis-

tisk utgångspunkt genom att syftet var att försvara de organiserade arbetarnas 

intressen. Den konkurrensbegränsning LO tillämpade vid den yttre gränsen har 

behandlats av tidigare forskning, men den behöver nyanseras därför att den inte 

var entydig utan formulerades olika vid olika tidpunkter och beroende på invand-

ringsorsak, samt att den innehöll kvalitativa och kvantitativa förtecken. 

Kravet om arbetsmarknadsprövning på arbetskraftsinvandring, att omfatt-

ningen på rekrytering av utländsk arbetskraft skulle bedömas utifrån arbetsmark-

nadens behov av arbetskraft, är lätt att förstå då denna invandring berörde LO:s 

intressesfär, d.v.s. arbetsmarknaden, på ett omedelbart sätt. LO:s restriktiva ställ-

ningstaganden, som är möjliga att spåra i källmaterialet, vad gäller andra typer av 

invandring såsom anhörig- och flyktinginvandring gör dock den fackliga politiken 

vid den yttre gränsen mer komplicerad. Till skillnad från Johansson, som menar 

att LO anslöt sig till principen att anhörig- och flyktinginvandring skulle stå utan-

för arbetsmarknadsprövning, menar jag att interna diskussioner inom LO:s ar-

betsmarknadspolitiska enhet och invandrarrådet tyder på att LO upplevde det 

som ytterst problematiskt att fackföreningsrörelsen saknade medel för att styra 
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även denna invandring och att den således stod utanför arbetsmarknadsprövning-

en. Med början av 1970-talet upplevdes även den nordiska invandringen, som 

tidigare föredrogs före utomnordisk arbetskraftsinvandring, problematisk av LO.  

Tidigare forskning som behandlat den utomnordiska arbetskraftsinvandringen 

till Sverige under efterkrigstidens första decennier, och som tar upp den fackliga 

inställningen, talar om en samstämmighet mellan LO och SAF om arbetskraftsin-

vandringsbehovet för att lösa arbetskraftsbristen. I den mån en facklig negativ 

inställning till arbetskraftsinvandringen under 1940-talet nämns, bl.a. hos Arne 

Järtelius, Rudolf Tempsch, Joachim Nelhans, Anders Svensson, Christer Lundh 

och Rolf Ohlsson, Gunhild Kyle, Wuokko Knocke och Jesper Johansson, adresse-

ras detta framför allt till Metallarbetareförbundet. Tystnaden under 1950-talets 

andra hälft tolkas ibland som om LO välkomnade, alternativt intog en passiv in-

ställning till, den utomnordiska arbetskraftsinvandringen. Mina resultat visar 

dock att den negativa inställningen likväl fanns hos LO, men att den inte uttala-

des offentligt. Även om LO inte motsatte sig arbetskraftsinvandringen visar orga-

nisationens handlande implicit att utomnordisk arbetskraftsinvandring inte var 

välkomnad. Detta framgår i organisationens försök att avväpna arbetskraftsin-

vandringens förmodade negativa effekter genom olika krav i remissyttranden i 

slutet av 1940-talet. Dessa remissvar kunde exempelvis innehålla yrkanden om att 

begränsa de utomnordiska invandrade arbetarnas rörlighet på arbetsmarknaden, 

föredra inhemska arbetskraftsreserver före arbetskraftsinvandring samt uttalan-

den som ”mindre önskvärd”.  

Under större delen av undersökningsperioden ställde LO krav på restriktiv ar-

betskraftsinvandring. Detta krav har visserligen framhållits hos en stor del av ti-

digare forskning, men utan att det nyanserats. LO:s krav på restriktiv arbets-

kraftsinvandring fram till mitten av 1950-talet utgick ifrån arbetskraftsbristen 

som resurs för att flytta fram de organiserade arbetarnas position på arbetsmark-

naden. Detta mål bäddades ofta in i strategin att framhålla de inhemska arbets-

kraftsreserverna, såsom kvinnor, äldre och handikappade, som alternativ till ar-

betskraftsinvandring. Att LO inte stödde dessa gruppers inträde på arbetsmark-

naden på ett direkt sätt, inte ifrågasatte tidens genusordning, samt att man delade 

arbetsgivarnas uppfattning om dessa arbetare som icke fullvärdiga arbetare, gör 

att framställningen av dem som alternativ till arbetskraftsinvandring inte var nå-

got annat än en strategi för att bevara arbetskraftsbristen. I det avseendet håller 

jag med Yvonne Hirdman om att den ”prioritering” LO gjorde var en strategi att 

fördröja arbetskraftsbristen och gynna den manliga (läs inhemska) arbetskraften.  

Efter några års tystnad under andra hälften av 1950-talet, till följd av kollek-

tivavtalssystemets instiftande som gjorde att nya arbetare inte längre ansågs utgö-
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även denna invandring och att den således stod utanför arbetsmarknadsprövning-
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föredra inhemska arbetskraftsreserver före arbetskraftsinvandring samt uttalan-

den som ”mindre önskvärd”.  

Under större delen av undersökningsperioden ställde LO krav på restriktiv ar-

betskraftsinvandring. Detta krav har visserligen framhållits hos en stor del av ti-

digare forskning, men utan att det nyanserats. LO:s krav på restriktiv arbets-

kraftsinvandring fram till mitten av 1950-talet utgick ifrån arbetskraftsbristen 

som resurs för att flytta fram de organiserade arbetarnas position på arbetsmark-

naden. Detta mål bäddades ofta in i strategin att framhålla de inhemska arbets-

kraftsreserverna, såsom kvinnor, äldre och handikappade, som alternativ till ar-

betskraftsinvandring. Att LO inte stödde dessa gruppers inträde på arbetsmark-

naden på ett direkt sätt, inte ifrågasatte tidens genusordning, samt att man delade 

arbetsgivarnas uppfattning om dessa arbetare som icke fullvärdiga arbetare, gör 

att framställningen av dem som alternativ till arbetskraftsinvandring inte var nå-

got annat än en strategi för att bevara arbetskraftsbristen. I det avseendet håller 

jag med Yvonne Hirdman om att den ”prioritering” LO gjorde var en strategi att 

fördröja arbetskraftsbristen och gynna den manliga (läs inhemska) arbetskraften.  
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tivavtalssystemets instiftande som gjorde att nya arbetare inte längre ansågs utgö-
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ra något hot, intog LO en annan strategi under 1960-talet. När regeringen börja-

de tillämpa Rehn-Meidnermodellen från slutet av 1950-talet blev drivkraften i 

LO:s argumentation mot arbetskraftsinvandringen under 1960-talet strukturom-

vandlingarna i låglönebranscherna. I stället för att lyfta fram de inhemska arbets-

kraftsreserverna som en lösning på arbetskraftsbristen började nu LO tona ner 

behovet av ny arbetskraft överlag, och argumenterade i stället för att man genom 

en aktiv arbetsmarknadspolitik skulle slussa de friställda arbetarna från utkon-

kurrerade branscher till de branscher där arbetskraft behövdes. Genom denna 

strategi, att bromsa inslussningen av nya arbetare till arbetsmarknaden, ville LO, 

som Christer Lundh och Torbjörn Lundqvist påpekat, behålla den fulla syssel-

sättningen, men också föra en politik utifrån Rehn-Meidnermodellen. Denna poli-

tik krävde att den totala arbetskraftsstyrkan inte fick expanderas, vilket i sig 

krävde en kalkylering av arbetsmarknadens tillgång till arbetskraft och en strikta-

re invandringspolitik som begränsade arbetskraftsinvandringen. Ju närmare full 

sysselsättning arbetsmarknaden var, desto större var chansen för LO att ställa 

krav på SAF och arbetsgivarna och driva igenom strukturomvandlingarna. Det 

var också därför LO argumenterade för att en krympt arbetskraftsreserv p.g.a. 

successiv ökning i förvärvsintensiteten inte skulle vara skäl nog för ökad invand-

ring, liksom talet om att avgöra invandringspolitiken från tid till tid utifrån lan-

dets resurser. Denna strategi krävde restriktivare invandringspolitik och det var 

också därför LO kraftigt ökade trycket på regeringen för en återgång till en regle-

rad arbetskraftsinvandring och vetorätt till fackförbunden efter 1965 års SAP-

kongress då deras rekommendation till regeringen var att öppna gränserna för fri 

invandring. 

Det är vidare möjligt att i LO:s argumentation mot arbetskraftsinvandringen 

under tidig efterkrigstid se spår av ett slags slutet kartelltänkande vid den yttre 

gränsen, att arbetsmarknaden begränsades till en viss typ av arbetare. Detta tän-

kande bestod av två beståndsdelar; dels arbetsmarknaden som ett eget revir där 

LO kalkylerade över arbetsmarknadens behov av arbetskraft först utifrån beva-

randet av arbetskraftsbristen och sedan den fulla sysselsättningen, dels förtur till 

att välja de arbetare (invandrare) som hade lätt att anpassa sig till den socialde-

mokratiska fackliga traditionen och dess skötsamhetskultur. Det var därför LO 

förespråkade nordiska arbetskraftsinvandrare före utomnordiska, som man be-

traktade som ”mindre önskvärda”. I detta revirtänkande tillämpade LO konkur-

rensbegränsning på två olika plan; både kvantitativt och kvalitativt. Den kvalita-

tiva konkurrensbegränsningen var lika viktig som den kvantitativa och syftade på 

att ha skötsamma arbetare på arbetsmarknaden. Den kvalitativa konkurrensbe-

gränsningen medförde därför en rangordning av nya arbetare som skulle introdu-
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ceras på den mer eller mindre fullsysselsatta arbetsmarknaden. Fram till början av 

1970-talet såg denna rangordning i det närmaste som följande i tur och ordning; 

de nordiska arbetskraftsinvandrarna, de icke-nordiska arbetskraftsinvandrarna 

med socialdemokratisk facklig tradition, de gifta kvinnorna, de övriga partiellt 

arbetsföra och de icke-nordiska arbetskraftsinvandrarna utan facklig tradition. 

När LO väl lyckades återinföra praxisen med fackliga uttalanden genom re-

misser över ny arbetskraftsinvandring och på detta sätt institutionalisera den 

kvantitativa konkurrensbegränsningen för den utomnordiska arbetskraftsinvand-

ringen 1967, och sedan genom interna cirkulär uppmana fackförbunden till 

strängare tillämpning av vetorätten i början av 1970-talet, vändes blickarna mot 

den finska invandringen. Den nordiska arbetskraftsinvandringen som kvalitativt 

föredrogs före den utomnordiska började nu upplevas problematisk kvantitativt 

när konjunkturen mattades av, industrins behov av arbetskraft minskade och en 

expansion på arbetsmarknaden inleddes i den offentliga sektorn med kvinnoori-

enterade arbeten. Då började LO kräva en kontroll över också den finska invand-

ringen.  

Det var inte särskilt svårt för LO att argumentera emot arbetskraftsinvand-

ringen, utomnordisk som nordisk, och omvandla sina intressen till allmänintresse 

dels genom hänvisning till välfärdssamhället dels genom hänvisning till inhemska 

arbetskraftsreserver. Den radikala minskningen av arbetskraftsinvandring i bör-

jan av 1970-talet visar att LO lyckades med detta. Den ökade anhörig- och flyk-

tinginvandringen efter 1973 var däremot svårare för LO att hantera, men LO 

skulle komma att göra tappra försök i det fördolda. De klass- och välfärdsorien-

terade argument som LO tidigare använt gick inte att använda sig av på ett enkelt 

sätt i de externt ställda kraven när det gällde flykting- och anhöriginvandring, 

men organisationen var väl medveten om att varje ny invandrare, oavsett invan-

dringsmotiv, var en potentiell arbetstagare i låglönebranscherna, vilket framträder 

tydligt i de interna diskussionerna inom arbetsmarkandspolitiska enheten och 

invandrarrådet.  

Medan arbetskraftsinvandring var kalkylerbar då den stod under arbetsmark-

nadsbedömning, var dessa invandringskategorier mindre kalkylerbara. Invand-

ringen av kvotflyktingar liknade dock någorlunda arbetskraftsinvandringen då 

man i förväg visste hur många det handlade om och hur många av dem som kun-

de vara aktuella för arbetsmarknaden, samt i viss utsträckning vilken typ av jobb 

det i så fall gällde. Enskilt hitresta asylsökande, s.k. de facto flyktingar, och anhö-

riginvandrare var däremot svåra att uppskatta för LO. Till skillnad ifrån kvot-

flyktingar visste man i detta fall inte hur många som skulle komma och varifrån 

de skulle komma, vilket påverkade LO:s ambitioner att behålla den fulla syssel-
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sättningen under 1970-talet. De skilda förutsättningarna för olika typer av in-

vandring krävde olika strategier av LO vid den yttre gränsen och under större 

delen av 1970-talet och några år inpå 1980-talet visade LO starkt missnöje över 

myndigheternas sätt att bedriva invandringspolitiken när det gällde dessa invand-

ringskategorier. LO ifrågasatte inte bara hur anknytningsfallen hade blivit anhö-

riga utan också vilka som kunde betraktas som anhöriga. LO ville begränsa an-

knytningsfallen till kärnfamiljen. Den mer generösa de facto flyktingpraxisen var 

oacceptabel och organisationen ifrågasatte inte bara den statliga flyktingpolitiken 

och många asylsökandes motiv, utan i takt med den ökade invandringen krävde 

man också en omdefiniering av flyktingpolitiken. Internt var de beklagande rös-

terna flera över att de facto flyktingarna stod utanför arbetsmarknadsprövning. 

De kritiska rösterna mot flyktinginvandringen hördes särskilt i samband med den 

stigande flyktinginvandringen från Mellanöstern, som upplevdes kulturellt avläg-

sen.  

I slutet av 1970-talet krävde LO att den svenska invandringspolitiken borde 

omorienteras till att hjälpa flyktingar i deras närmiljö, exempelvis i grannländer. 

LO motiverade ofta sin inställning, såsom organisationen gjort tidigare när det 

gällde arbetskraftsinvandringen, med att invandringen inte bara riskerade välfär-

den utan också förutsättningarna att föra en konstruktiv invandrarpolitik för de i 

landet befintliga invandrarna. LO använde sig dock också av en ny strategi vid 

denna tid. Organisationen började mot slutet av 1970-talet argumentera för att 

staten i valet av flyktingar skulle ta hänsyn till deras förutsättningar för att anpas-

sa sig till den svenska kontexten. Detta argument, som påminner om organisatio-

nens rangordning av olika arbetskraftsinvandrare och innebar en rasifiering av 

flyktingarna, andades en rädsla för ”den andre”. LO menade att det i mötet mel-

lan svenskar och andra människor, som kom från kulturellt mer avlägsna länder, 

förelåg en risk för motsättningar och att flyktingar från avlägsna länder skulle av 

”språkliga, kulturella och klimatmässiga” orsaker ha svårigheter att anpassa sig 

till de svenska förhållandena.  

LO fortsatte alltså under 1970-talet och början av 1980-talet att tillämpa 

både kvantitativ och kvalitativ invandringskontroll. Detta förklarar också varför 

invandrarrådet, vars främsta uppgift skulle vara att styra den fackliga invandrar-

politiken och främja integrationen på arbetsmarknaden, istället handlade utifrån 

intresseorganisationen LO:s grundläggande idé om att värna de egna medlem-

marnas intressen och istället främst bevakade invandringspolitiken. 

1980-talet karaktäriserades av en nästintill obefintlig arbetskraftsinvandring, 

och för LO handlade detta årtionde i mångt och mycket om att försvara de redan 

vunna segrarna vid den yttre gränsen. Organisationen försökte behålla gamla in-
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arbetade strukturer som gav fackföreningsrörelsen möjlighet att kontrollera in-

vandringen. Dessa försök till att slå vakt om redan uppnådda resultat uppdagades 

särskilt i samband med myndigheternas försök att effektivisera arbetsrutinerna i 

samband med hantering av tillståndsärenden för tidsbegränsade arbetstillstånd. 

Under 1990-talet var LO däremot onormalt tyst i frågor rörande den yttre 

gränsen. LO valde att inte ens ta ställning i samband med den svenska EU-

ansökan som riskerade att omvandla den yttre gränsen till en transparant gräns 

inom EU med risk för arbetskraftsinvandring p.g.a. arbetskraftens fria rörlighet 

inom unionen. Troligtvis berodde denna tystnad på att LO inte hade samma 

handlingsutrymme p.g.a. ändrade förutsättningar till följd av försvagad facklig-

politisk samverkan efter rosornas krig och nedmonteringen av korporativismen. 

Dessutom innebar det socialdemokratiska partiets ekonomiskpolitiska omorien-

tering under 1990-talet med effektiv tillväxt på den globaliserade arbetsmarkna-

den att partiet inte längre oreserverat drev en politik med garantier för en stark 

stat och ett välfärdssamhälle där LO kände sig hemma. Överlag var 1990-talet en 

tid då LO befann sig i en identitetskris.  

Under 2000-talet började LO dock återigen ta plats i den invandringspolitiska 

diskussionen och då framför allt i samband EU-utvidningen 2004. Farhågor inom 

fackföreningsrörelsen om en anstormning av fattiga östeuropeiska arbetare gjorde 

att LO nu positionerade sig mot utvidgningen och tog en aktiv ställning för över-

gångsregler för att begränsa de nya EU-medborgarnas fria rörlighet inom unio-

nen, vilket återigen pekar på en konkurrensbegränsningsstrategi. 

Invandringen till Sverige, oavsett bakgrund, bevakades noggrant av LO under 

större delen av undersökningsperioden. LO:s politik vid den yttre gränsen karak-

täriserades av en kontinuitet som utgick ifrån en bestämd uppfattning om att in-

vandringen i sin förlängning medförde ökad konkurrens mellan arbetarna, den 

riskerade den fackliga politiken på arbetsmarknaden, men också välfärden och 

borde därför regleras, alternativt vara under facklig kontroll. Denna bestämda 

uppfattning innebar i realiteten en kontroll över hur många, vilka och när nya 

invandrare (läs arbetare) skulle släppas in på arbetsmarknaden. LO:s kontrollbe-

hov styrdes av en rädsla för underbudskonkurrens samt okalkylerbara och osköt-

samma arbetare. Mina resultat visar således en kontinuitet i den fackliga invand-

ringskontroll som fanns under första hälften av 1900-talet och som behandlats av 

bl.a. Björn Horgby, Lars Olsson och Tomas Hammar. Den konkurrensbegräns-

ningsstrategi som LO således tillämpade vid den yttre gränsen var dock inte alltid 

sanktionerad av den socialdemokratiska staten. I det avseendet kan man påstå att 

den facklig-politiska samverkan inte alltid fungerade när det gäller parternas syn 

på invandringspolitiken.  
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man också en omdefiniering av flyktingpolitiken. Internt var de beklagande rös-

terna flera över att de facto flyktingarna stod utanför arbetsmarknadsprövning. 

De kritiska rösterna mot flyktinginvandringen hördes särskilt i samband med den 

stigande flyktinginvandringen från Mellanöstern, som upplevdes kulturellt avläg-

sen.  

I slutet av 1970-talet krävde LO att den svenska invandringspolitiken borde 

omorienteras till att hjälpa flyktingar i deras närmiljö, exempelvis i grannländer. 

LO motiverade ofta sin inställning, såsom organisationen gjort tidigare när det 

gällde arbetskraftsinvandringen, med att invandringen inte bara riskerade välfär-

den utan också förutsättningarna att föra en konstruktiv invandrarpolitik för de i 

landet befintliga invandrarna. LO använde sig dock också av en ny strategi vid 

denna tid. Organisationen började mot slutet av 1970-talet argumentera för att 

staten i valet av flyktingar skulle ta hänsyn till deras förutsättningar för att anpas-

sa sig till den svenska kontexten. Detta argument, som påminner om organisatio-

nens rangordning av olika arbetskraftsinvandrare och innebar en rasifiering av 

flyktingarna, andades en rädsla för ”den andre”. LO menade att det i mötet mel-

lan svenskar och andra människor, som kom från kulturellt mer avlägsna länder, 

förelåg en risk för motsättningar och att flyktingar från avlägsna länder skulle av 

”språkliga, kulturella och klimatmässiga” orsaker ha svårigheter att anpassa sig 

till de svenska förhållandena.  

LO fortsatte alltså under 1970-talet och början av 1980-talet att tillämpa 

både kvantitativ och kvalitativ invandringskontroll. Detta förklarar också varför 

invandrarrådet, vars främsta uppgift skulle vara att styra den fackliga invandrar-

politiken och främja integrationen på arbetsmarknaden, istället handlade utifrån 

intresseorganisationen LO:s grundläggande idé om att värna de egna medlem-

marnas intressen och istället främst bevakade invandringspolitiken. 

1980-talet karaktäriserades av en nästintill obefintlig arbetskraftsinvandring, 

och för LO handlade detta årtionde i mångt och mycket om att försvara de redan 

vunna segrarna vid den yttre gränsen. Organisationen försökte behålla gamla in-
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arbetade strukturer som gav fackföreningsrörelsen möjlighet att kontrollera in-

vandringen. Dessa försök till att slå vakt om redan uppnådda resultat uppdagades 

särskilt i samband med myndigheternas försök att effektivisera arbetsrutinerna i 

samband med hantering av tillståndsärenden för tidsbegränsade arbetstillstånd. 

Under 1990-talet var LO däremot onormalt tyst i frågor rörande den yttre 

gränsen. LO valde att inte ens ta ställning i samband med den svenska EU-

ansökan som riskerade att omvandla den yttre gränsen till en transparant gräns 

inom EU med risk för arbetskraftsinvandring p.g.a. arbetskraftens fria rörlighet 

inom unionen. Troligtvis berodde denna tystnad på att LO inte hade samma 

handlingsutrymme p.g.a. ändrade förutsättningar till följd av försvagad facklig-

politisk samverkan efter rosornas krig och nedmonteringen av korporativismen. 

Dessutom innebar det socialdemokratiska partiets ekonomiskpolitiska omorien-

tering under 1990-talet med effektiv tillväxt på den globaliserade arbetsmarkna-

den att partiet inte längre oreserverat drev en politik med garantier för en stark 

stat och ett välfärdssamhälle där LO kände sig hemma. Överlag var 1990-talet en 

tid då LO befann sig i en identitetskris.  

Under 2000-talet började LO dock återigen ta plats i den invandringspolitiska 

diskussionen och då framför allt i samband EU-utvidningen 2004. Farhågor inom 

fackföreningsrörelsen om en anstormning av fattiga östeuropeiska arbetare gjorde 

att LO nu positionerade sig mot utvidgningen och tog en aktiv ställning för över-

gångsregler för att begränsa de nya EU-medborgarnas fria rörlighet inom unio-

nen, vilket återigen pekar på en konkurrensbegränsningsstrategi. 

Invandringen till Sverige, oavsett bakgrund, bevakades noggrant av LO under 

större delen av undersökningsperioden. LO:s politik vid den yttre gränsen karak-

täriserades av en kontinuitet som utgick ifrån en bestämd uppfattning om att in-

vandringen i sin förlängning medförde ökad konkurrens mellan arbetarna, den 

riskerade den fackliga politiken på arbetsmarknaden, men också välfärden och 

borde därför regleras, alternativt vara under facklig kontroll. Denna bestämda 

uppfattning innebar i realiteten en kontroll över hur många, vilka och när nya 

invandrare (läs arbetare) skulle släppas in på arbetsmarknaden. LO:s kontrollbe-

hov styrdes av en rädsla för underbudskonkurrens samt okalkylerbara och osköt-

samma arbetare. Mina resultat visar således en kontinuitet i den fackliga invand-

ringskontroll som fanns under första hälften av 1900-talet och som behandlats av 

bl.a. Björn Horgby, Lars Olsson och Tomas Hammar. Den konkurrensbegräns-

ningsstrategi som LO således tillämpade vid den yttre gränsen var dock inte alltid 

sanktionerad av den socialdemokratiska staten. I det avseendet kan man påstå att 

den facklig-politiska samverkan inte alltid fungerade när det gäller parternas syn 

på invandringspolitiken.  
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I organisationens externa kommunikation grundades argumentationen mot 

invandringen på arbetsmarknads- och välfärdsfrågor, men i den interna kommu-

nikationen förekom också kulturella argument rörande vissa invandrargruppers 

förmåga att anpassa sig till förhållandena i Sverige. Trots detta är det en överdrift 

att påstå att LO:s invandringspolitik innehöll främlingsfientliga element. Ut-

gångspunkten för den invandringspolitik LO förespråkade fram till 1980-talet 

utgick inte i första hand från etnisk nationella föreställningar om svenskhet som 

en norm, som Torbjörn Lundqvist och Jesper Johansson framhåller, utan från den 

socialdemokratiska, skötsamma och rationella kultur som härskade inom fackfö-

reningsrörelsen. Det var därför vissa invandrargrupper var mer välkomna än 

andra, arbetskraftsinvandrare som flyktingar. Visserligen var den fackliga invand-

ringspolitiken i viss mån rasifierande när man betraktade vissa grupper som 

mindre önskvärda än andra, men drivkraften hos LO var bevarandet av en ho-

mogen medlemskår och då inte med etniskt svenska förtecken, utan snarare med 

ideologiska och facklig kulturella. Ju mer homogent kollektivet var utifrån den 

socialdemokratiska kulturen desto lättare var det för LO att kalkylera med-

lemmarnas förväntade uppträdande. Den invandrarpolitik som LO började driva 

under 1970-talet var därför i första hand just inriktad på att insocialisera de in-

vandrade arbetarna i den svenska socialdemokratiska fackliga arbetarkulturen, en 

politik för den inre gränsen. 

 

Facklig politik vid den inre gränsen 
Vid denna gräns hade LO möjligheter att ta ställning till villkoren för de invand-

rade arbetarna på arbetsmarknaden. Källmaterialet visar att fokus för LO:s age-

rande vid denna gräns, som handlar om organisationens invandrarpolitik, var 

från början begränsat till arbetsmarknaden och inriktad på att avväpna den upp-

levda risken för underbudskonkurrens från den utländska arbetskraften. Åren 

strax efter kriget forstsatte fackföreningsrörelsen alltså bedriva samma typ av 

konkurrensbegränsning som under kriget mot flyktingar som placerats i arbete, 

vilket bl.a. Lars Olsson påpekat. Genom att öppna det fackliga medlemskapet för 

invandrarna, ställa samma anställnings- och lönevillkor för de invandrade arbe-

tarna som för deras svenska kollegor, till synes ett jämlikhetsargument, kan man 

påstå att LO vid den inre gränsen tillämpade öppen kartellstrategi.  

Till skillnad från den yttre gränsen var LO vid denna gräns en central aktör 

och agerade med större auktoritet i frågor rörande den inre gränsen. Det karaktä-

ristiska för LO:s agerande här var att det egna handlandet ofta framställdes som 

hjältemodigt. Facket gestaltades som invandrarnas enda vän, den enda aktören 
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som brydde sig om dem. Ett annat drag, framför allt under 1970-talet, var att 

lägga ansvaret för bakslag gällande integrationen på samhället och kostnadsbör-

dan för olika invandrarpolitiska åtgärder på arbetsgivarna. Ytterligare karaktäris-

tika för den fackliga invandrarpolitiken var att den var inriktad på nyttomaxime-

ring, d.v.s. att med en och samma åtgärd eller med ett medel försöka uppnå olika 

mål. Ett exempel på denna nyttomaximering är kraven på samma löne- och an-

ställningsvillkor som LO externt kunde argumentera för utifrån ett jämlikhetsper-

spektiv och internt utifrån konkurrensbegränsning. Under större delen av under-

sökningsperioden går det att iaktta denna typ av dubbelbottnade åtgärder. 

Med tiden blev den inre gränsen mer transparant till det omgivande samhället 

och LO:s invandrarpolitiska ambitioner utvidgades till att omfatta också integra-

tion i samhället. Denna förändring skedde under 1970-talet, men intensifierades 

från 1980-talet och framåt. 

Tidigare forskning har inte behandlat den fackliga invandrarpolitiken före 

1970-talet nämnvärt och även anspelat på att någon sådan inte fanns före 1970-

talet. Inte heller perioden efter 1980-talets början är granskad. I den mån den 

tidigare forskningen behandlat den fackliga invandrarpolitiken före 1970-talet, 

exempelvis Christer Lundh och Rolf Ohlsson samt Jesper Johansson, är redogö-

relserna begränsade till en beskrivning där LO fram till slutet av 1960-talet ställde 

sig bakom den tidstypiska assimileringsorienterade s.k. anpassningspolitiken som 

tillämpades av myndigheterna och att invandrarna förväntades att anpassa sig till 

de svenska förhållandena. Tidigare forskning om fackföreningsrörelsens invand-

rarpolitiska åtgärder har således nästan uteslutande lagt fokus på 1970-talets re-

formistiska åtgärdsprogram. Om detta åtgärdsprogram och om LO:s hantering av 

invandrarfrågorna menar exempelvis Johansson att det fanns paradoxala tenden-

ser mellan LO:s klassbaserade homogeniserings- och inkluderingssträvanden och 

det organisatoriska särskiljandet som organisationen tillämpade genom att för-

skjuta frågorna till de lokala invandrarkommittéerna med svaga handlingsresur-

ser.  

Det går dock att urskilja en säregen facklig invandrarpolitik redan vid över-

gången från 1940- till 1950-talet. De krav som LO ställde på myndigheter och 

arbetsgivare vid denna tid för att avväpna arbetskraftsinvandringens förmodade 

negativa effekter, såsom samma löner för invandrare som för de svenska arbets-

tagarna och begränsningar för de utomnordiska arbetarnas rörlighet på arbets-

marknaden, hade tydliga drag av en invandrarpolitik. Dessutom tog LO formellt 

avstånd från tillämpning av ett gästarbetarsystem i början av 1950-talet, även om 

många av organisationens samtida rekommendationer i remissyttranden påminde 

om ett sådant system. Mot denna bakgrund vore det mer korrekt att påstå att den 
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I organisationens externa kommunikation grundades argumentationen mot 

invandringen på arbetsmarknads- och välfärdsfrågor, men i den interna kommu-

nikationen förekom också kulturella argument rörande vissa invandrargruppers 

förmåga att anpassa sig till förhållandena i Sverige. Trots detta är det en överdrift 

att påstå att LO:s invandringspolitik innehöll främlingsfientliga element. Ut-

gångspunkten för den invandringspolitik LO förespråkade fram till 1980-talet 

utgick inte i första hand från etnisk nationella föreställningar om svenskhet som 

en norm, som Torbjörn Lundqvist och Jesper Johansson framhåller, utan från den 

socialdemokratiska, skötsamma och rationella kultur som härskade inom fackfö-

reningsrörelsen. Det var därför vissa invandrargrupper var mer välkomna än 

andra, arbetskraftsinvandrare som flyktingar. Visserligen var den fackliga invand-

ringspolitiken i viss mån rasifierande när man betraktade vissa grupper som 

mindre önskvärda än andra, men drivkraften hos LO var bevarandet av en ho-

mogen medlemskår och då inte med etniskt svenska förtecken, utan snarare med 

ideologiska och facklig kulturella. Ju mer homogent kollektivet var utifrån den 

socialdemokratiska kulturen desto lättare var det för LO att kalkylera med-

lemmarnas förväntade uppträdande. Den invandrarpolitik som LO började driva 

under 1970-talet var därför i första hand just inriktad på att insocialisera de in-

vandrade arbetarna i den svenska socialdemokratiska fackliga arbetarkulturen, en 

politik för den inre gränsen. 
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Vid denna gräns hade LO möjligheter att ta ställning till villkoren för de invand-

rade arbetarna på arbetsmarknaden. Källmaterialet visar att fokus för LO:s age-

rande vid denna gräns, som handlar om organisationens invandrarpolitik, var 

från början begränsat till arbetsmarknaden och inriktad på att avväpna den upp-

levda risken för underbudskonkurrens från den utländska arbetskraften. Åren 

strax efter kriget forstsatte fackföreningsrörelsen alltså bedriva samma typ av 

konkurrensbegränsning som under kriget mot flyktingar som placerats i arbete, 

vilket bl.a. Lars Olsson påpekat. Genom att öppna det fackliga medlemskapet för 

invandrarna, ställa samma anställnings- och lönevillkor för de invandrade arbe-

tarna som för deras svenska kollegor, till synes ett jämlikhetsargument, kan man 

påstå att LO vid den inre gränsen tillämpade öppen kartellstrategi.  

Till skillnad från den yttre gränsen var LO vid denna gräns en central aktör 

och agerade med större auktoritet i frågor rörande den inre gränsen. Det karaktä-

ristiska för LO:s agerande här var att det egna handlandet ofta framställdes som 

hjältemodigt. Facket gestaltades som invandrarnas enda vän, den enda aktören 
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som brydde sig om dem. Ett annat drag, framför allt under 1970-talet, var att 

lägga ansvaret för bakslag gällande integrationen på samhället och kostnadsbör-

dan för olika invandrarpolitiska åtgärder på arbetsgivarna. Ytterligare karaktäris-

tika för den fackliga invandrarpolitiken var att den var inriktad på nyttomaxime-

ring, d.v.s. att med en och samma åtgärd eller med ett medel försöka uppnå olika 

mål. Ett exempel på denna nyttomaximering är kraven på samma löne- och an-

ställningsvillkor som LO externt kunde argumentera för utifrån ett jämlikhetsper-

spektiv och internt utifrån konkurrensbegränsning. Under större delen av under-

sökningsperioden går det att iaktta denna typ av dubbelbottnade åtgärder. 

Med tiden blev den inre gränsen mer transparant till det omgivande samhället 

och LO:s invandrarpolitiska ambitioner utvidgades till att omfatta också integra-

tion i samhället. Denna förändring skedde under 1970-talet, men intensifierades 

från 1980-talet och framåt. 

Tidigare forskning har inte behandlat den fackliga invandrarpolitiken före 

1970-talet nämnvärt och även anspelat på att någon sådan inte fanns före 1970-

talet. Inte heller perioden efter 1980-talets början är granskad. I den mån den 

tidigare forskningen behandlat den fackliga invandrarpolitiken före 1970-talet, 

exempelvis Christer Lundh och Rolf Ohlsson samt Jesper Johansson, är redogö-

relserna begränsade till en beskrivning där LO fram till slutet av 1960-talet ställde 

sig bakom den tidstypiska assimileringsorienterade s.k. anpassningspolitiken som 

tillämpades av myndigheterna och att invandrarna förväntades att anpassa sig till 

de svenska förhållandena. Tidigare forskning om fackföreningsrörelsens invand-

rarpolitiska åtgärder har således nästan uteslutande lagt fokus på 1970-talets re-

formistiska åtgärdsprogram. Om detta åtgärdsprogram och om LO:s hantering av 

invandrarfrågorna menar exempelvis Johansson att det fanns paradoxala tenden-

ser mellan LO:s klassbaserade homogeniserings- och inkluderingssträvanden och 

det organisatoriska särskiljandet som organisationen tillämpade genom att för-

skjuta frågorna till de lokala invandrarkommittéerna med svaga handlingsresur-

ser.  

Det går dock att urskilja en säregen facklig invandrarpolitik redan vid över-

gången från 1940- till 1950-talet. De krav som LO ställde på myndigheter och 

arbetsgivare vid denna tid för att avväpna arbetskraftsinvandringens förmodade 

negativa effekter, såsom samma löner för invandrare som för de svenska arbets-

tagarna och begränsningar för de utomnordiska arbetarnas rörlighet på arbets-

marknaden, hade tydliga drag av en invandrarpolitik. Dessutom tog LO formellt 

avstånd från tillämpning av ett gästarbetarsystem i början av 1950-talet, även om 

många av organisationens samtida rekommendationer i remissyttranden påminde 

om ett sådant system. Mot denna bakgrund vore det mer korrekt att påstå att den 
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fackliga invandrarpolitiken före 1970-talet saknade integrationsaspekter, som en 

invandrarpolitik i vanliga fall förknippas med. 

Det viktiga för LO var att de invandrade arbetarna inte störde de rådande 

förhållandena på arbetsmarknaden, vilket krävde att de blev varse om hur den 

svenska arbetsmarknaden fungerade. Det var därför den information som de in-

vandrade arbetarna fick från fackligt håll fram till slutet av 1960-talet var inrik-

tad på att just förklara hur systemet på den svenska arbetsmarknaden fungerade. 

Denna information var dock sporadisk och varken pedagogiskt eller innehållsligt 

anpassad till mottagaren. Det var en självcentrerad och enkelriktad kommunika-

tion med fokus på att göra invandrarna medvetna om de fackliga förhållandena i 

Sverige. 

När LO väl började ställa det som vi i dag uppfattar som invandrarpolitiska 

krav på myndigheter och arbetsgivare från slutet av 1960-talet, till viss del efter 

en invandrarpolitisk allmändebatt i media som ställde krav på en förändrad syn 

på invandrarpolitiken hos myndigheter och intresseorganisationer, hade LO insett 

att invandrarnas anpassning inte bara var en ekonomisk- eller arbetsmarknads-

fråga, utan mer en fråga om språk och kunskaper om det svenska samhället. För 

att underlätta invandrarnas anpassning till arbetslivet och integration i samhället 

startade LO ett flertal invandrarpolitiska projekt under 1970-talet såsom språk-

undervisning, informations- och introduktionsåtgärder samt en kursverksamhet 

riktad till medlemmar med utländsk bakgrund. Den tidsmässiga närheten mellan 

de vilda strejkerna runt årsskiftet 1969/70 och de interna diskussionerna om des-

sa åtgärder inom Landssekretariatet har lett forskningen, såsom Rose Maiken 

Flatmo och Jesper Johansson, till att dra slutsatsen att grunden till LO:s intensiva 

invandrarpolitik under 1970-talet var dessa vilda strejker. Min uppfattning är att 

de farhågor som uppstod hos den fackliga ledningen om vad icke-rationell och 

svårkalkylerbar arbetskraft kunde ställa till med endast blev en katalysator i en 

pågående process. LO var, till följd av samhällsdebatten i mitten av 1960-talet, på 

väg att bryta mot tidigare föreställningar om att invandrarna på egen hand skulle 

anpassa sig till de svenska förhållandena och formulera en egen invandrarpolitik 

redan innan de vilda strejkerna bröt ut. Den nya fackliga invandrarpolitiken med 

integrationsambitioner lade dock, som Jesper Johansson också påpekar, fokus på 

invandrarnas integrering i den socialdemokratiska arbetarrörelsen.  

1970-talet var ett intensivt decennium för LO då organisationen bland annat 

bildade invandrarkommittéer på lokal nivå och ett invandrarråd på central nivå 

för att snickra ihop sitt invandrarpolitiska åtgärdsprogram. Organisationens kan-

ske viktigaste invandrarpolitiska åtgärd under detta årtionde var SFI-utbildningen 

för de invandrade arbetarna. Denna utbildning skulle ske under betald arbetstid 
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och finansieras av arbetsgivare och med skattemedel. Parallellt med det invand-

rarpolitiska arbetet lade organisationen också mycket tid och kraft på att bevaka 

invandringspolitiken. För LO hängde dessa två politiska områden samman. In-

vandrarpolitikens framgång var, enligt LO, beroende av hur restriktiv invand-

ringspolitiken kunde vara, d.v.s. hur många invandrare som togs in i landet.  

Huvudmålet för LO:s invandrarpolitik under 1970-talet var en aktiv överfö-

ring av svensk facklig skötsamhetskultur till invandrarna. Enligt LO:s världsbild 

under denna tid behövde de invandrade arbetarna disciplineras och göras om till 

socialdemokratiska arbetare. Kampen mot kommunisterna inom fackföreningsrö-

relsen var vunnen. De hade marginaliserats. I början av 1970-talet var LO där-

emot rädd för vad de ”oregerliga och icke kalkylerbara” invandrade arbetarna, 

som inte ansågs känna till hur den svenska arbetsmarknaden fungerade, kunde 

ställa till med. Organisationen var därför, förutom i det egna åtgärdsprogrammet, 

mån om att försöka påverka också innehållet i myndigheternas samhällsinforma-

tion som riktade sig till invandrarna för att innehållet skulle vara anpassat till en 

socialdemokratisk facklig verklighetsuppfattning och ge större utrymme åt fack-

föreningsrörelsen. 

Överföringen av skötsamhetskulturen och det socialdemokratiska fackliga 

tänkandet försökte LO bland annat realisera genom att se till att ABF nästintill 

fick monopol på SFI-utbildningen, genom att själv ta hand om utbildningens 

samhällskunskapsundervisning, genom att tillsammans med bildningsförbundet 

utesluta akademiker och pedagogiskt meriterade lärare som cirkelledare till för-

mån för lärare ur arbetarrörelsens egna led, samt tillsammans med arbetarrörel-

sens andra organisationer ta fram undervisningsmaterial som passade ändamålet. 

De ideologiskt orienterade integrationsambitionerna var ibland tydligt uttryckta i 

informationsmaterial och i kursinnehåll. Den facklig-politiska samverkan funge-

rade således bättre vid den inre gränsen än vid den yttre gränsen. 

Den fackliga invandrarpolitik som växte fram under 1970-talet hade således 

ambitionen att integrera invandrarna i fackföreningsrörelsen och i den socialde-

mokratiska hegemonin. Mycket talar alltså för att den invandrarpolitik LO repre-

senterade under 1970-talet hade en disciplinerande karaktär. Ambitionen att göra 

de invandrade arbetarna till socialdemokrater ökade markant från mitten av 

1970-talet i och med att utländska medborgare bosatta minst tre år i Sverige fick 

rösträtt till de kommunala valen från och med 1976 års val. Nu började LO ock-

så intressera sig för invandrarna utifrån en partipolitisk kontext och förlade en 

del av sin invandrarpolitik hos invandrarorganisationer för att knyta närmare 

kontakter med invandrarna. I det avseendet håller jag med Jesper Johansson om 

att det ökade intresset inom LO för integrationsarbete under 1970-talet utgick 
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fackliga invandrarpolitiken före 1970-talet saknade integrationsaspekter, som en 
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och finansieras av arbetsgivare och med skattemedel. Parallellt med det invand-
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från en klassidentitet och föreställningar om en homogen arbetarklass och inte 

som Torbjörn Lundqvist hävdar, att det var för invandrarnas egen skull och up-

pehållandet av den fackliga solidariteten när arbetslösheten bland invandrarna 

ökade, som arbetet intensifierades.  

Dessa ambitioner krävde åtskilliga integrationsåtgärder på lokal nivå, både 

bland de invandrade medlemmarna och bland de ursprungliga medlemmarna. 

Arbetet bland de ursprungliga medlemmarna syftade till att ändra deras inställ-

ning till de nya medlemmarna. Den av LO centralt planerade verksamheten för 

FCO och lokala avdelningar och som skulle genomföras av invandrarkommittéer 

visade sig dock många gånger vara svår att implementera. Trots intensiva direktiv 

från LO om att inrätta invandrarkommittéer och utse invandraransvariga förse-

nades bildandet av sådana kommittéer på många orter eller så förblev de bildade 

kommittéerna passiva. Den generella orsaken var, som Björn Horgby, Johan 

Svanberg och Lena Hallberg i olika studier påvisat, tendenserna av mindre intres-

se och ovilja hos de lokala fackligt förtroendevalda för invandrare och deras spe-

cifika frågor och som jag också inledningsvis diskuterade att särskilda invandrar-

politiska åtgärder kunde möta motstånd på lokal nivå, bland de ursprungliga 

medlemmarna, om det bedömdes missgynna deras medlemsintressen. Orsaken till 

de passiva kommittéerna kan också sökas i de otydliga direktiv som LO skickade 

till FCO om vad kommittéerna skulle arbeta med.  

Framför allt drabbade den låga entusiasmen hos lokala fackliga aktörer be-

vakningen av de invandrade arbetarnas rätt till SFI-utbildningen och dess imple-

mentering under arbetstid som var fastslagen i lag. Problemen kring SFI-

utbildningens genomförande så som det var tänkt i lagen berodde vidare på miss-

nöje hos vissa arbetsgivare över den ökade kostnaden som undervisningen inne-

bar, men också på tvister mellan LO och SAF. Arbetsgivarrepresentanterna ogil-

lade fackföreningsrörelsens inflytande över utbildningens innehåll, att ABF näst-

intill hade monopol på utbildningen och att utbildningen utnyttjades till att för-

medla socialdemokratins och fackföreningsrörelsens värderingar till de invandra-

de arbetarna. ABF och LO såg till att endast lärare med förankring i rörelsen fick 

anställas och ibland avskedades lärare som ansågs sympatisera med vänsterrörel-

ser. SFI-utbildningens genomförande påverkades, förutom av dessa ideologiska 

faktorer, också av strukturella och praktiska faktorer. De strukturella faktorerna 

omfattade oklarheter kring lagens tillämpning och bedömande av vilka, när, var 

och hur många timmar de invandrade arbetarna skulle sitta i lektionssalarna samt 

traditionella könsroller och svårigheter med barnpassning. Praktiska faktorer 

handlade däremot om samordning av utbildning för de som arbetade på mindre 

arbetsplatser eller på små orter där det var svårt att inrätta studiecirklar, långa 
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resvägar mellan arbetsplats och studielokal, anställda på olika arbetsplatser och 

vilken arbetsgivare som skulle bekosta vad och rätt till förlorad utbildning vid 

byte av arbetsplats. Informationsarbetet på lokal nivå som inte fungerade och 

deltagarnas varierande bakgrund med olika baskunskaper, olika modersmål och 

olika lång skolutbildning kan också räknas hit. 

De invandrade arbetarna fick lära sig det svenska språket under betald arbets-

tid, men en konsekvens av detta var att de blev dyrare för arbetsgivarna och där-

med mindre attraktiva på arbetsmarknaden. I det avseendet håller jag med Wu-

okko Knocke och Jesper Johansson om att utbildningen var ett ”tveeggat svärd”, 

men också med Christer Lundh och Rolf Ohlsson om att SFI-lagen kan tolkas 

som en medveten strategi ”från insiders att utestänga outsiders”, men då av LO 

och inte av staten med tanke på organisationens roll i tillkomsten av lagen.  

LO:s engagemang i SFI-frågan är ett typiskt exempel på organisationens dub-

belbottnade attityd och nyttomaximeringsorienterade invandrarpolitik under 

1970-talet. Med ett och samma medel försökte LO uppnå olika mål. Denna egen-

skap i den fackliga invandrarpolitiken ger utrymme för olika tolkningar. Organi-

sationen kan ha haft flera olika intressen på sin agenda. För det första hade LO 

intresse av att de invandrade arbetarna skulle integreras på arbetsmarknaden och 

i samhället. Men denna integration var villkorad. Invandrarna skulle inordnas i 

den socialdemokratiska hegemonin för att bli skötsamma och kalkylerbara arbe-

tare. För det andra hade LO ett partipolitiskt intresse av att få invandrarna till att 

rösta på det socialdemokratiska partiet. För det tredje hade LO intresse av att 

skapa ett fullvärdigt fackligt medlemskap för de invandrade fackliga medlemmar-

na och i och med det göra dem jämställda med de svenska medlemmarna för att 

därigenom förhindra underbudskonkurrens. För det fjärde hade LO av samma 

skäl intresse av att fördyra den utländska arbetskraften för att på så sätt minska 

arbetsgivarnas incitament för att rekrytera utländsk arbetskraft, under 1970-talet 

framför allt från Finland. I dessa dubbelbottnade intressen i en och samma åt-

gärd, d.v.s. den nyttomaximeringsorienterade inställningen har vi förklaringen till 

de paradoxala tendenserna i LO:s invandrarpolitik under 1970-talet. Den nytto-

maximeringsorienterade inställningen och de dubbelbottnade attityderna minskar 

ju närmare nutid vi kommer, vilket beror på den socialdemokratiska hegemonins 

försvagning inom fackföreningsrörelsen och på att LO anpassar sig tidens diskur-

ser.  

LO:s olika intressen i den invandrarpolitiska kontexten kunde dock skapa 

spänningar mellan organisationens långsiktiga och kortsiktiga intressen. Spän-

ningar mellan organisationens och medlemmarnas intressen kunde exempelvis 

iakttas i samband med strukturomvandlingarna som ledde till att många anställda 
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som Torbjörn Lundqvist hävdar, att det var för invandrarnas egen skull och up-

pehållandet av den fackliga solidariteten när arbetslösheten bland invandrarna 

ökade, som arbetet intensifierades.  

Dessa ambitioner krävde åtskilliga integrationsåtgärder på lokal nivå, både 

bland de invandrade medlemmarna och bland de ursprungliga medlemmarna. 

Arbetet bland de ursprungliga medlemmarna syftade till att ändra deras inställ-

ning till de nya medlemmarna. Den av LO centralt planerade verksamheten för 

FCO och lokala avdelningar och som skulle genomföras av invandrarkommittéer 

visade sig dock många gånger vara svår att implementera. Trots intensiva direktiv 

från LO om att inrätta invandrarkommittéer och utse invandraransvariga förse-

nades bildandet av sådana kommittéer på många orter eller så förblev de bildade 

kommittéerna passiva. Den generella orsaken var, som Björn Horgby, Johan 

Svanberg och Lena Hallberg i olika studier påvisat, tendenserna av mindre intres-

se och ovilja hos de lokala fackligt förtroendevalda för invandrare och deras spe-

cifika frågor och som jag också inledningsvis diskuterade att särskilda invandrar-

politiska åtgärder kunde möta motstånd på lokal nivå, bland de ursprungliga 

medlemmarna, om det bedömdes missgynna deras medlemsintressen. Orsaken till 

de passiva kommittéerna kan också sökas i de otydliga direktiv som LO skickade 

till FCO om vad kommittéerna skulle arbeta med.  

Framför allt drabbade den låga entusiasmen hos lokala fackliga aktörer be-

vakningen av de invandrade arbetarnas rätt till SFI-utbildningen och dess imple-

mentering under arbetstid som var fastslagen i lag. Problemen kring SFI-

utbildningens genomförande så som det var tänkt i lagen berodde vidare på miss-

nöje hos vissa arbetsgivare över den ökade kostnaden som undervisningen inne-

bar, men också på tvister mellan LO och SAF. Arbetsgivarrepresentanterna ogil-

lade fackföreningsrörelsens inflytande över utbildningens innehåll, att ABF näst-

intill hade monopol på utbildningen och att utbildningen utnyttjades till att för-

medla socialdemokratins och fackföreningsrörelsens värderingar till de invandra-

de arbetarna. ABF och LO såg till att endast lärare med förankring i rörelsen fick 

anställas och ibland avskedades lärare som ansågs sympatisera med vänsterrörel-

ser. SFI-utbildningens genomförande påverkades, förutom av dessa ideologiska 

faktorer, också av strukturella och praktiska faktorer. De strukturella faktorerna 

omfattade oklarheter kring lagens tillämpning och bedömande av vilka, när, var 

och hur många timmar de invandrade arbetarna skulle sitta i lektionssalarna samt 

traditionella könsroller och svårigheter med barnpassning. Praktiska faktorer 

handlade däremot om samordning av utbildning för de som arbetade på mindre 

arbetsplatser eller på små orter där det var svårt att inrätta studiecirklar, långa 

 

 389

resvägar mellan arbetsplats och studielokal, anställda på olika arbetsplatser och 

vilken arbetsgivare som skulle bekosta vad och rätt till förlorad utbildning vid 

byte av arbetsplats. Informationsarbetet på lokal nivå som inte fungerade och 

deltagarnas varierande bakgrund med olika baskunskaper, olika modersmål och 

olika lång skolutbildning kan också räknas hit. 

De invandrade arbetarna fick lära sig det svenska språket under betald arbets-

tid, men en konsekvens av detta var att de blev dyrare för arbetsgivarna och där-

med mindre attraktiva på arbetsmarknaden. I det avseendet håller jag med Wu-
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i de branscher som drabbades ställdes inför arbetslöshet. Strukturomvandlingarna 

låg i LO:s långsiktiga intresse och kunde försvaras ur ett samhällsperspektiv, men 

applåderades knappast av de medlemmar som blev arbetslösa. Ett sätt att före-

bygga dessa spänningar var att försvara och förespråka full sysselsättning där de 

friställda arbetarna skulle få företräde i de expansiva branscherna. Detta krävde 

att utbudet på arbetskraft på arbetsmarknaden inte ökade, vilket i sin tur krävde 

en kontroll av LO över den yttre gränsen, d.v.s. invandringspolitiken samt en för-

dyring av den utländska arbetskraft som fanns i landet för att minska arbetsgi-

varnas incitament för att rekrytera utländsk arbetskraft. Om LO lyckades med 

detta skulle man dessutom lyckas med att strypa arbetsmarknadens tillgång till 

arbetare som kunde vara benägna att acceptera de sämre villkoren i låglönebran-

scherna som var föremål för strukturomvandlingarna. Här ser vi dels hur LO:s 

invandrings- och invandrarpolitik samspelade, dels ytterligare ett exempel på 

LO:s nyttomaximerande handlande.  

Den kvantitativa konkurrensbegränsningsstrategin vid den yttre gränsen kom-

binerades alltså med en kvalitativ konkurrensbegränsningsstrategi vid den inre 

genom att organisera, kontrollera och inordna den utländska arbetskraften och 

göra de invandrade arbetarna mer skötsamma och kalkylerbara. Som bl.a. Chris-

ter Lundh och Torbjörn Lundqvist redan påpekat utgick den fackliga invandrar-

politiken, men också invandringspolitiken, under tidig efterkrigstid främst från en 

garanti för de egna intressena. 

Under 1970-talet hade LO goda förutsättningar för att lyckas förena dessa in-

tressen i en framgångsrik invandrarpolitik. 1970-talet var ett årtionde då LO:s 

maktresurser i förhållande till sin motpart växte och organisationen kunde ”be-

ställa” lagstiftningar i arbetslivsfrågor från den socialdemokratiska regeringen i 

stället för att söka lösningar i förhandlingar med SAF. Denna ojämna maktför-

delning mellan parterna kunde iakttas särskilt i SFI-frågan och i kraven på att de 

invandrarpolitiska åtgärderna framför allt skulle finansieras av arbetsgivarsidan.  

 Perioden efter 1970-talet karaktäriserades av ett större fokus på integrations-

frågor med begreppets mer traditionsenliga innehåll. Nu försökte LO utvidga in-

vandrarnas politiska rättigheter och ta ställning emot den ökade främlingsfient-

ligheten i samhället. Detta var en logisk följd av att LO under 1970-talet hade 

uppnått den restriktivitet organisationen strävade efter vid den yttre gränsen och 

internt, genom SFI-utbildningen, fackliga kurser, informations- och arbetsplatsin-

troduktionsåtgärder, hade skapat strukturer för att förmedla den socialdemokra-

tiska arbetarrörelsens värderingar till sina medlemmar med invandrarbakgrund. 

Efter detta var steget lättare för LO att utvidga sin invandrarpolitik till att omfat-

ta också invandrarnas integration i samhället. Detta engagemang syntes i synner-
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het i ställningstaganden att SFI-utbildningen skulle utvidgas dels i antalet timmar, 

dels till att omfatta även de som inte hade anställning, i frågan om dubbelt med-

borgarskap och i arbetet mot främlingsfientligheten under 1980-talet.  

Mot bakgrund av högkonjunkturen och historiskt låga invandringssiffror 

härskade i slutet av 1980-talet en uppfattning inom LO om att invandrarfrågan 

var löst. Även om arbetslösheten bland den invandrade befolkningen var högre än 

genomsnittet, så var den knappast alarmerande och SFI-frågan hade fått en för 

LO tillfredsställd lösning i kommunernas regi. Detta gjorde att LO tog ett histo-

riskt beslut genom att integrera invandrarfrågorna, som tidigare omhändertagits i 

särskilda avdelningar inom LO-kansliet, med den övriga verksamheten. När den 

ekonomiska konjunkturen vände och arbetslösheten bland invandrarna drastiskt 

ökade i början av 1990-talet ändrades dock uppfattningen och invandrarfrågorna 

omhändertogs återigen av en särskild tjänsteman. Den ekonomiska krisen kom 

att drabba invandrarna, särskilt de nyanlända, i betydligt högre utsträckning än 

den övriga befolkningen. Krisen ledde också till en utbredning av den svarta ar-

betsmarknaden då många invandrare tog jobb under omständigheter som inte var 

acceptabla för LO. Denna utveckling ledde till att frågor om integration och 

mångfald började diskuteras i en vidare samhällelig kontext inom organisationen 

och från andra hälften av 1990-talet började LO ägna allt större utrymme åt des-

sa frågor. LO insåg att invandrarnas integration i fackföreningsrörelsen var en 

viktig faktor för att organisationen skulle kunna behålla både styrka och trovär-

dighet i en omvärld som höll på att förändras snabbare än någonsin och samtidigt 

komma att förändra organisationens maktresurser både på arbetsmarknaden och 

i samhället. Nu var LO också tvungen att se över sin politik för den innersta 

gränsen.  

 

Facklig politik vid den innersta gränsen  
Om det politiska fältet vid den yttre gränsen ytterst var en statlig angelägenhet 

och vid den inre gränsen en angelägenhet för flera aktörer samtidigt så var den 

innersta gränsen en fråga för LO internt. Källmaterialet visar att LO på ett enkelt 

sätt kunde peka ut de problem som organisationen upplevde både vid den yttre 

gränsen och vid den inre. Ansvaret för de problem man upplevde vid dessa grän-

ser lades nästan undantagslöst på andra aktörer, såsom myndigheter och arbets-

givare. Problematiken vid den innersta gränsen var däremot fackföreningsrörel-

sens egen. Här hanterades villkoren för de invandrade arbetare som blivit fackliga 

medlemmar. Om LO var flitig i att problematisera statens och arbetsgivarnas po-

litik vid de två andra gränserna, var organisationen desto försiktigare med att 
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i de branscher som drabbades ställdes inför arbetslöshet. Strukturomvandlingarna 

låg i LO:s långsiktiga intresse och kunde försvaras ur ett samhällsperspektiv, men 

applåderades knappast av de medlemmar som blev arbetslösa. Ett sätt att före-

bygga dessa spänningar var att försvara och förespråka full sysselsättning där de 

friställda arbetarna skulle få företräde i de expansiva branscherna. Detta krävde 

att utbudet på arbetskraft på arbetsmarknaden inte ökade, vilket i sin tur krävde 

en kontroll av LO över den yttre gränsen, d.v.s. invandringspolitiken samt en för-

dyring av den utländska arbetskraft som fanns i landet för att minska arbetsgi-

varnas incitament för att rekrytera utländsk arbetskraft. Om LO lyckades med 

detta skulle man dessutom lyckas med att strypa arbetsmarknadens tillgång till 

arbetare som kunde vara benägna att acceptera de sämre villkoren i låglönebran-

scherna som var föremål för strukturomvandlingarna. Här ser vi dels hur LO:s 

invandrings- och invandrarpolitik samspelade, dels ytterligare ett exempel på 

LO:s nyttomaximerande handlande.  

Den kvantitativa konkurrensbegränsningsstrategin vid den yttre gränsen kom-

binerades alltså med en kvalitativ konkurrensbegränsningsstrategi vid den inre 

genom att organisera, kontrollera och inordna den utländska arbetskraften och 

göra de invandrade arbetarna mer skötsamma och kalkylerbara. Som bl.a. Chris-

ter Lundh och Torbjörn Lundqvist redan påpekat utgick den fackliga invandrar-

politiken, men också invandringspolitiken, under tidig efterkrigstid främst från en 

garanti för de egna intressena. 

Under 1970-talet hade LO goda förutsättningar för att lyckas förena dessa in-

tressen i en framgångsrik invandrarpolitik. 1970-talet var ett årtionde då LO:s 

maktresurser i förhållande till sin motpart växte och organisationen kunde ”be-

ställa” lagstiftningar i arbetslivsfrågor från den socialdemokratiska regeringen i 

stället för att söka lösningar i förhandlingar med SAF. Denna ojämna maktför-

delning mellan parterna kunde iakttas särskilt i SFI-frågan och i kraven på att de 

invandrarpolitiska åtgärderna framför allt skulle finansieras av arbetsgivarsidan.  

 Perioden efter 1970-talet karaktäriserades av ett större fokus på integrations-

frågor med begreppets mer traditionsenliga innehåll. Nu försökte LO utvidga in-

vandrarnas politiska rättigheter och ta ställning emot den ökade främlingsfient-

ligheten i samhället. Detta var en logisk följd av att LO under 1970-talet hade 

uppnått den restriktivitet organisationen strävade efter vid den yttre gränsen och 

internt, genom SFI-utbildningen, fackliga kurser, informations- och arbetsplatsin-

troduktionsåtgärder, hade skapat strukturer för att förmedla den socialdemokra-

tiska arbetarrörelsens värderingar till sina medlemmar med invandrarbakgrund. 

Efter detta var steget lättare för LO att utvidga sin invandrarpolitik till att omfat-

ta också invandrarnas integration i samhället. Detta engagemang syntes i synner-
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het i ställningstaganden att SFI-utbildningen skulle utvidgas dels i antalet timmar, 

dels till att omfatta även de som inte hade anställning, i frågan om dubbelt med-
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härskade i slutet av 1980-talet en uppfattning inom LO om att invandrarfrågan 

var löst. Även om arbetslösheten bland den invandrade befolkningen var högre än 

genomsnittet, så var den knappast alarmerande och SFI-frågan hade fått en för 

LO tillfredsställd lösning i kommunernas regi. Detta gjorde att LO tog ett histo-

riskt beslut genom att integrera invandrarfrågorna, som tidigare omhändertagits i 

särskilda avdelningar inom LO-kansliet, med den övriga verksamheten. När den 

ekonomiska konjunkturen vände och arbetslösheten bland invandrarna drastiskt 

ökade i början av 1990-talet ändrades dock uppfattningen och invandrarfrågorna 

omhändertogs återigen av en särskild tjänsteman. Den ekonomiska krisen kom 

att drabba invandrarna, särskilt de nyanlända, i betydligt högre utsträckning än 

den övriga befolkningen. Krisen ledde också till en utbredning av den svarta ar-

betsmarknaden då många invandrare tog jobb under omständigheter som inte var 

acceptabla för LO. Denna utveckling ledde till att frågor om integration och 

mångfald började diskuteras i en vidare samhällelig kontext inom organisationen 

och från andra hälften av 1990-talet började LO ägna allt större utrymme åt des-

sa frågor. LO insåg att invandrarnas integration i fackföreningsrörelsen var en 

viktig faktor för att organisationen skulle kunna behålla både styrka och trovär-

dighet i en omvärld som höll på att förändras snabbare än någonsin och samtidigt 

komma att förändra organisationens maktresurser både på arbetsmarknaden och 

i samhället. Nu var LO också tvungen att se över sin politik för den innersta 

gränsen.  

 

Facklig politik vid den innersta gränsen  
Om det politiska fältet vid den yttre gränsen ytterst var en statlig angelägenhet 

och vid den inre gränsen en angelägenhet för flera aktörer samtidigt så var den 

innersta gränsen en fråga för LO internt. Källmaterialet visar att LO på ett enkelt 

sätt kunde peka ut de problem som organisationen upplevde både vid den yttre 

gränsen och vid den inre. Ansvaret för de problem man upplevde vid dessa grän-

ser lades nästan undantagslöst på andra aktörer, såsom myndigheter och arbets-

givare. Problematiken vid den innersta gränsen var däremot fackföreningsrörel-

sens egen. Här hanterades villkoren för de invandrade arbetare som blivit fackliga 

medlemmar. Om LO var flitig i att problematisera statens och arbetsgivarnas po-

litik vid de två andra gränserna, var organisationen desto försiktigare med att 
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problematisera villkoren vid denna gräns. Här handlade det om fackföreningsrö-

relsens eget agerande eller snarare om den politik organisationen inte förde.  

LO förblindades av sitt kontrollbehov, såg invandrarna som problematiska, 

svårkalkylerbara och icke skötsamma arbetare som behövde disciplineras. De 

invandrade arbetarna betraktades mer som objekt än som subjekt och, som även 

Jesper Johansson framhåller, som en oupplyst homogen massa som hotade den 

rådande ordningen på arbetsmarknaden. För LO blev de invandrade arbetarna 

inte en resurs förrän de vid 1970-talets mitt tillerkändes kommunal rösträtt. Det-

ta ändrade dock inte bilden av invandrare som ett problem att hantera. De börja-

de betraktas som en resurs, men bara i samband valrörelserna. Deras position 

inom fackföreningsrörelsen ändrades inte och LO fortsatte att insistera på att de 

hade samma rättigheter och utnyttjade ett jämlikt medlemskap. Den icke proble-

matiserande inställningen till de ojämlika villkoren inom fackföreningsrörelsen 

ändrades inte förrän i mitten av 1990-talet då LO insåg att rörelsen förlorade 

både styrka och trovärdighet så länge invandrarna behandlades som andra gra-

dens medlemmar.  

Att LO upplevde invandrarna mer som problem än som resurs styrde också de 

invandrarpolitiska åtgärderna. Som nämnts i ovanstående avsnitt syftade LO:s 

invandrarpolitiska åtgärder i första hand till att förstärka den fackliga identiteten 

och skapa likriktning och homogenitet inom medlemskåren genom en överföring 

av den socialdemokratiska fackliga skötsamhetskulturen till invandrarna. Den 

hegemoniska föreställningen om ett gemensamt kollektiv ”vi arbetare” med 

samma intresse, behov och mål syftade till ett medvetandegörande av invandrarna 

om en kollektiv arbetaridentitet och klassbaserade gemensamma intressen utifrån 

en socialdemokratisk föreställningsvärld. Det fanns en konstruktion av denna 

föreställningsvärld, bland annat i informationsmaterialet, som riktades mot in-

vandrarna och som intensifierades särskilt efter vad som upplevdes som kontra-

hegemoniska handlingar mot LO:s ideologiska och organisatoriska sammanhåll-

ning när invandrarna försökte uttrycka missnöje över villkoren inom fackföre-

ningsrörelsen under 1950-, 1960- och 1970-talen. De hegemoniska föreställning-

arna om en homogen arbetarklass minskade under 1980-talet delvis till följd av 

frånvaron av kontrahegemoniska aktioner från de invandrade arbetarnas sida. 

Under 1990-talet valde LO däremot att samarbeta med vad som kunde upplevas 

som en kontrahegemoni i stället för att motarbeta den.  

Tidigare forskning om invandrarnas position inom fackföreningsrörelsen är 

begränsad. Diana Mulinari och Anders Neergaard talar om en etnisk underord-

ning inom fackföreningsrörelsen till följd av vardagsrasism och rasifierande insti-

tutionella praktiker och räknar upp ett antal olika scenarier där rasism förekom-
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mer och invandrare pekas ut som icke tillhörande kollektivet. Wuokko Knocke 

talar om invandrarna som insiders outsider. Deras studier saknar dock ett histo-

riskt jämförande perspektiv och tampas med empiriska brister. Jesper Johansson 

menar däremot att LO:s hantering av invandrarfrågorna inom rörelsen hade or-

ganisatoriskt särskiljande drag och fastslår att invandrarna var underrepresente-

rade samt att LO:s företrädare sällan betraktade invandrarnas underrepresenta-

tion som en strukturell maktrelation baserad på etniska skiljelinjer. Han menar 

att LO var barn av sin tid och att karriärmöjligheterna inom organisationen på-

verkades av tidens vedertagna uppfattningar utifrån en svensk medelålders manlig 

föreställningsvärld. Han hävdar vidare att de invandrade medlemmarna under 

1970- och början av 1980-talet, liksom under tidigare decennier, förblev tysta 

aktörer. Vad som tidigare forskning inte behandlat är således de invandrade arbe-

tarnas kontrahegemoniska aktioner mot idén om en klassbaserad sammanhåll-

ning och arbetare med samma intresse och frågor. Frågan är också dessa kontra-

hegemoniers roll i utformningen av den fackliga invandrarpolitiken. 

Idén om en klassbaserad och ideologisk sammanhållning, samma villkor och 

att alla arbetare hade samma intressen satte under större delen av den undersökta 

perioden ramarna för LO:s agerande, men skapade samtidigt begränsningar för 

invandrarna att påverka dagordningen. När invandrarna försökte göra sina röster 

hörda och peka på brister tolkades detta som en kontrahegemoni, som riskerade 

den inre sammanhållningen. I stället för att problematisera de ojämlika maktför-

hållandena, lyssna på invandrarna och gå på djupet i orsakerna till deras missnö-

jesyttringar valde LO under större delen av undersökningsperioden att hänvisa till 

det ”fullvärdiga och jämlika medlemskapet” och talet om gemensamma intressen 

och så att säga sopa problemet under mattan. De gemensamma intressen som LO 

kontinuerligt hänvisade till utgick dock från en svensk och manlig industriarbe-

tarnorm. Kommunikationen med invandrarna var enkelriktad. LO ägnade sig åt 

att förankra sin mening i olika frågor hos invandrarna i stället för att undersöka 

orsakerna till deras missnöjesyttringar. De invandrade medlemmarna hade således 

en ytterst begränsad tillgång till dagordningsmakten.  

När svenskar och invandrare deltog i gemensamma sammanhang inträffade 

omedelbart en etnisk underordning. Det var inte så att invandrarna inte fick till-

träde. De fick exempelvis ingå i invandrarrådet som en referensgrupp, där den 

fackliga invandrarpolitiken skapades, men deras närvaro där var en ren formali-

tet. Referensgruppen var maktlös och fick inte heller fylla den tilltänkta funktio-

nen att vara LO:s länk ut till invandrargrupperna och där förankra invandrarrå-

dets policy. Den tilltänkta rollen rann ut i sanden av till synes oförklarliga skäl 

kort efter dess bildande 1973. En förklaring kan dock vara LO:s ökade facklig-



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   393

 

 392

problematisera villkoren vid denna gräns. Här handlade det om fackföreningsrö-

relsens eget agerande eller snarare om den politik organisationen inte förde.  

LO förblindades av sitt kontrollbehov, såg invandrarna som problematiska, 

svårkalkylerbara och icke skötsamma arbetare som behövde disciplineras. De 

invandrade arbetarna betraktades mer som objekt än som subjekt och, som även 

Jesper Johansson framhåller, som en oupplyst homogen massa som hotade den 

rådande ordningen på arbetsmarknaden. För LO blev de invandrade arbetarna 

inte en resurs förrän de vid 1970-talets mitt tillerkändes kommunal rösträtt. Det-

ta ändrade dock inte bilden av invandrare som ett problem att hantera. De börja-

de betraktas som en resurs, men bara i samband valrörelserna. Deras position 

inom fackföreningsrörelsen ändrades inte och LO fortsatte att insistera på att de 

hade samma rättigheter och utnyttjade ett jämlikt medlemskap. Den icke proble-

matiserande inställningen till de ojämlika villkoren inom fackföreningsrörelsen 

ändrades inte förrän i mitten av 1990-talet då LO insåg att rörelsen förlorade 

både styrka och trovärdighet så länge invandrarna behandlades som andra gra-

dens medlemmar.  

Att LO upplevde invandrarna mer som problem än som resurs styrde också de 

invandrarpolitiska åtgärderna. Som nämnts i ovanstående avsnitt syftade LO:s 

invandrarpolitiska åtgärder i första hand till att förstärka den fackliga identiteten 

och skapa likriktning och homogenitet inom medlemskåren genom en överföring 

av den socialdemokratiska fackliga skötsamhetskulturen till invandrarna. Den 

hegemoniska föreställningen om ett gemensamt kollektiv ”vi arbetare” med 

samma intresse, behov och mål syftade till ett medvetandegörande av invandrarna 

om en kollektiv arbetaridentitet och klassbaserade gemensamma intressen utifrån 

en socialdemokratisk föreställningsvärld. Det fanns en konstruktion av denna 

föreställningsvärld, bland annat i informationsmaterialet, som riktades mot in-

vandrarna och som intensifierades särskilt efter vad som upplevdes som kontra-

hegemoniska handlingar mot LO:s ideologiska och organisatoriska sammanhåll-

ning när invandrarna försökte uttrycka missnöje över villkoren inom fackföre-

ningsrörelsen under 1950-, 1960- och 1970-talen. De hegemoniska föreställning-

arna om en homogen arbetarklass minskade under 1980-talet delvis till följd av 

frånvaron av kontrahegemoniska aktioner från de invandrade arbetarnas sida. 

Under 1990-talet valde LO däremot att samarbeta med vad som kunde upplevas 

som en kontrahegemoni i stället för att motarbeta den.  

Tidigare forskning om invandrarnas position inom fackföreningsrörelsen är 

begränsad. Diana Mulinari och Anders Neergaard talar om en etnisk underord-

ning inom fackföreningsrörelsen till följd av vardagsrasism och rasifierande insti-

tutionella praktiker och räknar upp ett antal olika scenarier där rasism förekom-
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mer och invandrare pekas ut som icke tillhörande kollektivet. Wuokko Knocke 

talar om invandrarna som insiders outsider. Deras studier saknar dock ett histo-

riskt jämförande perspektiv och tampas med empiriska brister. Jesper Johansson 

menar däremot att LO:s hantering av invandrarfrågorna inom rörelsen hade or-

ganisatoriskt särskiljande drag och fastslår att invandrarna var underrepresente-

rade samt att LO:s företrädare sällan betraktade invandrarnas underrepresenta-

tion som en strukturell maktrelation baserad på etniska skiljelinjer. Han menar 

att LO var barn av sin tid och att karriärmöjligheterna inom organisationen på-

verkades av tidens vedertagna uppfattningar utifrån en svensk medelålders manlig 

föreställningsvärld. Han hävdar vidare att de invandrade medlemmarna under 

1970- och början av 1980-talet, liksom under tidigare decennier, förblev tysta 

aktörer. Vad som tidigare forskning inte behandlat är således de invandrade arbe-

tarnas kontrahegemoniska aktioner mot idén om en klassbaserad sammanhåll-

ning och arbetare med samma intresse och frågor. Frågan är också dessa kontra-

hegemoniers roll i utformningen av den fackliga invandrarpolitiken. 

Idén om en klassbaserad och ideologisk sammanhållning, samma villkor och 

att alla arbetare hade samma intressen satte under större delen av den undersökta 

perioden ramarna för LO:s agerande, men skapade samtidigt begränsningar för 

invandrarna att påverka dagordningen. När invandrarna försökte göra sina röster 

hörda och peka på brister tolkades detta som en kontrahegemoni, som riskerade 

den inre sammanhållningen. I stället för att problematisera de ojämlika maktför-

hållandena, lyssna på invandrarna och gå på djupet i orsakerna till deras missnö-

jesyttringar valde LO under större delen av undersökningsperioden att hänvisa till 

det ”fullvärdiga och jämlika medlemskapet” och talet om gemensamma intressen 

och så att säga sopa problemet under mattan. De gemensamma intressen som LO 

kontinuerligt hänvisade till utgick dock från en svensk och manlig industriarbe-

tarnorm. Kommunikationen med invandrarna var enkelriktad. LO ägnade sig åt 

att förankra sin mening i olika frågor hos invandrarna i stället för att undersöka 

orsakerna till deras missnöjesyttringar. De invandrade medlemmarna hade således 

en ytterst begränsad tillgång till dagordningsmakten.  

När svenskar och invandrare deltog i gemensamma sammanhang inträffade 

omedelbart en etnisk underordning. Det var inte så att invandrarna inte fick till-

träde. De fick exempelvis ingå i invandrarrådet som en referensgrupp, där den 

fackliga invandrarpolitiken skapades, men deras närvaro där var en ren formali-

tet. Referensgruppen var maktlös och fick inte heller fylla den tilltänkta funktio-

nen att vara LO:s länk ut till invandrargrupperna och där förankra invandrarrå-

dets policy. Den tilltänkta rollen rann ut i sanden av till synes oförklarliga skäl 

kort efter dess bildande 1973. En förklaring kan dock vara LO:s ökade facklig-
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politiska intresse för invandrarna i och med stiftandet av lagen om kommunal 

rösträtt för utländska medborgare 1975. LO började nu själv ta initiativ till att 

förankra sig hos de olika invandrargrupperna genom att knyta närmare kontakter 

direkt med deras riksorganisationer, särskilt i samband med valkampanjerna un-

der 1970- och 1980-talen. Denna utveckling visar att LO inte hade något större 

förtroende för de fackligt aktiva invandrarna i referensgruppen, som man i och 

för sig hade valt ut med stor omsorg. Den kommunala rösträtten för utländska 

medborgare berättigar självfallet LO:s intensiverade kontakter med invandrar-

grupperna, men desto mindre åsidosättandet av referensgruppen.  

Även invandrarnas agerande i den lokala fackföreningsrörelsen, genom in-

vandrarkommittéerna och som tolkar till sina landsmän, skedde i underordnade 

positioner. Inom invandrarkommittéerna var invandrarrepresentationen under-

ordnad en ordförande från lokala FCO-styrelsen och verksamheten styrdes ovan-

ifrån av LO centralt genom återkommande direktiv. De tvåspråkiga förtroende-

valda tolkarna förväntades dessutom rapportera uppåt om stämningen bland sina 

landsmän.  

Underordningen var tydligast när invandrarna uttryckte den begränsade till-

gången till dagordningen för möjligheten att föra upp sina frågor på agendan, 

såsom i exemplet med FIOS i mitten av 1970-talet och de tidigare missnöjesytt-

ringarna med bl.a. försök till att bilda egna fackföreningar. LO upplevde dessa 

missnöjesyttringar som kontrahegemonier. De kontrollmekanismer om en klass-

baserad sammanhållning med samma villkor och alla arbetares samma intressen, 

vilka är observerbara i LO:s hantering av invandrarfrågorna under större delen av 

undersökningstiden har, liksom fallet med kvinnor under större delen av 1900-

talet, skapat en asymmetrisk maktordning inom fackföreningsrörelsen där in-

vandrare varit underordnade i de beslutande organen och haft få möjligheter till 

att påverka dagordningen.  

Det bristande intresset för invandrarkommittéerna på lokal nivå, otydligheten 

i de återkommande direktiven från central nivå, svårigheterna kring implemente-

ringen av de centrala invandrarpolitiska målen och det bristande engagemang 

som de lokala aktörerna många gånger visade för invandrarfrågorna ledde till, 

som Wuokko Knocke redan påpekat, att invandrarkommittéerna hamnade vid 

sidan av det fackliga arbetet och kommittémedlemmarna kände sig isolerade och 

omvandlades till ett slags ”insiders outsider”. I sammanhanget finns, som redan 

påpekats, slående likheter med kvinnors ställning inom fackföreningsrörelsen. 

Här kan paralleller dras till Ylva Waldemarsons avhandling om hur LO hantera-

de kvinnofrågorna och de kvinnokommittéer som bildades under 1940- och 
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1950-talen. Kvinnokommittéer, liksom invandrarkommittéer, stötte på hårt mot-

stånd på lokal nivå och FCO ignorerade dem många gånger helt.  

LO:s motiv för att samordna den fackliga invandrarpolitiken och informa-

tionsåtgärderna riktade till invandrare i ett invandrarråd var dels praktiska, dels 

politiska. Medan de praktiska motiven syftade till att underlätta det fackliga in-

formationsarbetet för fackförbunden, var det politiska motivet mer sofistikerat. I 

LO:s föreställningsvärld fanns det, som redan påpekats, risk för att de invandrade 

arbetarna skulle utnyttjas av vänstergrupper som stödgrupp vid konflikter. Detta 

var helt oacceptabelt för LO. Genom centraliseringen av informationsåtgärderna 

ville LO styra upp informationens innehåll, förorda den socialdemokratiska ideo-

login och berätta hur arbetarrörelsen genom sina invandrarpolitiska insatser för-

sökte förbättra invandrarnas tillvaro i samhället och på arbetsmarknaden. Syftet 

var inordning och disciplinering av invandrarna inom socialdemokratin och fack-

föreningsrörelsen, men i förlängningen kan detta också betraktas som en strategi 

för att vårda fackföreningsrörelsens maktresurser. Även här är likheterna med 

kvinnornas ställning inom fackföreningsrörelsen påtagliga. De fick inte stå utan-

för det organiserade arbetarkollektivet och när de organiserades fick de se sig un-

derordnade den industriarbetande svenska socialdemokratiska manlighetsnor-

men.  

Sammantaget pekar undersökningen på en statusbrist för invandrarfrågorna 

både på central och lokal nivå och för de invandrade arbetarnas fackliga medlem-

skap, ungefär på samma sätt som det har varit för kvinnor under större delen av 

1900-talet.  

Sett utifrån hegemoniperspektivet är denna process logisk för intresseorganisa-

tionen LO där den inre sammanhållningen och homogeniseringen av medlem-

marna var viktig. Inordningen av invandrarna skedde dessutom parallellt eller 

kronologiskt inpå inordningen av kvinnor och ”ideologisk” oskötsamma män. 

Som Björn Horgby diskuterar i Kampen om facket var den socialdemokratiska 

hegemonin i första hand riktad på att inordna just dessa grupper. När de invand-

rade arbetarna försökte yttra sig över denna inordning upplevdes det särskilt 

kontrahegemoniskt eftersom de upplevdes mer oförutsägbara.  

Även om hegemonins inordning av invandrarna och bortträngningen av deras 

kontrahegemonier på detta sätt kan bli förståeliga, blir fenomenet inte desto 

mindre oproblematiskt när det analyseras utifrån ett demokratiperspektiv. Det 

fanns en återkommande systematik i LO:s försvarsargumentation för medlemskå-

rens inre sammanhållning och homogenisering, t.ex. definierades invandrarna 

många gånger som okunniga, vilseledda och oförmögna att göra egna politiska 

bedömningar. Att den inre sammanhållningen och homogeniseringen av med-
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lemmarna utgick från en ideologisk klassidentitet och en skötsamhets- och man-

lighetsnorm gjorde att invandrarna ställdes inför en integrerande underordning 

med föga utrymme att påverka dagordningen, vilket innebär en demokratisk 

ojämlikhet och en statusbrist i deras fackliga medlemskap. 

Mycket tyder på att LO-ledningen, under större delen av den undersökta peri-

oden, var medveten om den etniska marginaliseringen inom fackföreningsrörelsen 

och de demokratiskt ojämlika villkoren. Genom sin icke problematiserande in-

ställning bidrog LO själv till denna ojämlikhet. De invandrade medlemmarnas 

missnöjesyttringar, underrepresentation bland fackligt förtroendevalda, lägre ak-

tivitetsgrad, eller för den delen det betydligt lägre förtroende som de visade för de 

lokala förtroendevaldas arbete problematiserades sällan i den etniskt svenska och 

manliga organisationskulturen. Det viktiga var medlemskapet, invandrarna skulle 

vara fackligt organiserade. Därutöver var det inte nödvändigt att de skulle visa 

intresse eller aktivitet på de fackliga mötena. Gjorde de det, blev man förvånad. I 

det avseendet kan man påstå att tillämpningen av öppen kartellstrategi vid den 

inre gränsen, genom inkludering av de invandrade arbetarna i fackföreningsrörel-

sen och socialdemokratin, inte omfattade mer än just medlemskapet. Det ansvar i 

den innersta gränsen som borde följa med vid tillämpning av öppen kartellstrate-

gi, att hantera strukturella och demokratiska ojämlikheter bland medlemmarna, 

verkar inte ha tagits på allvar av LO. Konsekvensen av detta har varit att invand-

rarna förblev ”de andra” inom fackföreningsrörelsen. Synen på de som annor-

lunda medlemmar som skulle anpassas till de gällande normerna förstärkte deras 

underordnade position. Krav på särskilda åtgärder som ställdes underifrån för att 

förbättra villkoren avfärdades ibland genom hänvisning till ett formellt jämlik-

hetsargument; att ensidig gynna en grupp medlemmar skulle i sig vara odemokra-

tisk eller så upplevdes de kontrahegemoniska och undanträngdes. Denna beskriv-

ning gäller för perioden fram till mitten 1990-talet. 

LO:s hegemoniska inställning till bevara den ideologisk klassbaserad sam-

manhållningen, den traditionella manlighetsnormen och de etniskt kulturella vär-

deringarna begränsade organisationens tolkningsram och utsikterna för att pro-

blematisera den innersta gränsen. En problematisering av hur underordningen i 

den innersta gränsen upprätthölls skulle leda till avslöjanden av interna missför-

hållanden. Detta hade LO inte råd med. Därför är det inte överraskande att pro-

blem kring den innersta gränsen är föga synliga i källmaterialet förrän vid mitten 

av 1990-talet. 

Vad som hände under andra hälften av 1990-talet var att LO ändrade sin in-

ställning till invandrarna inom fackföreningsrörelsen. Detta berodde på två olika 

faktorer. För det första insåg LO att organisationen efter rosornas krig inte längre 
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oreserverat behövde ställa upp för det socialdemokratiska partiet och med det 

sträva efter en ideologiskt homogen arbetarklass. För det andra insåg LO att ar-

betarklassen i allt större utsträckning rekryterade sina medlemmar bland invand-

rare. Organisationen kunde inte längre blunda för det ökade utanförskapet för 

invandrarna på arbetsmarknaden som började påminna om en etnisk kluven ar-

betsmarknad, men också det ökade utanförskapet inom fackföreningsrörelsen och 

i samhället. Framväxten av en underklass av invandrare skulle missgynna det 

egna intresset, men också riskera LO:s interna sammanhållning och dess trovär-

dighet. Något borde göras åt de processer som framkallade utanförskap på flera 

olika plan och därmed fördjupade den etniska skiktningen både i samhället, på 

arbetsmarknaden och inom fackföreningsrörelsen.  

Även här är parallellerna till kvinnorna inom fackföreningsrörelsen slående. 

Waldemarson visar i sin studie att kvinnofrågorna började tas på allvar först när 

LO insåg att rörelsens interna sammanhållning och dess trovärdighet började 

äventyras. Den demokratiska ojämlikhet inom fackföreningsrörelsen som LO un-

der större delen av undersökningsperioden blundade för, försökte man i mitten av 

1990-talet åtgärda genom att ta initiativ till en ny form av facklig utbildning 

bland invandrarna, stödja nätverket Fackligt aktiva invandrare som uppstod ur 

den nya utbildningen, starta olika projekt för integration och utreda problemati-

ken grundligt genom att tillsammans med SCB ta fram statistiskt underlag bland 

annat om invandrarnas fackliga representation för att därigenom säkrare kunna 

definiera problematiken. Under en relativt kort tid, från slutet av 1990-talet till 

mitten av 2000-talet, skedde också en drastisk ökning av invandrarnas represen-

tation inom fackföreningsrörelsen både på lokal och på central nivå. Inte minst 

syntes detta i representationen i förbundens styrelser och bland kongressombuden 

som tidigare varit nästintill obefintlig.  

Denna process, som LO under senare år drivit tillsammans med FAI, är på väg 

att bryta utanförskapet och förbättra invandrarnas villkor inom fackföreningsrö-

relsen, men vägen till ett mer jämlikt och demokratiskt medlemskap är lång. 

Framgången är beroende av hur mycket LO lyckas ställa den svenska manliga 

etnonationella och socialdemokratiskt orienterade normen åt sidan och istället 

utgå från en arbetarnorm oberoende av etnisk, ideologisk, köns- eller generations-

tillhörighet. Det är LO:s utmaning i det mångkulturella och individorienterade 

samhälle som vi idag befinner oss i.  
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Etnisk maktordning  
Sammantaget kan man påstå att LO inte var moget att erkänna det ojämlika 

fackliga medlemskapet för de invandrade arbetarna före 1990-talets mitt. I LO:s 

hantering av invandrarfrågorna under större delen av undersökningsperioden går 

det att peka ut kontrollmekanismer som tydligt framträtt i de fackliga ambitio-

nerna genom invandringsprocessens alla tre nivåer; d.v.s. vilka som fick komma 

till Sverige (den yttre gränsen), under vilka villkor invandrarna skulle arbeta på 

den svenska arbetsmarknaden (den inre gränsen) och inordning av invandrarna 

inom fackföreningsrörelsen utifrån den socialdemokratiska fackliga skötsamhets-

kulturen och den traditionella industriarbetande mannens behov och intressen 

(den innersta gränsen). 

Det mönster som träder fram i LO:s hantering av invandrings- och invandrar-

politiska frågor vid de tre uppdragna gränsområdena går därför att tillsammans 

beskriva som en etnisk maktordning, åtminstone för perioden fram till mitten av 

1990-talet. Både särhållandet, normen och inordningen finns där. LO försökte 

styra villkoren i alla tre gränsområdena. Den yttre gränsen karaktäriserades av ett 

särhållande genom att man försökte begränsa invandringen. Den inre gränsen 

karaktäriserades av den svenska manliga industriarbetarens norm och den inners-

ta gränsen karaktäriserades av inordningen i den socialdemokratiska hegemonin. 

Den gränsmodell som presenterades i inledningskapitlet skulle därför mot denna 
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För de invandrade kvinnorna var denna maktordning dubbel genom att de också 

underordnades genusordningens normer och LO:s inställning till dem karaktäri-

serades av en ”blindhet” så länge de tog de jobb som ingen annan ville ta och de 

inte utgjorde ett konkurrenshot. 

Att tro att denna etniska maktordning skulle resultera i att invandrarna accep-

terade sin position och intog en mer reserverad och passiv hållning inom fackfö-

reningsrörelsen vore fel. Den strukturella diskriminering som maktordningen 

följts av har bemötts av invandrarna med missnöjesyttringar och tendenser till 

särorganisering. Invandrarna inom fackföreningsrörelsen var långtifrån tysta ak-

törer, inte ens det bristande källmaterialet tillåter en sådan slutsats. De intervene-

ringar mot underordningen som de invandrade arbetarna har gjort har dock upp-

levts som kontrahegemonier mot den socialdemokratiska hegemonin inom fack-

föreningsrörelsen och trängts undan av LO. Det går därför inte påstå att den in-

kluderande underordningen, för att använda Diana Mulinari och Anders Neer-

gaards begrepp, har accepterats av invandrarna eller att underordningen varit 

rättlinjig under historiens gång. Underordningen har vid flera tillfällen stött på 

motstånd och det var också en av dessa ”kontrahegemoniska” aktioner som till 

Den yttre gränsen  
= nationella gränser 

Den inre gränsen  
= arbetsmarknaden 

Den innersta gränsen 
= det fackliga  
medlemskapet 
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slut fick underordningen att börja ge vika från andra hälften av 1990-talet. Skill-

naden jämfört med tidigare försök var att den aktör som lyfte fram det odemo-

kratiska och ojämlika tillståndet, nätverket FAI, var sanktionerad av vissa aktörer 

inom LO-ledningen, som kommit till insikt om att underordningen var till rörel-

sens nackdel och riskerade dess sammanhållning och trovärdighet.  

Vid 1990-talets mitt ändrade LO alltså sin inställning och kom fram till att 

den etniska maktordningen inte längre var hållbar i det moderna mångkulturella 

samhället där de egna medlemmarna i en mycket större utsträckning rekryterades 

bland människor med utländsk bakgrund. Att fortsätta fokusera kontroll och att 

begränsa invandrarnas tillgång till dagordningen skulle försämra organisationens 

maktresurser i en förändrad omvärld, där tillgången till tidigare maktresurser så-

som facklig-politisk samverkan inte längre var given. Den etniska maktordningen 

inom fackföreningsrörelsen började således luckras upp först när den socialde-

mokratiska hegemonin inom fackföreningsrörelsen försvagas och att LO insåg att 

ett fördjupat utanförskap för invandrarna på arbetsmarknaden och inom fackfö-

reningsrörelsen skulle försämra organisationens maktresurser och dess trovärdig-

het.   

I den tid av globalisering som vi befinner oss i och i det mångkulturella sam-

hälle som vi lever i upplevs det etnonationella och ideologiska perspektiv LO har 

representerat under större delen av undersökningsperioden ålderdomligt och för-

legat. Inte minst därför att den kollektiva solidaritet som LO:s existens vilar på 

kräver en ökad tolerans för olikhet och en utvidgning av den fackliga demokratin. 

En utvidgning av den kollektiva solidaritetens bas till att även omfatta nya grup-

per av medlemmar kommer därför att bli en nödvändighet för fackföreningsrörel-

sens fortsatta existens i en tid då medlemmarna i allt större utsträckning kommer 

att rekryteras bland människor med utländsk bakgrund. Utvecklingen vid den 

innersta gränsen under 2000-talet pekar på att LO är på väg att förändras. Hur 

lyckosam LO blir i denna process ligger däremot i händerna på de aktörer, både 

på central och på lokal nivå, som dagligen jobbar med medlemmar med utländsk 

bakgrund för att vinna deras förtroende.  
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Summary 

 

A summary of the bases for the thesis 
This thesis concerns the trade union reaction to immigration as a phenomenon 

and to immigrants as a labour force on the Swedish labour market. It concerns 

trade union politics regarding immigration and immigrants, from the political 

decision taken in 1946 to recruit workers from other countries because of the 

labour shortage in Sweden, to 2009. The study focuses on the labour movement’s 

central trade union organisation in Sweden, in other words the Swedish Trade 

Union Confederation (Landsorganisationen or LO as it is commonly abbreviated 

in Sweden and as which it shall also be referred to here).   

The basis for the thesis has been that the process of immigration must natu-

rally in the long term lead to the addition of workers on the labour market, and 

consequently increased competition amongst workers. The question has been how 

the interest organisation LO, whose primary mission is to protect the wage rates 

and social conditions for its members, and which has the restriction of competi-

tion as an overriding strategy, would handle the phenomenon of immigration and 

the existence of immigrants as a labour force on the Swedish labour market and 

within the trade union movement. The choice of LO as a fundamental starting 

point for the study, being as it is an interest organisation with the short-term ob-

jective of protecting its members’ interests, but also given the organisation’s more 

long-term objectives of being an important actor on the labour market and within 

society, has influenced the choice of the thesis’ central theoretical concepts; strat-

egy, restriction of competition, calculability, power and hegemony. This very 

starting point, but also the nature of the source materials and a reflection over the 

immigration process (from immigration to immigrant workers on the labour 

market and finally to trade union members), has meant that I have chosen to 

structure the thesis and present my findings based on three different problem ar-

eas. I have chosen to refer to these problem areas as boundaries, there LO have 

dealt with various problems concerning the phenomena of immigration and im-

migrants on the Swedish labour market, as well as problems related to some of its 

own members having foreign backgrounds. I am talking about an outer bound-

ary, an inner boundary and an innermost boundary. The outer boundary is a 

physical boundary, coincident with national boundaries and influencing immigra-

tion politics, there LO was able to consider the scope of the immigration process 

and make calculations about what the resultant addition of new workers, that is a 
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natural consequence of the immigration process, would mean for the labour mar-

ket. The inner boundary encompasses the labour market but is more transparent 

to members of society and influences immigrant politics, there LO was able to 

consider the terms and conditions that should be made available to the immigrant 

workers, in general within society and in particular on the labour market. The 

innermost boundary encompasses the trade union membership, there LO was 

able to manage the terms and conditions for the immigrant workers within the 

trade union movement.  

The thesis’ overriding object has been to examine LO’s strategies for these 

three boundary areas and to see if there is a coherent pattern behind LO’s actions 

on these three varying levels. A more theoretical object with this thesis has been 

to examine if the possible patterns that would appear in LO’s actions within these 

three boundary areas, could be discussed from the perspective of a power struc-

ture.  

 

Trade union politics with regards to the outer boundary 
The political subject matter for LO to consider with regards to the outer bound-

ary concerned immigration politics, in other words which people should be al-

lowed to come to Sweden, and under what conditions and to what degree immi-

gration should be allowed to occur. This political arena is regulated by the Swed-

ish government but LO had, on account of the political culture that prevailed in 

the country, as well as the corporatism and trade union-political cooperation that 

existed until the end of the 1980s, favourable conditions for making its voice 

heard; not just for giving its view on how immigration politics should be formu-

lated, but even to some extent for directly influencing both its content and design.       

The source materials show that LO problematised the government’s immigra-

tion politics during the larger part of the study period, criticised it as being far too 

generous and demanded a more restrictive form of politics. During two shorter 

periods LO did however take a different stance; partly during the second half of 

the 1950s, and partly during the 1990s. The absence of LO criticism of immigra-

tion politics during the latter part of the 1950s can be explained by the introduc-

tion of the collective bargaining system in 1956, which institutionalised the re-

striction of competition that LO had sought. The lack of criticism during the 

1990s was most likely a consequence of changes in the balance of power that 

were to LO’s disadvantage, when the trade union-political cooperation and cor-

poratism began to be dismantled and LO was plunged into an identity crisis.  
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LO’s reasoning for a more restrictive form of immigration politics was most 

often built upon the theme of the country’s available resources for taking care of 

the new arrivals. This welfare-nationalist argument involved however the need to 

be able to control both the number and the timing of new immigrants that were 

to be allowed to enter through the outer boundary, so as not to threaten the 

Swedish welfare system. The role of boundary police, which LO naturally as-

sumed of its own accord, showed itself all too clearly in LO’s demands that the 

question of labour force immigration should be viewed as a matter for discussion 

between the government and the trade union organisations, without participation 

from representatives of the employers. The demand for labour market review in 

relation to the immigration of labour force is of course easy to understand, since 

such immigration affected LO’s realm of interest, in other words the labour mar-

ket, in a direct and immediate fashion. LO’s restrictive stance concerning even 

other forms of immigration, such as family- and refugee-related immigration, a 

stance that is clearly possible to deduce from the source materials, does however 

make trade union politics with regards to the outer boundary more complicated. 

The internal discussions within LO indicate that LO viewed it as highly problem-

atical that the trade union movement lacked the resources to be able to control 

even these types of immigration.  

LO’s demands for control over labour force immigration were, until the mid-

dle of the 1950s, based upon the shortage of labour as a resource for improving 

the position of the organised workers on the labour market. This objective was 

most often enveloped in the strategy of promoting the domestic reserves of la-

bour, such as women, the elderly and the handicapped, as an alternative to labour 

force immigration. The fact that LO did not otherwise support the introduction 

of these groups onto the labour market in a direct manner, and additionally that 

LO backed the ruling gender order of the time and shared the view of employers 

that these groups of workers were somewhat less than fully worthy employees, 

means that the promotion of these very same groups as an alternative to labour 

force immigration was nothing other than a strategy intended to maintain the 

shortage of labour. The fact that LO chose to tone down its criticism of labour 

force immigration during the second half of the 1950s was a result of the fact that 

LO’s economists had started to believe in a permanent economic development, 

and when the collective bargaining system was introduced and the restriction of 

competition was institutionalised, the new workers were thus no longer seen to be 

a threat. 

When the government began to apply the Rehn-Meidner model from the end 

of the 1950s, the structural changes within the low-wage sectors of industry be-
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came the driving force behind LO’s calls for control during the 1960s. Rather 

than promoting the domestic labour reserves as a solution to the shortage of la-

bour, LO now began instead to tone down the need for any new labour force at 

all, and argued alternatively for an active form of labour market politics that 

would transfer the available workers from sectors that were depressed and un-

competitive to those sectors in which labour was in demand. Via this strategy of 

slowing the introduction of new workers to the labour market, LO wanted not 

only to maintain full employment but also to pursue a form of politics based on 

the Rehn-Meidner model on the labour market. This naturally required the ability 

to calculate the labour market’s access to workers, as well as a stricter form of 

immigration politics that would limit the level of labour market immigration. The 

nearer the country was to full employment on the labour market, the greater LO’s 

chances were of placing demands on SAF (the Swedish Employers’ Association) 

and the employers, and of succeeding in implementing its own politics. This also 

explains why LO argued during the 1960s, that reduced labour reserves caused 

by the successive increase in the employment rate should not be viewed as a rea-

son for increased immigration, and why it supported the concept of determining 

immigration politics from time to time based on the country’s available resources. 

This strategy required, as previously stated, a more restrictive form of immigra-

tion politics, and was also therefore the reason why LO’s demands for just such a 

form of politics increased again during this decade. 

It is also possible to see traces of a cartel-inspired manner of thinking in LO’s 

argumentation against labour force immigration during the period directly fol-

lowing the end of World War 2. This way of thinking was, however, based on 

two premises; partly that of the labour market as LO’s very own domain, there 

LO could calculate the labour market’s need of workers based on full employ-

ment and in relation to planned structural changes; and partly that of the prefer-

ential selection of those workers (immigrants) that could most easily adapt to the 

social democratic trade union tradition and its cultural characteristics. It is for 

this reason that LO preferred immigrant workers from the other Scandinavian 

countries to workers from other countries, and also why LO demanded that the 

question of labour force immigration should be viewed as a trade union-related 

matter for discussion between the government and the trade union movement, 

without employer representation. Within this territorial-based way of thinking 

LO applied the concept of restriction of competition on two different levels; both 

a quantitative and a qualitative level. The qualitative restriction of competition 

was just as important as the quantitative, in order to have well-behaved workers 

who were calculable on the labour market.   
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When LO had effectively succeeded in institutionalising the quantitative re-

striction of competition, through the trade unions being able to have the final say 

prior to every new recruitment of non-Scandinavian workers at the end of the 

1960s and the beginning of the 1970s, which consequently began to minimise the 

level of non-Scandinavian immigration, it turned its attentions to the matter of 

immigration from Finland. The labour force immigration from other Scandina-

vian countries, that had been preferred to non-Scandinavian labour force immi-

gration from a qualitative viewpoint, had now begun to be seen as problematic 

from a quantitative point of view, since the favourable economic conditions in the 

country had begun to worsen and industry’s need for workers reduced, and a new 

expansion of the labour market occurred primarily within the public sector in-

volving women-related professions. It was then that LO began to demand control 

even in relation to immigration from Finland.  

It was not particularly difficult for LO to argue against labour force immigra-

tion, whether it be from other Scandinavian countries or from further afield, and 

to portray its own interests as the interests of society at large, partly by making 

reference to the Swedish welfare state, and partly by referring to the domestic 

labour reserves. The radical reduction in the level of labour market immigration 

after 1972 indicates how LO was successful in this regard. The increase in family- 

and refugee-related immigration after 1973 was, however, more difficult for LO 

to manage, but LO would certainly make a valiant effort to do so on the quiet. 

LO could not utilise the same labour market policy- and welfare state-related ar-

guments in a straightforward fashion in order to make public demands regarding 

refugee- and family-related immigration, but the organisation was fully aware 

that every new immigrant, regardless of their reason for moving to Sweden, was a 

potential worker within the low-wage sectors of industry, an awareness that is 

clearly illustrated by the internal discussions that took place within the organisa-

tion’s Labour Market Policy Unit and the Immigrant Advisory Council.   

While labour force immigration was calculable due to its being subject to la-

bour market review, these other categories of immigration were less calculable. 

The quota-based immigration of refugees did however resemble labour force im-

migration to some degree, since it was possible to know in advance what numbers 

were involved and how many of the immigrants would be ready to take jobs on 

the labour market, as well as to determine to a certain extent the types of jobs 

involved. The asylum seekers who travelled to Sweden of their own accord, also 

known as de facto refugees, and the family-related immigrants were on the other 

hand difficult for LO to make calculations about. As opposed to the quota-based 

refugees it was not possible to know how many of these would arrive, or from 
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where they would come, which had an effect on LO’s ambitions to achieve full 

employment during the 1970s. The varying conditions relating to the different 

types of immigration required varying strategies from LO with regards to the 

outer boundary. During the greater part of the 1970s and into the 1980s LO dis-

played a strong dissatisfaction towards the government’s immigration policies 

concerning these problematic categories of immigration. LO questioned not only 

how the related cases had become family-related, but even who should be deemed 

to be a family relative. LO wanted to limit the number of related cases to those 

concerning the core family members only. The more generous praxis concerning 

de facto refugees was unacceptable, and the organisation questioned not only the 

government’s refugee policies and the motives of many of the asylum seekers, but 

also reacted to the increased level of immigration by demanding a redefinition of 

refugee-related politics. Those voices that were most critical regarding refugee-

related immigration could be heard especially loudly in connection with the in-

creasing level of refugee-related immigration from the Middle East.  

At the end of the 1970s LO demanded that Swedish immigration politics 

should be redirected towards assisting refugees in their neighbouring countries. 

LO justified this stance most often, just as the organisation had done previously 

regarding labour force immigration, by referring to the risk that immigration 

posed not only to Swedish welfare but also to the conditions for maintaining con-

structive immigrant policies for those immigrants that were already living in the 

country. At this time LO also began, however, to utilise a new strategy. At the 

end of the 1970s the organisation began to argue that the government should give 

consideration to people’s abilities and possibilities to adapt to Swedish condi-

tions, when choosing refugees. This argument, which involves a culture-related 

classification of refugees, involved a feeling of fear of “the other”. LO argued 

that, in the meeting between Swedish people and those from other countries, es-

pecially those from “more culturally distant countries”, there was a risk for con-

tradictions and that refugees from such culturally different countries would have 

difficulty adjusting to Swedish conditions because of language, cultural and cli-

matic factors.   

LO continued therefore to apply both quantitative and qualitative control of 

immigration during the 1970s and early 1980s. This also explains why the Immi-

grant Advisory Council, whose primary assignment was to implement the trade 

unions’ immigrant policies and support integration on the labour market, acted 

more out of the interest organisation LO’s fundamental idea of protecting the 

interests of its own members, and primarily only watched over immigration pol-

icy instead.  
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The 1980s were characterised by a near non-existent labour force immigra-

tion, and for LO this decade concerned for the most part the protection of the 

victories that had already been won with regards to the outer boundary. The or-

ganisation attempted to retain the old established structures that gave the trade 

union movement the possibility to control immigration. These attempts to protect 

the results that had already previously been achieved were revealed in particular 

in connection with the authorities’ attempts to streamline the work routines re-

garding the management of applications for restricted working permits. 

During the 1990s LO was, on the other hand, unusually quiet regarding such 

matters. LO chose to not even take a stance regarding the Swedish application for 

EU-membership that threatened to convert the outer boundary to a transparent 

boundary within the EU, with a consequent risk for increased labour force immi-

gration due to workers’ freedom of movement within the EU. This lack of reac-

tion from LO was most likely a result of the fact that LO did not have much po-

litical scope to make itself heard at the time, because of the changed conditions 

that had followed the weakening of trade union-political cooperation between the 

LO and the Social Democratic Party (or as it is commonly defined in Sweden as 

the War of the Roses, 1989), and the disassembling of corporatism. Furthermore, 

the political-economic direction taken by the Social Democratic Party during the 

1990s, after the War of the Roses, with effective growth on the globalised labour 

market, meant that the party no longer unreservedly presented a form of politics 

that guaranteed a strong state and welfare society in which LO could feel at 

home. The 1990s was for the most part a period during which LO found itself in 

the midst of a crisis of identity.  

During the first decade of the 21st century LO has, however, once again be-

gun to actively participate in discussions concerning immigration politics, primar-

ily in connection with the expansion of the EU in 2004. Concerns within the 

trade union movement about a possible invasion of poverty-stricken workers 

from Eastern Europe meant that LO now took a stance in opposition to the ex-

pansion of the EU, and actively positioned itself in support of transitional rules 

that would limit the freedom of movement of the new EU citizens within the un-

ion, which once again indicates a strategy that supports the restriction of compe-

tition. 

Immigration to Sweden, regardless of background, has been carefully moni-

tored by LO during the vast majority of the study period. LO’s policies with re-

gards to the outer boundary have been based upon a determined viewpoint that 

immigration, when taken to its natural conclusion, must lead to increased compe-

tition between workers and thus pose a risk not only to the trade union-based 
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politics on the labour market, but also to the Swedish welfare state, and that it 

should therefore be regulated or alternatively fall under trade union control. This 

determined viewpoint means in reality a form of control over how many, which 

and when new immigrants (or workers) are to be released onto the labour mar-

ket. LO’s need for control is driven by a fear of low-wage competition and the 

potential existence of incalculable and ill-behaving workers.  

In the organisation’s external communications, the argumentation against 

immigration has been based on labour market- and welfare-related issues, but in 

its internal communications there also exists culture-related attitudes concerning 

the ability of certain immigrant groups to adapt to Swedish conditions. These 

culture-related lines of thinking have revolved around the social democratic, well-

behaved and rational culture that has ruled within the trade union movement. 

Despite that, it would be an exaggeration to say that LO’s immigration policies 

contained racist elements. The type of immigration politics that LO proposed did, 

however, contain strong elements that ranked immigrants based on their ability 

to adapt to Swedish conditions, and to the trade unions’ culture of behaviour. LO 

wanted to preserve the homogeneity of its membership. The more homogeneous 

the collective remained, the easier it was for LO to make calculations regarding 

the expected behaviour of its members. The LO-management’s fears that it was 

the immigrant workers that were behind the violent strikes that occurred at the 

very end of 1969 and the beginning of 1970 meant that these lines of thought, 

already existent within the organisation, were strengthened even further. It was 

also such fears that meant that LO’s immigrant-related political programme dur-

ing the 1970s placed heavy focus on the social adjustment of the immigrant 

workers within the social democratic trade union working culture, a form of poli-

tics suitable for the inner boundary. 

 

Trade union politics with regards to the inner boundary 
With regards to the inner boundary, LO had possibilities to consider the condi-

tions for the immigrant workers, firstly as members of the labour market and 

secondly as members of society. The focus of LO’s actions in relation to this 

boundary, which concerns the organisation’s immigrant politics, was initially lim-

ited to the labour market, but over time the boundary to society at large became 

more and more transparent, and LO’s ambitions with regards to immigrant poli-

tics were expanded to also incorporate societal goals. As opposed to the condi-

tions relating to the outer boundary, LO was a central figure and acted with 

greater authority when it came to the inner boundary. Characteristic for LO’s 
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actions within this arena was that the organisation’s own actions were often por-

trayed as heroic. The trade union was depicted as the immigrants’ only friend, the 

only actor who cared about the immigrant workers. The form of immigrant poli-

tics that the organisation started to put together from the end of the 1960s was 

aimed at multi-finality, in other words the organisation attempted to achieve sev-

eral different objectives through the use of one and the same strategy. 

Earlier research has not treated the trade unions’ immigrant politics prior to 

the 1970s and also argued that such did not exist at this time. The fact of the 

matter does however remain that LO, until the end of the 1960s, had supported 

the “politics of adjustment” that were practised by the authorities and that were 

typical of the time. In this unexpressed and assimilation-oriented form of immi-

grant politics, it is expected that the immigrant workers will adapt to the Swedish 

conditions. It is furthermore possible to identify an early form of immigrant poli-

tics from the trade unions as early as the years of transition from the 1940s to the 

1950s. The demands that LO placed on authorities and employers at that time 

were mostly of economic character, such as the same wage-rates as for the Swed-

ish workers and restrictions regarding the non-Scandinavian workers’ freedom of 

movement on the labour market, demands that displayed clear characteristics of 

immigrant politics. These demands were of course designed to restrict competi-

tion and were typical of LO. Against this background it would be more correct to 

state that the immigrant politics of the trade unions prior to the 1970s were lack-

ing aspects of integration, which immigrant politics otherwise are normally asso-

ciated with, rather than suggesting that they were lacking altogether. 

The most important thing for LO was that the immigrant workers did not dis-

turb the existing conditions on the labour market, which required that they be-

came aware of how the Swedish labour market operated. It was for this reason 

that LO’s immigrant politics were orientated towards the restriction of competi-

tion, and that the non-Scandinavian immigrant workers were subjected to restric-

tions on their freedom of movement on the labour market. It was also why the 

information that the immigrant workers received from the trade unions until the 

end of the 1960s, was aimed at explaining how the Swedish labour market system 

worked. This information was however sporadic, and neither pedagogical nor 

specially adapted to the needs of the recipients in terms of its content. It was a 

self-centric and one-way communication with focus on making the immigrants 

aware of the existing trade union-related conditions in Sweden. 

When LO eventually started to place demands on authorities and employers 

from the end of the 1960s in connection to what we today would refer to as im-

migrant politics, partly due to a general debate concerning immigrant politics that 
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actions within this arena was that the organisation’s own actions were often por-
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tics that the organisation started to put together from the end of the 1960s was 
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worked. This information was however sporadic, and neither pedagogical nor 

specially adapted to the needs of the recipients in terms of its content. It was a 

self-centric and one-way communication with focus on making the immigrants 
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migrant politics, partly due to a general debate concerning immigrant politics that 
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had taken place in the media in the middle of 1960s, the organisation had realised 

that the ability of immigrants to adjust to Swedish conditions was not merely a 

question of economics, but even more a question of language skills and knowl-

edge about Swedish society. In order to facilitate the ability of immigrants to ad-

just within their working lives and within society in general, LO started a number 

of projects related to immigrant politics during the 1970s. The chronological 

proximity of these projects to the violent strikes that occurred around the end of 

1969 and beginning of 1970 means that hasty conclusions are often drawn within 

research studies, that LO’s intensive immigrant politics during the 1970s were the 

result of fears held by the trade union management regarding the possible prob-

lems that might be caused by an irrational labour force that was difficult to make 

calculations about. Against the background of my study it is, however, more rea-

sonable to view such fears as a catalyst within an already existing process. LO 

was already on the way to leaving its previous manner of thinking behind it, and 

to introducing a new form of immigrant politics, before the violent strikes broke 

out.   

The 1970s was an intensive decade for LO during which the organisation, 

amongst other things, formed immigrant committees at local level and an Immi-

grant Advisory Council at central level, for the purpose of formulating the trade 

unions’ immigrant policies including various educational courses, informational 

documents and events to help the immigrants to find their place both on the la-

bour market and within society in general. Perhaps the organisation’s most vital 

action taken with regards to the formulation of its immigrant politics during this 

decade was SFI – an educational course for the immigrant workers that taught 

them about different aspects of Swedish society as well as the Swedish language. 

The SFI course was to take place during paid working hours, and was to be fi-

nanced by employers in combination with government tax money. At the same 

time that it worked on implementing its immigrant policies, the organisation also 

invested a lot of time and energy, as has already been mentioned above, on moni-

toring the arena of immigration politics. As LO saw it, these two political arenas 

were closely connected. The success of immigrant politics was dependent upon 

how restrictive immigration politics could be, in other words how many (or few) 

immigrants that were to be allowed into the country.  

LO’s immigrant politics during the 1970s were characterised by a multi-

finality perspective. The primary objective was however the successful transfer of 

the Swedish trade union culture of behaviour to the immigrants. Another charac-

teristic was to place the responsibility for the failure of integration within society, 

and the burden for the costs of various immigrant-political activities, onto the 
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employers. At the same time the organisation was active in trying to influence 

these immigrant-political activities, for instance the SFI educational course and 

other activities concerning the transfer of information about Swedish society, in 

order that the content involved in these activities should be adapted to a social 

democratic trade union-related view of reality. In LO’s view of the world at that 

time, the immigrant workers needed to be disciplined and converted into social 

democratic workers. The fight against the communists within the trade union 

movement had been won. They had been marginalised. But at the beginning of 

the 1970s LO was, on the other hand, fearful of what the “unruly and incalcula-

ble” immigrant workers, who were unfamiliar with how the Swedish labour mar-

ket system worked, might cause for problems. LO attempted to accomplish the 

transfer of the culture of behaviour and the social democratic trade union-based 

way of thinking by, amongst other things, making sure that ABF (the Swedish 

Workers’ Educational Association) had more or less a monopoly on the provision 

of the SFI educational course, by providing an education in social studies that the 

organisation arranged itself, by working in cooperation with the educational as-

sociation to ensure that academics and pedagogically-merited teachers were ex-

cluded as study leaders and that teachers that came from the labour movement’s 

own ranks were preferred instead, and by producing teaching materials in coop-

eration with the other organisations within the labour movement that were suita-

bly formulated given the objectives at hand.  

The trade unions’ immigrant politics that were developed during the 1970s 

had therefore the ambition of integrating the immigrants into the trade union 

movement and into the social democratic hegemony. This ambition was clearly 

expressed in the information materials and trade union courses that were de-

signed for the immigrants. There is also strong evidence that the immigrant poli-

tics represented by LO during the 1970s had a distinctly disciplinarian character. 

The ambition to convert the immigrant workers into social democrats increased 

significantly from the middle of the 1970s, when it came to pass that foreign citi-

zens who had lived at least three years in Sweden received the right to vote at 

municipal level, starting with the elections in 1976. At this stage LO also started 

to take an interest in immigrants within a party-political context, and placed 

parts of its immigrant politics in the hands of immigrant organisations in order to 

form closer ties with the immigrants.  

The action programmes that LO planned for its local enterprises showed 

themselves time and again to be difficult to implement. The reasons for this were 

primarily the lack of enthusiasm from a number of the trade unions’ active mem-

bers when it came to the subject matters at hand, but also unclear directives from 
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LO. Above all it was the SFI educational programme and the work of the immi-

grant committees that were adversely affected by these difficulties. Some of the 

problems were caused by employers who were less than enchanted with the in-

creased costs that the SFI course entailed for them, but many times the implemen-

tation difficulties were the result of a lack of interest from the local trade unions’ 

elected officers when it came to immigrant issues. The immigrant workers got to 

learn the Swedish language during paid working hours, but a consequence of this 

was that they became more expensive for employers and therefore less attractive 

employment objects on the labour market. This is a typical example of LO’s at-

tempts to formulate immigrant politics during the 1970s that contained elements 

of multi-finality. LO was able to achieve different objectives through the use of 

one and the same action or activity. The provision of the SFI course in a satisfac-

tory manner was adversely affected both by practical and structural factors re-

lated to the provision of the law, as well as by ideological and cultural factors 

within the organisation at a local level.  

The multi-finality orientation of LO’s immigrant politics leaves room for dif-

ferent interpretations. The organisation could have had several different points of 

interest on its agenda. Firstly, LO was interested in the successful integration of 

the immigrant workers on the labour market and within society, but such integra-

tion was conditional. The immigrants were to be subsumed into the social democ-

ratic hegemony in order to become well-behaved and calculable workers. Sec-

ondly, LO had a party-political interest in turning the immigrants into potential 

voters for the Social Democratic Party. Thirdly, LO was interested in creating a 

fully worthy trade union membership for the immigrant trade union members, 

and in making them fully equivalent to the Swedish union members in order to 

avoid possible problems due to low-wage competition. Fourthly, LO was for ex-

actly the same reasons interested in making the foreign labour force more expen-

sive by reducing the incentive for employers to recruit foreign workers during the 

1970s, in particular workers from Finland.  

During the 1970s LO had favourable conditions for succeeding in uniting 

these varying points of interest into a successful immigrant politics. The 1970s 

was a decade when LO’s powers and resources grew in comparison with its coun-

terpart on the employer side, and the organisation could more or less ”order” 

changes in law relating to aspects of working life from the social democratic gov-

ernment, instead of trying to find solutions through negotiations with SAF. This 

uneven distribution of power between these key actors could be identified in par-

ticular in relation to the SFI educational course, and in the demands that the ac-
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tivities included within the immigrant-political programmes should be primarily 

funded by the employers.  

LO’s different points of interest within an immigrant-political context could 

create tension, partly between the organisation’s long-term and short-term inter-

ests, and partly between both of these fields of interest and the ambition to repre-

sent the interests of the public at large. Tension between the interests of the or-

ganisation and its members could, for instance, be observed in connection with 

the structural changes that lead to many workers becoming unemployed within 

those sectors of industry that were affected. The structural changes were a part of 

LO’s long-term interests, and could also be justified from a societal perspective, 

but were hardly applauded by the members who lost their jobs. A way of prevent-

ing these tensions was to defend and preach about the concept of full employ-

ment, whereby the unemployed workers would instead receive entry into those 

sectors of the labour market that were expanding, but this required that the total 

availability of workers on the labour market did not increase, which in turn re-

quired some control by LO over the outer boundary, in other words immigration 

politics and making the foreign labour force that existed in the country more ex-

pensive in order to reduce the incentive for employers to recruit these foreign 

workers. If LO were able to succeed in this regard, then it would also have suc-

ceeded in choking the labour market’s access to those workers that otherwise 

might be more likely to accept the less favourable terms and conditions offered 

within the low-wage sectors that were the objects of the structural changes. Thus 

we can see how LO’s immigration politics and immigrant politics worked to-

gether, and we are provided with a further example of the multi-finality aspects 

of LO’s actions.  

The quantitative strategy for the restriction of competition with regards to the 

outer boundary was thus combined with a qualitative strategy for the restriction 

of competition with regards to the inner boundary, through organising, control-

ling and subsuming the foreign labour force and making the immigrant workers 

more well-behaved and calculable. The trade unions’ immigrant politics, as well 

as their immigration politics, during the time that followed World War 2 were 

based primarily on guaranteeing their own interests.  

The period after the 1970s was characterised by a greater focus on questions 

of integration in terms of the more traditional meaning of the term. LO now at-

tempted to expand the immigrants’ political rights, and took a stance against the 

increased xenophobia in society. This was a logical follow-on from the fact that 

LO had, during the 1970s, achieved the levels of restrictiveness that the organisa-

tion had sought with regards to the outer boundary. When labour force immigra-
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tion had, as a consequence, fallen under trade union control, it was easier for LO 

to take the step of expanding its immigrant politics to also include the integration 

of the immigrants into society. This commitment could particularly be seen in 

relation to the stances taken on the SFI educational course, the question of dual 

citizenship and the work done to combat xenophobia during the 1980s. 

Against a background of favourable business conditions and historically low 

immigration levels, there was a predominant feeling within LO at the end of the 

1980s that the immigrant issue had been resolved. Even if the rate of unemploy-

ment amongst the immigrant population was higher than it was on average for 

the entire population in Sweden, it was hardly at a level that would cause alarm, 

and the SFI question had received a (for LO’s part) satisfactory solution when it 

was placed within the regime of the local municipalities. All of this led to LO 

making an historic decision to integrate the immigrant issues, which had previ-

ously always been handled by special departments within LO’s office, in with the 

organisation’s other areas of business. When, however, the favourable economic 

conditions turned, and the level of unemployment amongst immigrants increased 

drastically at the beginning of the 1990s, there was a sudden change of heart and 

it was decided that immigrant issues should once again be handled by specially 

selected members of the organisation. The economic crisis was to affect the immi-

grants, especially those that had recently arrived in the country, to a far greater 

extent than other members of the population. The crisis also led to an expansion 

in the marketplace for black labour, and many immigrants were prepared to ac-

cept jobs under terms and conditions that were unacceptable to LO. This devel-

opment led to questions of integration and diversity being discussed within the 

organisation in terms of a wider societal context, and from the second half of the 

1990s LO began to pay more and more attention to these questions. LO had real-

ised that the integration of the immigrants into the trade union movement was a 

vital factor if the organisation were to maintain both its strength and its trustwor-

thiness in the society and in the labour market.  

 

Trade union politics with regards to the innermost boundary  
If the political arena in relation to the outer boundary was primarily a matter for 

the government, and the arena in relation to the inner boundary a matter for sev-

eral actors at the same time, then the innermost boundary was purely an internal 

subject matter for LO alone. The source materials indicate that LO was able to 

easily identify the problems that the organisation experienced in relation to both 

the outer boundary and the inner boundary. The responsibility for the problems 
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experienced in relation to these two boundary areas was placed almost without 

exception on other actors, such as the authorities and the employers. The prob-

lems experienced in relation to the innermost boundary were, on the other hand, 

entirely LO’s own. It was here that LO managed the conditions for the immigrant 

workers that had become trade union members. If LO was quick to problematise 

the government’s and the employers’ policies with regards to the other two 

boundaries, the organisation was somewhat more cautious in problematising the 

conditions with regards to the innermost boundary. Problems here concerned the 

trade union movement’s own actions or, more correctly stated, the politics that 

the organisation did not practice.  

LO was blinded by its need for control, seeing the immigrants as problematic, 

difficult to calculate and ill-behaved workers that needed to be disciplined. From 

LO’s standpoint the immigrant workers did not become a resource until they 

were granted municipal voting rights in the middle of the 1970s. Even this occur-

rence did not, however, change the view of immigrants as a problem that needed 

managing, and LO continued to insist that the immigrants had the same rights 

and were entitled to an equal membership. The unproblematised stance taken in 

relation to the unequal conditions that existed within the trade union movement 

was not altered until the middle of the 1990s, when LO realised that the move-

ment would lose both strength and effectiveness as long as immigrants were 

viewed as second-class members.   

The fact that LO saw the immigrants as more of a problem than a resource 

also affected the actions taken in relation to the organisation’s immigrant politics. 

As has been mentioned in the previous section of this document, LO’s immigrant-

political actions were primarily intended to strengthen the trade union identity 

and create uniformity and homogeneity within the membership through the trans-

fer of the social democratic trade union culture of behaviour to the immigrants. 

The hegemonic portrayal of the common collective “we the workers”, with the 

same interests, needs and objectives, was intended to make the immigrants aware 

of the existence of a collective worker identity and class-based common interests 

from a social democratic view of the world. There was a construction of this con-

ceptual world, in the information materials amongst other things, that was fo-

cused towards the immigrants and that was especially intensified after what was 

considered to be anti-hegemonic actions against LO’s ideological and organisa-

tional unity, when the immigrants attempted to express their displeasure over the 

conditions existing within the trade union movement. 

The idea of a class-based unity, equal conditions and that all workers have the 

same interests, created restrictions for the immigrants when it came to getting 



 Facklig gränspolitik…  ✍  zeki yalcin   I   415

 

 414

tion had, as a consequence, fallen under trade union control, it was easier for LO 

to take the step of expanding its immigrant politics to also include the integration 

of the immigrants into society. This commitment could particularly be seen in 

relation to the stances taken on the SFI educational course, the question of dual 

citizenship and the work done to combat xenophobia during the 1980s. 

Against a background of favourable business conditions and historically low 

immigration levels, there was a predominant feeling within LO at the end of the 

1980s that the immigrant issue had been resolved. Even if the rate of unemploy-

ment amongst the immigrant population was higher than it was on average for 

the entire population in Sweden, it was hardly at a level that would cause alarm, 

and the SFI question had received a (for LO’s part) satisfactory solution when it 

was placed within the regime of the local municipalities. All of this led to LO 

making an historic decision to integrate the immigrant issues, which had previ-

ously always been handled by special departments within LO’s office, in with the 

organisation’s other areas of business. When, however, the favourable economic 

conditions turned, and the level of unemployment amongst immigrants increased 

drastically at the beginning of the 1990s, there was a sudden change of heart and 

it was decided that immigrant issues should once again be handled by specially 

selected members of the organisation. The economic crisis was to affect the immi-

grants, especially those that had recently arrived in the country, to a far greater 

extent than other members of the population. The crisis also led to an expansion 

in the marketplace for black labour, and many immigrants were prepared to ac-

cept jobs under terms and conditions that were unacceptable to LO. This devel-

opment led to questions of integration and diversity being discussed within the 

organisation in terms of a wider societal context, and from the second half of the 

1990s LO began to pay more and more attention to these questions. LO had real-

ised that the integration of the immigrants into the trade union movement was a 

vital factor if the organisation were to maintain both its strength and its trustwor-

thiness in the society and in the labour market.  

 

Trade union politics with regards to the innermost boundary  
If the political arena in relation to the outer boundary was primarily a matter for 

the government, and the arena in relation to the inner boundary a matter for sev-

eral actors at the same time, then the innermost boundary was purely an internal 

subject matter for LO alone. The source materials indicate that LO was able to 

easily identify the problems that the organisation experienced in relation to both 

the outer boundary and the inner boundary. The responsibility for the problems 

 

 415

experienced in relation to these two boundary areas was placed almost without 

exception on other actors, such as the authorities and the employers. The prob-

lems experienced in relation to the innermost boundary were, on the other hand, 

entirely LO’s own. It was here that LO managed the conditions for the immigrant 

workers that had become trade union members. If LO was quick to problematise 

the government’s and the employers’ policies with regards to the other two 

boundaries, the organisation was somewhat more cautious in problematising the 

conditions with regards to the innermost boundary. Problems here concerned the 

trade union movement’s own actions or, more correctly stated, the politics that 

the organisation did not practice.  

LO was blinded by its need for control, seeing the immigrants as problematic, 

difficult to calculate and ill-behaved workers that needed to be disciplined. From 

LO’s standpoint the immigrant workers did not become a resource until they 

were granted municipal voting rights in the middle of the 1970s. Even this occur-

rence did not, however, change the view of immigrants as a problem that needed 

managing, and LO continued to insist that the immigrants had the same rights 

and were entitled to an equal membership. The unproblematised stance taken in 

relation to the unequal conditions that existed within the trade union movement 

was not altered until the middle of the 1990s, when LO realised that the move-

ment would lose both strength and effectiveness as long as immigrants were 

viewed as second-class members.   

The fact that LO saw the immigrants as more of a problem than a resource 

also affected the actions taken in relation to the organisation’s immigrant politics. 

As has been mentioned in the previous section of this document, LO’s immigrant-

political actions were primarily intended to strengthen the trade union identity 

and create uniformity and homogeneity within the membership through the trans-

fer of the social democratic trade union culture of behaviour to the immigrants. 

The hegemonic portrayal of the common collective “we the workers”, with the 

same interests, needs and objectives, was intended to make the immigrants aware 

of the existence of a collective worker identity and class-based common interests 

from a social democratic view of the world. There was a construction of this con-

ceptual world, in the information materials amongst other things, that was fo-

cused towards the immigrants and that was especially intensified after what was 

considered to be anti-hegemonic actions against LO’s ideological and organisa-

tional unity, when the immigrants attempted to express their displeasure over the 

conditions existing within the trade union movement. 

The idea of a class-based unity, equal conditions and that all workers have the 

same interests, created restrictions for the immigrants when it came to getting 



416   I   zeki yalcin  ✍  Facklig gränspolitik…

 

 416

their questions onto the agenda for discussion. When the immigrants tried to 

make their voices heard and point out the difficulties they were having in getting 

their questions included on the agenda, it was interpreted as being an anti-

hegemony that threatened the internal unity. Instead of problematising the un-

equal conditions experienced by different groups of members, LO chose instead 

during the greater part of the study period, to refer to the “fully worthy and equal 

membership” and to speak of common interests. These common interests were, 

however, based upon a Swedish, male, industry worker norm. Communication 

with the immigrants was one-way and LO seldom showed any interest in finding 

out the opinions of its immigrant members, choosing instead to simply impose its 

own message upon them in relation to various questions. The immigrant mem-

bers had extremely limited opportunities to influence the contents of the agenda. 

When Swedes and immigrants did happen to find themselves on the same plat-

form there occurred, furthermore, an immediate ethnic subordination. It was 

however not the case that the immigrants did not receive any domains at all. For 

instance, they were able to participate in the Immigrant Advisory Council, where 

the trade unions’ immigrant politics were created, but their participation there, 

occurring as it did within the framework for what was referred to as the reference 

group, was a mere formality. The reference group was powerless and did not ful-

fil the function for which it was intended, namely to be LO’s link out to external 

immigrant groups with whom they could establish the Immigrant Advisory 

Council’s policies. This intended role never came to fruition however, because 

LO’s trade union-political interest for the immigrants increased as a result of the 

granting of municipal voting rights, at which point LO itself began to take the 

initiative regarding establishing itself with the immigrants by forming closer ties 

with immigrant organisations on a national level. This development indicates that 

LO did not have any confidence in its immigrant members, not even in the refer-

ence group that had been so carefully selected.   

Even the immigrants’ activities within the local trade union movement, 

through the immigrant committees and as interpreters for their countrymen, took 

place within a context of subordination. Within the immigrant committees the 

immigrant representation was subordinate to a chairman from the local FCO-

board, and the work was controlled from above by LO’s central organisation. 

Furthermore, the bilingual interpreters (that had been elected out of trust) were 

expected to report upwards in the organisational hierarchy regarding the mood 

amongst their countrymen.   

The subordination was most obvious when the immigrants utilised their lim-

ited access to the agenda in order to get their questions discussed, such as with 
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the example of FIOS (United Immigrant Organisations in Sweden) during 1970s, 

and LO viewed their expressions of dissatisfaction as anti-hegemonies. The nor-

mative Swedishness and the control mechanisms that can be observed in LO’s 

handling of immigrant issues during the greater part of the study period have, as 

was the case with women during the greater part of the 20th century, created an 

asymmetric power structure within the trade union movement, there immigrants 

have been subordinated in relation to the decision-making organs and the ability 

to influence the make-up of the agenda.  

The immigrant workers are viewed more as objects than as subjects. LO has 

not shown any particular interest in listening to what its members with foreign 

backgrounds have to say about its enterprise. The ambiguity concerning the func-

tion of the immigrant committees within the enterprise, the difficulties surround-

ing the implementation of the central objectives of the immigrant politics, and the 

modest enthusiasm that the local actors have displayed time after time concerning 

immigrant issues have meant that the immigrant committees have ended up 

pushed to one side of the trade union work, and the committee members have felt 

isolated and been transformed into a sort of “insider’s outsider” when their ques-

tions have been treated with the lowest priority on the agenda. In this context 

there are striking similarities to the gender research that has taken place within 

the trade union movement, to the trade unions’ female membership and to how 

LO dealt with women-related issues during the time of World War 2 and directly 

thereafter. Here it is possible to make direct comparisons with LO’s handling of 

the women’s committees that were formed during the 1940s and 1950s for the 

purpose of reaching out to the local trade union enterprises with information 

about LO’s policies in connection with women-related issues. These committees, 

women’s as well as immigrant’s, were met with a fierce opposition at local level 

and certain FCO (sections of LO) behaved as if they did not exist. But LO was 

not much better at central level. Despite the good intentions that are put forward 

in LO’s directives to the local organisations, LO’s central organisation can hardly 

be seen as a good role-model. The Immigrant Advisory Council disregarded the 

reference group with its immigrant members and did not pay attention, at least 

not prior to the 1990s, to the low level of immigrant representation amongst the 

elected officers within the trade unions. On the whole this indicates a lack of 

status for the trade unions’ immigrant members both at a local level and at a cen-

tral level.   

LO’s motives for coordinating the trade unions’ immigrant politics and the in-

formative measures that were directed towards immigrants in the Immigrant Ad-

visory Council, were partly practical, and partly political. While the practical mo-
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tives involved facilitating the trade unions’ transfer of information to the immi-

grant groups, the political motivation was more sophisticated. In LO’s view of the 

world, the immigrant workers were exploited by leftist groups “as support groups 

in times of conflict”, which was totally unacceptable to LO. This required the 

subsuming and disciplining of the immigrants within the trade union movement, 

in order that LO could look after its own power resources. Even here the similari-

ties with the gender order within the trade union movement are very clear. Just 

like women before them, the immigrants were not allowed to position themselves 

outside of the organised labour force. That would lead to a weakening of worker 

collectivism and of the trade unions’ power resources. And as was the case for 

women, so too have immigrants been subordinated when they have been included 

in the movement that is so dominated by the norm of the Swedish male industry 

worker.   

When viewed from the perspective of hegemony, this is a logical process for 

an interest organisation such as LO, there the internal unity and the homogenisa-

tion of the members were of such importance. It becomes somewhat more prob-

lematic, however, when the phenomenon is analysed from a democratic perspec-

tive. That the internal unity and the homogenisation of the members were based 

on a Swedish male norm, which meant that immigrant issues, in exactly the same 

way as women’s issues, were rarely a part of the agenda or at best were placed at 

the bottom of the agenda, created a lack of status within the trade union mem-

bership, and a democratic inequality. 

There is much to suggest that LO’s management, during the greater part of 

the study period, were conscious of the ethnic marginalisation within the trade 

union movement and the democratic inequality of the prevailing conditions. 

Through its non-problematising stance, LO has itself contributed to this inequal-

ity. The most important thing was the membership, and that the immigrants 

should be trade union organised. Beyond that it was not necessary for them to 

demonstrate any interest or participate at the trade union meetings. If they did so 

then it was to the surprise of LO. The immigrant members’ expressions of dissat-

isfaction, their underrepresentation amongst the elected officers of the trade un-

ions, their lower levels of activity, or for that matter the distinctly lower levels of 

confidence in the work of the local elected officers that they displayed, were sel-

dom problematised within the Swedish and male-dominated ethnic culture of the 

organisation. This statement holds true for the time up until the middle of the 

1990s. 

LO’s hegemonic attitude restricted the organisation’s scope for interpretation, 

and the possibilities to problematise in relation to the innermost boundary. A 
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problematisation process would have led to the discovery of internal matters of 

unrest, but such a process never occurred. It is therefore hardly surprising that the 

problems in relation to the innermost boundary are barely visible in the source 

materials prior to the middle of the 1990s.  

During the second half of the 1990s there occurred a change in LO’s opinion 

about the immigrants, once the organisation realised that the Swedish working 

class recruited its members from amongst immigrant groups on an ever increasing 

scale, and that an underclass of immigrants would have a negative effect on the 

organisation’s own interests, as well as on its internal unity and its credibility. 

The organisation could no longer turn a blind eye to the infamous alienation of 

immigrants on the labour market, within society and within the trade union 

movement. Something needed to be done to address the marginalisation processes 

that increased the scope of this alienation on several different levels, and encour-

aged a worsening of the ethnic stratification that was occurring within society, on 

the labour market and within the trade union movement. Even here the similari-

ties to the plight of women within the trade union movement are striking. Gender 

studies on LO indicate that women’s issues started to be taken seriously once LO 

realised that the movement’s internal unity and its trustworthiness were starting 

to be put at risk. The democratic inequality that LO had turned a blind eye to 

during the greater part of the study period, was now something that they tried to 

remedy by leading initiatives for a new form of trade union education amongst 

immigrants, supporting the network of active immigrant trade union members, 

starting a variety of new projects aimed at supporting integration, and thoroughly 

examining the problems by producing statistical bases in cooperation with SCB 

(the official Swedish statistics agency) with data concerning, amongst other 

things, the level of trade union representation amongst immigrants, in order to 

better be able to define the exact nature of the problems. During a relatively short 

period of time, from the end of the 1990s until the middle of the first decade of 

the 21st century, a dramatic increase in the level of immigrant representation 

within the trade union movement occurred, both at a local and at a central level. 

This could be observed not least in the level of immigrant representation amongst 

the unions’ boards and amongst the congress delegates, a form of representation 

that had previously been more or less non-existent amongst immigrant members. 

This process, which LO has during most recent times pursued in cooperation with 

FAI (the Swedish trade union of active immigrants), is well on the way to break-

ing down the destructive culture-related trends and improving the terms and con-

ditions for immigrants within the trade union movement, but the path to a more 

equal and democratic membership is a long one. Success is dependent on how 
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well LO can succeed in placing the traditional Swedish male-dominated ethno-

national norm to one side, and basing its politics instead on a worker norm that 

pays no heed to ethnic background or, for that matter, gender- or age-related as-

pects.  

 

Ethnic power structure  
On the whole it can be said that LO was not ready to admit to the inequality of 

the trade union membership for immigrant workers until the middle of the 1990s. 

In LO’s handling of immigrant issues during the study period, it is possible to 

point out an ethnic power structure that has figured in the ambitions of the trade 

unions and their demands for control over all three levels of the immigration 

process; in other words which people should be allowed to come to Sweden (the 

outer boundary), under what terms and conditions immigrants should be able to 

work on the Swedish labour market (the inner boundary), and the adaptation of 

immigrants to Swedish conditions based on the trade unions’ behavioural culture 

(the innermost boundary). During the greater part of the study period, LO has 

attempted to control all three of these political arenas. The patterns that appear 

in LO’s handling of immigration-political and immigrant-political questions in 

relation to the three boundary areas together, can consequently be described as an 

ethnic power structure. Both the segregation and the norm can be seen to exist 

there, based first and foremost on the Swedish male industry worker’s needs and 

interests. For female immigrants the effects of this power structure have been 

two-fold, since they have also been exposed to the norms of the gender order, and 

LO’s attitude to them has been characterised by a “blindness” as long as they 

were prepared to accept the jobs that no-one else would accept, and did not pose 

any kind of competitive threat.  

To believe that this ethnic power structure would result in immigrants simply 

accepting their place, and taking a more reserved and passive role within the 

trade union movement, would be wrong. The structural discrimination and the 

consequential power structure have been met by immigrants with expressions of 

displeasure and tendencies towards organising on their own.  These intervening 

disturbances of the subordination process have, however, been viewed as anti-

hegemonies against the social democratic hegemony within the trade union 

movement, and have been pushed aside by LO. It cannot therefore be claimed 

that the subordination has been accepted by the immigrants, or that the subordi-

nation has been justifiable during the course of history. This inclusive subordina-

tion has met with opposition on a number of occasions, and it was also one of 
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these expressions of displeasure that finally forced the subordination process to 

begin to buckle during the second half of the 1990s. The difference compared 

with earlier attempts (for instance FIOS) and that which led to the immigrants 

succeeding on this occasion, was that the “opposition” through the official net-

work FAI was sanctioned by LO, who did not perceive it to be anti-hegemonic. It 

should however be added that LO by that time had itself come to the realisation 

that the subordination was harmful to the interests of the movement.   

By the middle of the 1990s LO had thus changed its stance, and realised that 

the ethnic power structure was no longer sustainable within the modern multicul-

tural society in which its own members more and more often were recruited from 

amongst people with foreign backgrounds, and that to continue to focus on con-

trol and restrict immigrants’ access to the agenda would only weaken the organi-

sation’s credibility and power resources. The ethnic power structure within the 

trade union movement began therefore to be broken down only when LO realised 

that immigrants must be viewed as a resource, and not as a problem that needs to 

be dealt with. 

In the age of globalisation in which we now find ourselves, and in the multi-

cultural society in which we now live, the ethno-national perspective that LO has 

represented during the greater part of the study period is perceived to be old-

fashioned and obsolete; not least because the collective solidarity that LO’s very 

existence is based upon requires an increased level of tolerance towards inequal-

ity, and an expansion of trade union democracy. An expansion of the collective 

solidarity’s base to incorporate new groups of members will, therefore, be an ab-

solute necessity for the continued existence of the trade union movement at a time 

when its members will more and more often be recruited from amongst people 

with foreign backgrounds. The development within the innermost boundary dur-

ing the first decade of the 21st century indicates that LO are on the right path. 

How successful LO will be with this process is, however, very much in the hands 

of those actors, both at central and at local level, who work with members with 

foreign backgrounds on a daily basis in order to win their trust.  
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F21: 01 Invandrarfrågor. Korrespondens rörande arbetskraftsinvandring till Sve-

rige 1965-166. Finska invandrarfrågor, kursverksamhet och studiematerialfrågor 

1970-1972 

F21: 02 Invandrarfrågor. Korrespondens till största del rörande finska invandrar-

frågor och medlemsärenden, 1970-1978 

F21: 03 Invandrarfrågor. Handlingar rörande LO-distrikt och LO-sektioners (till 

och med 1978 FCO) invandrarkommittéverksamhet. 1970-1978 
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F21: 04 Invandrarfrågor. Veckoinformation från LO på finska, serbokroatiska 

och grekiska 1971-1972, handlingar rörande SFI 1973-1978. Rapport om in-

vandrarsituationen 1977 

F21: 06 Invandrarfrågor. Kartläggning av invandrare inom LO-området, FCO 

1972 

F21: 07 Invandrarfrågor. Kartläggning av invandrare inom LO-området, Förbun-

den 1972, diverse invandrarfrågor 1973-1974 

F21: 09 Invandrarfrågor. Material och yttranden angående Invandrarutredningen 

1972,1974, Protokoll och arbetsmaterial från LO:s invandrarråd 1972-1979. 

F21: 11 Invandrarfrågor. Handlingar från STULO:s arbetsgrupp för invandrar-

undervisning. 1974-1976 

F21: 12 Invandrarfrågor. Handlingar rörande LO:s invandrarpolitiska handlings-

program 1977-1979, SAP:s invandrarpolitiska handlingsprogram med synpunkter 

1978, material rörande arbetstillstånd 1974, 1987-1989 

F21: 13 Invandrarfrågor. Planeringsfrågor, budgetfrågor och manus rörande tid-

skrifterna Invandrarbulletinen, Demokraatti och Fackliga nyheter på olika språk 

1978-1985. 

F21: 14 Invandrarfrågor. Sindikalne Novosti, svenskt manus 1983 

F21: 16 Invandrarfrågor. Sindikalne Novosti, svenskt manus 1984 

F21: 17 Invandrarfrågor. Sindikalne Novosti, svenskt manus 1984 

F21: 18 Invandrarfrågor. Sindikalne Novosti, svenskt manus 1986-1987 

F21: 19 Invandrarfrågor. Sindikalistiska NEA, svenskt manus 1983-1984 

F21: 20 Invandrarfrågor. Sindikalistiska NEA, Noticias Sindicales, Sendikal Ha-

berler svenskt manus 1986-1987 

F31: 36 LO-internt. Handlingar rörande invandrarfrågor 1970, 1972-1973, juris-

terna 1969-1981 

Ö01: 292 Tidningsklipp. Bland annat utbrytning ur LO 1960-1961 

 

2. Landsorganisationens arkiv: 

Tryckta protokoller: 
Landsorganisationen, Landssekretariatets protokoll 1946-2007 

Landsorganisationen, Representantskapets protokoll 1971 

 

Osorterat material: 
Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Arbetstillståndsfrå-

gor 

Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Arbetsplatstolkar 
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Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Invandrar- och mi-

noritetspolitiska utskottets mötesprotokoll 1982-90 

Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Invandrarfrågor, 

Björn Petterssons korrespondens  

Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Kanalgruppen för 

finsk arbetskraft  

Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, LO-CTUY arbets-

grupp 

Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Samrådsgruppen 

LO – Invandrarorganisationer  

Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Språkfrågor 

Distriktsenheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Kartläggning av invandra-

re inom LO området, 1972 

Distriktsenheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Invandrarfrågor 1973-

1974 

 

Ärende i mikrofilmer:  
1983-Inf-004, 1988-inf-013, 1988-när-040, 1989-soc-027, 1990-när-1106, 1990-

när-1634, 1991-auk-1681, 1991-auk-1770, 1991-när-1777, 1992-auk-344,1992-

auk-5l l, 1992-auk 1005, 1992-auk-1345, 1992-auk-1533, 1993-auk-624, 1994-

auk-774, 1995-auk-894, 1996-auk-770, 1996-auk-965 

 

3. Riksarkivet: 

Arbetsmarknadskommissionen, volym YK 1156. 

 

4. Webplatser 

www.sios.org (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige) 2004-10-07 

www.isak.liu.se (Linköpingsuniversitet – institutet för studier för samhällsutveck-

ling och kultur) 2004-10-07 

www.manskligarattigheter.se (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter) 

2004-10-07 

www.kyrka-arbetsliv.org (Nyhetsbrev från Svenska kyrkans arbetslivscentrum i 

samarbete med FAI), 2004-10-07 

www.fai.a.se (Fackliga aktiva invandrare) 2004-10-07 

www.sverigemotrasism.nu (Centrum mot rasism) 2004-10-07 

www.immi.se (Immigrant institutet) 2004-10-07 

www.mkc.botkyrka.se (Mångkulturellt centrum) 2004-10-07 

www.do.se (Diskrimineringsombudsmannen) 2004-10-07 
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1972 
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undervisning. 1974-1976 
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F21: 16 Invandrarfrågor. Sindikalne Novosti, svenskt manus 1984 

F21: 17 Invandrarfrågor. Sindikalne Novosti, svenskt manus 1984 

F21: 18 Invandrarfrågor. Sindikalne Novosti, svenskt manus 1986-1987 

F21: 19 Invandrarfrågor. Sindikalistiska NEA, svenskt manus 1983-1984 

F21: 20 Invandrarfrågor. Sindikalistiska NEA, Noticias Sindicales, Sendikal Ha-

berler svenskt manus 1986-1987 

F31: 36 LO-internt. Handlingar rörande invandrarfrågor 1970, 1972-1973, juris-

terna 1969-1981 

Ö01: 292 Tidningsklipp. Bland annat utbrytning ur LO 1960-1961 

 

2. Landsorganisationens arkiv: 

Tryckta protokoller: 
Landsorganisationen, Landssekretariatets protokoll 1946-2007 

Landsorganisationen, Representantskapets protokoll 1971 

 

Osorterat material: 
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gor 
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Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Invandrar- och mi-

noritetspolitiska utskottets mötesprotokoll 1982-90 

Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Invandrarfrågor, 

Björn Petterssons korrespondens  

Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Kanalgruppen för 

finsk arbetskraft  

Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, LO-CTUY arbets-

grupp 

Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Samrådsgruppen 

LO – Invandrarorganisationer  

Socialpolitiska enheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Språkfrågor 

Distriktsenheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Kartläggning av invandra-

re inom LO området, 1972 

Distriktsenheten, Handlingar rörande invandrarfrågor, Invandrarfrågor 1973-

1974 

 

Ärende i mikrofilmer:  
1983-Inf-004, 1988-inf-013, 1988-när-040, 1989-soc-027, 1990-när-1106, 1990-

när-1634, 1991-auk-1681, 1991-auk-1770, 1991-när-1777, 1992-auk-344,1992-

auk-5l l, 1992-auk 1005, 1992-auk-1345, 1992-auk-1533, 1993-auk-624, 1994-

auk-774, 1995-auk-894, 1996-auk-770, 1996-auk-965 

 

3. Riksarkivet: 

Arbetsmarknadskommissionen, volym YK 1156. 

 

4. Webplatser 

www.sios.org (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige) 2004-10-07 

www.isak.liu.se (Linköpingsuniversitet – institutet för studier för samhällsutveck-

ling och kultur) 2004-10-07 

www.manskligarattigheter.se (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter) 

2004-10-07 

www.kyrka-arbetsliv.org (Nyhetsbrev från Svenska kyrkans arbetslivscentrum i 

samarbete med FAI), 2004-10-07 

www.fai.a.se (Fackliga aktiva invandrare) 2004-10-07 

www.sverigemotrasism.nu (Centrum mot rasism) 2004-10-07 

www.immi.se (Immigrant institutet) 2004-10-07 

www.mkc.botkyrka.se (Mångkulturellt centrum) 2004-10-07 

www.do.se (Diskrimineringsombudsmannen) 2004-10-07 
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www.grn.se (Granskningsnämnden för radio och TV) 2004-10-07 

www.lo.se (Landsorganisationen) 2004-12-02 - 2010-01-13 

www.byggnads.se (Byggnadsarbetareförbundet) 2005-05-19 - 2006-02-12, 2010-

01-13 

www.scb.se (Statistiska Centralbyrån) 2005-10-14 - 2010-05-28 

www.lag-avtal.se (Tidningen Lag och Avtal om arbetsrätten) 2009 04 03, 2009 

04 15-17, 2010 02 03 

www.riksdagen.se (Sveriges riksdag) 2006-02-12, 2010-02-03 

www.vardfacket.se (Tidningen Vårdfacket) 2009-04-30 

www.seko.se (Facket för service och kommunikation) 2009-04-30 

www.sak.fi (Finlands Fackförbunds Centralorganisation) 2009-05-01 

www.arbetsdomstolen.se (Arbetsdomstolen) 2009-05-03. 

www.ekonomifakta.se (Svenskt Näringsliv, f.d. SAF) 2009-05-13 

www.sweden.gov (Regeringskansliet) 2009-11-04. 

www.konj.se (Konjunkturinstitutet) 2010-01-13 

http://curia.europa.eu (Europeiska unionens domstol) 2010-01-13 

www.barometern.se (Tidningen Barometern-OT) 2010-01-13 

www.byggnads.se (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) 2009-10-29 

www.sef.se (Svenska Elektrikerförbundet) 2009-10-29 

www.fastighets.se (Fastighetsanställdas Förbund) 2009-10-29 

www.gsfacket.se (GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch) 2009-10-29 

www.handels.se (Handelsanställdas Förbund) 2009-10-29 

www.hrf.net (Hotell och Restaurang Facket) 2009-10-29 

www.ifmetall.se (Industrifacket Metall) 2009-10-29 

www.kommunal.se (Svenska Kommunalarbetareförbundet) 2009-10-29 

www.livs.se (Svenska Livsmedelsarbetareförbundet) 2009-10-29 

www.musikerforbundet.se (Svenska Musikerförbundet) 2009-10-29 

www.malareforbundet.a.se (Svenska Målareförbundet) 2009-10-29 

www.pappers.se (Svenska Pappersindustriarbetareförbundet) 2009-10-29 

www.seko.se (Seko - Facket för Service och Kommunikation) 2009-10-29 

www.transport.se (Svenska Transportarbetareförbundet) 2009-10-29 

Mail korrespondens med Osman Aytar 2009-11-20 
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B. Tryckta källor 
 

1. Organisationstryck 

LO, Arbetarrörelsens efterkrigsprogram: de 27 punkterna med motivering, 

Landsorganisationen, Stockholm 1946 

LO, Verksamhetsberättelser (VB inklusive YOM 1946-1970) 1946-1972, 1978-

1981, 1990-1994  

LO, Landsorganisationens stadgar 1951, 1956, 1962, 1967, 1972, 2001-2008 

LO, Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, Landsorganisationen, 

Stockholm 1951 

LO, Kongressprotokoll 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2000, 

2004, 2008 

LO, Yttranden till offentlig myndighet (YOM) 1970-1989  

LO, Invandrarna och fackföreningsrörelsen: LO:s invandrarpolitiska handlings-

program för samhälle och arbetsliv, Landsorganisationen, Stockholm 1979  

LO, Vem är aktiv i facket?: En undersökning från LO 80-utredningen, Landsor-

ganisationen, Stockholm 1981 

LO, Invandrarpolitiskt program, Landsorganisationen, Stockholm 1991 

LO, ”Rättviseutredningen – fackets möjligheter att säga ifrån om …” Landsorga-

nisationen, Stockholm 1992 (broschyr) 

LO, ”Mångfald – en handbok för integration på arbetsplatsen”, Stockholm 1997 

(stencil) 

LO, LOs platform för att stärka och öka medvetenheten om alla människors lika 

värde och lika rätt samt motverka segregation och diskriminering, Landsorganisa-

tionen, Stockholm 2000 

LO, ”Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2003”, Stockholm 

2004, (stencil) 

LO, Integration 2004: Fakta och kunskap, Landsorganisationen, Stockholm 2004 

LO, ”Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004”, Stockholm 

2005 (stencil) 

LO, ”Facklig organisationsgrad bland utlandsfödda”, 2006 (stencil) 

SAP, Protokoll: Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 22:a kongress (1964), 

Socialdemokraterna, Stockholm 1965 

SAP, Facklig-politisk samverkan: Riktlinjer antagna av 1984 års partikongress, 

Socialdemokraterna, Stockholm 1985 
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www.grn.se (Granskningsnämnden för radio och TV) 2004-10-07 

www.lo.se (Landsorganisationen) 2004-12-02 - 2010-01-13 

www.byggnads.se (Byggnadsarbetareförbundet) 2005-05-19 - 2006-02-12, 2010-

01-13 

www.scb.se (Statistiska Centralbyrån) 2005-10-14 - 2010-05-28 

www.lag-avtal.se (Tidningen Lag och Avtal om arbetsrätten) 2009 04 03, 2009 

04 15-17, 2010 02 03 

www.riksdagen.se (Sveriges riksdag) 2006-02-12, 2010-02-03 

www.vardfacket.se (Tidningen Vårdfacket) 2009-04-30 

www.seko.se (Facket för service och kommunikation) 2009-04-30 

www.sak.fi (Finlands Fackförbunds Centralorganisation) 2009-05-01 

www.arbetsdomstolen.se (Arbetsdomstolen) 2009-05-03. 

www.ekonomifakta.se (Svenskt Näringsliv, f.d. SAF) 2009-05-13 

www.sweden.gov (Regeringskansliet) 2009-11-04. 

www.konj.se (Konjunkturinstitutet) 2010-01-13 

http://curia.europa.eu (Europeiska unionens domstol) 2010-01-13 

www.barometern.se (Tidningen Barometern-OT) 2010-01-13 

www.byggnads.se (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) 2009-10-29 

www.sef.se (Svenska Elektrikerförbundet) 2009-10-29 

www.fastighets.se (Fastighetsanställdas Förbund) 2009-10-29 

www.gsfacket.se (GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch) 2009-10-29 

www.handels.se (Handelsanställdas Förbund) 2009-10-29 

www.hrf.net (Hotell och Restaurang Facket) 2009-10-29 

www.ifmetall.se (Industrifacket Metall) 2009-10-29 

www.kommunal.se (Svenska Kommunalarbetareförbundet) 2009-10-29 

www.livs.se (Svenska Livsmedelsarbetareförbundet) 2009-10-29 

www.musikerforbundet.se (Svenska Musikerförbundet) 2009-10-29 

www.malareforbundet.a.se (Svenska Målareförbundet) 2009-10-29 

www.pappers.se (Svenska Pappersindustriarbetareförbundet) 2009-10-29 

www.seko.se (Seko - Facket för Service och Kommunikation) 2009-10-29 

www.transport.se (Svenska Transportarbetareförbundet) 2009-10-29 

Mail korrespondens med Osman Aytar 2009-11-20 
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B. Tryckta källor 
 

1. Organisationstryck 

LO, Arbetarrörelsens efterkrigsprogram: de 27 punkterna med motivering, 

Landsorganisationen, Stockholm 1946 

LO, Verksamhetsberättelser (VB inklusive YOM 1946-1970) 1946-1972, 1978-

1981, 1990-1994  

LO, Landsorganisationens stadgar 1951, 1956, 1962, 1967, 1972, 2001-2008 

LO, Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen, Landsorganisationen, 

Stockholm 1951 

LO, Kongressprotokoll 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2000, 

2004, 2008 

LO, Yttranden till offentlig myndighet (YOM) 1970-1989  

LO, Invandrarna och fackföreningsrörelsen: LO:s invandrarpolitiska handlings-

program för samhälle och arbetsliv, Landsorganisationen, Stockholm 1979  

LO, Vem är aktiv i facket?: En undersökning från LO 80-utredningen, Landsor-

ganisationen, Stockholm 1981 

LO, Invandrarpolitiskt program, Landsorganisationen, Stockholm 1991 

LO, ”Rättviseutredningen – fackets möjligheter att säga ifrån om …” Landsorga-

nisationen, Stockholm 1992 (broschyr) 

LO, ”Mångfald – en handbok för integration på arbetsplatsen”, Stockholm 1997 

(stencil) 

LO, LOs platform för att stärka och öka medvetenheten om alla människors lika 

värde och lika rätt samt motverka segregation och diskriminering, Landsorganisa-

tionen, Stockholm 2000 

LO, ”Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2003”, Stockholm 

2004, (stencil) 

LO, Integration 2004: Fakta och kunskap, Landsorganisationen, Stockholm 2004 

LO, ”Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004”, Stockholm 

2005 (stencil) 

LO, ”Facklig organisationsgrad bland utlandsfödda”, 2006 (stencil) 

SAP, Protokoll: Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 22:a kongress (1964), 

Socialdemokraterna, Stockholm 1965 

SAP, Facklig-politisk samverkan: Riktlinjer antagna av 1984 års partikongress, 

Socialdemokraterna, Stockholm 1985 
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2. Offentligt tryck och offentlig statistik 

Ds A 1984: 6 Om utlänningars rättsliga ställning: delbetänkande av Diskrimine-

ringsutredningen, Liber/Allmänna förlaget, Stockholm 1984 

Ds A 1984:11 Tolk- och översättarservice i utveckling: rapport från en arbets-

grupp inom regeringskansliet, Liber/Allmänna förlaget, Stockholm 1984 

Integrationsverket Utanför demokratin? Del I, Om invandrares politiska delak-

tighet – Sammanfattning och diskussion, rapport nr 2000:14, Integrationsverket, 

Norrköping 2000 

SCB, Tema invandrare: Levnadsförhållanden, rapport nr 69, SCB, Stockholm 

1991 

SCB Statistisk årsbok för Sverige 1994: årgång 80 (1994), SCB, Stockholm 1993 

SCB Statistisk årsbok för Sverige 2002: årgång 88 (2002), SCB, Stockholm 2001 

SCB Statistisk årsbok för Sverige 2004: årgång 90 (2004), SCB, Stockholm 2003 

SCB Statistisk årsbok för Sverige 2008: årgång 94 (2008), SCB, Stockholm 2007 

SCB, Politiska resurser och aktiviteter 1978 – 1994: Levnadsförhållanden, rap-

port nr 90, SCB, Örebro 1996 

SCB, Politiska resurser och aktiviteter 1992 – 2001: Levnadsförhållanden, rap-

port nr 104, SCB, Stockholm 2003 

SOU 1951: 30 Ekonomiskt långtidsprogram 1951-1955: 1950 års långtidsutred-

ning, Nordiska bokhandeln, Stockholm 1951 

SOU 1956: 53 Balanserad expansion: Betänkande, 1955 års långtidsutredning, 

Stockholm 1956 

SOU 1962: 10 Svensk ekonomi 1960-1965: Betänkande, 1959 års långtidsutred-

ning, Stockholm 1962 

SOU 1962: 11 Svensk ekonomi 1960-1965, Betänkande, Bilagor 1-5, Stockholm 

1962 

SOU 1966: 1 Svensk ekonomi 1966-1970 med utblick mot 1980: 1965 års lång-

tidsutredning, huvudrapport, Stockholm 1966 

SOU 1970: 71 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990: 1970 års lång-

tidsutredning, huvudrapport, Allmänna förlaget, Stockholm 1970 

SOU 1971: 51 Invandrarutredningen: Del 1 Invandrarnas utbildningssituation; 

Förslag om grundutbildning i svenska för vuxna invandrare, LiberFör-

lag/Allmänna förlaget, Stockholm 1971 

SOU 1974: 69 Invandrarutredningen. Del 3 Invandrarna och minoriteterna: hu-

vudbetänkande, LiberFörlag/Allmänna förlaget, Stockholm 1974 

SOU 1974: 70 Invandrarutredningen. Del 4 Bilagadel till huvudbetänkandet, Li-

berFörlag/Allmänna förlaget, Stockholm 1974  
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SOU 1975: 15 Kommunal rösträtt för invandrare. Betänkande, Rösträttsutred-

ningen, LiberFörlag/Allmänna förlaget, Stockholm 1975 

SOU 1981: 86 Svenskundervisning för vuxna invandrare. Del 1 Överväganden 

och förslag, LiberFörlag/Allmänna förlaget, Stockholm 1981  

SOU 1981: 87 Svenskundervisning för vuxna invandrare: kartläggning av nulä-

get, LiberFörlag/Allmänna förlaget, Stockholm 1981 

SOU 1983: 18 Lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet: Delbetänkande av 

Diskrimineringsutredningen, LiberFörlag/Allmänna förlaget, Stockholm 1981 

SOU 1984: 11 Rösträtt och medborgarskap: Invandrares och utlandssvenskarnas 

rösträtt: Bilaga, 1983 års Rösträttskommitté, LiberFörlag/Allmänna förlaget 

Stockholm 1984 

SOU 1984: 55 I rätt riktning: etniska relationer i Sverige: Slutbetänkande av 

Diskrimineringsutredningen, LiberFörlag/Allmänna förlaget, Stockholm 1984. 

SOU 1986: 6 Dubbelt medborgarskap: Betänkande, Medborgarskapskommittén, 

LiberFörlag/Allmänna förlaget, Stockholm 1986 

SOU 1992: 96 Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet: Slutbetänkande, 

Utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering, Allmanna förlaget, Stock-

holm 1992 

SOU 1995: 76 Arbete till invandrare: Delbetänkande, Invandrarpolitiska kommit-

tén, Allmanna förlaget, Stockholm 1995 

SOU 1996: 55 Sverige, framtiden och mångfalden: Slutbetänkande från Invand-

rarpolitiska kommittén, Allmanna förlaget,  Stockholm 1996 

SOU 1997: 82 Lika möjligheter: Betänkande, Utredningen om introduktion för 

nyanlända invandrare samt en ny myndighetsstruktur för det integrationspolitiska 

området, Fritze, Stockholm 1997 

SOU 2003: 77 Vidare vägar och vägen vidare: svenska som andraspråk för sam-

hälls- och arbetsliv: Betänkande av Sfi-utredningen, Fritzes offentliga publikatio-

ner, Stockholm 2003 

SOU 2004: 49 Engagemang, mångfald och integration: om möjligheter och hin-

der för politisk jämlikhet: Rapport från Integrationspolitiska utredningen, Fritzes 

offentliga publikationer, Stockholm 2004 
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