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Förord
Jag inledde min universitetsutbildning vid Lunds universitet. Det var vid
Sociologiska institutionen i Lund som mitt intresse för sociologin väcktes, av skickliga lärare och de spännande frågor som de tog upp. Det hade
åtminstone inte varit möjligt för mig att genomföra forskarutbildningen i
sociologi utan detta intresse i ämnet. Den största delen av avhandlingen
har dock skrivits vid Samhällsvetenskapliga institutionen i Växjö, och det
har varit en förmån att få arbeta i denna socialt integrerande och vetenskapligt stimulerande forskningsmiljö. Det är många personer som hjälpt
mig i avhandlingsarbetet. De två viktigaste är Gunnar Olofsson och Lars
Olsson. Gunnar har varit min huvudhandledare under tiden i Växjö, och
han har mer än någon annan drivit mig framåt i arbetet. Hans breda sociologiska kunnande har varit en värdefull källa till mitt arbete, och några av
de bärande idéerna i boken har växt fram i samtalen med honom. Lars har
också varit min handledare under tiden i Växjö, och samtalen med honom
har gett värdefulla historiska perspektiv på arbetskraftsmigrationerna och
invandringspolitiken. Några av de viktigaste upptäckterna i undersökningen hade inte gjorts utan hans framhävande av samhällets tidsdimension.
Jag lade under våren 2003 fram licentiatavhandlingen Arbetskraftsmigration och ojämlikhet vid Växjö universitet. Jag vill tacka Anders Neergaard, som var opponent, Svante Lundberg, Marion Leffler och Mats
Hammarstedt i betygsnämnden för värdefulla synpunkter under licentiatseminariet. Ola Agevall har läst och gett värdefulla synpunkter på det
samlade avhandlingsmanuskriptet och på olika avsnitt i avhandlingen.
Flera avsnitt ur avhandlingen har presenterats vid doktorandseminariet i
Växjö, och det ledde alltid till spännande diskussioner och konstruktiva
förslag till förbättringar. Det har givits viktiga synpunkter på avsnitt och
utkast av avhandlingen vid internaten för Samarbetsrådet för migrationsforskning i Växjö. I avhandlingsarbetets slutfas har jag haft stimulerande
diskussioner med gästdoktoranden Anders Ejrnæs om skillnader och likheter i dansk och svensk invandringspolitik. Elisabet Wartoft har hjälpt
mig med bilderna och dokumenten i avhandlingen. Jag vill vidare tacka
Thorbjörn Nilsson för förståelsen för svårigheterna i doktorandernas arbetssituation och Catarina Meijer för hennes vänliga hjälpsamhet.
Jag inledde min forskarutbildning vid Sociologiska institutionen i
Lund. Jag hade under denna tid Thomas Brante som handledare. Tack ska
du ha! Jag lärde mig mycket under den tiden. Och till min mor, min bror
Daniel, Anita, Lena och Micke: Tack för ert stöd och tålamod de senaste
åren! Jag hade inte klarat det här utan er. Denna bok är tillägnad min mor.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Invandringen till Sverige har sedan 1930-talet varit större än utvandringen, men det var inte förrän under andra världskriget som invandringen
blev av någon större betydelse. Under andra världskriget bestod invandringen av framför allt flyktingar från de nordiska grannländer som dragits
in i kriget och i viss mån av flyktingar från Baltikum.1 Under de speciella
omständigheter som rådde under kriget förväntade man sig att flyktingarna skulle resa tillbaka till sina hemländer efter kriget, och det var också
vad många gjorde. Sverige fortsatte emellertid att vara ett betydelsefullt
invandringsland även efter andra världskriget. Det rådde efter andra
världskriget en stor efterfrågan på arbetskraft. Den svenska industrin hade
gått in i en expansionsfas som i stort sett skulle fortgå till början av 1970talet. Åren från andra världskrigets slut fram till början av 1970-talet blev
arbetskraftsinvandringens period. Det var inte så att alla invandrare under
denna period var arbetskraftsinvandrare, men de utgjorde den absolut
största delen. De flesta arbetskraftsinvandrarna kom från de nordiska
grannländerna, framför allt Finland, men de kom också från andra delar
av Europa, i synnerhet Sydeuropa.
År 1946 tillsattes en statlig beredning som skulle undersöka hur arbetskraftsbehovet kunde tillgodoses genom en ökad invandring. Utredningen rekommenderade regeringen att söka tillstånd om att kollektivt
överföra utländsk arbetskraft till Sverige. I slutet av 1940-talet slöt Sverige avtal med bl.a. Ungern, Österrike och Italien om överföring av arbetskraft. Den största gruppen arbetskraftsmigranter från dessa länder kom
från Italien, och redan 1947 rekryterade SKF i Göteborg italienska arbetare. Även Kockums i Malmö, ASEA i Västerås och SAAB i Linköping rekryterade italienska arbetare under 1940-talet. Den italienska arbetskraftsimmigrationen fortsatte under 1950-talet och fram till mitten av
1960-talet immigrerade i genomsnitt ca. 800 personer per år.2
–––––––––
1

Lars Olsson, På tröskeln till folkhemmet; Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport
till flyktinginvandring, 26.
2
Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 32, 55, 59; Ingvar
Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring, 328 f.
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Den kollektiva överföringen av arbetskraft fortsatte under 1950-talet.
Den största gruppen rekryterades då i Västtyskland men även från Österrike, Belgien, Holland och Italien överfördes arbetare i kollektiva former.
Den organiserade invandringen spelade emellertid en mindre roll under
1950-talet. Till följd av en allmän liberalisering av invandringspolitiken
sökte sig utomnordiska medborgare istället ofta på enskilt initiativ till
Sverige. Under 1950-talet tilltog också den stora finländska arbetskraftsmigrationen till Sverige. I början immigrerade finska skogsarbetare men
efter hand växte andelen industriarbetare bland de finska immigranterna.3
Den inomnordiska migrationen underlättades 1954 genom överenskommelsen om passfrihet och en gemensam nordisk arbetsmarknad. Medborgare i Sverige, Norge, Finland och Danmark var därmed fria att resa mellan de nordiska länderna utan pass, och de behövde inte särskilda tillstånd
för att arbeta och bosätta sig i annat nordiskt land. De nordiska medborgarna utgjorde år 1955 ca. 60 procent av de utländska medborgarna i Sverige, och finländarna var den i särklass största immigrantgruppen.
Arbetskraftsmigrationen till Sverige ökade kraftigt under 1960-talet.
Under första halvan av 1960-talet hade Sverige den snabbaste ekonomiska tillväxten i sin historia. BNP växte med ca. fem procent per år. Industrin expanderade, och det var stor efterfrågan på arbetskraft. Den liberala
invandringspolitiken från 1950-talet fortsatte in på 1960-talet. Med stöd
av svenska företagsledningar tillät och uppmuntrade den svenska staten
en omfattande immigration. Bara under 1965 immigrerade ca. 47 000 utländska medborgare (se tabell 1.1). Nordbornas andel i migrationsströmmarna till Sverige minskade dock i mitten av 1960-talet. Nordborna utgjorde 55–60 procent av de nyanlända i början av 1960-talet, men i mitten av årtiondet sjönk denna andel till under 50 procent. Den största andelen migranter kom fortfarande från Finland, men immigrationen från Jugoslavien, Grekland och i viss mån Turkiet ökade sin andel av den totala
invandringen.4

–––––––––
3

Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring, 330; Christer Lundh & Rolf Ohlsson,
Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 59 f.
4
Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 65 f; SOU,
1974:69, Invandrarutredningen 3, figur 2.3.
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Tabell 1.1: In- och utvandring av utländska medborgare åren 1960–1975.

År

Invandring

Utvandring

Nettoinvandring

1960

23 209

10 494

12 715

1961

26 604

10 854

15 750

1962

22 165

10 861

11 304

1963

23 791

10 813

12 978

1964

34 933

11 074

23 859

1965

46 528

11 349

35 179

1966

43 874

14 445

29 429

1967

27 075

14 529

12 546

1968

32 852

17 245

15 607

1969

60 776

14 434

46 342

1970

73 532

21 268

52 264

1971

38 716

31 364

7 352

1972

25 643

32 334

-6 691

1973

24 882

30 257

-5 375

1974

31 918

20 100

11 818

1975

38 061

20 406

17 655

Källa: SOU 1967: 18, tab. 2.3; SOU 1974: 69, tab. 2.1; SOU 1982: 49,
tab. 15.1.
Den utomnordiska invandringen reglerades år 1967, bl.a. efter påtryckningar från fackföreningsrörelsen. Det bidrog några år senare till en ökad
immigration från Finland.5 Det fanns 538 000 immigranter i Sverige år
1970 (se tabell 1.2 nedan). Efterkrigstidens stora arbetskraftsimmigration
avstannade 1972–1973, då Sverige för första gången sedan 1929 hade en
negativ årlig migrationsbalans (se tabell 1.1).
De flesta invandrarna blev arbetare, och de hamnade till övervägande
del i industrin. Av finländarna och jugoslaverna var ca. 90 procent arbetare år 1969, vilket ska jämföras med 55 procent av de svenska medborgarna. Av alla de utländska arbetarna tillhörde ca 75 procent industriarbetarklassen.6 Immigrationen ökade möjligheterna för svenska arbetare att röra
sig bort från icke-kvalificerat, rutinmässigt industriarbete, och in i kvali–––––––––
5

SOU, 1974:69, Invandrarutredningen 3, s. 47 f; Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 65–70.
6
SOU, 1974:69, Invandrarutredningen 3, 101; Gunnar Persson, ”Invandrarna och arbetarklassen i
Sverige”, 5.
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ficerat arbete och tjänstemannapositioner. Invandrarna rekryterades ofta
till de tunga och underordnade industriarbetena, som järnbruksarbetare,
verkstadsarbetare, arbetare inom kemisk industri och tekoarbetare, medan
svenskar fyllde mer självständiga arbetaryrken, som kommunikationsarbetare, chaufförer, reparatörer, elektriker och byggnadsarbetare.7 Immigranterna hade vidare en särskild fördelning inom de kvinnodominerade
yrkena. Jugoslaviska, finska och grekiska kvinnor arbetade i högre grad
än sina svenska medsystrar inom vissa speciella branscher i tillverkningsindustrin, och var därmed också geografiskt koncentrerade. De var också
starkt koncentrerade till vissa delar av servicesektorn.8
Immigrationen till Sverige var en del av de stora internationella befolkningsrörelserna under efterkrigsperioden. Även i andra högt industrialiserade länder i Västeuropa rådde stor efterfrågan på arbetskraft, och
de höll sina gränser öppna för arbetskraftsimmigration. Immigrationens
sociala effekter verkar generellt sett inte ha varit annorlunda i Sverige än
i andra stora invandringsländer. Även i länder som Frankrike, Storbritannien, Västtyskland och Schweiz hamnade immigranterna i underordnat
tillverkningsarbete och i servicearbete, och även i dessa länder ökade
immigrationen möjligheterna till uppåtgående social mobilitet för inhemska arbetare.9

–––––––––
7

Göran Therborn, Klasstrukturen i Sverige 1930–80, 134 f.
Björn Gustafsson, Max M. Zamanian-B & Renato Aguilar, Invandring och försörjning, 103 f.
9
Stephen Castles & Godula Kosack, Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe.
8
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Tabell 1.2: Utrikes födda personer 1960–1975. Kategorier större än
5 000 år 1975.
1960
Födelse- Samtliga
land
Danmark
35 112
Finland
101 307
Norge
37 253
Estland
Grekland
266
Italien
4 904
Jugosl.
1 532
Polen
6 347
Storbrit.
2 738
Tjeckosl.
3 562
Västyskl.
37 580
Ungern
8 544
Österrike
5 809
USA
10 874
Turkiet
202
Sovjet
Övriga
43 849
Samtliga
299 879

1970

Därav
kvinnor
15 952
60 090
23 155
115
1 905
563
3 257
1 642
1 707
22 837
3 412
2 986
5 944
62
21 436
165 063

Samtliga
39 152
235 453
44 681
18 513
11 835
7 268
33 779
10 851
5 378
7 392
41 793
10 650
7 927
12 646
3 768
7 244
39 255
537 585

Därav
kvinnor
17 909
124 792
26 532
9 180
4 987
2 373
14 769
5 698
2 577
3 407
23 212
4 249
3 432
6 518
1 266
3 786
17 604
272 291

1975
Samtliga Därav
kvinnor
48 302
21 816
222 147 123 101
43 842
26 379
16 881
8 438
14 676
6 282
6 222
1 982
36 956
17 161
14 461
8 238
6 452
2 950
7 228
3 449
39 543
22 092
11 807
4 827
7 134
3 147
12 593
6 473
6 143
2 572
7 002
3 726
49 062
22 197
550 451 284 830

Källa: Statistisk årsbok 1965, tab. 50; Folk- och bostadsräkningen 1970,
del 3, tab. 17; Folk- och bostadsräkningen 1975, del 3:3, tab. 15.

1.2 Problemställning och syfte
Den nationella sammansättningen i invandringsströmmarna till Sverige
förändrades under 1960-talet. Finländarna utgjorde förvisso fortfarande
den största immigrantkategorin, men ett nytt mönster var att invandringen
från Jugoslavien och Grekland ökade kraftigt detta årtionde. År 1960 vistades 1 500 immigranter från Jugoslavien i Sverige, år 1970 hade antalet
ökat till 33 800 och år 1975 till 37 000 (se tabell 1.2). Motsvarande tal för
grekerna var 270 personer år 1960, 11 800 år 1970 och 14 700 år 1975. I
både jugoslavernas och grekernas fall var det fler män än kvinnor bland
immigranterna: år 1970 utgjorde kvinnorna 44 procent av immigranterna
från Jugoslavien och 42 procent av immigranterna från Grekland (se tabell 1.2). Till skillnad från Sveriges förhållande till Finland, fanns inga
betydelsefulla historiska band till dessa två länder, och de låg dessutom
på ett relativt stort geografiskt avstånd från Sverige. Denna avhandling
ska bidra med en förklaring av framför allt det stora antalet jugoslaver i
migrationsströmmarna till Sverige fram till 1972, eftersom det var den
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största sydeuropeiska immigrantgruppen. Jag kommer att fokusera arbetskraftsinvandringen, och inte anhöriginvandringen eller flyktinginvandringen.
Immigrantbefolkningar tenderar överallt att komma från ett begränsat
antal länder. Sverige är långt ifrån unikt i detta avseende. Man kan ställa
frågan som Thomas Faist: Varför är där så många migranter från så få
platser?10 Hur binds olika invandringsländer och utvandringsländer samman? Mitt synsätt ligger nära Saskia Sassens. Hon menar att de mekanismer som sammanbinder utvandrings- och invandringsländer kan anta
olika skepnader. I synnerhet två typer av mekanismer har dominerat:
För det första koloniala och nuvarande neo- eller kvasikoloniala band.
För det andra organiserade rekryteringar, antingen direkt genom regeringar eller genom regeringsunderstödda initiativ från arbetsgivare. Sådana rekryteringar överlappar ofta den första typen av förhållanden.
Men så småningom får de flesta migrationsströmmar en viss autonomi
i förhållande till den organiserade rekryteringen.11

Det fanns inga koloniala eller neokoloniala band mellan Sverige och Jugoslavien. I denna avhandling analyseras snarare den andra typen av mekanism. Argumentet är att staten och i synnerhet företagen var centrala
aktörer i att binda samman Sverige med bestämda utvandringsländer i
Sydeuropa. Graden av organisation i rekryteringarna varierade emellertid
över tid. Den stora invandringen från Jugoslavien och Grekland inleddes i
mitten av 1960-talet som en relativt oreglerad individuell arbetskraftsimmigration, för att efter hand bli allt mer organiserad. Immigrationen var
visserligen hela tiden övervakad av staten och aktivt uppmuntrad av företagen, men det är efter 1965 som vi framför allt finner de starkt organiserade rekryteringarna.
Stephen Castles kallar detta synsätt för det historiskt-institutionella angreppssättet. Det betonar storskaliga institutioners roll, framför allt stater
och företag, för att skapa och forma internationella migrationer. Castles
kontrasterar detta angreppssätt mot bl.a. sociologiska förklaringar av migration. En central mekanism i sociologiska förklaringar är migranternas
sociala nätverk, d.v.s. de sociala band som migrationer skapar mellan utvandringsländer och invandringsländer. Migranter föredrar att flytta till
platser där det finns släktingar eller bekanta, vilka på olika sätt kan hjälpa
dem att ta sig fram i det nya landet. Man talar ibland om kedjemigration.
De sociala nätverken hjälper också till att förklara varför migrationer ofta
tenderar att fortsätta trots att deras ursprungliga orsaker har slutat att ope–––––––––
10

Thomas Faist, The Volume and Dynamics of international Migration and Transnational Social
Spaces, 7.
11
Saskia Sassen, Gäster och främlingar, 190.
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rera.12 Som Castles själv antyder finns inte någon motsättning mellan
dessa olika förklaringar av migration. Det handlar snarare om att forskare
betonar olika mekanismer i sina undersökningar. Tesen i denna undersökning är att staten, företagen och migranternas sociala nätverk hade
olika betydelse i olika faser av migrationen från Sydeuropa. Det är viktigt
att analysera hur dessa olika migrationsskapande mekanismer kunde interagera och vilken betydelse de hade i olika perioder. Staten och företagen
har dock företräde; de var centrala aktörer i den period som undersöks,
d.v.s. åren 1960–1972.
Invandringen från Sydeuropa hade en tydligt proletär karaktär. Jugoslaverna och grekerna rekryterades till svenska företag för att utföra vissa
typer av arbeten, och de var starkt överrepresenterade i arbetarklassen. De
fick ofta ta tunga och underordnade arbeten i tillverkningsindustrin, som
infödda svenskar undvek. En stor andel immigranter fanns också i hotelloch restaurangsektorn. Denna koncentration av immigranter i underordnade positioner inom framför allt tillverkningsindustrin kallas ibland för
en nationell eller etnisk arbetsdelning.13 Vi ska leta efter grundläggande
mekanismer i dessa koncentrations- och segregeringsprocesser.
Avhandlingen har två syften. Det ena syftet är att förklara koncentrationen av immigranter från Sydeuropa, framför allt jugoslaver, i underordnade yrkeskategorier i svenska företag under 1960- och 1970-talen.
Detta syfte ställer företagens rekryteringar i centrum av undersökningen,
men det är inte en undersökning av de snävt ekonomiska orsakerna till
arbetskraftsinvandringen, t.ex. den högre efterfrågan på arbetskraft och
vad som skapade denna. Syftet är mer precist att analysera hur och varför
kategorin jugoslav sammankopplades med underordnade yrkeskategorier
i svenska företag i tillverkningsindustrin. Detta kommer att ske genom en
fallstudie av de organiserade rekryteringarna av utländsk arbetskraft åren
1966–1971. Vid dessa rekryteringar förekom ett nära samarbete mellan
företagen och arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Även AMS roll i att forma migrationsströmmarna från Sydeuropa undersöks i denna avhandling.
Det andra syftet gäller invandringspolitikens utveckling och de krafter
som formade denna. Under första halvan av 1960-talet fanns tydliga politiska-juridiska inskränkningar i arbetskraftsimmigranternas ställning på
den svenska arbetsmarknaden. De hade inte rätt att byta arbete som de
önskade, och de beviljades relativt kortvariga arbetstillstånd. Det fanns
inte garantier för att de skulle få fortsätta att vistas och arbeta i Sverige.
Samtidigt var gränserna relativt öppna för arbetskraftsimmigration; perioden har därför slarvigt kallats den fria invandringens tid. Många sydeuropéer reste in i Sverige som turister och sökte därefter arbete och arbetstillstånd. Båda dessa aspekter av invandringspolitiken förändras år 1967,
men i olika riktningar. Å ena sidan skärps gränskontrollen, i den mening
att arbetskraftsmigranter var tvingade att ordna arbete och arbetstillstånd
–––––––––
12
13

Stephen Castles, ”Migration and Community Formation under Conditions of Globalization”, 1149 f.
Carl-Ulrik Schierup & Sven Paulson, Arbetets etniska delning.

17

innan inresan till Sverige. Var inte detta ordnat före inresan skulle de,
med vissa undantag, avvisas från Sverige. Å andra sidan får immigranter
som släpps in i Sverige ett starkare skydd och en friare ställning på arbetsmarknaden. Övervakningen och kontrollen av immigranterna blir
mindre ingående. Båda dessa förändringar genomfördes utan något beslut
i riksdagen.14 Det andra syftet är att analysera denna skenbart motsägelsefulla utveckling i svensk invandringspolitik och hur olika aktörer formade
den. I detta syfte ingår att utveckla en teori om migrationspolitik, som betonar hur olika maktstrategier används i förhållande till invandring.

1.3 Forskningsläget
Forskningen om arbetskraftsinvandringen till Sverige under efterkrigsperioden kan delas upp i två olika riktningar. Å ena sida har det gjorts en
del undersökningar om invandringspolitiken och invandringsreglerna och
hur dessa formats av vissa aktörer. Å andra sidan har det utförts en del
forskning om immigranterna på arbetsmarknaden eller i arbetslivet. I de
senare studierna söker man ofta svar på till vilka arbeten immigranterna
rekryterades, hur deras arbetsmarknadskarriärer utvecklats, om de varit
utsatta för en ojämlik behandling etc. Sällan försöker man bringa samman
dessa två nivåer. Man undersöker antingen politiken eller arbetslivet.
Denna avhandling är ett försök att knyta samman dessa två nivåer.
Statsvetaren Tomas Hammar har skrivit mycket om svensk invandringspolitik, och han har haft ett inflytande på migrationsforskningen
även utanför Sveriges gränser. Detta gäller bl.a. hans komparativa analys
av europeisk invandringspolitik. En av de huvudsakliga slutsatserna i
Hammars arbete är att svensk invandringspolitik skiljde sig på avgörande
sätt från den klassiska gästarbetarpolitiken i Västtyskland och Schweiz.
Till skillnad från dessa två länder förde Sverige en politik för permanent
bosättning, och han för Storbritannien till samma kategori.15 Även historikern Göran Rystad menar att Sverige förde en politik för permanent bosättning.16 Jag ska nedan försöka visa att denna beteckning inte håller
som generell beskrivning av efterkrigsperiodens invandringspolitik, och
att det är viktigt att skilja mellan olika faser i utvecklingen av svensk invandringspolitik. Det går visserligen att beteckna invandringspolitiken
från slutet av 1960-talet som en politik för permanent bosättning, men innan denna period var svensk invandringspolitik alltför komplicerad för att
entydigt kunna beskrivas på ett sådant sätt. Hammar begränsar sig dessutom till europeisk invandringspolitik.
–––––––––
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För man in erfarenheterna från Nordamerika blir bilden annorlunda.
James Hollifield använder nämligen samma kriterium – möjligheten till
fast bosättning – för att klassificera olika invandringsländer i Nordamerika och Europa. Hollifield menar, liksom Hammar, att den tydligaste
gästarbetarpolitiken fördes av Västtyskland och Schweiz, men i den andra
änden finner han USA, inte Sverige och Storbritannien. USA har mer än
något annat land, menar han, behandlat migrationer som bosättarmigrationer eller permanenta migrationer. Mellan dessa två ytterligheter –
Västtyskland å ena sidan och USA å andra sidan – finns de andra stora
invandringsländerna, däribland Sverige.17 Om vi alltså vidgar perspektivet något framstår inte Sverige som ett ytterlighetsfall.
Vilka aktörer har då format svensk invandringspolitik? Hammar betonar ofta arbetarrörelsen i allmänhet och fackföreningsrörelsen i synnerhet,
och dess inflytande sträcker sig i flera riktningar. Fackföreningsrörelsen
har bl.a. varit en aktör som strävat efter att begränsa invandringen. Sverige skapade ett system för invandringskontroll år 1917, när pass- och viseringstvång introducerades. Redan 1919 blev de fackliga organisationerna remissinstanser vid ansökningar om arbetstillstånd. Genom denna rätt
att yttra sig över arbetstillståndsansökningar skaffade sig fackföreningsrörelsen, enligt Hammar, ett starkt inflytande över arbetskraftsinvandringen. Det var nämligen ovanligt att de beslutande myndigheterna gick emot
de fackliga organisationernas rekommendationer vid arbetstillståndsansökningar. Fackförbund i andra länder lyckades inte skaffa sig samma inflytande, och Hammar menar att detta gett svensk invandringspolitik en
unik karaktär.
Fackföreningsrörelsens starka position demonstrerades när den utomnordiska arbetskraftsimmigrationen bromsades år 1972. Hammar menar
att detta i praktiken var ett beslut av Landsorganisationen (LO), och inte
ett regerings- eller riksdagsbeslut. LO föreslog i ett cirkulär den 9 februari 1972 att fackförbunden skulle vara restriktiva när det gällde att tillstyrka ansökningar om arbetstillstånd. Detta motiverades med hänvisningar
till det allmänna läget på arbetsmarknaden. Efter denna tidpunkt börjar
fackförbunden genomgående att avstyrka nya ansökningar om arbetstillstånd. Eftersom AMS och invandrarverket, som regel, följde fackförbundens rekommendationer vid arbetstillståndsansökningar stoppade detta,
enligt Hammar, i praktiken arbetskraftsinvandringen från utomnordiska
länder.18 Hammar berör bara kortfattat AMS eventuella roll i detta skeende, och hur de fackliga kraven förhöll sig till AMS intressen och ambitioner. Det enda som sägs i artikeln ”Mellan rasism och reglering” är att det
förmodligen förekom kontakter med AMS.
Hammars betoning av fackföreningsrörelsens roll har tveklöst fog för
sig, men i en internationell jämförelse kan man ifrågasätta hur viktig en
inflytelserik fackföreningsrörelse var för detta beslut. Arbetskraftsimmi–––––––––
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grationen stoppades ju vid ungefär samma tidpunkt även till andra västeuropeiska stater, och i dessa hade fackföreningsrörelsen ett svagare inflytande. Jag försöker inte antyda att bromsningen av arbetskraftsinvandringen i början av 1970-talet skulle vara oberoende av fackliga intressen i
olika länder, men vi måste fråga oss hur denna omständighet förhöll sig
till andra aktörer med liknande krav. Min undersökning stannar vid 1972,
men det är uppenbart att det skulle behövas mer forskning om invandringsbegränsningen detta år, och den bör inte alltför snävt fokusera den
svenska fackföreningsrörelsens roll.
Denna undersökning koncentrerar sig istället på den lika dramatiska
förändringen åren 1966–1967, då den s.k. spontana eller fria invandringen ersattes av en mer reglerad invandring. Christer Lundh har undersökt
fackföreningsrörelsens roll i denna förändring.19 Den omedelbara bakgrunden var att invandringen från Sydeuropa ökade kraftigt i mitten av
1960-talet. Immigrationen från Sydeuropa var i hög grad en oreglerad invandring, som skapade oro i fackföreningsrörelsen. Man oroade sig bl.a.
över att den ökade invandringen kunde skapa konflikter mellan infödda
svenskar och immigranter. Man hävdade att det höll på att uppstå ”utlänningsslum” i flera större städer. I mitten av 1960-talet börjar fackföreningsrörelsen därför kräva en reglering av den utomnordiska arbetskraftsinvandringen. Lundh tolkar detta som en intressekamp för att värna de
egna medlemmarna mot lönekonkurrens och arbetslöshet. Kraven från
fackföreningsrörelsen ledde, enligt Lundh, fram till en skärpning av invandringskontrollen 1966–1967.
Inte heller Lundh gör någon djupare analys av AMS roll i formandet av
invandringspolitiken. Fackföreningsrörelsen var förvisso en viktig aktör
när invandringen till Sverige reglerades, men flera aktörer bidrog starkt
till detta skeende. Jag ska t.ex. visa att det inte är självklart att fackföreningsrörelsens krav ska betraktas som avgörande för skärpningen av invandringskontrollen år 1967. Lundh koncentrerar sig vidare på förändringen av gränskontrollen, d.v.s. kontrollen av inflödet. Arbetskraftsimmigranterna från Sydeuropa var utsatta för en kontroll och övervakning
efter att de släppts in på den svenska arbetsmarknaden, och även denna
förändras år 1967. Denna samtidiga process är utelämnad i Lundhs analys.
Det finns emellertid flera sidor av fackföreningsrörelsens agerande i
invandringsfrågorna: Fackföreningsrörelsen har inte bara krävt en reglering eller begränsning av invandringen. Man har också krävt ett bättre
skydd och utökade rättigheter för immigranter, och detta lyfter både
Hammar och Lundh fram. Hammar menar att arbetarrörelsen drivit krav
som minskat ojämlikheten mellan infödda svenskar och immigranter.20
Immigranterna skulle ha samma löne- och arbetsvillkor, och samma soci–––––––––
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ala trygghet, som infödda svenskar. Han menar att det till stor del är arbetarrörelsens förtjänst att Sverige inte fick en gästarbetarpolitik, som Västtyskland, Schweiz och Österrike.21 Enligt Lundh var fackföreningsrörelsen pionjärer i framväxten av den relativt progressiva svenska minoritetspolitiken. LO motsatte sig redan i slutet av 1960-talet den då gällande assimileringspolitiken, och föreslog att svensk minoritetspolitik skulle stödja olika minoriteters strävan till kulturell egenverksamhet. Detta hade en
tydligt kulturpluralistisk inriktning. Under andra halvan av 1960-talet föreslog man vidare invandringsregler som gynnade familjesammanhållning. Immigranter i Sverige skulle ha möjlighet att förenas med sina anhöriga. 22
Om fackliga organisationer i vissa situationer således har ett rationellt
intresse av att begränsa invandring, för att skydda löner och arbetsförhållanden, tenderar arbetsgivare och deras organisationer att arbeta för en
mer expansiv invandringspolitik, för att t.ex. kunna reducera lönekostnaderna. Företag har ofta krävt en expansiv invandringspolitik när det varit
svårt att rekrytera inhemska arbetare till slitsamma och lågt värderade arbetsuppgifter. James Hollifield argumenterar i sin undersökning av invandringen till Frankrike, Västtyskland och USA för att utformningen av
invandringspolitiken påverkas av i synnerhet tre faktorer.23 Påtryckningarna från arbetsgivare och fackliga organisationer är exempel på vad han
kallar gruppolitik, och man kan även nämna grupper som kämpar för
immigranters mänskliga rättigheter. Hollifield försöker bl.a. ge en förklaring till de franska och tyska regeringarnas beslut att stoppa arbetskraftsinvandringen i början av 1970-talet. Han menar att påtryckningar
från de fackliga organisationerna hade betydelse för detta beslut. Bakgrunden var oljekrisen 1973 och den därpå följande ekonomiska nedgången, vilket ledde till hög arbetslöshet.24 En annan omständighet som
påverkar utformningen av invandringspolitiken är den allmänna opinionen. Den allmänna opinionen kan uttrycka sig i form av upplopp eller
våld mot immigranter, eller genom traditionella institutioner som politiska partier. Hollifield menar att de franska och tyska regeringarnas beslut
att stoppa arbetskraftsinvandringen i början av 1970-talet även påverkades av ett tryck från den allmänna opinionen. En tredje faktor är statens
relativt autonoma handlande för att begränsa eller uppmuntra invandring.
Man kan nämna olika statliga initiativ till att rekrytera utländska arbetare.
Den franska staten tog t.ex. ett sådant initiativ direkt efter andra världskriget, och det baserades på prognoser om den demografiska utvecklingen och den framtida arbetskraftsefterfrågan.25
Aristide Zolberg menar att det politiska beslutsfattandet i frågor om
immigration drivs av två olika typer av överväganden, vilka är relaterade
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till olika sociala sfärer.26 Den ena typen av överväganden har med den
kapitalistiska ekonomin att göra, och i denna sfär betraktas immigranter
av alla slag – även flyktingar – framför allt som arbetare. Politiken formas av den rådande ”klasskompromissen”, och den särskilda konfigurationen av ekonomiska intressen i ett land. Det handlar om att inhemska
arbetare och kapitalister ofta har olika materiella intressen i invandringspolitiken, och att de därför intar olika ståndpunkter i invandringsfrågor,
maktförhållandet mellan dem etc. Invandring har emellertid, enligt Zolberg, också en kulturell dimension. Invandrare påstås ibland påverka mottagarlandets ”livsstil”, ”enhetlighet”, ”identitet” eller dylikt. Det finns
ofta betydande grupper i mottagarlandet som tror att invandring hotar den
nationella identiteten, och deras reaktioner kan ibland ta sig främlingsfientliga former. Zolberg menar att det i många länder finns en slags ”kulturell kompromiss”, som kan upplevas hotad av en omfattande invandring. Förekomsten av dessa två dimensioner av intressen och överväganden förklarar, enligt Zolberg, de märkliga koalitioner som ibland uppstår i
frågor om invandring, som att både konservativa nationalister och arbetare kräver en restriktiv invandringspolitik. De för emellertid fram dessa
krav från olika utgångspunkter: den ena gruppen därför att den tror att invandring hotar den ”nationella identiteten”, och den andra därför att den
upplever sina materiella intressen som hotade.
Douglas Massey har försökt sammanfatta den nordamerikanska forskningen om vad som bestämmer invandringspolitikens inriktning.27 Han
drar tre tentativa slutsatser av sin genomgång. Ett lands invandringspolitik formas, för det första, av dess makroekonomiska hälsa. Det finns ett
samband mellan ekonomiska nedgångar och rörelser mot en restriktiv invandringspolitik, medan ekonomiska uppgångar har ett samband med en
mer expansiv politik. Invandringspolitiken är, för det andra, känslig för
omfattningen av invandringen, i den mening att höga nivåer av invandring ofta leder till en mer restriktiv politik. Denna effekt kan emellertid
mildras på lång sikt av att antalet immigranter i ett land ökat, och att dessa motarbetar förslag till skärpningar av invandringspolitiken. Det finns,
för det tredje, ett samband mellan invandringspolitiken och de bredare
ideologiska strömningarna i ett samhälle. Massey nämner bl.a. att perioder med stöd för frihandel varit associerade med en expansiv invandringspolitik. På samma sätt gynnade de ideologiska motsättningarna under kalla kriget en expansiv invandringspolitik i t.ex. USA.
Immigranterna i arbetslivet
Ett fundamentalt faktum i arbetskraftmigrationen till Västeuropas kärnländer var den ojämlikhet som skapades mellan immigranter och infödda.
Immigranterna blev starkt underordnade i arbetslivet och samhället. Pionjärarbetet på detta område är Castles och Kosacks Immigrant Workers
–––––––––
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and Class Structure in Western Europe från 1973. Den innehåller en kritik mot rasrelations-perspektivet, vilket var dominerande i Storbritannien
vid denna tid. Castles och Kosack jämför immigrationen till de fyra stora
invandringsländerna i Europa: Frankrike, Storbritannien, Västtyskland
och Schweiz. Dessa fyra länder mottog immigranter med högst olika nationell bakgrund, men det fanns också viktiga likheter i migrationerna. I
alla dessa länder koncentrerades immigranterna i underordnade arbetsuppgifter i tillverkningsindustrin och servicesektorn, de bodde ofta i de
sämsta bostadsområdena och de var utsatta för fördomar och diskriminering av den infödda befolkningen. Castles och Kosack argumenterar på
grundval av dessa likheter för att immigrantarbetarna i de olika länderna
hade samma position och funktion i samhället, oavsett nationellt ursprung. Immigranternas socioekonomiska funktion var att utföra de tunga
och underordnade arbeten som de infödda arbetarna övergav. Immigranterna bildade ett av de lägsta skikten i arbetarklassen, och detta ökade
möjligheterna till uppåtgående social mobilitet för de infödda arbetarna.
Stora delar av den infödda arbetarklassen blev en slags arbetararistokrati i
förhållande till migrantarbetarna. En av Castles och Kosacks slutsatser är
att immigrationen skapade en splittrad och försvagad arbetarklass i Västeuropa.28
Vid ungefär samma tidpunkt undersökte Gunnar Persson immigranterna och den svenska klasstrukturen. Han fann att de viktigaste inhemska
rekryteringskällorna för arbetarklassen började bli uttömda. Efterkrigsperiodens arbetskraftsimmigration var i viss mån en ersättning för detta. En
av dessa rekryteringskällor var landsbygdsbefolkningen. Arbetarklassen
bildades historiskt sett genom att omfattande delar av jordbruksbefolkningen proletariserades, och genom att proletära grupper från landsbygden sökte sig till de urbaniserade områdenas industrier. Redan under
1950-talet märktes emellertid en minskning av den agrara arbetskraftsreserven, och den var tydlig under 1960-talet. En annan rekryteringskälla
för arbetarklassen var arbetarklassen själv, d.v.s. att barn till arbetare
själva blev arbetare. Under 1960-talet var andelen arbetarbarn som följde
sina föräldrar in i arbetarklassen mindre än tidigare. Den sociala mobiliteten mellan generationerna var alltså betydande. Även inom generationerna var den sociala rörligheten hög. Persson fann att av de manliga arbetare som befann sig i ålderskategorin 20–29 år 1950 hade en avsevärd del
rört sig upp i tjänstemanna- och företagarskikten år 1965. 29 Liksom Castle och Kosack, menar Persson att arbetskraftsimmigrationen ökade de infödda arbetarnas möjligheter till uppåtgående social mobilitet. Persson
formulerar det som att immigranterna (och den f.d. agrara arbetskraften)
”trycker så att säga upp den ’ursprungliga’ arbetarklassen till tjänstemanna- och företagarskikten”.30
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Det fanns ett generellt europeiskt mönster i de arbeten som immigranterna rekryterades för att utföra, och detta reproducerades i sina huvuddrag i Sverige. Det förekom emellertid också avvikelser från detta europeiska mönster i Sverige.31 Den viktigaste av dessa avvikelser gäller förmodligen byggnadssektorn. Flera forskare har nämligen pekat på att
mycket få immigranter anställdes i den svenska byggnadssektorn, och
Sverige skilde sig i detta avseende från andra stora invandringsländer.
Immigranterna utgjorde i början av 1970-talet bara ett par procent av
medlemmarna i Byggnadsarbetareförbundet mot t.ex. närmare 17 procent
i Metallindustriarbetareförbundet. Gunnar Persson menar att byggnadsindustrin var den enda större bransch som kunde attrahera ”svensk” arbetskraft, och därför var, enligt honom, inslaget av immigranter mycket litet.
Lönerna i byggnadsindustrin låg normalt 30 procent över genomsnittslönen för manliga industriarbetare. Under denna lönenivå valde förmodligen ung svensk arbetskraft hellre anställningar inom tjänstesektorn, som
visserligen kunde ligga på låglönenivå eller mellanlönenivå men som
hade andra icke-monetära fördelar, som bättre arbetsmiljö.32
Arbetskraftsinvandringen under 1960- och 1970-talet var i stor omfattning en invandring av manliga arbetare till manligt dominerade arbetsplatser i t.ex. verkstads- och varvsindustrin. Detta kan ha lett till att man
inte tillräckligt har uppmärksammat att det även skedde en invandring av
kvinnliga arbetare.33 En del av dessa kvinnor anlände till Sverige för att
förenas med sina anhöriga. Några undersökningar har emellertid gjorts på
detta område, och en av de viktigaste är Wuokko Knockes Invandrade
kvinnor i lönearbete och fack från 1986. Boken bygger på intervjuer vid
sex arbetsplatser: fyra befann sig inom Fabriksarbetareförbundets avtalsområde och två inom Kommunals avtalsområde. De intervjuade kvinnorna hade sitt ursprung i fyra länder: Finland, Jugoslavien, Grekland och
Chile. De tre förstnämnda var traditionellt arbetskraftsexporterande länder medan immigranterna från Chile var flyktingar. Knocke undersöker
hur olika underordningsformer kan interagera i arbetslivet. Hon menar att
invandrade kvinnor ofta är utsatta för en underordning i tre dimensioner:
genom att de är arbeterskor (klassdimensionen), genom att de är kvinnor
(genusdimensionen) och genom att de är immigranter (minoritetsdimensionen).34 Den tredubbla underordningen visade sig tydligt i förhållandet
till förmännen på industriföretagen. Knocke menar att många förmän behandlade de invandrade kvinnorna på ett nedvärderande och fördomsfullt
sätt. Kvinnorna upplevde sig ofta orättvist behandlade, och särskilt en del
jugoslaviskor hade svårt att protestera mot behandlingen.35 Knocke kunde
emellertid inte finna att kvinnorna generellt vantrivdes i sina arbeten.
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Många intervjupersoner sade sig faktiskt trivas i sina arbeten, trots att
dessa ofta var underordnade och slitsamma. Det var främst jugoslaviskor
och finländskor som uppgav att de trivdes i sina arbeten, medan trivseln
var lägre bland chilenskor och grekinnor. Knocke menar att det framför
allt är lägre aspirationsnivå och förväntningar som förklarar att invandrade kvinnor kan trivas i arbetsmiljöer som objektivt sett är mycket besvärliga.36
Hur har då relationen mellan immigranter och infödda svenska kategorier utvecklats över tid? Sverige har gett immigranter ett större antal rättigheter och bättre skydd än flera andra länder i Europa, t.ex. Schweiz och
Tyskland.37 Flera studier visar emellertid att immigranterna tenderat att
fastna i en underordnad position i det svenska samhället, trots att deras juridiska status generellt varit bättre i Sverige än i vissa andra länder. Jan
Ekberg undersökte den socioekonomiska karriären för utrikes födda personer som kom till Sverige före 1970.38 Han följde deras karriärförlopp
och inkomstutveckling från 1970 till 1990. Varje invandrare jämfördes
med en infödd svensk som hade samma kön, ålder, yrke och bosättningsort (län) 1970. Mellan hela gruppen utrikes födda och den svenska tvillinggruppen var skillnaderna i social rörlighet små. Det fanns en tendens
till att den sociala mobiliteten uppåt var något långsammare hos de utrikes födda. Skillnaderna var emellertid stora mellan olika invandrarkategorier. Grupper som har haft en relativt låg social mobilitet uppåt var personer födda i Jugoslavien och Grekland och i viss mån Finland, medan
immigranter från t.ex. Tjeckoslovakien och Västeuropa hade en snabbare
uppåtgående social mobilitet än sina svenska ”tvillingar”. Ekberg undersökte också skillnaderna i övergång till pensionering fram till 1980.
Bland invandrare från Jugoslavien, Grekland och Finland var andelen
som sjukpensionerats klart högre än i de svenska tvillinggrupperna. Andelen i de sydeuropeiska grupperna var nästan tre gånger så stor som i
den svenska tvillinggruppen.
Under år 1989 undersökte Schierup m.fl. den etniska arbetsdelningen
vid Volvo Torslandaverken i Göteborg (VTV).39 Invandrarna som anlände på 1960- och 1970-talet har haft en mycket stor betydelse för Volvo. I
början av 1970-talet var 70 procent av dem som anställdes på VTV av utländsk bakgrund. Av de 7 400 kollektivanställda var 3 800 personer utländska medborgare 1975. Personalrekryterare från Volvo och andra stora
industriföretag sökte först i Finland och därefter även i Jugoslavien efter
arbetare med kvalifikationer som var användbara i metallindustrin. I cent-
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rum för Schierup m.fl:s undersökning står dessa 1960- och 1970-talets
immigranter och deras erfarenheter på VTV.40
Immigrantarbetarna var överrepresenterade i de delar av VTV där det
manuella rutinarbetet dominerade. Samtidigt hade andelen immigranter
minskat på VTV. År 1975 var hälften av de kollektivanställda utländska
medborgare. År 1989 hade andelen sjunkit till 30 procent. Många av
1960- och 1970-talets migrantarbetare hade slitits ut vid löpande bandet
och sjukpensionerats. Andra fann annat arbete utanför Volvo, ofta inom
typiska s.k. invandraryrken i servicesektorn, eller så startade de egna företag.41 En mycket liten andel av de utländska medborgarna lyckades
avancera till tjänstemannapositioner inom VTV. Av tjänstemännen var 94
procent svenska medborgare, medan de var 67 procent av arbetarna. En
av sju svenskar var tjänstemän på VTV, medan en av femtio finländare
var tjänstemän och en av 65 ”övriga icke-nordiska medborgare”. Bland
arbetsledarna var finländarna något bättre representerade: en av 34 finländare var arbetsledare (10 procent av arbetsledarna), medan en av 23
svenskar var arbetsledare (85 procent av arbetsledarna).42
Av de olika medborgarskapsgrupperna var finländare och jugoslaver
de grupper som varit anställda längst tid på VTV: 76 procent av jugoslaverna och 67 procent av finländarna hade varit anställda mer än åtta år.
Bland jugoslaverna hade 46 procent varit anställda längre än 16 år. Den
kortaste anställningstiden hade svenska medborgare och övriga. Finländare och jugoslaver bytte alltså inte arbete lika ofta som svenskar.43
Schierup m.fl. kunde urskilja en etnisk hierarki bland de kollektivanställda med svenskarna i topp, finländarna i mitten och jugoslaverna i
botten. Författarna fann dock skillnader enligt kön och ålder som komplicerade denna bild. I lågt kvalificerade, monotona arbeten fanns generellt
sett oftare kvinnor än män, oftare utländska medborgare än svenskar och
oftare yngre än äldre. Av de kollektivanställda utländska medborgarna
hade de finländska männen en stark position. Den största likheten i mäns
och kvinnors situation fanns i den jugoslaviska gruppen. De finländska
männens högre rörlighet inom verkstäderna verkade dock inte automatiskt ge en grund för mobilitet från arbetarposition till tjänstemannaposition.44
Centralt för möjligheterna att avancera till mer kvalificerat arbete på
VTV var internutbildningen. Schierup m.fl. fann ett starkt samband mellan internutbildning och kvalificerat arbete. Det fanns ingen skillnad i
motivation mellan de olika medborgarskapskategorierna att söka sig till
internutbildningskurser. Uppfattningen att invandrarna diskriminerades
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när det gällde möjligheterna att genomgå internutbildningskurser var utbredd på VTV. Av alla informanter hade två femtedelar genomgått åtminstone en internutbildningskurs på VTV. Skillnaderna var emellertid
stora mellan olika medborgarskapskategorier: bland svenskarna hade över
hälften genomgått åtminstone en internutbildningskurs, mot en tredjedel
av finländarna och drygt en femtedel av jugoslaverna. Det var tydligt att
svenskar oftare fick genomgå internutbildningskurser än utländska medborgare, vilket ökade deras möjligheter att avancera inom företaget.45
En del av förklaringen till att invandrargrupper haft svårare att avancera inom VTV verkar vara att människors sociala nätverk i stor utsträckning är etniskt specifika. Mobilitetsperspektivet för olika grupper är avhängigt vilken status och maktposition de har i företaget och i samhället i
stort. Jugoslavers personliga nätverk omfattade t.ex. i huvudsak andra jugoslaver inom VTV. Detta begränsade ”deras mobilitetsutrymme avsevärt, speciellt som den rekryteringspraxis som är dominerande på VTV
innebär förflyttning eller uppflyttning mot bakgrund av personliga rekommendationer”. Till detta kom en svag representation vid strategiskt
viktiga positioner och etniska stereotyper av jugoslaverna bland personer
i nyckelpositioner.46
Ekbergs och Schierup m.fl:s undersökningar är högst olika varandra i
metodavseende och perspektiv, men de kommer fram till samma resultat i
ett viktigt avseende: förhållandet mellan infödda svenska grupper och
immigrantarbetare utvecklades till vad Charles Tilly skulle kalla en beständig ojämlikhet.47 Andra undersökningar pekar i samma riktning.48 I
den svenska litteraturen om arbetskraftsinvandrarna och deras öde är det
en brist på allvarliga försök att förklara ojämlikheten mellan den infödda
befolkningen och immigranter, trots att det är ett viktigt samhällsvetenskapligt problem.49 Schierup m.fl. utgör ett undantag, och kanske finns
det någon till, men generellt är det en brist på allvarliga försök till förklaring. En ambition i denna undersökning är att bidra till att rätta till
denna brist. Jag ska nämligen pröva några av Tillys teser om hur sociala
ojämlikheter uppstår och reproduceras.50 Fokus kommer att ligga på en
förklaring av de sydeuropeiska arbetskraftsimmigranternas position,
framför allt jugoslavernas. Detta motiveras av att ojämlikheten mellan arbetskraftsmigranter från Sydeuropa och infödda svenska kategorier var
den mest uttalade ojämlikheten.
Invandringen från Jugoslavien
Invandrarna från Jugoslavien behandlas i nämnda arbeten som regel tillsammans med andra immigrantgrupper i Sverige. Schierup, Knocke, Ek–––––––––
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berg m.fl undersöker flera immigrantgrupper och ibland hela kategorin
utländska medborgare eller utrikes födda. Det har också gjorts undersökningar som särskilt fokuserar invandrare från Jugoslavien. Man kan nämna Kjell Magnussons kultursociologiska undersökning,51 Margareta Matovićs studie av jugoslaviska arbeterskor i ett social- och familjehistoriskt
perspektiv52 och Aleksandra Ålunds arbeten om den jugoslaviska migrationen.53 Ålund argumenterar exempelvis för den stora betydelsen av migranternas socio-kulturella bagage för deras olika öden i Sverige. Hon
menar att de ”problem” som jugoslaviska immigranter kunde råka ut för i
Sverige hade med deras kulturella bagage att göra, som sönderfallet av
traditionella jugoslaviska familjeformer. Immigranternas särskilda bakgrund inverkade på de förändringar de genomgick i Sverige: den satte
upp gränser för dessa förändringar eller gav dem en särskild riktning.
Ålund är intresserad av hur traditionella kulturella identiteter kunde förstärkas av de förändringar som immigranter genomgick i Sverige. Hon
menar också att jugoslavernas klassbakgrund var lika viktig som deras
särskilda kulturella bakgrund. En immigrant med bondebakgrund upplevde inte Sverige på samma sätt som en person som tillhörde industriarbetarklassen i hemlandet. Även inom gruppen jugoslaver fanns alltså stora
skillnader som kunde hänföras till olika klassmässig, kulturell och regional bakgrund.54
Undersökningarna av Ålund, Matović och Magnusson har annorlunda
fokus än denna undersökning. Jag har haft särskilt stor användning av två
arbeten om invandringen av jugoslaver, nämligen Billy Ehns Sötebrödet
och Meurles och Andrićs Background to the Yugoslav Migration to Sweden. Deras användbarhet beror inte enbart på deras vetenskapliga kvalitéer. Den beror också på att de är fallstudier av en mindre grupp jugoslaver
på en ort i Sverige och att de gjordes när arbetskraftsinvandringen pågick
eller precis hade upphört. Denna närhet till studieobjektet ger dem ett betydande värde som källor för en studie av rekryteringarna av arbetare från
Sydeuropa.55
Billy Ehn undersöker en grupp jugoslaver i det lilla brukssamhället
Åsen i Dalsland. Fram till början av 1970-talet immigrerade 93 jugoslaver till Åsen, och nästan alla kom från två mindre orter i Jugoslavien. Jugoslaverna anlände till Åsen åren 1965–1972; de flesta kom 1969–1971.
Ehn beskriver migrationen till Åsen som en kedjemigration. Jugoslaverna
som anlände efter 1965 hade släktingar eller bekanta i Åsen, och de utnyttjade dessa kontakter i sin migration: de fick bl.a. hjälp med att finna
arbete och bostad i Sverige av dessa personer. Jugoslaverna anställdes av
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pappersbruket i Åsen, och år 1972 utgjorde jugoslaverna var tionde arbetare i företaget.56 Ehn gör ingen analys av företagsledningen som rekryterade jugoslaver: Vilka motiv hade den för att anställa ytterligare jugoslaver nästan varje år mellan 1965–1972, och vilka fördelar gav det att rekrytera personal genom kontakter i företaget? Istället står migranterna
och deras nätverk i centrum för studien: kedjemigrationen får förklara
koncentrationen av jugoslaver i underordnade klasspositioner i Åsen.
Meurles och Andrićs arbete är en fallstudie av en kollektiv överföring
av en grupp jugoslaver till ett verkstadsföretag i Göteborg. De jugoslaviska arbetarna anlände till Sverige hösten 1969. Meurle och Andrić behandlar både rekryteringen i Jugoslavien och den första tiden i Sverige. Jugoslaverna rekryterades till ett företag med ett stort antal utländska arbetare:
av de 4 600 arbetarna i företaget var ca. 2 000 utländska arbetare. De
största nationaliteterna var finländarna, jugoslaverna och italienarna. Jugoslaverna utgjorde 630 av de 2 000 utländska arbetarna, och de var
starkt koncentrerade i tempoarbeten som inte krävde några särskilda kvalifikationer. Meurles och Andrićs studie är en av få som ger en inblick i
själva rekryteringen av jugoslaviska arbetare, och vilka urvalsprinciper
som kunde användas. Företaget krävde bl.a. att arbetarna var unga och
ogifta, och att de hade god hälsa. Det ville helst anställa okvalificerade
arbetare med bondebakgrund. Dessa ansåg man vara lättare att lära upp,
de stannade längre på företaget och de var vana vid tungt och monotont
arbete.57 Meurles och Andrićs undersökning är en fallstudie, och detsamma gäller Ehns arbete. Båda undersökningarna bidrar med detaljerad
kunskap om invandringen av jugoslaver, men vi vet inte hur generella deras resultat är. Jag har tillgång till fler fall än dessa författare, och det gör
det möjligt att identifiera generella mönster i rekryteringen av utländsk
arbetskraft.
Sammanfattningsvis finns det i forskningen om svensk invandringspolitik några studier av skärpningen av invandringskontrollen år 1967, men
det har inte uppmärksammats att utomnordiska immigranter samtidigt
fick ett starkare skydd och en friare ställning på arbetsmarknaden, och
ännu viktigare: forskarna har inte försökt utröna om det finns ett samband
mellan dessa två förändringar i invandringspolitiken. Det har vidare utförts mycket forskning om immigranternas ställning i det svenska arbetslivet, och hur deras position utvecklades på längre sikt och här pekar flera
studier mot att det skapades en beständig ojämlikhet mellan immigranter
från Sydeuropa och svenskfödda grupper. Det finns emellertid mycket
lite forskning om företagens rekryteringar av arbetare från Sydeuropa under 1960- och 1970-talen, och hur företagen formade migrationsströmmarna till Sverige. Vidare tenderar svenska forskare att undersöka antingen invandringspolitiken eller invandrarnas ställning i arbetslivet. Min
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avhandling är ett försök att bringa samman dessa två forskningsinriktningar.

1.4 Frågeställningar
Flera forskare menar att arbetarrörelsen och i synnerhet fackföreningsrörelsen haft ett stort inflytande på utformningen av svensk invandringspolitik. Det kan visserligen diskuteras hur stort detta inflytande varit, men i
princip finns inte mycket att invända mot denna tes: den starka fackföreningsrörelsen har gett svensk invandringspolitik en speciell karaktär. Jag
ska emellertid lyfta fram en annan aktör i utformningen av invandringspolitiken, nämligen staten eller mer precist AMS. AMS betydelse har
sannolikt underskattats i forskningen om invandringsregleringen. Min tes
är att AMS var en central aktör vid formandet av invandringspolitiken
under 1960-talet. Det gäller alltså att analysera AMS som en relativt autonom aktör, och hur denna förhöll sig till andra politiska aktörer, i synnerhet fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationerna. AMS var
inte, och kunde inte vara, helt oberoende av de organiserade sociala intressena, i synnerhet inte fackföreningsrörelsen, men det går heller inte att
reducera dess agerande till dessa intressen. Denna analys anknyter indirekt till Theda Skocpols uppmaning att föra in staten igen.58 Staten kan
formulera och söka nå mål som inte enbart reflekterar krav eller intressen
hos viktiga sociala grupper. Den har i detta avseende en viss grad av autonomi.
Undersökningen försöker ge svar på följande frågeställningar:
1. Vilka drivkrafter hade företag för att rekrytera sydeuropéer, framför allt jugoslaver, för att utföra tungt och underordnat arbete?
Hur motiverades dessa rekryteringar? Vilka fördelar gav det företagen?
2. Vilken betydelse hade företagen för att initiera och upprätthålla
migrationsströmmarna från Jugoslavien? Hur ska företagens betydelse bedömas i förhållande till andra migrationsskapande mekanismer, exempelvis migranternas sociala nätverk?
3. Vilken betydelse hade staten i att forma migrationsströmmarna
från Sydeuropa? Hur interagerade stat och företag vid de organiserade rekryteringarna av jugoslaviska arbetare?
4. På vilket sätt formade statliga lagar, förordningar och bestämmelser de utomnordiska immigranternas position på arbetsmarknaden? Hur utvecklades och förändrades immigranternas politiska
och juridiska ställning på arbetsmarknaden under 1960-talet?
5. Finns det ett samband mellan förändringen av å ena sidan gränskontrollen och å andra sidan kontrollen av immigranterna år
1967? Hur ska detta i så fall förklaras?
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6. Vilken betydelse hade AMS vid utformningen av invandringspolitiken under 1960-talet? Hur förhöll sig AMS agerande till kraven från fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationerna?
Hur ska man bedöma betydelsen av dessa olika aktörer?
Avhandlingen har två delar, och de binds samman av de aktörer som jag
lyft fram här. I första delen undersöks framför allt statens roll i invandringen, medan betoningen i den andra delen ligger på företagen och deras
rekryteringspraktiker. Även fackföreningsrörelsen var en viktig aktör i
invandringspolitiken, och det går inte att ignorera denna i en svensk kontext. Fackföreningsrörelsens agerande har en plats i båda delarna, men
den utgör inte fokus för undersökningarna.
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2. Teoretiska
utgångspunkter
Rekryteringen av socialt underordnade kategorier för att utföra lågt värderade och ofta slitsamma arbetsuppgifter har förekommit i en mängd
olika tider och platser. I detta avseende passar efterkrigsperiodens arbetskraftsinvandring in i ett generellt mönster. Grunden för underordningen
kan vara religion, genus, medborgarskap, etnicitet, klass eller utbildning.
Man talar ibland om att olika underordningsformer kan förstärka eller
försvaga varandra. En underordnad klassposition kan förstärkas av att innehavaren är kvinna, invandrare eller lågutbildad och ibland alla på samma gång. En sådan fokusering på hur flera underordningsformer samverkar kallas ibland för intersektionalitetsperspektivet.1
Segregering i arbetslivet på grund av t.ex. medborgarskap är inget som
tillhör det förgångna, utan det är en verklighet även i 2000-talets ”postindustriella” ekonomier. Waldinger och Lichter undersöker hur det kan
komma sig att det finns en stor efterfrågan på immigrantarbetare i USA:s
högteknologiska ekonomi, trots att immigranterna ofta saknar den grundläggande formella utbildning som den övriga befolkningen besitter.2 De
menar att arbetsmarknaden består av olika segment, där en särskild sorts
arbetsuppgifter tenderar att förbindas med vissa kategorier av arbetare.
Genusskillnadernas betydelse i yrkesfördelningen utgör förmodligen den
tydligaste illustrationen. Trots att kvinnor tagit sig in på många yrkesområden som de tidigare var exkluderade från, föreligger fortfarande en hög
grad av yrksessegregering mellan män och kvinnor. Svårigheterna för
kvinnor att ta sig in på manligt dominerade yrkesområden tyder på att när
arbetsgivare söker efter de mest ”lämpliga” arbetarna, bestäms detta i hög
grad kategoriellt; det påverkas starkt av könstillhörigheten hos den individ som vanligtvis utför arbetsuppgiften. Waldinger och Lichter menar att
detsamma i stor utsträckning gäller för nationell bakgrund och etnicitet.3
Även immigrantkategorier tenderar att förbindas med vissa typer av arbeten. Detta gäller i det ”postindustriella” Los Angeles som Waldinger och
Lichter undersöker, och det gällde under den första efterkrigsperioden när
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företag i Västeuropa rekryterade utländska arbetare i stor skala. Immigranterna var inte bara starkt överrepresenterade i arbetarklassen, de tenderade också att koncentreras till vissa yrkesgrupper och avdelningar
inom företagen.4 Detta var ofta slitsamma och underordnade arbeten som
infödda arbetarkategorier sökte sig bort ifrån.
Immigranterna tenderade i alla västeuropeiska invandringsländer att
mötas av negativa attityder och diskriminerande behandling av åtminstone delar av den infödda befolkningen. Dessa negativa reaktioner kunde i
vissa fall ta rasistiska eller främlingsfientliga former. Denna aspekt av arbetskraftsmigrationen till Europas kärnstater kan betraktas som en beståndsdel i förhållandet mellan etablerade och outsiders.5 Det innebär att
immigranternas särdrag vad gäller språk, religion, livsvanor och ibland
utseende inte var avgörande för att de skulle utsättas för en ojämlik behandling. Argumentet är att de negativa reaktionerna på arbetskraftmigrationen hade vissa gemensamma drag i alla invandringsländer. Saskia Sassen driver en sådan argumentation i sin syntes över den europeiska migrationshistorien. Hon menar att migrationerna under framför allt 1800-talet
och början av 1900-talet visar att religion, ”kultur” eller fenotyp inte är de
viktigaste markörerna. Det som framför allt stämplade immigranten var
istället hans eller hennes position som ”outsider”, en som inte tillhörde
det etablerade samhället. Under 1800-talet migrerade många arbetare
mellan olika områden i Europa, och det var ofta fråga om korta sträckor.
Dessa migranter hade som regel samma religion, livsvanor och utseende
som den lokala befolkningen. Men dessa likheter spelade ingen roll: migranterna var inte en del av det lokala samhället. Sassen menar att man
lätt glömmer bort denna dynamik i rasism och främlingsfientlighet när
den bäddas in och förankras i reella skillnader i religion, kultur, språk och
ibland fenotyp, vilket ofta skedde under senare invandringsperioder. I ett
längre historiskt perspektiv framstår det, enligt henne, som tydligt att det
främsta skälet till upplevelsen av skillnader förmodligen ligger i det enkla
faktum att immigranten är en ”outsider”.6 Man skulle kunna tillägga att
det viktiga inte är skillnader mellan människor i sig – sådana finns i stort
antal – utan att vissa skillnader identifieras som betydelsefulla, genom att
de t.ex. anses definiera nationens föreställda gemenskap.7 Denna typ av
gränsdragningar är en viktig aspekt av efterkrigsperiodens invandring
från Sydeuropa till exempelvis Sverige, men de kan inte ensamt förklara
underordningen av immigranter i arbetslivet där: de behövde kombineras
med andra viktiga sociala processer.
Även om arbetskraftsinvandrarna tenderade att mötas av negativa reaktioner av delar av befolkningen var de en eftertraktad arbetskraft för i
synnerhet företag. Aristide Zolberg karakteriserar denna motsättning i in–––––––––
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ställningen till arbetskraftsmigranter med att de är efterfrågade men inte
välkomna.8 Det är i hög grad just migrantarbetarnas outsiderposition som
ofta gör dem till en eftertraktad arbetskraft. Denna motsättning i inställningen till migrantarbetare är förmodligen inte lika tydlig i alla invandringsländer. Den är tydligare i de typiska gästarbetarsystemen på den europeiska kontinenten än i det invandringsliberala USA, åtminstone under
de perioder när det sistnämnda landet fört en politik för permanent bosättning. Vad är det då mer precist som gör vissa immigrantkategorier till
en önskad arbetskraft för företagsledningar? Waldinger och Lichter pekar
på några viktiga omständigheter. De menar att arbetskraftsköpare i de
lägre delarna av arbetsmarknaden framför allt söker arbetare som tar sin
underordning för given, som ”vet sin plats”, och är villiga att utföra lågt
värderade och slitsamma arbetsuppgifter. I utvecklade kapitalistiska samhällen kan det emellertid vara svårt att finna infödda personer i tillräckligt
antal till dessa arbeten. I tider av ekonomisk tillväxt tenderar infödda personer att söka efter positioner som ger högre status och bättre arbetsförhållande, bl.a. därför att anställningarna i botten av arbetsmarknaden är
stigmatiserade. I dessa situationer föredrar vissa företagsledningar att
söka efter utländska arbetare. Immigranter från fattigare delar av världen
har ofta en dubbel referensram: de bedömer förhållandena i det nya landet
enligt normerna från hemlandet. I sådana jämförelser betraktas de lågt
värderade och tunga arbetsuppgifterna i utvecklade kapitalistiska samhällen snarare som ett socialt avancemang. Immigranters dubbla referensram
gör dem, menar vissa företagsledningar, till en ”bättre” arbetskraft än
många infödda personer, d.v.s. mer benägna att acceptera sin arbetarstatus.9
Waldinger och Lichter lägger, med rätta, stor vikt vid rekrytering genom migranters sociala nätverk. Företagsledningar föredrar i många fall
att rekrytera släktingar och bekanta till redan anställda migranter, bl.a.
därför att det minskar riskerna som är förbundna med att anställa ny personal. De anställda immigranterna tenderar å sin sida att vara snabba med
att vidarebefordra information om anställningsmöjligheter till anhöriga
och bekanta; de hjälper mer än gärna en släkting eller en vän att finna ett
arbete, och på så sätt kan immigrantarbetarnas och företagsledningarnas
ambitioner sammanfalla. Får denna typ av nätverksrekrytering fortsätta
en längre tid byggs det upp en koncentration av migranter från ett fåtal
nätverk i företaget.10
Waldinger och Lichter kan kallas weberianer. De argumenterar för att
migranters sociala nätverk kan fungera som ett medel för social stängning. När ett migrantnätverk importerats till en arbetsplats ökar dess makt
så mycket att det kan utestänga individer ur andra nätverk från arbetsplatsen. Nätverkets makt kan, enligt Waldinger och Lichter, faktiskt växa så
–––––––––
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mycket att det åstadkommer en form av monopolisering av anställningsmöjligheterna mot företagsledningens vilja.11 Detta sistnämnda betraktar
emellertid inte jag som en generell konsekvens av att ett migrantnätverk
importeras till en arbetsplats. Det förekommer visserligen ibland att migrantnätverk skaffar sig ett sådant maktövertag i förhållande till företagsledningar, men vi kan inte anta att detta generellt var fallet i t.ex. 1960talets svenska industriföretag. Trots denna reservation, innehåller Waldingers och Lichters arbete flera viktiga argument. Det behövs emellertid
en teori som kan kombinera deras weberianska perspektiv med element
från marxistisk klassteori. Teorin bör kunna förklara varför företagsledningar föredrar att rekrytera vissa kategorier utländska arbetare för att utföra tunga och lågt värderade arbetsuppgifter, och hur immigranter därmed sorteras till underordnade positioner i klasstrukturen. Jag ska använda mig mycket av Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet i studien
av de organiserade rekryteringarna i del II.12 Tillys teori etablerar en bro
mellan Weber (social stängning) och Marx (exploatering). Fastän Tilly
bygger på båda dessa klassiker inom sociologin står hans analys i viktiga
avseenden i motsättning till den förhärskande forskningen om social
ojämlikhet och stratifiering. En viktig måltavla för Tillys kritik är försöken att förklara social ojämlikhet i termer av individuella skillnader i
förmåga eller prestationer. Tillys ambition är emellertid vidare än att bara
förklara ojämlikheten mellan immigranter och infödda befolkningar, eller
mellan medborgare och icke-medborgare. Teorin som föreslås gäller en
mängd ojämlikheter mellan stora befolkningsgrupper. Ojämlikheten mellan medborgare och utlänningar är ett av flera fall av kategoriell ojämlikhet som analyseras.

2.1 Ojämlikhetsskapande mekanismer
De flesta sociala relationer innehåller tillfälliga och fluktuerande ojämlikheter. Tillys teori avser att förklara beständiga ojämlikheter, d.v.s.
ojämlikheter som består från en social interaktion till en annan, och i synnerhet sådana som varar hela yrkeskarriärer, livstider och organisationshistorier. Tilly riktar vidare uppmärksamheten mot parställda kategorier.
Dessa kan uttryckas i dikotomier som adel/ofrälse, man/kvinna, vit/svart,
arbetare/kapitalist, överklass/underklass, medborgare/utlänning. Det centrala argumentet är att stora, betydelsefulla ojämlikheter i huvudsak korresponderar med sådana kategoriella distinktioner och inte med individuella skillnader i egenskaper, böjelser och prestationer. Tilly menar att mer
komplicerade kategoriella system, som innefattar flera religioner eller flera etniska grupper, faktiskt upplöses i avgränsade par som förenar enbart
två kategorier åt gången. Kategoriella gränslinjer utför viktigt organisa–––––––––
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tionsarbete, och det som ofta tolkas som individuella skillnader i förmåga
är i själva verket en följd av kategoriellt organiserad ojämlikhet.13
Bestående, systematiska ojämlikheter inom olika områden skapas ofta
genom samma mekanismer. Tilly identifierar två huvudsakliga mekanismer:
1. Exploatering, som pågår ”då mäktiga, med varandra förbundna grupper av människor förfogar över resurser från vilka de hämtar en kraftigt
ökad avkastning genom att samordna arbetsinsatserna från utomstående,
som de utestänger från det fulla värde som tillkommer genom dessa insatser”.14
2. Möjlighetsansamling, som pågår ”då medlemmar av ett kategoriellt
avgränsat nätverk vinner tillträde till en resurs som är värdefull, förnyelsebar och möjlig att monopolisera, och som underbygger nätverkets aktiviteter och utvecklas genom nätverkets sätt att fungera”.15
Vid exploatering använder sig en minoritet av utomståendes ansträngningar, vilka de sedan exkluderar från det fulla värdet av dessa ansträngningar. Ojämlika relationer knyter parterna samman och exploatören är
beroende av de exploaterades ansträngningar. Vid möjlighetsansamling
används inte utomståendes ansträngningar, utan personer från de utanförstående kategorierna är exkluderade från tillträde till den värdefulla resursen ifråga.16 Möjlighetsansamling förklarar bl.a. tendensen hos etniska
minoriteter att dominera olika nischer inom ekonomin, men också skapandet av certifikat och utbildningar för tillträde till vissa yrken. Till
skillnad från exploaterande grupper är många möjlighetsansamlande
grupper inte eliter. Tilly menar att eliter i regel uppnår och bibehåller sin
ställning genom exploatering av arbetskraft, medan icke-eliter ofta får
nöja sig med fördelarna av möjlighetsansamling. Det finns dock många
undantag från denna regel: även möjlighetsansamling kan bilda grunden
för elitposition, i form av t.ex. professionella som exkluderar andra potentiella producenter från marknaderna för deras tjänster eller i form av rika
personer som efterlämnar rikedomarna till sina barn. På motsvarande sätt
förekommer det exploaterande icke-eliter i form av hallickar eller företagare som betalar sina arbetare svältlöner.17 Möjlighetsansamling kompletterar exploatering, och det förekommer ofta ett samarbete mellan exploaterande eliter och mindre mäktiga möjlighetsansamlare.
Ytterligare två mekanismer cementerar den kategoriella ojämlikheten.
Tilly benämner dem emulering (kopieringen av etablerade organisationsmönster och/eller överflyttning av befintliga sociala relationer från
en plats till en annan) och anpassning (skapandet av dagliga rutiner på
–––––––––
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basis av ojämlika strukturer).18 Emulering och anpassning är mycket generella mekanismer som förekommer i många fler situationer än när
ojämlikhet upprättas. Den speciella form av emulering som det framför
allt är frågan om kallas lån, överföring av stora stycken av en social
struktur som råkar innefatta ojämlika kategorier. Emulering gynnas av att
kända organisationsformer överförs till lägre kostnader än okända, och av
att de är enklare att förena med andra kända organisationsformer. Anpassning vidmakthåller den kategoriella ojämlikhetens olika system, trots
att den spelar en liten roll i skapandet av den. Anpassning har två huvuddelar: utformandet av procedurer som underlättar den dagliga interaktionen, och utarbetandet av uppskattade sociala relationer kring de skiljelinjer som skapats. Samspelet mellan exploatering, möjlighetsansamling,
emulering och anpassning förklarar, enligt Tilly, de flesta ojämlikheter.
Exploatering och möjlighetsansamling leder till att kategoriell ojämlikhet
införs, medan emulering och anpassning generaliserar dess inflytande.19
Gränserna mellan parställda kategorier utför, enligt Tilly, viktigt organisationsarbete. Olika kategoriella principer, som etnicitet, genus, ålder,
medborgarskap, klass, opererar på ett liknande sätt, och de kan inom vissa ramar ersätta varandra i organisationer.20 Tesen illustreras av att liknande typer av arbeten kan utföras av kvinnor i en miljö och av invandrare i en annan miljö. Processerna som skapar segregering i de skilda miljöerna är likartade och organisationslösningarna parallella, medan resultaten är olika; i en miljö utför kvinnor dessa arbeten och i en annan miljö
immigranter. Samtidigt ackumulerar olika kategoriella ojämlikheter skilda föreställningar, praktiker och symboler, och denna historiskt ansamlade kultur genomsyrar den dagliga verksamheten för ojämlikheten. En viktig fråga är om sådana historiskt ackumulerade särdrag har en sådan styrka och regelbundenhet att exploateringen, möjlighetsansamlingen, emuleringen och anpassningen opererar annorlunda beroende på vilken kategoriell distinktion som används.21 Det skulle i så fall förta en del av förklaringskraften i Tillys teori.
Tilly gör en distinktion mellan inre och yttre kategorier. Inre kategorier
är en del av en organisations internt synliga struktur, som stab/linje, meniga/officerare, företagsledning/arbetare, läkare/sköterska. Yttre kategorier härrör inte från en bestämd organisation, utan de kommer utifrån, och
de inför systematiskt olika aktiviteter, belöningar, makt och möjligheter i
organisationen. Exempel på yttre kategorier är genus, medborgarskap, etnicitet, religionstillhörighet och ålder. Benämningarna ”inre” och ”yttre”
säger ingenting om kategoriernas innehåll eller medlemmar, utan de anger kategoriernas förhållande till den berörda organisationen. Skillnaden
inre/yttre anger slutpunkterna i ett kontinuum från det högst lokala till det
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allmänt spridda. Tillys tes är att det finns en tendens till att inre kategorier
sammankopplas med yttre, vilket ger en förstärkt ojämlikhet inom organisationen som gör sammankopplingen. Sammankopplingen av inre och
yttre kategorier ger en stabil situation utan några högre kostnader. En tydlig illustration på en sådan sammankoppling är Sydafrika under apartheidsystemet, där de svarta utförde det mesta av arbetet i företag inom
t.ex. gruvdrifter, medan de övervakades av vita, som tillskansade sig det
mesta av det värde som producerades. Under 1980-talet steg kostnaderna
för att upprätthålla detta system, vilket ledde till att det började falla sönder. Ofta är mönstren emellertid mer komplexa än i Sydafrika, som när
medlemmar ur olika etniska grupper utför olika typer av arbeten inom ett
företag, och kvinnor tenderar att koncentreras till vissa avdelningar och
män till andra. Denna typ av segregering är kopplad till bl.a. olika möjligheter till befordran och olika förmåner. Upprättandet av en väl markerad gränslinje inom en organisation underlättar exploatering och möjlighetsansamling genom att den legitimerar och tillhandahåller praktiska rutiner för en ojämlik fördelning av belöningar. Genom att den inre skiljelinjen kopplas samman med ett yttre kategoriellt par, som man/kvinna eller medborgare/utlänning, införs redan etablerade föreställningar, praktiker och relationer som sänker kostnaderna för att bevara skiljelinjen.
Emulering förstärker därmed exploatering och möjlighetsansamling.22
Mäktiga aktörer som kontrollerar värdefulla resurser och använder sig
av utomståendes ansträngningar behöver inte ha för avsikt att skapa
ojämlikhet. Istället löser de andra organisationsproblem när de skapar
ojämlika kategorier. De försöker framför allt att säkerställa belöningar
från isolerade resurser. Exploatering och möjlighetsansamling är hjälpmedel i att göra detta. Men exploatering och möjlighetsansamling medför, när de satts i gång, egna organisationsproblem: hur bevara skillnader
mellan ”insiders” och ”outsiders”; hur säkerställa lojalitet, solidaritet,
kontroll och succession; hur monopolisera kunskap som främjar ett vinstgivande utnyttjande av isolerade resurser? Införandet av yttre kategoriella
skillnader vid gränser som definieras av exploatering och möjlighetsansamling bidrar till att lösa sådana organisationsproblem. Emulering och
anpassning cementerar sådana skillnader, och gör dem vanemässiga och
ibland även oumbärliga för såväl exploatörer som exploaterade.23
Tillbaka till arbetskraftsinvandringen
Varaktig ojämlikhet inom olika områden skapas alltså, enligt Tilly, i stor
utsträckning genom samma mekanismer. Med utgångspunkt i detta perspektiv kan vi se att följande problemområden är viktiga i en undersökning av arbetskraftsinvandringen under efterkrigsperioden:
–––––––––
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1. De koordinerade ansträngningarna från representanter för den
svenska staten och inhemska företagsledningar och deras samarbete för att rekrytera utländska arbetare.
2. Sorteringen av invandrarna till de tunga och underordnade arbetena och exkluderingen av dem från det fulla värdet av deras ansträngningar.
3. Svenska arbetares monopolisering av mer självständiga arbetaryrken i förhållande till migranter från Sydeuropa. Fanns det medvetna strategier för att exkludera utländska arbetare, och inkluderade detta allianser med svenska ekonomiska makthavare? Exkluderingen av invandrarna från de bästa arbetena togs antagligen
för given; den ifrågasattes inte, utan de bästa arbetena både i arbetarklassen och mellanskikten förbehölls svenskar. Många invandrare kom från fattiga förhållanden och tunga arbeten, och de
accepterade förmodligen vad de kunde få.
4. De svenska företagsledningarnas ”emulering”. Rekrytering av utländska arbetare och sorteringen av dem till de sämsta arbetena
var inte något som uppfanns av efterkrigsperiodens svenska företagsledningar, utan dessa kopierade organisationsmönster som
uppfunnits på andra platser och/eller i andra tider. Emuleringen
fortsatte på en lokal nivå, från företag till företag. Detta bidrog
till att ojämlikheten mellan svenskar och invandrare cementerades.
5. De olika ”anpassningar” som höll den kategoriella ojämlikheten
på plats. Migranterna anpassades generellt till de svenska kapitalistiska relationerna och till de arbeten som de fick. Nykomlingarna lärde sig efter hand att ta sig fram i den nya omgivningen,
och de byggde upp rutiner utifrån de ojämlika kategorier som de
hamnat i. De gick till sitt arbete varje ny morgon och försökte
göra vad som förväntades av dem. Anpassning band dem till det
system som exploaterade dem.
6. Den etniska hierarkiseringen i företagen, med infödda svenskar i
toppen, finländska invandrare i mitten och jugoslaver i botten.
Både finländarna och jugoslaverna var typiska arbetskraftsinvandrare med ungefär samma motiv för att invandra. Vad beror
skillnaderna i deras position på?
Min undersökning koncentrerar sig på den första, andra och fjärde punkten, d.v.s. vilken roll exploatering och emulering spelade i att föra in och
vidmakthålla invandrare från Sydeuropa i underordnade yrkeskategorier.
Exploateringen och emuleringen är direkt kopplade till själva rekryteringen av utländska arbetare. Jag har mindre att säga om möjlighetsansamlingen, anpassningen och hur skillnaderna i jugoslavernas och finländarnas position uppstått.

39

2.2 Exploateringens olika former
När de kapitalistiska kärnländerna i Europa under efterkrigsperioden rekryterade arbetare från Europas periferi skapades en särskild juridisk kategori för migrantarbetarna i dessa länder, d.v.s. icke-medborgarskap.
Migrantarbetarnas rörlighet på arbetsmarknaden begränsades i flera länder, och de förnekades många politiska rättigheter. Några forskare har tagit dessa begränsningar i migrantarbetarnas frihet som bevis för att de utgjorde en slags sentida ättlingar till tidigare epokers ofria arbetare under
kapitalismen, t.ex. slavarbetare i Karibien eller olika former av kontraktarbete i Sydafrika. Jämförelser med Sydafrika och Karibien kan verka långsökta och överdrivna, men dessa forskare hävdar att det finns avgörande paralleller mellan det ofria arbetet i de forna europeiska kolonierna och migrantarbetet i den utvecklade västeuropeiska kapitalismen.
Migrantarbetarna kontrasteras i denna diskussion med de fria lönearbetarna som kan betraktas som det normala i de utvecklade kapitalistiska
länder till vilka migranterna flyttade. Migrantarbetets ofria former utgör
därmed en sorts anomali i den utvecklade kapitalismen. Diskussionen om
ofritt arbete under kapitalismen är viktig därför att den går direkt till hjärtat i formerna för exploateringen av migrantarbetarna: hur de rekryterades; hur de sorterades till vissa delar av arbetsmarknaden; och hur de exkluderades från det fulla värdet av sina ansträngningar. Jag ska i detta
sammanhang framför allt ta upp två texter för diskussion: Robin Cohens
The New Helots: Migrants in the International Division of Labour och
Robert Miles Capitalism and Unfree Labour: Anomaly or necessity?.
Först måste jag emellertid redogöra för de teoretiska utgångspunkterna i
denna diskussion.
För Marx var lönearbetarna fria i en dubbel mening. De var, för det
första, inte längre en del av produktionsmedlen, utan de hade frigjorts
från gamla beroendeförhållanden och från slaveri och livegenskap. Arbetarna ägde, för det andra, inte längre sina egna produktionsmedel. De var
därför fria (men av nödvändighet tvungna) att sälja vad de hade kvar i sin
ägo, sin arbetskraft, på en marknad.
När t ex de engelska storgo[d]sägarna drev bort sina ’retainers’, vilka
tillsammans med dem själva förbrukade landets merprodukt, och då
vidare deras arrendatorer drev bort folket ur stugorna, så hade därmed
för första gången en stor mängd levande arbetskraft kastats ut på arbetsmarknaden, en mängd som var fri i dubbel bemärkelse, fri från de
gamla klient- och beroendeförhållandena och tjänsteförhållandena, och
för det andra fri från varje ägodel och från varje objektiv, saklig existensform, fri från all egendom; hänvisade till att sälja sin arbetskraft
eller till tiggeri, lösdriveri eller stöld som enda förvärvskällor. Att de
först försökte med det senare, men drevs från denna väg till den smala
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vägen till arbetsmarknaden endast genom galgar, skampålar, piskor är
historiskt konstaterat.24

Det kapitalistiska produktionssättets framväxt innebär att det skapas en
klass egendomslösa människor, proletärer, som bara har sin arbetskraft att
sälja. Deras frihet består i att de har möjlighet, i alla fall formellt, att välja
vem de ska sälja sin arbetskraft till. De förfogar över sin arbetskraft som
om den vore en vara på en marknad, och inom de gränser som marknadsförhållandena sätter har de en frihet att försöka sälja sin arbetskraft till
den köpare som betalar bäst och som efterfrågar deras kvalifikationer. De
är också fria att försöka byta arbetsgivare när det passar dem.25
Marx’ tes var att i och med kapitalismens utveckling skulle det fria lönearbetet breda ut sig och tränga undan ofria arbetsformer tills de försvunnit. Det fria lönearbetet är i sin relation till kapitalet i själva verket
ett av de definierande dragen i Marx’ begrepp om det kapitalistiska produktionssättet; utan det fria lönearbetet existerar inget kapitalistiskt produktionssätt.26 Marx’ förutsägelser om att det fria lönearbetet skulle
tränga undan ofria arbetsformer har emellertid inte helt slagit igenom. I
exempelvis de forna europeiska kolonierna levde ofria arbetsformer kvar
och reproducerades samtidigt som lönearbetet blev förhärskande i Västeuropa. Användandet av ofria arbetsformer har också, tvärtemot gängse
uppfattningar, levt kvar, återuppstått och reproducerats mitt i den kapitalistiska västvärlden i olika perioder. Av särskilt intresse här är tesen att
många migrantarbetare i efterkrigsperiodens Västeuropa utgör en sorts
ofria arbetare.
Flera av Marx’ efterföljare har försökt lösa dessa problem i hans teori.
Syftet med denna undersökning är inte att bidra med ytterligare en förklaring till varför ofria arbetsformer levt kvar och reproducerats under
kapitalismen. Jag behöver ändå redogöra för några försök att förklara varför det fria arbetet inte nått den spridning Marx förutsåg och varför ofria
arbetsformer levt kvar och reproducerats tillsammans med kapitalistiska
produktionsrelationer. En lösning är helt enkelt att ge upp tanken på att
det fria lönearbetet är ett definierande drag i det kapitalistiska produktionssättet. Världssystemteoretiker som André Gunder Frank och Immanuel Wallerstein har valt denna väg.27 De lyfter då fram att det fria lönearbetet dominerat i den kapitalistiska världsekonomins kärnländer, medan
ofria arbetsformer varit förhärskande i den kapitalistiska periferin, och att
det skett en överföring av välstånd från periferi till centrum. Kapitalismens utveckling i kärnländerna har därmed varit beroende av det ofria
arbetet i periferin. Wallerstein skriver: ”it is the combination of free and
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’unfree’ labor and land that in fact characterises the capitalist worldeconomy”.28 Och vidare: ”Free labor is the form of labor control used for
skilled work in core countries whereas coerced labor is used for less
skilled work in peripheral areas. The combination thereof is the essence
of capitalism.”29
I likhet med Wallerstein men i kontrast till Marx hävdar Cohen att kapitalismen ständigt har överlevt och t.o.m. blomstrat genom att använda
stora grupper av ofria eller semifria arbetare. Kapitalismen har historiskt
sett existerat tillsammans med en kombination av fria och ofria arbetsregimer.30 Cohen menar dock att Wallersteins påstående att fritt arbete är
den form av arbetskontroll som används för kvalificerat arbete i kärnländerna, medan ofritt arbete används för okvalificerat arbete i periferin bara
fångar en tendens. Wallersteins geografiska avgränsning är alldeles för
rigid för att kunna fånga den mångfald av arbetsformer som existerat
både i kärnländerna och i periferin.31
Miles håller däremot fast vid att det fria lönearbetet är ett definierande
drag i det kapitalistiska produktionssättet.32 Han menar att olika former
av ofritt arbete varit både en anomali och en nödvändighet i kapitalismens
historia. Ofritt arbete har varit en anomali sett i förhållande till det fria
lönearbetets uppkomst och allt större spridning; det införs och reproduceras av nödvändighet därför att historiska förhållanden förhindrar att det
fria lönearbetet universaliseras. Arbetskrafternas kommodifiering och
skapandet av arbetsmarknader sker inte automatiskt, utan det är beroende
av vissa förutsättningar, som inte alltid föreligger, och av mänskligt handlande. Ofria produktionsrelationer har åtföljt det kapitalistiska produktionssättets uppkomst och reproduktion delvis därför att politiska och
ekonomiska förhållanden förhindrar att det oproblematiskt breder ut sig,
även om det lägger allt mer varuproduktion under sig.
Fritt och ofritt arbete
Cohen betonar att staten spelar en central roll i olika arbetsregimer. Staten spelar, för det första, en avgörande roll i att strukturera arbetsdelningen; staten legitimerar ofria arbetsregimer genom juridiska och ideologiska
medel; den definierar förhållandet mellan fria och ofria arbetare; den spelar en central roll i rekryteringen och styrningen av ofria arbetare; och
den kontrollerar gränserna runt de centrala geografiska områdena i ekonomin. Det är den statliga, politiska kontrollen som är ett av huvudskälen
till att betrakta merparten av de sentida internationella migranterna som i
vissa avseenden ofria arbetare.33 De internationella migranterna under ef–––––––––
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terkrigsperioden kan generellt sett urskiljas genom att de exkluderats från
medborgarskapets alla rättigheter i kapitalismens kärnländer, eller genom
att deras möjligheter att få dessa rättigheter varit begränsade. I den mån
som arbetskraftsmigranter är förhindrade från att bli medborgare och bosättare i immigrationslandet så delar de, enligt Cohen, vissa kännetecken
med tidigare generationer av ofria arbetare och kan betraktas som deras
historiska ättlingar.34 Deras närvaro i de kapitalistiska kärnländerna kan
förstås som en sentida variant av kapitalismens dokumenterade förmåga
att kombinera olika arbetsformer.35
I Miles teori avser distinktionen mellan fritt och ofritt arbete framför
allt fysiska och/eller juridiska begränsningar i individens möjligheter att
kommodifiera sin arbetskraft, d.v.s. inskränkningar i individens möjligheter att sälja sin arbetskraft som denne önskar. Det fanns i många västländer juridiska begränsningar av det slaget i migrantarbetarnas ställning. I
Sverige har juridiska begränsningar i migranters möjligheter att kommodifiera sin arbetskraft skilt sig åt i olika tidsperioder, och under vissa tidsperioder har begränsningarna varit olika för olika kategorier av migrantarbetare; detta ska vi återkomma till. Miles teori om ofritt arbete under
kapitalismen reser därmed viktiga frågor när den tillämpas på den svenska efterkrigshistorien. Om juridiska begränsningar i individens förmåga
att kommodifiera sin arbetskraft tas som ett avgörande kriterium på ofritt
arbete kan det hävdas att finländarna efter skapandet av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 1954 i en avgörande mening var fria arbetare, medan grekerna och jugoslaverna som anlände under 1960-talet i
vissa avseenden var ofria arbetare.
Fritt arbete är, som nämnts, arbetskraft som kommodifierats, som blivit
den enskildes egendom, och som denne förfogar över på en marknad.
Fritt arbete är, annorlunda uttryckt, arbetskraft som cirkulerar på en arbetsmarknad. Arbetaren är formellt fri att välja vem han ska sälja sin arbetskraft till, även om denna frihet förutsätter att det de facto finns en köpare, vilket, som bekant, inte alltid är fallet. När det inte finns en köpare
av arbetskraften är lönearbetarens frihet en abstraktion. Det förekommer
inget direkt politiskt-juridiskt tvång mot individen att göra sin arbetskraft
tillgänglig för andra; individen är fri att välja att inte arbeta alls med de
konsekvenser det innebär, och han är inte tvingad att göra sin arbetskraft
tillgänglig för en bestämd arbetskraftsköpare. Tvånget mot individen är
istället ekonomiskt: eftersom individen inte äger några produktionsmedel
måste han sälja sin arbetskraft i utbyte mot en lön för att kunna överleva.
Lönen används till att i kommodifierad form köpa de ting som är nödvändiga för den materiella existensen.36
Vid ofritt arbete används direkta fysiska och/eller politiskt-juridiska
tvångsmedel när arbetare rekryteras och exkluderas från det fulla värdet
–––––––––
34

Ibid. 29.
Ibid. 26.
36
Robert Miles, Capitalism and Unfree Labour, 25, 31.
35

43

av sina ansträngningar. Ett dramatiskt exempel på ofritt arbete är slavarbete, som Marx kontrasterade mot lönearbete. Lönearbetaren är formellt
fri att välja vem han skall sälja sin arbetskraft till. Denna frihet upphör
visserligen när lönearbetaren funnit en köpare, eftersom han då måste underkasta sig den kapitalistiska arbetsprocessens disciplin, men han har en
formell frihet att försöka hitta en annan köpare, och att därmed ta sin arbetskraft tillbaka till arbetsmarknaden. Slavarbetaren har ingen frihet att
välja vem han skall arbeta för, utan han har blivit en annan människas
egendom, och den specifika form av ofrihet som slavarbete utgör har ingen tidsbegränsning. Medan lönearbetaren alltså förfogar över sin arbetskraft som om den vore hans privata ägodel i ett varuutbyte, så har slaven
förvandlats till ett ting, en ägodel för andra, och hans underordnade ställning vidmakthålls genom direkta tvångsmedel.37
Till den generella distinktionen mellan fritt och ofritt arbete tillfogar
Miles ytterligare en dimension. Innebörden av detta är att även lönearbete
kan vara ofritt arbete.38 I dessa fall används politiska-juridiska tvångsmedel för att begränsa cirkulationen av arbetskraft på en arbetsmarknad. Ett
exempel är s.k. kontraktarbete där individer förbinder sig att arbeta för en
viss arbetsgivare under en bestämd tidsperiod, med följden att de ger upp
sin rätt att återvända till arbetsmarknaden när de själv önskar. Ytterligare
ett exempel är när juridiska bestämmelser förhindrar vissa arbetarkategorier att ta anställning i speciella sektorer av arbetsmarknaden, t.ex. flyktingar i Sverige under andra världskriget.39 I dessa fall är individerna
formellt lönearbetare i den mening att de betalas en lön i kontanter i utbyte mot att de ger upp kontrollen över sin arbetskraft under en viss tidsperiod, men samtidigt lägger direkta juridiska tvångsmedel viktiga hinder i
vägen för arbetsmarknadens funktion. Miles kallar dessa fall för ofritt lönearbete för att skilja dem från de fall där det inte förekommer ett löneelement eller en kommodifiering av arbetskraften. De senare fallen kallar
han ofritt arbete som inte är lönearbete (”unfree non-wage labour”).
Begreppet om ofritt lönearbete avser i huvudsak hur, på vilket sätt, en
arbetsstyrka exploateras och bibehålls. Miles menar att det därmed är ett
begrepp om de ekonomiska relationerna, som förlägger ofrihetens utmärkande drag till de medel som dominerande grupper använder för att exkludera underordnade kategorier från det fulla värdet av deras ansträngningar. Produktionsrelationer är emellertid aldrig ”rent ekonomiska”.40
Ofritt lönearbete är nödvändigtvis beroende av politiskt och juridiskt ingripande. Det är staten som inför, reglerar och upprätthåller den ofrihet
som utmärker exploateringen. Miles begrepp om ofrihet är därför inte
detsamma som förnekandet av vissa politiska rättigheter, t.ex. rätten till
politiskt deltagande eller fackföreningsaktivism, utan man kan tala om
–––––––––
37

Ibid. 27 f, 31 f.
Ibid. 32; se även Diana Kay & Robert Miles, ”Migration, Racism and the Labour Market in Britain
1945–1951”, 571.
39
Se Lars Olsson, På tröskeln till folkhemmet.
40
Robert Miles, Capitalism and Unfree Labour, 32.
38

44

ofritt arbete enbart när det konstruerats politiska och juridiska hinder med
avsikten att begränsa cirkulationen av vissa kategorier av arbetskraft på
arbetsmarknaden. Dessa inskränkningar i individens frihet, för att använda liberalismens språkbruk, kan överbestämmas av relaterade inskränkningar i de politiska rättigheterna, t.ex. rätten att rösta i politiska val, men
det sistnämnda utgör inte i sig det avgörande kriteriet på ofritt arbete.41

2.3 Migrantarbetare som ofria lönearbetare
Migranterna i Sverige och andra västeuropeiska länder fick en lön i utbyte mot det arbete de utförde, och de kan därför formellt sett betraktas som
fria arbetare. Men migrantarbetarnas ställning i de ekonomiska relationerna kan, enligt Miles, inte skiljas från deras ställning i de politiska relationerna, och det är till följd av detta ömsesidiga beroende som man skulle kunna betrakta en stor del av migranterna som ofria lönearbetare.42
Alla migrantarbetare kan emellertid inte betraktas som ofria lönearbetare. Miles skiljer mellan två olika typer av migrantarbetare i enlighet
med den juridiska status de hade i invandringslandet:43
1. Kolonialmigranter emigrerade från kolonier och exkolonier till
den koloniala nationalstaten (Storbritannien, Frankrike och Nederländerna). Kolonialmigranter var i princip medborgare i den
koloniala nationalstaten, och de hade därför rätt att söka arbete
och bosätta sig där permanent. Så länge migranterna hade dessa
rättigheter var den statliga inblandningen i rekryteringen begränsad. Rekryteringen av arbetare från kolonier och exkolonier var i
hög grad informellt organiserad genom släktskapsnätverk, även
om företag från den koloniala nationalstaten också utförde direkta rekryteringar i dessa länder.
2. Kontraktmigranter från framför allt medelhavsområdet till de kapitalistiska kärnländerna. Kontraktmigranter var inte medborgare
i det land där de sålde sin arbetskraft. En statlig inblandning i rekryteringen var därför nödvändig från början. Som utländska
medborgare hade migranterna inte rätt att resa in för att arbeta
och bosätta sig i de västeuropeiska länderna. Det krävdes därför
som minimum en juridisk och administrativ struktur för att reglera inresan och den temporära bosättningen av människor som definierades som ”utlänningar”. Graden och formen av den statliga
interventionen har emellertid förändrats över tid och sett annorlunda ut i olika länder.
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Jag vill urskilja ytterligare en kategori av internationella arbetskraftsmigranter, nämligen gemenskapsmigranter, vilka delar vissa drag med kolonialmigranter och som till skillnad från kontraktmigranter var helt fria
lönearbetare. I dessa fall finns en uttalad ambition bland de styrande i ett
antal stater att skapa en gemensam transnationell arbetsmarknad. Det kan
ske antingen på grund av de uppfattade fördelarna med en sådan arbetsmarknad och/eller uppfattningar om en gemensam kultur och en gemensam historia. Dessa två skäl kan förstärka varandra så att uppfattningar
om en gemensam kultur och historia gör det lättare att se fördelarna med
en gemensam arbetsmarknad, och omvänt att fördelarna av en gemensam
arbetsmarknad efter hand leder till att det uppstår föreställningar om en
gemensam kultur och historia. Gemenskapsmigranter var inte medborgare i den mottagande staten men de hade rätt att resa in och bosätta sig i
dessa stater samt att lönearbeta på samma villkor som medborgare. De
finländska immigranterna i Sverige och andra inomnordiska migranter
kan efter 1954 betraktas som gemenskapsmigranter, och de är, liksom kolonialmigranterna, uteslutna från diskussionen i återstoden av detta kapitel.
Migrationen till de kapitalistiska kärnländerna ledde till att det skapades en särskild juridisk kategori för kontraktmigranterna, vilken påverkade såväl deras tillgång till borgerliga politiska rättigheter i invandringslandet, som deras möjligheter att förfoga över sin arbetskraft som en vara.
De särskilda dragen och effekterna av denna juridiska kategori har emellertid skilt sig åt i olika länder.44
Kontraktmigranter var, enligt Miles, formellt fria lönearbetare som i
verkligheten var ofria i en avsevärd grad p.g.a. begränsningar av deras
möjligheter att kommodifiera sin arbetskraft. Genom att bli kontraktmigrant gav individen i olika hög grad upp kontrollen över kommodifieringen av sin arbetskraft till företaget och staten i landet där arbetskraften
användes för att skapa en merprodukt. Ofriheten när det gäller förmågan
att kommodifiera arbetskraften överbestämdes av inskränkningar i de politiska friheterna.45
Miles ger få anvisningar om hur stora de politiska-juridiska inskränkningarna ska vara i migranternas möjligheter att kommodifiera sin arbetskraft för att de ska kunna betraktas som ofria lönearbetare. Det existerade
nämligen betydelsefulla skillnader mellan olika invandringsländer i hur
omfattande inskränkningarna var. I en del stater, som t.ex. Nederländerna
i början av 1980-talet, beviljades de utländska medborgarna tidsbegränsat
arbetstillstånd för en viss typ av arbete.46 När de utländska arbetarna varit
anställda tre år i följd i Nederländerna, hade de rätt till ett permanent ar–––––––––
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betstillstånd som gällde för alla typer av arbete. I andra stater, som Västtyskland i början av 1980-talet, beviljades arbetstillstånd för anställning
hos en bestämd arbetsgivare, i ett specificerat yrke, inom en viss administrativ region. Arbetstillstånden beviljades första gången med ett års
giltighetstid, men efter tre års vistelse i Västtyskland kunde arbetstillstånden beviljas för en tid av två år eller längre. För de migrantarbetare som
bott i Västtyskland i åtta år fanns, om de varit anställda oavbrutet i fem
år, möjligheten att få ett särskilt arbetstillstånd, som gällde i fem år inom
alla yrken och hos alla arbetsgivare.47
Miles val av termen kontraktmigrant som generell beskrivning av immigranterna från medelhavsområdet är relaterad till ovan nämnda vaghet.
Det är nämligen oklart vad som menas med kontrakt i detta sammanhang.
I vilken mån var kontraktet juridiskt bindande, och vilken betydelse hade
det i skapandet av det ofria migrantarbetet? Jag ska skissera två ytterpoler, vilka innebär olika svar på dessa frågor. Flera invandringsländer befann sig någonstans mellan dessa två ytterpoler: I den ena innebar kontraktet, som immigranten ingick med den som köpte hans/hennes arbetskraft, att migranten var bunden till denne på så sätt att han/hon inte hade
rätt att sälja sin arbetskraft till någon annan så länge kontraktet gällde;
migranten var alltså tvingad att arbeta i ett visst företag en bestämd tid,
och när kontraktet löpte ut förutsattes att han/hon reste tillbaka till hemlandet. En möjlig sanktion för kontraktsbrott från migrantens sida var utvisning eller förpassning. I den andra ytterpolen existerar någon form av
överenskommelse (eller kontrakt) mellan den utländske medborgaren och
en arbetsgivare i invandringslandet om en anställning. Denna överenskommelse låg till grund för beviljandet av uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Överenskommelsen (eller kontraktet) gjorde det därmed möjligt
för den utländske medborgaren att invandra. När immigranten väl tillträtt
sin anställning och beviljats arbetstillstånd var han/hon emellertid inte
längre bunden av överenskommelsen utan kunde byta arbetsplats eller arbetsgivare inom de ramar som arbetstillståndet ställde upp, exempelvis
inom ett yrke. I flera västeuropeiska invandringsländer var det faktiskt i
skiftande grad juridiskt möjligt för immigranterna att byta arbetsplats eller arbetsgivare. Frågan är om begreppet kontraktmigrant kan omfatta
båda de skisserade varianterna eller bara den förstnämnda. Det är nämligen oklart om Miles menar att det förstnämnda arrangemanget är ett nödvändigt element i begreppet kontraktmigrantsystem. Jag tolkar honom
visserligen inte så,48 men om detta skulle vara fallet är det problematiskt
att hävda att immigranterna från medelhavsområdet generellt var kontraktmigranter. Jag återkommer till denna fråga i kapitel 3.
Den viktiga poängen hos Miles är emellertid att det framför allt är staten som på olika sätt inskränker immigranternas möjligheter att sälja sin
arbetskraft som de önskar, och här spelar systemen med uppehålls- och
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arbetstillstånd en central roll. Det ska också poängteras att vad som undersöks är efterkrigsperiodens arbetskraftsmigrationer. I tidigare perioder,
när t.ex. en utlänningslag ännu inte instiftats, kan den statliga inblandningen i arbetskraftsmigrationer se annorlunda ut och vara mindre omfattande.
Efterkrigsperiodens migration till Västeuropa uppfattades ofta i de
mottagande staterna som en temporär rotation av kontraktarbetare, men
ledde i själva verket till en permanent bosättning av en del av migrantarbetarna.49 Till följd av denna rörelse från rotationsprincipen till permanent bosättning utkristalliserades under 1980- och 1990-talen två olika
politiska-juridiska positioner för migranter i de västeuropeiska länderna:
1. Vissa migranter har ett arbetstillstånd som binder dem till ett
visst företag och/eller yrke och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Dessa förhållanden är, enligt Miles, det definierande draget
i kontraktmigrantarbetarsystem; de grundar sig på rotationsprincipen eller på att migranterna är tillfälliga gäster i invandringslandet, då det antas att deras försäljning av arbetskraft är begränsad i tid och till de delar av ekonomin som efterfrågar arbetskraft.
I dessa fall är ofriheten betydande eftersom individens möjligheter att kommodifiera sin arbetskraft fortfarande inskränks av staten.50
2. Vissa migrantarbetare har ett permanent uppehållstillstånd och ett
arbetstillstånd som ger dem rätt att sälja sin arbetskraft på alla arbetsmarknader och till alla köpare av arbetskraft. I dessa fall har
individen en politisk-juridisk ställning som närmat sig den fria
lönearbetaren, eftersom han/hon är fri att förfoga över sin arbetskraft som en vara, inom de gränser som arbetsmarknaden sätter.
Migranten är emellertid i vissa avseenden fortfarande en ofri arbetare så länge som hans/hennes fortsatta vistelse i invandringslandet, och därmed hans/hennes möjligheter att kommodifiera sin
arbetskraft, är beroende av statens vilja. Liksom i det första fallet
är dessa migranter dessutom förnekade vissa politiska rättigheter.51
I en del stater gick således utvecklingen från den första till den andra typen av position. I ett senare kapitel i denna avhandling analyseras hur
sydeuropéernas juridiska-politiska position utvecklades i Sverige från
mitten av 1950-talet till början av 1970-talet. I det närmast följande avsnittet diskuteras undersökningar som kan förklara hur immigranterna
rört sig mot en status som liknar den fria lönearbetarens.
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2.4 Övergången till fritt lönearbete och fast
bosättning
Arbetskraftsinvandrarna fick efter hand allt fler av de rättigheter och förmåner som ursprungligen tillföll enbart medborgare, förutsatt att de varit
bosatta i invandringslandet en bestämd tid. Den en gång så skarpa distinktionen mellan medborgare och utlänning har blivit otydligare. Bakgrunden till denna utveckling var att arbetskraftsinvandrarna i efterkrigsperiodens Västeuropa bosatte sig permanent i dessa länder, vilket politiker och andra makthavare inte räknade med när de öppnade gränserna för
arbetskraftsinvandring. Det finns ingen hjälp i Miles perspektiv när denna
utveckling ska förklaras, och i detta avseende är hans teori statisk. Vi
måste därför söka oss till andra källor.
Globaliseringsforskaren Yasemin Soysal är en av dem som försökt ge
en förklaring till denna utveckling. Soysal menar att det skett en övergång
från nationellt medborgarskap till postnationellt medlemskap (”postnational membership”). Det innebär att basen för medlemskap förflyttas
från nationell tillhörighet till vad hon kallar ett universellt personskap
(”universal personhood”). I övergången till postnationellt medlemskap
sker vidare en rörelse från nationella rättigheter till universella mänskliga
rättigheter. De rättigheter som historiskt varit en del av det nationella
medborgarskapet omdefinieras alltmer till mänskliga rättigheter och legitimeras på en transnationell nivå. Genom rörelsen bort från nationellt
medborgarskap blir medlemskapets gränser mer flytande: inte bara
svenskar är berättigade till de förmåner och rättigheter som den svenska
staten ger, utan även jugoslaver, greker och turkar, förutsatt att de varit
bosatta i Sverige en viss tid.52
Soysal förklarar denna utveckling mot ett postnationellt medlemskap
primärt genom förändringar i den transnationella ordning som definierar
nationalstatssystemets regler och organisation. Soysal betonar två förändringar: För det första den ökande interdependensen i det internationella
statssystemet och framväxten av transnationella politiska strukturer, vilket försvagar nationalstaternas suveränitet. För det andra framväxten av
universella regler och föreställningar om individers rättigheter. Internationella deklarationer och konventioner tilldelar individer universella rättigheter oberoende av deras medlemskapsstaus i en nationalstat. Dessa
deklarationer och konventioner uppmanar nationalstater att inte göra
skillnader mellan människor på grundval av deras nationalitet när det
gäller tillgången till civila, politiska och sociala rättigheter. Men även om
basen för och legitimeringen av rättigheter numera ligger i en transnationell ordning, så är det fortfarande nationalstaten som i huvudsak materiellt förverkligar dessa rättigheter, och här finns en motsättning i den nya
globala ordningen.53
–––––––––
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En invändning man kan rikta mot Soysals förklaring är att den tilldelar
idéer och föreställningar alltför stor betydelse. Förklaringen får därför,
enkelt uttryckt, en idealistisk slagsida. Hon lägger ingen större vikt vid
olika materiella drivkrafter, och hur dessa eventuellt influerat föreställningar om arbetskraftsmigranternas rättigheter. Vilken betydelse hade det
t.ex. att arbetskraftsimmigranterna efter ett tag blev en oundgänglig del
av arbetskraften i invandringsländerna? Det var nämligen svårt att förvisa
dem i större omfattning utan allvarliga störningar i produktionen, och
sannolikt underlättade detta att de beviljades en permanent status. Det är
vidare osäkert om ”den globala rättighetsdiskursen” varit en så viktig
drivkraft som hon påstår. Soysal lägger därmed liten vikt vid drivkrafter
inom mottagarländerna för att utsträcka allt fler rättigheter till immigranter. Förklaringen som föreslås nedan utesluter visserligen inte ett inflytande från ”den globala rättighetsdiskursen”, men den lägger en helt annan vikt vid förhållanden inom mottagarländerna.
Tomas Hammar är en annan forskare som försökt förklara utvecklingen mot att ge immigranter allt fler rättigheter och möjlighet till fast bosättning. Hammar söker i sin komparativa analys av europeisk invandringspolitik efter nationellt specifika förhållanden för att förklara denna
utveckling; mycket kraft läggs på att finna variationerna i europeisk immigrationspolitik.54
Det avgörande kriteriet för att bedöma ett system av invandringsreglering är, enligt Hammar, om och under vilka förhållanden permanent status
beviljas. Med detta kriterium får vi två motsatta typer av stater: Å ena sidan stater som haft ett ”gästarbetarsystem” eller ett rotationssystem, t.ex.
Västtyskland och Schweiz, och å andra sidan stater som fört en politik för
permanent bosättning, t.ex. Sverige och Storbritannien. Frankrike och
Nederländerna befinner sig någonstans mellan dessa två poler.55 Denna
klassificering ger en statisk bild av invandringspolitiken under efterkrigsperioden, och genom sin kategorisering lägger Hammar alldeles för stor
vikt vid skillnaderna mellan vissa invandringsländer. Exempelvis har
även Tyskland och Schweiz erkänt att de fått en fast bosatt immigrantbefolkning, och därmed har indelningen i gästarbetarsystem och permanent
bosättning i hög grad spelat ut sin roll. Kraven för att beviljas permanent
uppehållstillstånd är dock fortfarande strängare i Tyskland och Schweiz
än i Sverige. De allt större likheterna i immigrationspolitiken beror, enligt
Hammar, framför allt på att de europeiska invandringsländerna står inför
likartade problem.56 Man kan tolka utvecklingen mot att ge immigranter
allt fler rättigheter och möjlighet till fast bosättning som en generell process som gått olika hastigt i de västeuropeiska länderna. Detta ligger i linje med Soysals synsätt. Hammars klassificering tar vidare inte tillräcklig
hänsyn till att Sverige hade två olika invandringssystem: ett för den in–––––––––
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omnordiska invandringen och ett för den utomnordiska immigrationen.
Sveriges hantering av immigranterna från Sydeuropa betraktas i denna
avhandling inte som något väsensskilt från hur Västtyskland hanterade
turkiska och jugoslaviska arbetskraftsinvandrare. Sydeuropéernas rätt till
fast bosättning i Sverige var inte något ursprungligt drag i invandringspolitiken, vilket Hammars komparativa analys ibland ger intryck av. Den
växte snarare fram efter hand och förstärktes i slutet av 1960-talet. Det
går t.o.m. att argumentera för att Sverige hade en form av gästarbetarsystem fram till slutet av 1960-talet.57
Styrkan i Hammars analys ligger i att den betonar nationellt specifika
förhållanden för att förklara skillnaderna i immigrationspolitik bland
västeuropeiska stater, exempelvis ländernas olika migrationshistoria och
styrkan i de fackliga organisationerna.58 Detta ska vi bygga vidare på.
Hans typologi över olika stater kommer dock inte att spela någon större
roll i denna avhandling. Ett skäl till detta är att det funnits element av
gästarbetarpolitik även i den svenska immigrationspolitiken, men att man
efter hand övergav detta synsätt på arbetskraftsinvandrarna. Att klistra
etiketten ”politik för permanent bosättning” på det svenska fallet när denna förändring ska beskrivas och förklaras är därför en dålig utgångspunkt;
det svenska fallet är historiskt sett mer komplicerat än så. Västtyskland
förde däremot en tydlig gästarbetarpolitik, men även i detta land har immigranterna fått flera av de rättigheter som tidigare tillföll enbart medborgare. Vi finner alltså en utveckling mot att ge immigranter allt fler rättigheter både i Sverige och Västtyskland, men att processen gått fortare
och fått större genomslag i Sverige. Detta betyder inte att vi inte ska försöka identifiera skillnader mellan den tyska gästarbetarpolitiken och det
mer komplicerade svenska fallet, men de kommer inte att få en så avgörande betydelse som Hammar tilldelar dem.
Två maktformer: uteslutning och disciplinering
Förklaringen till förändringarna i immigrationspolitiken som ska föreslås
i denna avhandling bygger på ett avsnitt i Foucaults Övervakning och
straff om olika maktformer. Ämnet för Övervakning och straff är den disciplinära maktens framväxt och utbredning i moderna samhällen. Den
disciplinära makten blir under 1600- och 1700-talet den allmänna formen
för övervälde, och den skapar ”kroppar som är undergivna och övade,
’fogliga’ kroppar”. De disciplinära maktteknikerna sprids till allt större
områden: De tränger in i skolorna, i fabrikerna, i arméerna, och de når sin
högsta intensitet i det moderna fängelset.59 Övergången från kroppsstraff
till fängelsestraff representerar mer än något annat denna nya form av
maktutövning. Men i ett avsnitt diskuterar Foucault ytterligare en makt–––––––––
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form och dess relation till disciplinen, nämligen uteslutningen.60 Denna
maktform kan också kallas gränskontroll.61 Disciplinen och uteslutningen
har olika genealogier, olika uppkomsthistorier. Disciplinens ursprung förlägger Foucault åtminstone delvis i de metoder som användes för att hejda pestens spridning, medan uteslutningens makttekniker i viss mån har
sin härkomst i reaktionerna på spetälskan:
Om det är sant att spetälskan givit upphov till uteslutningsritualer som
i viss mån tjänat som modell åt den stora Inspärrningen och liksom givit den dess allmänna utformning, så har pesten å sin sida givit upphov
till disciplinära scheman. Snarare än en massiv uppdelning i två läger
framkallar disciplinen en mångfald indelningar, individualiserande fördelningar, en djupgående organisering av övervakningar och kontroller, en intensifiering och förgrening av makten. Den spetälske utesluts,
drivs i landsflykt eller spärras in; man låter honom liksom försvinna i
en massa som det inte finns någon anledning att differentiera; den pestsmittade däremot infångas i en omsorgsfull, taktisk inrutning, där de
individuella differentieringarna utgör den oundvikliga följden av en
makt som mångfaldigas, artikuleras och uppspaltas i underavdelningar.
Den stora Inspärrningen å ena sidan, den goda dressyren å den andra.
Spetälskan med sin uppdelning, pesten med sin indelning.62

Uteslutningen leder alltså till en massiv uppdelning i två läger. Den spetälska fördrivs; han stöts ut från samhället och försvinner i en massa som
det inte är nödvändigt att differentiera. Disciplinen däremot skapar en
mängd indelningar, en genomgripande övervakning och kontroll av individerna. För att hejda pesten upprättades noggranna beteendescheman, en
minutiös kontroll av varje individ innanför den pestsmittade stadens murar. Den pestsmittade skulle ringas in och isoleras från kontakt med andra
människor, men för att åstadkomma detta måste alla människor i staden
följa de beteenderegler som den styrande ”eliten” fastställt. Foucault
skriver att mot den oordning och förvirring som pesten representerade
ställdes ordningen, en reglering in i minsta detalj.63 Den som bröt mot
denna ordning kunde dömas till döden.
Uteslutningen av den spetälske och hejdandet av pesten är relaterade
till olika politiska drömmar: ”I det ena fallet gäller det att bevara gemenskapen ren, i det andra att skapa ett disciplinerat samhälle.”64 Å ena sidan
utopin om det rena samhället, och å andra sidan drömmen om det ordnade
samhället. En av Foucaults poänger är emellertid att de olika makttekni–––––––––
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kerna kan kombineras; de är inte oförenliga. Istället har de närmat sig
varandra:
[D]et som är utmärkande för 1800-talet är att den maktteknik som kännetecknar den disciplinära inrutningen då tillämpas på uteslutningens
område, vars symboliska invånare var de spetälska (men vars verkliga
befolkning bestod av tiggare, landsstrykare, dårar och våldsmän). Att
behandla ’spetälska’ som ’pestsmittade’, att projicera disciplinens finslipade indelningar på interneringens förvirrade område, att bearbeta
det med de metoder makten begagnar för en analytisk fördelning, att
individualisera de uteslutna, men begagna individualiseringsmetoderna
för att markera uteslutningarna – det är detta som den disciplinära makten regelbundet ägnat sig åt sedan början av 1800-talet.65

Det finns ett område där uteslutningens makttekniker fortfarande tillämpas med stor kraft – det är ifråga om internationell migration. Vad är t.ex.
ett pass- eller visumtvång om inte tekniker som gör det möjligt att utesluta vissa kategorier från en stats territorium. Men det går även på detta
område att se hur de två maktformerna kombineras. Det mest uppenbara
exemplet är när de västeuropeiska länderna rekryterade utländsk arbetskraft under efterkrigsperioden. När dessa stater släppte in utländsk arbetskraft på sitt territorium tillämpades disciplinära makttekniker på tidigare uteslutna grupper. Man ser detta inte minst i den övervakning och
kontroll som arbetskraftsimmigranterna var utsatta för, exempelvis genom de upprepade arbetstillståndsansökningarna som de var tvingade att
göra. Miles begrepp om ofritt lönearbete innefattar således en slags disciplinär maktutövning. Vad jag vill åstadkomma genom att diskutera Foucaults arbete om olika makttekniker är att visa på relationen mellan det
ofria migrantarbetet och nationalstatens gränskontroll, mellan disciplinen
och uteslutningens makttekniker. Tesen är att de två maktformerna uppvisar en särskild dynamik på migrationspolitikens område.
Foucaults arbete kan inte hjälpa oss att diskutera de långsiktiga trenderna i immigrationspolitik, exempelvis om de västeuropeiska staterna
blivit mer restriktiva i sin invandringspolitik eller om de blivit mer liberala.66 Vad jag hävdar är, för det första, att det är kostsamt att upprätthålla
både uteslutning och disciplinering. Begreppet kostnader ska här förstås
brett. Det kan innefatta sådant som administrativa bekymmer, legitimitetsförluster och politiska risker. Det finns, för det andra, ett utbytesförhållande mellan uteslutning och disciplinering. I ett idealtypiskt tillstånd
–––––––––
65
66

Ibid. 232 f.
För en diskussion av dessa frågor se Gary P. Freeman, ”Modes of Immigration Politics in Liberal
Democratic States” och Rogers Brubaker, ”Comments on ’Modes of Immigration Politics in Liberal Democratic States’”. Freeman argumenterar för den ganska kontroversiella tesen att liberala
demokratiska stater över tid blir mer öppna för invandring.

53

när uteslutningen eller gränskontrollen verkar med full kraft innebär detta
att det inte finns någon immigrantbefolkning att rikta de disciplinära
maktteknikerna emot; fullt genomförd uteslutning gör disciplinering
överflödig. Det är när uteslutningen minskar i styrka som disciplinära
makttekniker sätts in mot arbetskraftsmigranter. Ytterligare exempel ges
senare. Det existerar därför, för det tredje, en tendens till att disciplinering ersätter uteslutning, eller omvänt att uteslutning ersätter disciplinering. Detta behöver inte ske genast, men efter ett tag tenderar ett sådant
utbyte att komma till stånd. Utbytet kan vidare komma till stånd med olika hastighet i olika kontexter, och därmed nå olika långt. Dessa skillnader
i hastighet kräver historiskt-specifika förklaringar. Jag hävdar därför inte
någon slags social lagbundenhet. Bytet mellan uteslutning och disciplinering är snarare ett handlingsalternativ, som under vissa omständigheter
betraktas som det mest gynnsamma. En fullständig förklaring behöver
klargöra inflytandet från dessa historiskt-specifika omständigheter. Det
kan vara sådant som nationella medborgarskapsideologier eller styrkan i
vissa organisationer, t.ex. de fackliga organisationerna. Den centrala
maktformen på den internationella migrationens område är uteslutningen
eller gränskontrollen. Alltså: minskad styrka i uteslutningen leder till
ökad disciplinär maktutövning.
Uteslutningen är aldrig fullständig på arbetskraftsmigrationens område.
Jag kommer därför ofta att använda synonymer som gränskontroll, begränsning av invandring, invandringskontroll och invandringsreglering.
Termen uteslutning leder tankarna till ett absolut tillstånd, t.ex. det etniskt
rena samhället. En gränskontroll kan däremot variera i styrka, och på
samma sätt kan invandringen vara mer eller mindre reglerad eller kontrollerad. I denna avhandling är å andra sidan disciplinering synonymt med
termer som ofritt lönearbete, kontraktarbete, strikt kontroll av migrantarbetare. Jag menar inte att disciplinering är samma sak som ofritt lönearbete/kontraktarbete, utan att de senare innefattar en disciplinär maktutövning. I de empiriska kapitlen använder jag inte mer än undantagsvis de
mer generella termerna uteslutning och disciplinering.
Immigrationskontrollen i Västeuropa genomgick tre viktiga faser under
1900-talet. Den första perioden inleds med första världskrigets utbrott
och pågår till andra världskrigets slut. Under första världskriget införs en
systematisk invandringskontroll i de europeiska länderna. Perioden innan
kriget karakteriserades av en relativt fri migration och få statliga hinder
mot att flytta inom Europa.67 Första världskriget signalerade en växande
roll för staten i migrationerna.68 Den strikta invandringskontrollen fortsatte under mellankrigstiden, delvis på grund av en önskan att skydda nationella arbetsmarknader mot utländsk konkurrens. De tillfälliga lagar som
–––––––––
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antagits under kriget permanentades genom att utlänningslagar infördes i
flera stater.69
Den andra perioden inleds efter andra världskriget och pågår till början
av 1970-talet. Framför allt på grund av en hög efterfrågan på arbetskraft
öppnar de industrialiserade västeuropeiska staterna sina gränser för en
omfattande arbetskraftsimmigration. Genom rekryteringen och användandet av utländsk arbetskraft utsattes nya grupper för en slags disciplinär maktutövning. Många föreställde sig att arbetskraftsinvandringen
skulle vara tillfällig och att immigranterna skulle flytta tillbaka till sina
hemländer efter en tids arbete. Efter drygt 20 år av relativt öppna gränser
inleds i början av 1970-talet en tredje period. Denna utmärks av en betydligt strängare invandringskontroll. Arbetskraftsinvandringen till Västeuropa kom – med undantag av ett visst antal säsongsarbetare – i praktiken
att stoppas. Under denna period pågick dock fortfarande en invandring av
flyktingar och anhöriga till tidigare immigranter.70 Det är denna senare
omsvängning till striktare invandringskontroll som jag vill belysa med
hjälp av Foucaults arbete om olika makttekniker. Genom den restriktivare
invandringsregleringen uppstod möjligheten att släppa på kontrollen och
övervakningen av de arbetskraftsinvandrare som släppts in på de nationella arbetsmarknaderna. Vändpunkten brukar förläggas till början av
1970-talet, då man i praktiken satte stopp för ytterligare arbetskraftsinvandring. Efter denna vändpunkt har en stor del av arbetskraftsinvandrarna i Västeuropa fått en politisk-juridisk position som ligger nära de inhemska fria lönearbetarnas. De har därmed sluppit ifrån det ofria lönearbetets disciplinära makttekniker. Denna utveckling har vidare inneburit
att många arbetskraftsimmigranter fått möjlighet att bosätta sig permanent i invandringsländerna. Jag ska emellertid argumentera för att i Sverige påbörjades denna omsvängning från disciplinär maktutövning till
strikt gränskontroll redan i slutet av 1960-talet. Det avgörande året är
1967, då den utomnordiska invandringen till Sverige reglerades på ett
nytt sätt. Arbetskraftsinvandringen från utomnordiska stater fortsatte ytterligare några år, men på en lägre nivå än tidigare och under mer organiserade former. I förändringarna av invandringsreglerna år 1967 visar sig
utbytesförhållandet mellan disciplin och gränskontroll i en renare form än
under 1970-talet, då många framsteg gjordes på integrationspolitikens
område. Som vi ska se nedan sammanföll en minskad disciplinering av
arbetskraftsimmigranterna med en ökad gränskontroll. Den striktare
gränskontrollen utgjorde, vill jag hävda, förutsättningen för att man skulle
kunna mildra den disciplinära maktutövningen mot arbetskraftsimmigranter som fanns i Sverige. De svenska framstegen på integrationspolitikens
område, som att ge immigranter rösträtt i kommunala val, kom efter det
att detta val hade gjorts.
–––––––––
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Genom att byta maktstrategi kunde man spara resurser och kanalisera
dem till andra områden. Lägre kostnader utgjorde åtminstone en drivkraft
för att mildra den disciplinära makten, men det fanns inga garantier för att
detta handlingsalternativ skulle gå segrande ur striden. Det begränsades
eller underlättades av nationellt specifika förhållanden, som olika ideologier om medborgarskap. Det synes ha haft större hinder framför sig i
Tyskland, som efter 30 år av invandring fortfarande inte betraktade sig
som ett invandringsland. Det fanns inte samma hinder i Sverige, utan där
gjordes relativt tidigt ett snabbt byte av maktstrategi. Var detta ett rationellt val? Vi ska snarare förstå det som en begränsad eller bunden rationalitet (”bounded rationality”). Reformerna 1967 föregicks av en process
där svenska myndigheter prövade sig fram med olika åtgärder. En del av
dessa åtgärder var, som vi ska se, mindre framgångsrika, men man lärde
sig av misstagen och kunde efter ett tag genomföra åtgärder som gav ett
tillfredsställande resultat. I denna mening var det frågan om en begränsad
rationalitet.
Vad som lånas av Foucault är således idén att de disciplinära maktteknikerna kan tillämpas på uteslutningens område och att den ena maktformen kan ersätta den andra. Ifråga om arbetskraftsmigrationen till Västeuropa sker detta när staterna släpper in utländsk arbetskraft på sina territorier. Det är vid denna punkt som disciplinära makttekniker sätts in mot tidigare uteslutna grupper, och man skapar en form av ofria lönearbetare.
Men det skedde också en rörelse i omvänd riktning, d.v.s. från disciplinering till hårdare gränskontroll. Denna process inleddes när de västeuropeiska staterna begränsade arbetskraftsinvandringen på nytt i slutet av 1960talet och början av 1970-talet. Det var inte så att man förvisade den utländska arbetskraft som släppts in i de västeuropeiska staterna – de utländska arbetarna utgjorde en alltför viktig del av arbetskraften för att
detta skulle vara möjligt – utan man försökte stänga gränserna för ny arbetskraftsinvandring. När detta skedde uppstod möjligheten att släppa på
disciplineringen av den utländska arbetskraft som befann sig i landet, att
mildra eller t.o.m. avskaffa det ofria lönearbetet. Det är kostsamt att upprätthålla både disciplinering och uteslutning. Hårdare gränskontroll tenderade därför – mer eller mindre i olika länder – att ersätta den tidigare disciplineringen. Det foucaultinspirerade perspektivet hjälper till att förklara den tendens som kan skönjas i många arbetskraftsimporterande länder,
nämligen att immigranterna fått allt fler rättigheter och möjlighet till fast
bosättning. Denna utveckling är tydligare i Sverige och Nederländerna än
i Tyskland och Schweiz. Den foucaultinspirerade teorin utesluter varken
Soysals perspektiv på den transnationella rättighetsideologin eller Hammars betoning av nationellt specifika förhållanden, utan teorin går att förena med det arbete som båda dessa forskare gjort.
Hammar och i synnerhet Soysal behandlar hela paketet av rättigheter
som givits till arbetskraftsimmigranterna. Min förklaring avser i första
hand hur immigranternas rättigheter utvecklades på arbetsmarknaden.
Deras ställning på arbetsmarknaden är å andra sidan starkt relaterad till
möjligheterna till fast bosättning, åtminstone var det så i Sverige. Den fö-
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reslagna teorin gäller vidare bara utländska medborgare som inte hade
rätt att resa in i Sverige för att arbeta. Den gäller följaktligen inte medborgare i övriga nordiska stater, som efter 1954 hade rätt att fritt resa in i
Sverige för att arbeta och bosätta sig. Finländare och andra nordiska
medborgare var dessutom fria att sälja sin arbetskraft som de önskade i
Sverige. En andra förutsättning för att teorin ska kunna tillämpas är att en
sådan frihet inte existerar.
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Del I
Staten och invandringen

3. Immigranternas juridiska
position på
arbetsmarknaden
En stor del av efterkrigstidens arbetskraftsmigranter kan, menar Miles
och Cohen, betraktas som en slags sentida ättlingar till tidigare epokers
ofria arbetare under kapitalismen. I detta kapitel ska jag närmare undersöka om ett sådant perspektiv kan tas som utgångspunkt för en studie av
den sydeuropeiska arbetskraftsmigrationen till Sverige. I centrum står Miles begrepp om ofritt arbete, där han skiljer mellan ofritt lönearbete och
ofritt arbete som inte är lönearbete. Ofritt lönearbete betingas av juridisk
och politisk intervention. Det är staten som inför och reglerar olika former av ofritt lönearbete. Det avgörande kriteriet på ofritt lönearbete är,
enligt Miles, att det skapats politiska och juridiska hinder för att begränsa
cirkulationen av vissa kategorier av arbetskraft på arbetsmarknaden.
Miles gör, som nämnts, en distinktion mellan kolonialmigranter och
kontraktmigranter. Kolonialmigranterna är uteslutna från den följande
diskussionen, eftersom de i princip var medborgare i den koloniala nationalstat till vilken de migrerade och hade rätt att söka arbete och bosätta
sig där. Kontraktmigranterna emigrerade från medelhavsområdet, och de
var juridiskt sett ”utlänningar” i den nationalstat där de sålde sin arbetskraft. Deras arbete och vistelse i kapitalismens kärnländer var, åtminstone
formellt-juridiskt, av tidsbegränsad karaktär. I sin starkaste form betraktades de som ”gästarbetare”, som bara fick stanna så länge det fanns arbete som de kunde utföra. De rekryterades för att utföra arbete i vissa sektorer av arbetsmarknaden och/eller för vissa arbetsgivare. I en del länder
var de bundna till en viss arbetsplats. De hade därmed inte rätt att sälja
sin arbetskraft till vem de önskade, utan detta kontrollerades av staten.
Det är i första hand dessa inskränkningar i förmågan att kommodifiera sin
arbetskraft som motiverar att man betraktar dem som ofria lönearbetare.
Inskränkningar i förmågan att sälja arbetskraften ackompanjerades av relaterade inskränkningar i de politiska rättigheterna, t.ex. rätten att rösta i
politiska val och rätten till politiskt deltagande, men det sistnämnda utgjorde inte i sig det definierande draget i kontraktmigrantarbete som ofritt
lönearbete.1
–––––––––
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Den största delen av Miles empiri om kontraktmigranterna är från
Västtyskland och Nederländerna.2 Han berör inte alls arbetskraftsinvandringen till Sverige, men i den svenska historien finns ett tydligt exempel
på kontraktmigration, och det är den s.k. galizierimporten i början av
1900-talet, vilken undersökts av Lars Olsson.3 I början av 1900-talet rekryterades arbetare från östra Europa till de sydsvenska storjordbruken
och Ifö kaolinbruk i Bromölla. Denna arbetskraftsimport har kallats ”galizierimporten”, eftersom en stor del av arbetarna kom från provinsen Galizien i vad som då var Österrike-Ungern, och i dag är sydöstra Polen och
västra Ukraina. Arbetskraftsimmigranterna från Galizien, i synnerhet de
som rekryterades till Ifö i Bromölla, är en klassisk typ av kontraktmigranter. De ingick ett kontrakt med en entreprenör, vilket band dem till en viss
arbetsplats i Sverige. Kontraktet skrev de på när de värvades i hemlandet,
och enligt detta förband de sig att stanna vid sin arbetsplats i Sverige en
viss tid.4 För att förhindra att dessa arbetare lämnade arbetet innan kontraktstidens slut betalades en del av lönen inte ut förrän avtalstiden gått
ut, med argumentet att detta skulle ”tjäna till säkerhet åt arbetsgifvaren
för uppfyllandet av bestämmelserna i detta kontrakt”.5
I detta kapitel undersöks i vad mån arbetskraftsinvandrarna från Sydeuropa under efterkrigsperioden kan betraktas som kontraktmigranter och
en slags ofria lönearbetare. På vilket sätt gjorde staten inskränkningar i
immigranternas möjligheter att sälja sin arbetskraft som de önskade? Hur
kontrollerades immigranter på den svenska arbetsmarknaden? Detta fokus
på invandrarnas ställning på arbetsmarknaden innebär att utvecklingen
inom andra, inte mindre viktiga, områden som socialförsäkringarna eller
invandrarnas politiska rättigheter inte kommer att behandlas. De viktigaste källorna är några av Statens offentliga utredningar och några av AMS
cirkulär och cirkulärmeddelande. AMS cirkulär var bestämmelser av bestående karaktär, medan AMS cirkulärmeddelanden var direktiv och
meddelanden av mera tidsbegränsat slag. Fyra cirkulär och cirkulärmeddelanden har varit särskilt viktiga, nämligen cirkulär U:1 den 11 november 1954, cirkulärmeddelande U:5 år 1967, vilket upphävde vissa delar av
cirkuläret från 1954, cirkulärmeddelande U:2 år 1971, vilket upphävde
cirkulärmeddelandet från 1967, och cirkulär U:1 den 15 november 1971,
som upphävde 1954 års cirkulär och cirkulärmeddelandet från 1967.
År 1967 förändrades invandringskontrollen och samtidigt påbörjas viktiga reformer av immigranternas politiska och juridiska ställning på den
svenska arbetsmarknaden. Dessa förändringar undersöks, med några få
undantag, inte i detta kapitel. I detta kapitel gäller det istället att analysera
det regelverk som reformerades. Därefter följer en undersökning av den
–––––––––
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nya invandringspolitik som infördes i slutet av 1960-talet. I detta kapitel
läggs vidare mycket arbete på att analysera AMS föreskrifter beträffande
arbetstillståndsgivningen. Som sociolog kan man emellertid inte utgå
ifrån att det råder en perfekt samstämmighet mellan föreskrifterna och
tillämpningen av dessa. AMS föreskrifter om arbetstillståndsgivningen
ska snarast betraktas som ramar för tillämpningen. Inom dessa ramar
skedde sannolikt modifieringar och anpassningar till den situation som
den ökade invandringen skapade i mitten av 1960-talet. Även detta diskuteras i efterföljande kapitel.

3.1 Tillståndsskyldigheten
För att en utländsk medborgare skulle få vistas i Sverige krävdes, som regel, särskilt tillstånd. Detta kunde meddelas i form av visering, uppehållstillstånd eller bosättningstillstånd. Visering var ett förhandstillstånd för
inresa och vistelse i Sverige, och det gavs i högst tre månader. Viseringskravet upphävdes under 1950- och 1960-talen i förhållande till många
stater, bl.a. Jugoslavien, Grekland och Turkiet, länder ifrån vilka Sverige
i hög grad importerade arbetskraft.
Om en utländsk medborgare ville vistas i Sverige längre tid än tre månader krävdes uppehållstillstånd. I de tre månader som uppehållstillstånd
inte behövdes räknades vistelse i Danmark, Finland, Norge eller Island
omedelbart innan resan in i Sverige. Uppehållstillstånd gav en utländsk
medborgare rätt att vistas i Sverige den tid som angavs i tillståndet, och
det kunde som regel inte återkallas. Befriade från kravet på uppehållstillstånd var personer med bosättningstillstånd och medborgare i de övriga
nordiska staterna.
Bosättningstillstånd gav den utländske medborgaren rätt att resa in och
att utan någon tidsbegränsning vistas och arbeta i Sverige. Fram till 1968
beviljades bosättningstillstånd i mycket begränsad omfattning. Skälet till
detta var att det i praxis generellt krävdes att den utländske medborgaren
vistats i Sverige i minst fem år, och att denne inte kunde få svenskt medborgarskap inom de närmaste åren. Eftersom sannolikheten var stor att utländska medborgare som vistats i Sverige i sju år kunde få svenskt medborgarskap, beviljades bosättningstillstånd framför allt utländska medborgare som kunde ge särskilda skäl för att de inte ville ansöka om
svenskt medborgarskap.6 Villkoren för att få bosättningstillstånd mjukades upp i slutet av 1960-talet. I fortsättningen kunde bosättningstillstånd
beviljas utländska medborgare redan efter att de varit bosatta i Sverige i
två år.7 Bosättningstillståndet avskaffades den 1 januari 1976 och ersattes
av det permanenta uppehållstillståndet. Det permanenta uppehållstillstån–––––––––
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det innebar ytterligare lättnader i kraven, eftersom det kunde beviljas redan efter ett års bosättning.8
Utländska medborgare hade inte rätt att inneha en anställning i Sverige
utan arbetstillstånd. Arbetstillstånd krävdes också, med vissa undantag,
för verksamheter som föranleddes av anställningar utomlands. Vissa kategorier av utländska medborgare var befriade från arbetstillståndsskyldigheten, bl.a. medborgare i de nordiska staterna, personer med bosättningstillstånd, vissa flyktinggrupper, utländska medborgare som var gifta
med svenska medborgare9 samt en del andra kategorier med nära anknytning till Sverige. Fram till den 1 maj 1972 var också anställda i enskilt
hushåll undantagna från arbetstillståndsskyldigheten.10 Dessa kategorier
är uteslutna från den följande diskussionen. Medborgare i de nordiska staterna var vad jag kallat gemenskapsmigranter, som, även om de var utländska medborgare, var fria lönearbetare. En del flyktinginvandrare var,
som nämnts, befriade från arbetstillståndsskyldigheten, och för andra
fanns särskilda regler som skilde dem från de utomnordiska arbetskraftsinvandrarna, och inte heller dessa flyktingar kommer att diskuteras särskilt ingående. Koncentrationen ligger alltså på hur de utomnordiska arbetskraftinvandrarna inordnades på den svenska arbetsmarknaden, och
vilka begränsningar som lades på deras arbetsmarknadsrörlighet.

3.2 Inskränkningarna i arbetstillstånden
Arbetstillstånden i Sverige var yrkesbegränsande, eller med utlänningslagens ord: de gällde visst slag av arbete. Det är osäkert hur denna lagbestämmelse om visst slag av arbete tillämpades. Den enda anvisning som
ges i AMS föreskrifter till länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna
år 1954 var att det i tillståndet skulle anges det särskilda yrke som den utländske medborgaren fick utöva. Allmänna formuleringar som ”fabriksarbetare”, ”restaurangarbetare” e.d. fick inte användas. Om ett yrke fanns
inom flera branscher kunde det vara nödvändigt att göra en ytterligare
precisering, för att t.ex. skilja restaurangkock från fartygskock.11 Det
skedde förändringar i hur AMS formulerade sig i detta sammanhang, och
i ett cirkulärmeddelande från 1967 heter det att vid ”arbetstillståndsgivningen bör undvikas att tillståndet får en alltför snäv yrkesangivelse”.12
Om det var möjligt skulle ”tillståndet ges så att det avser viss bransch,
exempelvis verkstadsarbetare, järnbruksarbetare, livsmedelsarbetare, tex–––––––––
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tilarbetare etc.”.13 Ett skäl mot alltför snäva yrkesangivelser i tillstånden
var att utländska medborgare inte fick bindas till en viss arbetsgivare eller
arbetsplats.14 Det sker alltså ett skifte från en varning mot allmänna formuleringar till ett påpekande att tillståndet inte får ges en alltför snäv yrkesangivelse. Man ska visserligen inte lägga alltför stor vikt vid sådana
byten av formuleringar, men samtidigt skedde många uppmjukningar av
arbetstillståndsreglerna (se kap. 6), och det är möjligt att de avspeglar sig
här.
Förutom att begränsa arbetstillstånden till visst yrke begränsades tillstånden i vissa stater, som Västtyskland och Schweiz, till att gälla arbete
hos viss arbetsgivare eller på viss arbetsplats. Det innebar en mer kännbar
ofrihet för den utländske arbetaren. I förslaget till det som blev den första
svenska utlänningslagen 1927 tog man upp frågan om att begränsa arbetstillstånden till arbete i visst företag. Argumentet mot att införa en sådan
begränsning av arbetstillstånden var att den utländske medborgaren därigenom ”skulle komma i en alltför beroende ställning i förhållande till arbetsgivaren”.15 Varje annan inskränkning än till viss arbetsgivare var
emellertid tillåten. Hur omfattande eller begränsat tillståndet skulle göras,
var beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Istället för att binda den utländske arbetaren till en viss arbetsplats bestämdes 1927 att arbetstillstånden skulle gälla visst slag av arbete, ”exempelvis kontorsarbete, anställning såsom ingenjör inom verkstadsbranschen eller å flygmaskinsfabrik, såsom montör eller hembiträde m.m.”.16 Valet att begränsa
arbetstillstånden till visst arbete kommenterades av andra lagutskottet i
dess yttrande över lagförslaget. Lagutskottet påpekade att man hade att
välja mellan två olika system för arbetstillstånd:
Enligt det ena meddelas tillstånd för viss arbetsgivare att anställa visst
antal utländska arbetare; enligt det andra gives arbetstillstånd åt viss
arbetare. Utskottet betraktar det såsom en förtjänst i det kungliga förslaget, att detsamma upptagit det senare systemet. För den utländske
arbetaren är det av utomordentlig vikt, att han personligen erhåller arbetstillstånd. Han kommer därigenom i en självständig ställning i förhållande till arbetsgivaren. Det förra systemet däremot skulle göra honom beroende av arbetsgivaren. Även i fråga om kontrollens effektivitet anser utskottet det föreslagna systemet vara överlägset systemet
med arbetstillstånd åt arbetsgivaren.17

–––––––––
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Frågan om att begränsa arbetstillstånden till visst arbete/yrke eller dessutom till arbete i ett visst företag verkar ha blivit avgjord med tillkomsten
av 1927 års utlänningslag. I inget av de statliga dokument som jag granskat från 1950-, 1960- och 1970-talen reses denna fråga igen. Arbetstillståndet skulle gälla visst yrke och det fick inte binda den utländske arbetaren till en viss arbetsplats. Man kan också anta att skälen mot att begränsa arbetstillstånden till arbete i visst företag i huvudsak var desamma
1927 som 1960–1970, nämligen att det skulle göra den utländske medborgaren beroende av arbetsgivaren. Vi kan därför redan se att 1960talets arbetskraftsimmigranter inte var kontraktmigranter i en klassisk
mening. Däremot kan de betraktas som en slags ofria lönearbetare i den
mening att deras rätt att sälja sin arbetskraft i Sverige var begränsad till
en viss sektor av arbetsmarknaden (se vidare kap. 3.4). Det är dock viktigt att säga att detta var en arbetsmarknadsofrihet, och inte en ofrihet i
allmänhet.
I Sveriges första utlänningslag 1927 bestämdes också att arbetstillstånden skulle gälla viss tid. Tidsbegränsningen av arbetstillstånden motiverades bl.a. med att Socialstyrelsen, som skulle sköta tillståndsärendena,
därmed kunde kontrollera om det fanns anledning att vägra en utländsk
medborgare nytt arbetstillstånd.18 Under 1940-talet och en del av 1950talet var det vanligt med kortvariga arbetstillstånd. Arbetstillstånd beviljades ofta enbart för några månader i taget. Det vanligaste var tremånaderstillstånd vid förstagångsansökningar och även därefter under en period framåt.19 Tidsbegränsningen av arbetstillstånden kom efter hand att
vidgas. Enligt AMS cirkulär från 1954 skulle arbetstillstånden första
gången som regel meddelas för en tid av sex månader, och vid första förlängningen ett år och därefter för två år i taget. Principen var att arbetstillstånden skulle ha samma giltighetstid som uppehållstillstånden.20 Under 1960-talet vidgades tidsbegränsningen av arbetstillstånden ytterligare.
Enligt ett av AMS cirkulärmeddelande år 1967 skulle arbetstillstånden
redan första gången ges för en tid av ett år, vilket var en rekommendation
från OECD. De fick dock inte överskrida uppehållstillståndens giltighetstid.21 En motivering av att meddela arbetstillstånden för ett år första gången var i slutet av 1960-talet att utländsk arbetskraft inte fick användas
som en regulator av arbetskraftstillgången i Sverige.22
I vilket syfte upprätthölls då bestämmelserna om arbetstillstånd? Det
finns inte ett syfte, utan flera, som ökat respektive minskat i betydelse
över tid. Vid tillkomsten av 1927 års utlänningslag motiverades reglerna
om arbetstillstånd med att ett huvudsyftemål ”med ifrågavarande lagstiftning är under nuvarande förhållanden [...] att bevara den svenska arbets–––––––––
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marknaden åt inhemsk arbetskraft. För vinnande av detta syfte kräves
med nödvändighet, att en utlänning icke äger att utan särskilt tillstånd antaga eller innehava arbetsanställning här i riket.”23 Arbetstillstånd skulle
som regel bara meddelas om det ”med hänsyn till utlänningens speciella
kvalifikationer eller på grund av rådande brist på arbetskraft inom den
ifrågavarande yrkesgrenen det kan anses, att utlänningens anställning här
i landet är önskvärd och lämplig”. Undantag från dessa villkor kunde göras i vissa speciella fall, som när den utländske medborgaren bott i Sverige en längre tid, eller när särskilda skäl av humanitär natur talade för beviljande av tillstånd.24
I förarbetet till 1954 års utlänningslag var det huvudsakliga syftet med
arbetstillståndsbestämmelserna fortfarande att bevara den svenska arbetsmarknaden åt inhemsk arbetskraft, och dessutom ”att reglera tillströmningen av utländsk arbetskraft och leda den till de yrkesområden,
där den bäst behövs”.25 Tolv år senare, mitt under 1960-talets stora arbetskraftinvandring, avgav den statliga utlänningsutredningen sitt andra
betänkande, vilket låg till grund för 1968 års riktlinjer för utlänningspolitiken. Med utlänningsutredningens betänkande hade tonvikten i motiveringen av arbetstillståndsskyldigheten förflyttat sig. Ingenting sägs längre
om att bevara den svenska arbetsmarknaden åt inhemsk arbetskraft, utan
syftet är framför allt ”att reglera tillströmningen av utländsk arbetskraft
till landet och leda den till de områden, där den bäst behövs”.26
Utlänningsutredningen arbetade med sitt betänkande mitt under efterkrigsperiodens långa högkonjunktur och mot bakgrund av invandringstal
som Sverige inte skådat tidigare. Sveriges första utlänningslag tillkom
under mellankrigstiden, med dess höga arbetslöshet och föreställningar
om en kommande massinvandring från kontinenten. Förutom de arbetsmarknadsprotektionistiska dragen präglades 1927 års lagstiftning också
av rasistiska idéer.27 Utlänningslagen från 1927 fick en giltighetstid på
fem år, och 1932 förlängdes den ytterligare fem år.
En ny utlänningslag instiftades 1954, och den kom med en del ändringar att gälla till den 30 juni 1980. Rasismen från tidigare perioder var
borta i 1954 års utlänningslag,28 och på invandringskontrollens område
representerade den en liberalisering jämfört med föregångarna från 1930och 1940-talen. Bakom den nya lagen fanns bl.a. en strävan att ”undanröja hindren för det fria folkutbytet”.29 Som vi ska se i senare kapitel levde
detta invandringsliberala idéklimat vidare under 1960-talet, men det kom
också att utmanas av viktiga politiska aktörer.
–––––––––
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3.3 Arbetstillståndsansökningarna
Arbetstillstånden meddelades av den centrala utlänningsmyndigheten,
som 1944–1969 var Statens utlänningskommission och 1969–2000 Statens invandrarverk. Den centrala utlänningsmyndigheten kunde bemyndiga länsarbetsnämnderna och polismyndigheterna att ta emot och bifalla
ansökningar om arbetstillstånd, men inte avslå dem. I arbetstillståndsärenden inhämtades alltid yttrande från arbetsmarknadsmyndigheterna,
såvida det inte fanns skäl att genast avslå en ansökan.30 I praktiken var det
arbetsmarknadsmyndigheterna som hade det avgörande inflytandet på arbetstillståndsgivningen, eftersom utlänningskommissionen så gott som
alltid följde dess yttrande.31
Förstagångsansökningar om arbetstillstånd avgjordes som regel centralt av utlänningskommissionen efter remiss till AMS. Skälet till denna
centralisering var att möjliggöra att bedömningen av förstagångstillstånd
skedde efter enhetliga normer. De arbetsmarknadspolitiska motiven var,
enligt AMS cirkulär från 1954, ”att det vid avgörandet om vederbörande
utlänningar överhuvudtaget skall släppas in på den svenska arbetsmarknaden eller ej, är nödvändigt att taga hänsyn även till andra faktorer än
dem, som framkommer vid den lokala och fackliga remissbehandlingen”.32 Det kunde t.ex. vara frågan om att det i en del av Sverige förelåg en
arbetskraftsbrist, som motiverade en rekrytering av utländsk arbetskraft,
medan det i en annan del rådde arbetslöshet inom samma yrke, vilket
kunde vara ett skäl att förhindra en rekrytering. En av AMS uppgifter var
således att ta tillvara ”riksintressena”. I tillvaratagandet av ”riksintressena” ingick också att se till att liknande fall behandlades enhetligt. Det
hade nämligen visat sig att skillnaderna mellan olika länsarbetsnämnders
uppfattning om så gott som identiska fall ofta var relativt stora. Denna utjämning av olika uppfattningar var särskilt viktig på grund av ”att ett arbetstillstånd inte är bundet till en bestämd arbetsplats och endast i undantagsfall är begränsat till ett geografiskt område”.33 AMS försökte också
ofta göra en lämplig avvägning mellan olika ståndpunkter, när t.ex. en
länsarbetsnämnd tillstyrkt en ansökan om arbetstillstånd medan den fackliga organisationen intagit en mer restriktiv hållning.34
Vissa ansökningar om arbetstillstånd var undantagna från arbetsmarknadsmyndigheternas i övriga fall obligatoriska prövning. Detta gällde
bl.a. vissa arbetstillståndsskyldiga flyktinggrupper, en del anknytningsinvandrare samt utländska medborgare som varit bosatta eller arbetat i Sve–––––––––
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rige en längre tid. Dessa ansökningar kunde avgöras utan någon remiss
till AMS eller länsarbetsnämnderna.35
Vid förstagångsansökningar om arbetstillstånd hade länsarbetsnämnderna till uppgift att bl.a. göra en utredning av det lokala arbetsmarknadsläget inom det yrke som avsågs, kontrollera att de sökande utländska arbetarna hade de nödvändiga kvalifikationerna för anställningen och att de
inte erbjöds lägre löner eller sämre arbetsvillkor än den svenska arbetskraften. Vid alla förstagångsansökningar om arbetstillstånd inhämtades
vidare yttrande från den berörda fackliga organisationen. I vissa fall var
det den lokala fackföreningen som skulle yttra sig, och i så fall var det
länsarbetsnämnderna som inhämtade detta yttrande. Länsarbetsnämnderna skulle också lämna ett eget yttrande över ansökningen, om man avstyrkte eller tillstyrkte den.36 För att arbetstillstånd skulle beviljas var det
särskilt viktigt att den utländske arbetaren erbjöds samma lönevillkor som
motsvarande svensk arbetskraft. Om inte detta krav uppfylldes avslogs
alltid ansökningen.37
De beskrivna reglerna för beviljande av förstagångstillstånd härrör från
år 1954, och de kom i sina huvuddrag att bestå under 1960-talet och början av 1970-talet. En förändring man kan peka på är att det under andra
halvan av 1960-talet och början av 1970-talet blev allt viktigare att invandrarnas boende var löst på ett tillfredsställande sätt innan arbetstillstånd beviljades.38 En annan viktig ändring skedde, som nämnts, år 1967,
då utländska medborgare inte fick resa in och påbörja en anställning i
Sverige förrän de beviljats arbetstillstånd. Denna centrala regeländring
diskuteras i ett senare kapitel, eftersom den syftade till en ökad kontroll
av Sveriges gränser.
Fortsatta arbetstillstånd
Vid ansökningar om fortsatt arbetstillstånd inom såväl samma som annat
yrkesområde var det som regel länsarbetsnämnderna som gjorde de arbetsmarknadsmässiga bedömningarna. Länsarbetsnämndernas yttrande
över dessa ansökningar betraktades i regel som slutgiltiga vad gällde arbetsmarknadsmyndigheternas befattning med dem.39
Den arbetsmarknadsmässiga prövningen av ansökningar om förlängt
arbetstillstånd inom samma yrkesområde var mindre omfattande än när
ansökningarna gällde förstagångstillstånd. Principen här var att fortsatta
arbetstillstånd inom samma yrkesområde fick avstyrkas enbart om det
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skett en påtaglig sysselsättningsförsämring inom yrkesområdet som ansökan gällde. Vid ansökningar om fortsatt arbetstillstånd inom samma yrke
kontrollerades som regel inte heller de utländska medborgarnas löne- och
arbetsvillkor. Enligt AMS föreskrifter till länsarbetsnämnderna räckte det
med att dessa undersöktes när arbetstillstånd beviljades första gången.
Man utgick från att de utländska arbetarna lärt känna de normer som
gällde på den svenska arbetsmarknaden, och att de därmed knappast accepterade en löneförsämring. Det förutsattes också att de utländska arbetarna blivit medlemmar i en fackförening, samt att fackföreningarna bevakade deras rättigheter.40
När utländska medborgare vistats i Sverige i två år upphörde de arbetsmarknadsmässiga bedömningarna av deras ansökningar om förlängt
arbetstillstånd inom samma yrkesområde. Dessa bedömningar gjordes
alltså bara av ansökningar från invandrare som vistats i Sverige i mindre
än två år.41 Redan efter att en utländsk medborgare varit anställd i Sverige
i ett år skedde emellertid vissa lättnader i kraven från arbetsmarknadsmyndigheterna. Skälet till detta var att utländska medborgare som arbetat
inom svenskt näringsliv permanent i minst ett år var berättigade till arbetslöshetshjälp enligt samma regler som svenska arbetslösa. Ansökningar från utländska medborgare som blivit permitterade och som kvalificerat sig för stöd från en arbetslöshetskassa skulle därför tillstyrkas av
länsarbetsnämnderna så att det inte lades några onödiga hinder i vägen för
invandraren att påbörja ett nytt arbete så snabbt som möjligt.42
De arbetsmarknadsmässiga bedömningarna av ansökningar om fortsatt
arbetstillstånd gjordes, som nämnts, i regel av länsarbetsnämnderna, och
inte centralt av AMS. Det fanns dock ett undantag från denna regel, och
den gällde ansökningar från personer som fått arbetstillstånd för att utföra
kortvariga arbeten, som säsongsarbetare, artister, praktikanter och vissa
specialarbetare. Dessa kategorier fick ett s.k. A-tillstånd, vilket innebar
att de inte betraktades som ”presumtiva invandringsfall” av myndigheterna. Ansökningar om fortsatta arbetstillstånd från dessa kategorier skulle
istället avgöras centralt av utlänningskommissionen och AMS.
Möjligheterna att byta yrke
Yrkesbegränsningen i arbetstillstånden uteslöt inte att arbetskraftsinvandrarna kunde byta yrke, d.v.s. ansöka om ändring av sitt arbetstillstånd till
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annat yrkesområde. Arbetsmarknadsmyndigheternas regler var i dessa
fall strängare än om ansökan bara gällde förlängning av arbetstillstånd
inom samma yrke. Till viss del gällde samma krav som när arbetstillstånd
söktes första gången. Länsarbetsnämnderna skulle bl.a. kontrollera att det
inte skedde någon underbetalning av den utländske arbetaren, och att
denna var kvalificerad för det arbete som ansökan avsåg. Innan en ansökan om ändring av arbetstillståndet till annat yrke kunde beviljas skulle
vidare följande omständigheter undersökas: Arbetsmarknadsläget inom
det yrkesområde som ansökan gällde skulle, enligt AMS föreskrifter till
länsarbetsnämnderna, för det första, vara av sådant slag att utlänningens
anställning kunde anses som önskvärd och lämplig. Länsarbetsnämnderna
skulle också ta hänsyn till hur många utländska medborgare som redan
var anställda på företaget ifråga. Om antalet utländska medborgare var
påfallande högt på ett större företag (över 25 procent) skulle den lokala
fackföreningen få tillfälle att yttra sig även över en ansökan om ändring
av arbetstillståndet till annat yrke. Om den ansökande utländske medborgaren arbetat mindre än två år inom det yrkesområde hon fick arbetstillstånd för första gången skulle det, enligt AMS föreskrifter, för det andra,
finnas en välgrundad anledning för skifte av yrkesområde. Som skäl för
avsteg från denna regel om två års arbete kunde accepteras bl.a. att efterfrågan på arbetskraft inom det ursprungliga yrkesområdet sjunkit betydligt, ”att från samhällelig nyttosynpunkt den nya anställningen är att betrakta som mera angelägen att få besatt än den plats, utlänningen lämnar,
eller att det med hänsyn till utlänningens speciella kvalifikationer inom
den nya yrkesgrenen kan anses önskvärt, att anställningsbytet kommer till
stånd”. Utländska arbetare som inte hade någon speciell utbildning kunde
emellertid – trots att kravet på två års arbete inte uppfyllts – få tillstånd
att byta yrke i den mån det bedömdes lämpligt från arbetsmarknadssynpunkt. Vissa undantag från regeln om två års arbete fanns också, som
ovan, för personer som varit permanent anställda i svenskt näringsliv i
minst ett år och som under denna tid kvalificerat sig för arbetslöshetshjälp. Om dessa blev arbetslösa och sökte arbetslöshetshjälp eller arbetslöshetsunderstöd, skulle länsarbetsnämnderna tillstyrka arbetstillstånd,
trots att alla villkor för att få ändra arbetstillståndet till annat yrke inte
uppfyllts.43
Arbetstillstånden beviljades ibland med möjlighet till s.k. yrkestillägg.
Det innebar att arbetskraftsinvandraren fick ta arbete även inom ett annat
yrke än det arbetstillståndet gällde, vilket anvisades av AMS eller länsarbetsnämnden. Sådana arbetstillstånd var kompletterade med följande
klausul: ”Gäller för arbetsanställning såsom --- eller inom annat av
Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnd anvisat yrke.”44
Yrkestilläggsförfarandet motiverades bl.a. med att det var speciellt värdefullt när det gällde att snabbt omplacera utländska medborgare som blivit
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arbetslösa och som inte kunde finna en anställning inom sitt tidigare
yrke.45
En utländsk medborgare som fått yrkestilläggsklausul i sitt arbetstillstånd och som arbetsförmedlingen avsåg att anvisa en anställning inom
ett annat yrkesområde än det arbetstillståndet omfattade, kunde med arbetsförmedlingens hjälp få yrkestillägg. Arbetsförmedlingen skulle i sådana fall först undersöka om invandraren uppfyllde de villkor för ändring
av arbetstillstånd till annat yrke som redovisats ovan. Ärendet vidarebefordrades därefter till länsarbetsnämnden som beslutade i ärendet.46
Arbetsmarknadsmyndigheterna lade inga större hinder i vägen för företag som ville använda utländska medborgare för arbetsuppgifter som inte
täcktes av deras arbetstillstånd, men som var närbesläktade. Det kunde
t.ex. vara frågan om en immigrant med arbetstillstånd som filare, vilken
företagsledningen ville använda som svarvare. I sådana fall medverkade
länsarbetsnämnderna som regel till att utländska arbetare vid företaget
fick arbetstillstånd eller yrkestillägg som innefattade hela den tillverkningsgren som de var utbildade för. Företaget kunde därmed göra omplaceringarna utan att de utländska arbetarna behövde ansöka om att få sina
arbetstillstånd ändrade. Tillstånden fick dock, enligt AMS föreskrifter,
inte ges vidare omfattning än nödvändigt.47
Arbetstillståndsbefrielse i restaurangbranschen
I mitten av 1960-talet avskaffades tillfälligt kravet på arbetstillstånd för
vissa arbeten inom restaurangbranschen. Enligt utlänningskungörelsen
kunde myndigheterna befria utländska medborgare som inte var viseringsskyldiga från kravet på arbetstillstånd om de saknade medel att försörja sig på annat sätt än genom arbetsanställning. Med stöd av denna bestämmelse bemyndigades polismyndigheterna den 11 december 1964 att
upphäva arbetstillståndsskyldigheten för viseringsfria utländska medborgare inom yrkena diskare och köksbiträde under den viseringsbefriade perioden. Inom dessa två yrken behövde alltså vissa utländska medborgargrupper inte ha arbetstillstånd under den viseringsfria tiden. När de blev
skyldiga att ha uppehållstillstånd, vanligtvis 3 månader efter inresedagen,
blev de emellertid också skyldiga att ha arbetstillstånd för arbete som diskare och köksbiträde.48
Den 16 mars 1966 upphävdes dock befrielsen från arbetstillståndsskyldigheten för vissa anställningar inom restaurangbranschen, och detta verkar ha skett på initiativ från AMS. Även för arbete som diskare och köksbiträde krävdes således hädanefter arbetstillstånd. Denna skärpning av ar–––––––––
45

AMS cirkulärmeddelande U:5/1967.
Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens cirkulär U:1, den 11 nov. 1954.
47
Ibid.
48
Statens utlänningskommissions arkiv, Kanslibyrån: Pleniprotokoll, vol. A1A: 6, (bilaga till protokoll den 6 april 1965); se även bilagan till AMS cirkulärmeddelande U:5/1965.
46

72

betstillståndsreglerna var ett led i försöken att få till stånd en reglerad invandring under år 1966 (se vidare kap. 5).49

3.4 En jämförelse mellan ”galizierimporten” och
efterkrigstidens arbetskraftsinvandring
Under mellankrigstiden, när den första svenska utlänningslagen instiftades, var syftet med bestämmelserna om arbetstillstånd att bevara den
svenska arbetsmarknaden åt inhemsk arbetskraft. Detta var ett huvudsakligt syfte även i förarbetet till 1954 års utlänningslag. Dessutom hade det
1954 tillkommit ytterligare ett syfte, nämligen att reglera tillströmningen
av utländsk arbetskraft och leda den till de yrkesområden där den bäst
behövdes. När den statliga utlänningsutredningen utgav sitt andra betänkande år 1967 hade betoningen i motiveringen av arbetstillståndsskyldigheten definitivt förflyttat sig. Ingenting sägs längre om att bevara den
svenska arbetsmarknaden åt inhemsk arbetskraft utan syftet är framför
allt att reglera tillströmningen av utländsk arbetskraft till landet och leda
den till de områden där den bäst behövs. Något år senare motiverades yrkesbegränsningen av arbetstillstånden med att den gjorde det möjligt att
kontrollera tillströmningen av utländsk arbetskraft till de mest osäkra yrkesområdena, och därmed kunde den bidra till att immigranter och inhemsk befolkning levde på samma standard.50 Kravet på arbetstillstånd
kan således användas på flera sätt, och det är inget märkligt med det. Jag
kan påminna om vad Nietzsche sade för över hundra år sedan:
[Det finns] ifråga om all slags historia ingen viktigare sats än den man
med sådan möda kommit fram till – eller som man verkligen borde ha
kämpat sig fram till – nämligen att orsaken till någontings uppkomst
och den slutliga nyttan, den faktiska användningen av detta något och
inordnandet av det i ett system av ändamål, är saker som toto coelo
ligger på skilda håll; att något förhandenvarande, något som redan
kommit till stånd, alltid på nytt tas i bruk för nya ändamål av en eller
annan överlägsen makt, tas i beslag och utnyttjas för nya syften.51

Nietzsche visade med en sådan metod hur motiveringarna av straffet, dess
syfte och mening, förändrats, medan själva ”bruket, akten, ’dramat’, en
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visst strängt reglerad följd av procedurer” varit relativt beständiga.52 När
det gäller arbetstillståndsskyldigheten finns ett mer begränsat antal användningssätt. Den kan användas för att skydda en nationell arbetsmarknad, och därmed stänga ute potentiella konkurrenter om arbetstillfällena. I
detta avseende är den ett bra exempel på vad Max Weber kallade ”social
stängning”.53 Den kan också användas för att styra utländska medborgare
till vissa delar av en nationell arbetsmarknad och hålla dem kvar i denna
position. Detta sätt att använda arbetstillståndskyldigheten leder, enligt
Robert Miles och andra, till att det skapas en kategori av ofria arbetare,
som kan kallas kontraktmigranter. Det är en kategori som inte helt passar
in i den utveckling av kapitalismen som Marx förutspådde. Man kan anta
att den förstnämnda motiveringen är vanligare när det råder knapphet på
arbete, medan den andra används vid högkonjunkturer och när utländska
medborgare betraktas som ett välbehövligt tillskott av arbetskraft.
När Robert Miles och andra hävdar att arbetskraftsimmigranterna från
medelhavsområdet var en slags ofria lönearbetare kontrasteras detta mot
det fria lönearbetet, som är kapitalismens idealtyp eller betraktas som det
normala i den utvecklade kapitalismen. Det har emellertid alltid funnits
avvikelser från denna idealtyp i form av t.ex. hembiträden och i Sverige
de gamla statarna. De ofria inslagen i arbetskraftsmigranternas arbetssituation var emellertid inte några mindre avvikelser från en generell norm,
utan de infördes ungefär samtidigt i flera av kapitalismens kärnländer och
de omfattade miljontals människor; de upprätthölls av staten och var legitimerade i lagar och förordningar. De kan inte avfärdas med att det fria
lönearbetet är en idealtyp och att den reellt existerande kapitalismen alltid
innefattar mer eller mindre ofria arbetsformer, och att bindningar av migranterna därmed var något normalt, utan behov av analys och förklaring.
I detta kapitel har undersökts i vad mån arbetskraftsmigranterna från
Sydeuropa var kontraktmigranter och en slags ofria lönearbetare.
Miles teori om det ofria migrantarbetet får visst stöd, men den medför
som generell teori också vissa problem när den används i en svensk kontext. Miles skiljer mellan ofritt lönearbete och ofritt arbete som inte är lönearbete, som slaveri och livegenskap. Det är en nödvändig distinktion.
De utomnordiska arbetarnas ställning på den svenska arbetsmarknaden
hade mer gemensamt med det fria lönearbetet än med slaveriet i de europeiska kolonierna. En jämförelse med rekryteringen av ”galizier” till de
sydsvenska storjordbruken och Ifö kaolinbruk i Bromölla i början av
1900-talet är emellertid rimlig, och den pekar på både likheter och skillnader. En viktig skillnad är att i grekernas och jugoslavernas fall fanns
inget liknande det kontrakt som arbetarna från Galizien skrev på, vilket
band dem till en viss arbetsplats i Sverige. Under efterkrigsperioden fanns
visserligen ett kontraktmigrantelement i den mening att den utländske
medborgaren ingick en överenskommelse med ett svenskt företag om en
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anställning som låg till grund för en ansökan om arbetstillstånd, men jugoslaverna och grekerna var inte bundna av överenskommelsen när de
påbörjat sina anställningar i Sverige och beviljats arbetstillstånd. Efterkrigsperiodens arbetskraftsimmigranter var fria att byta arbetsplats inom
det yrke arbetstillståndet omfattade, och de hade rätt att lämna Sverige
utan att utsättas för några sanktioner. Sådana möjligheter fanns inte för
”galizierna” – om de bröt sitt kontrakt innan det gått ut förlorade de en
del av lönen.54
Den omfattande statliga inblandningen i arbetskraftsimmigrationerna
under efterkrigsperioden skapade ett skydd mot en ojämlik behandling
vad gäller löner och arbetsförhållande, vilket ska förstås mot bakgrund av
fackföreningsrörelsens starka inflytande vid denna tid. Som vi sett beviljades inte arbetstillstånd om de utländska arbetarna erbjöds lägre löner eller sämre arbetsvillkor än den svenska arbetskraften. Något sådant skydd
fanns inte för arbetarna från Galizien. Vid Ifö-fabriken i Bromölla var
dessa förpliktigade att arbeta en till två timmar mer per dygn än motsvarande svenska och tyska arbetare. Som Lars Olsson skriver var särbehandlingen av arbetarna från Galizien ”för säkerhets skull inskriven i arbetskontraktet”.55
Även om efterkrigsperiodens arbetskraftsinvandrare kan betraktas som
en slags ofria arbetare i det avseende att de bara fick sälja sin arbetskraft i
en viss sektor av arbetsmarknaden, var de formellt sett lönearbetare. På
samma sätt som svenska arbetare fick de en lön i pengar i utbyte mot att
de gav upp kontrollen över sin arbetskraft en viss tid. Något annat var
inte politiskt möjligt i Sverige vid denna tid. De hade också möjlighet att
byta yrke om det t.ex. rådde arbetslöshet i det ursprungliga yrket. Arbetarna från Galizien fick däremot en del av sin lön i natura i form av bostad och färdiglagad mat. Bostaden var dessutom ofta en trångbodd länga
av dålig kvalité, och på samma vis som statarnas var den direkt knuten till
arbetet: om inte arbetaren fullgjorde sin del av kontraktet väntade vräkning ”genom offentlig myndighet”.56
Det är således vid migration till en särskild politisk-juridisk position,
där individen inte har rätt att sälja sin arbetskraft till vem han önskar, som
vi kan beteckna arbetskraftsimmigranter som ofria lönearbetare. Denna
särskilda position kunde skapas genom att den utländske medborgaren
ingick ett kontrakt för arbete på en viss arbetsplats eller för en viss arbetsgivare under en bestämd tidsperiod, men också genom att juridiska
bestämmelser begränsade den utländske arbetarens rörlighet till en viss
sektor av arbetsmarknaden, och exkluderade honom/henne från andra
sektorer. I det senare fallet krävdes ett anställningserbjudande för att immigranten skulle få tillträde till sektorn av arbetsmarknaden ifråga. Om
denna position reglerades genom ett skriftligt avtal med arbetsgivaren el–––––––––
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Lars Olsson, ”’Det var bara galizer i kaolinen...’”, 282.
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ler reglerades av staten är av sekundär betydelse. Under efterkrigsperioden var det staten som reglerade förhållandet mellan de utomnordiska arbetarna och köparna av deras arbetskraft, och som därmed upprätthöll de
ofria dragen i migranternas arbetssituation. Arbetarna från Galizien rekryterades innan den första svenska utlänningslagen instiftades år 1927, och i
deras fall inskränktes statens roll till att garantera att innehållet i det ingångna kontraktet uppfylldes. I denna mening kan efterkrigsperiodens
immigranter från Jugoslavien och Grekland betraktas som en form av
ofria lönearbetare fram till åtminstone 1967. Däremot är det besvärligare
att betrakta dem som kontraktmigranter. Det är visserligen möjligt att
vidga definitionen av begreppet, och det skulle då kunna omfatta även efterkrigsperiodens arbetskraftsinvandrare i Sverige. Termen ”kontrakt”
behöver inte förstås bokstavligt som skriftligt avtal. Ordet har en vidare
betydelse i engelskan, även om skriftligt avtal tillhör dess ursprungliga
betydelse i migrationssammanhang. Överenskommelsen mellan ett
svenskt företag och en utländsk medborgare om en anställning i Sverige
var i denna mening ett kontrakt. Överenskommelsen låg till grund för en
ansökan om arbetstillstånd, och den gjorde det möjligt för den utländske
medborgaren att invandra till Sverige. Det finns emellertid inga starka
skäl till att vidga begreppet på detta sätt. Vi behöver inte begreppet i den
fortsatta framställningen, utan det är bättre att det begränsas till ”galizierimporten” och liknande fall där immigranter är bundna till en viss arbetsplats.
Miles teori om det ofria migrantarbetet är alltså inte oproblematisk när
den överförs till en svensk kontext. Att den trots dessa svårigheter tillför
något till den svenska diskussionen om arbetskraftsinvandringen beror på
två förhållanden: För det första riktar begreppet om ofritt lönearbete
uppmärksamheten mot viktiga drag i migranternas situation, som begränsningarna av deras arbetsmarknadsrörlighet och de viktiga förändringar som denna ställning genomgick under andra halvan av 1960-talet
(se kap. 6). För det andra utgör Sverige, enligt min mening, inte ett särfall
i förhållande till andra stater som importerade arbetskraft från medelhavsområdet. Rekryteringen av arbetskraft från medelhavsområdet till
Västtyskland, Schweiz, Nederländerna och Sverige m.fl. länder var en del
av samma generella process av industriell expansion och ökad arbetskraftsefterfrågan som inte kunde tillgodoses innanför nationalstatens
gränser. Det fanns visserligen viktiga skillnader i hur dessa stater hanterade invandrarna, som att arbetstillstånden i en del stater band de utländska arbetarna till en viss arbetsplats, men detta var, menar jag, en skillnad i
grader och inte i art.
År 1967 genomgår den svenska invandringspolitiken viktiga förändringar. En konsekvens är att utomnordiska arbetskraftsimmigranter får en
friare ställning på den svenska arbetsmarknaden, och det blir därför svårare att benämna dem ofria lönearbetare från denna tidpunkt. Vi ska nu
övergå till att undersöka hur och varför dessa reformer kom till stånd. En
viktig bakgrund var den oreglerade invandringen från Sydeuropa i mitten
av 1960-talet.
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4. Den oreglerade
invandringen 1960–1966
Utlänningslagstiftningen från år 1954 var på många sätt en liberal lagstiftning jämfört med föregångarna från 1930- och 1940-talen. Den tillät
ett system där viseringsbefriade utländska medborgare reste in i Sverige
som turister och därefter sökte arbete. När de fått ett anställningserbjudande kunde de ansöka om arbetstillstånd. Detta system kallas av Lundh
och Ohlsson för turistinvandringen.1 Tomas Hammar kallar det för ett laissez-fairesystem,2 och det möjliggjorde under 1960-talet en kraftigt ökad
invandring från icke-nordiska länder, framför allt Jugoslavien och Grekland. Under åren 1960–1963 invandrade i genomsnitt 23 900 utländska
medborgare per år; toppnivån nåddes 1961 då 26 600 utländska medborgare invandrade (se tabell 4.1). År 1964 ökade invandringen till 34 900
personer, och år 1965 till 46 500 personer. Invandringen fortsatte att ligga
på denna höga nivå år 1966, trots en ekonomisk lågkonjunktur i Sverige.
Den ökade invandringen från Sydeuropa utsatte arbetstillståndsreglerna
för ett stort tryck. Av vissa aktörer upplevdes denna invandring som så
problematisk att regeringen såg sig tvingad att skärpa invandringskontrollen 1966–1967. I de följande två kapitlen diskuteras det skeende som ledde fram till en skärpning av invandringskontrollen 1967. Jag vill betona
AMS och fackföreningsrörelsens roll i detta skeende.

–––––––––
1
2

Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 60–64.
Tomas Hammar, ”Sweden”, 44.
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Tabell 4.1: In- och utvandring av utländska medborgare åren 1960–1967.
År

Invandring

Utvandring

Nettoinvandring

1960

23 209

10 494

12 715

1961

26 604

10 854

15 750

1962

22 165

10 861

11 304

1963

23 791

10 813

12 978

1964

34 933

11 074

23 859

1965

46 528

11 349

35 179

1966

43 874

14 445

29 429

1967

27 075

14 529

12 546

Källa: SOU 1967: 18, tab. 2.3; SOU 1974: 69, tab. 2.1.
Lika betydelsefull som ökningen av invandringen var en förändrad nationell sammansättning i migrationsströmmarna till Sverige. Under perioden
1951–1960 kom över 60 procent av invandrarna från övriga nordiska länder, framför allt Finland. I mitten av 1960-talet sjönk denna andel till under 50 procent. Istället växte immigrationen från Jugoslavien och Grekland. År 1966 kom ca. 35 procent av de nyanlända invandrarna från Finland, och ca. 12 procent från Norge och Danmark. Samma år kom ca. 16
procent av de nyanlända från Jugoslavien och ca. sex procent från Grekland. Jugoslaverna var, efter finländarna, den största gruppen i migrationsströmmarna till Sverige 1965–1967.3
Det är inte svårt att inse att det nya invandringsmönstret ledde till betydelsefulla förändringar av antalet anställda utländska medborgare i
svenskt arbetsliv. Problemet är att det inte finns någon säker statistik över
förändringarna dessa år. Den statistik som brukar användas, arbetsanmälningsstatistiken, är nämligen behäftad med väsentliga brister. Detta beror
framför allt på att företagen inte alltid fullgjorde sin skyldighet att anmäla
och avanmäla anställda utländska medborgare.4 Det var t.ex. en utbredd
uppfattning bland företagen att nordiska medborgare inte behövde arbetsanmälas.5 Vi kan därför bara använda arbetsanmälningsstatistiken för en
–––––––––
3

Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 66; SOU 1974: 69,
Invandrarutredningen 3, figur 2.3.
4
SOU 1974: 69, Invandrarutredningen 3, s. 99.
5
”PM angående bibehållande av systemet med arbetsgivaranmälningar”, Statens invandrarverk,
1972-10-02 i Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Arbetsförmedlingsenheten/utlänningssektionen, vol.
E1A: 3.
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ungefärlig beskrivning av antalet anställda utländska medborgare i mitten
av 1960-talet.
Den 1 oktober 1965 fanns 154 700 arbetsanmälda utländska medborgare i Sverige. Vid samma tidpunkt år 1966 hade antalet stigit till 175 400.
Ökningen bestod av ca. 7 700 nordiska medborgare och 13 000 utomnordiska medborgare.6 De nationaliteter som ökade starkast redovisas i tabell
4.2, som visar att antalet jugoslaver i arbetslivet ökade mer än finländarna
under 1965–1966, men detta är svårt att lita på. Det var, som nämnts,
vanligt att företagen inte kände till att även nordiska medborgare skulle
arbetsanmälas, och det kan vara en del av förklaringen till den relativt
svaga ökningen av finländarna. Den registrerade ökningen av utomnordiska medborgare verkar ha större tillförlitlighet. Ökningen av antalet arbetsanmälda jugoslaver är dramatisk. Den 1 oktober 1965 var 5 200 jugoslaver arbetsanmälda, och ett år senare hade antalet stigit till 11 900. De
arbetsanmälda grekerna ökade från 3 200 till 5 500 under perioden, och
det utgjorde, som väntat, den tredje största ökningen. Även de arbetsanmälda turkarna ökade kraftigt, men totalt sett var deras ökning mindre än
italienarnas.
Tabell 4.2: Arbetsanmälda utländska medborgare den 1 okt. 1965 och
den 1 okt. 1966: Nationaliteter som ökade mest.
1.10.1965

1.10.1966

Ökning

Jugoslaver

5 215

11 927

6 712

Finländare

66 761

72 811

6 050

Greker

3 224

5 532

2 308

Norrmän

12 222

13 377

1 155

Italienare

4 944

5 763

819

Danskar

18 845

19 379

534

793

1 320

527

Spanjorer

2 846

3 223

377

Britter

1 854

2 145

291

Tyskar

16 834

17 103

269

Österrikare

4 430

4 648

218

Turkar

Källa: ”Organiserad invandring av utländsk arbetskraft”, Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: vol. EVe: 13.
–––––––––
6

SOU 1967: 18, Invandringen, tabell 2.13.
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4.1 Reaktioner på den ökade invandringen
Det var under andra halvan av 1965 som invandringen från Jugoslavien,
Grekland och Turkiet började öka markant. Immigranterna reste ofta in i
Sverige utan att ha arbetstillstånd och utan att i förväg ha ordnat arbete
och bostad. Detta ställde till en del besvär för de svenska myndigheterna.
I normala fall tog det en viss tid efter ankomsten att ordna arbete och arbetstillstånd, och många av dessa invandrare saknade medel att försörja
sig under väntetiden. En del blev direkt nödställda, och myndigheterna
verkar i denna situation ha sett sig tvingade att agera. För att ge dessa
immigranter möjlighet att så fort som möjligt påbörja de arbeten som arbetsförmedlingen anvisade dem bemyndigade utlänningskommissionen
den 2 november 1965 polismyndigheterna att utfärda provisoriska arbetstillstånd efter tillstyrkan från länsarbetsnämnden. Detta var ett initiativ
från AMS.7 De provisoriska arbetstillstånden gällde under den tid som det
tog att pröva den normala ansökan om arbetstillstånd, och deras giltighetstid fick inte överskrida två månader.8 Bemyndigandet gällde alla utomnordiska medborgare som rest in i Sverige t.o.m. den 25 november
1965; utomnordiska medborgare som anlänt till Sverige efter detta datum
kunde alltså inte få provisoriskt arbetstillstånd. Den 31 december hade 3
031 provisoriska arbetstillstånd beviljats; dessa hade alltså anlänt t.o.m.
25 november.9
Skapandet av provisoriska arbetstillstånd fick vissa konsekvenser som
svenska myndigheter inte hade räknat med. Den 16 november 1965 rapporterade den jugoslaviska tidningen ”Politika” om de provisoriska arbetstillstånden och att de kunde beviljas fram till den 25 november. Sannolikt ledde artikeln i ”Politika” till att invandringen från Jugoslavien tillfälligt ökade under några dagar i november; kulmen nåddes den 23 november – två dagar innan provisoriet upphörde – då uppemot 180 jugoslaver reste in i Sverige via Trelleborg. Fyra dagar senare, den 29 november, reste enbart ca. 10 jugoslaver in i Sverige genom denna ort.10 Utifrån
de kunskaper som AMS och utlänningskommissionen besatt var skapandet av provisoriska arbetstillstånd förmodligen en välkalkylerad åtgärd.
Den fick emellertid den paradoxala följden att den i viss mån förstärkte
de problem som den var avsedd att lösa, nämligen att sydeuropéer reste in
i Sverige utan att först ha ordnat arbete och bostad och de sociala problem
som detta förde med sig. De provisoriska arbetstillstånden gav visserligen
större möjligheter att hantera dessa problem, men de ledde samtidigt till
en tillfällig ökning av den oreglerade individuella invandringen, och det
–––––––––
7

”VPM angående invandringen av utländsk arbetskraft” i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv:
Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
8
AMS cirkulärmeddelande U:14/1965.
9
”VPM angående invandringen av utländsk arbetskraft” i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv:
Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
10
Skrivelse från informationskontoret i Belgrad den 1 december 1965, i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
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var knappast vad svenska myndigheter önskade sig. Att man inte kunde
förutse detta berodde sannolikt på att en viktig variabel saknades i kalkylen, nämligen de potentiella migranterna i Jugoslavien och andra sydeuropeiska utvandringsländer. Händelsen visar med all klarhet att om potentiella migranter besitter information om en förändring i ett lands invandringsregler så reagerar de på denna.
Trots skapandet av provisoriska arbetstillstånd fick arbetsförmedlingarna det svårt att omedelbart arbetsplacera alla de nyinvandrade, och den
tillfälliga ökningen av invandringen i november 1965 gjorde inte saken
enklare. Det viktigaste skälet till svårigheterna verkar ha varit att arbetsförmedlingarna generellt ansåg att bostadsfrågan skulle vara löst innan
det kunde bli frågan om arbetsplacering. En del immigranter fick hjälp av
släktingar eller vänner under väntetiden, medan andra togs om hand av
AMS i särskilda mottagningsförläggningar. Upprättandet av mottagningsförläggningar innebar att socialvården kunde avlastas på de platser där de
medellösa immigranterna befann sig. Det fanns 17 sådana förläggningar i
Sverige, och under år 1965 placerades ca. 1 900 utländska medborgare i
dem. Även under år 1966 placerades ett stort antal utländska medborgare
i mottagningsförläggningar; de flesta var jugoslaver.11
Arbetstillståndsgivningen förenklades för de utländska medborgare
som befann sig i mottagningsförläggningar. För att dessa invandrare skulle kunna påbörja en anställning så snabbt som möjligt kunde utlänningskommissionen bevilja arbetstillstånd utan en remiss till AMS. I dessa fall
hade AMS generellt tillstyrkt att arbetstillstånd beviljades för en tid av
högst tre månader.12 Det är osäkert när AMS mottagningsförläggningar
slutade att användas för arbetskraftsimmigranter, men det skedde senast
under 1967. I mars 1967 fanns ca. 120 personer kvar i mottagningsförläggningar. Från den 1 mars 1967 skulle utländska medborgare som anlände till Sverige utan medel för sitt uppehälle avvisas istället.13
Ytterligare en reaktion på den stora invandringen från Sydeuropa i mitten av 1960-talet var att inrätta särskilda ”utlänningsavdelningar” vid de
länsarbetsnämnder där det fanns ett sådant behov, vilka skulle tilldelas
den nödvändiga personalen. Länsarbetsnämnderna skulle framför allt försöka finna arbete åt invandrarna. Om immigranterna saknade bostad och
möjlighet att försörja sig skulle de också hjälpa till att ordna en provisorisk inkvartering åt de nyanlända intill dess att de placerats i arbete.
Länsarbetsnämnderna kunde dessutom bekosta resorna i samband med att
dessa immigranter placerades i arbete.14
Utfärdandet av provisoriska arbetstillstånd, skapandet av mottagningsförläggningar och inrättandet av särskilda utlänningsavdelningar vid
–––––––––
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Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk
arbetskraft, vol. EVe: 13, ”VPM angående invandringen av utländsk arbetskraft”, se även PM om
arbetsförmedlingssamarbetet med Jugoslavien 1975-07-04.
12
AMS cirkulärmeddelande U:1/1966.
13
AMS cirkulärmeddelande U:5/1967.
14
AMS cirkulärmeddelande U:14/1965.
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länsarbetsnämnderna var några av de extraordinära åtgärder som myndigheterna tog till för att få kontroll över den omfattande individuella arbetskraftsinvandringen från Sydeuropa i mitten av 1960-talet. Denna invandring betraktades inte till en ringa grad som ett ordningsproblem, som
det inte gick att lösa inom det existerande regelverket från år 1954.
Michel Foucault skriver på ett ställe att ”disciplinen är en antinomadisk
princip”. Ett av de första målen för den disciplinära makten är historiskt
sett att göra icke-bofasta befolkningar bofasta.15 Upprättandet av mottagningsförläggningar under 1965 ges här en sådan tolkning. Det verkar
nämligen ha varit otänkbart att de sydeuropéer som inte kunde finna arbete i Sverige skulle få lov att ströva omkring fritt i landet utan någonstans
att bo.16 Mottagningsförläggningarna inrättades visserligen delvis på
grundval av humanitära skäl: de var i detta perspektiv ett sätt att hjälpa
immigranterna ur en svår situation. Men till dessa humanitära skäl ska
läggas att det sannolikt ansågs olämpligt ur en ordningssynpunkt att det i
Sverige fanns ett stort antal icke-bofasta immigranter av utomnordiskt ursprung; mottagningsförläggningarna var i detta perspektiv en lösning på
de ordningsproblem som immigrationen skapade, och de blev därmed ett
led i en disciplinär maktutövning, som strävade efter att övervaka och
kontrollera arbetskraftsimmigranterna. Ett alternativ för myndigheterna
hade varit att avvisa dessa immigranter från Sverige, och en spännande
fråga är om de någonsin övervägde en sådan åtgärd.
Det går visserligen inte att utesluta att avvisningen var ett alternativ till
att upprätta mottagningsförläggningar, men jag har inte kunnat finna några belägg för att man resonerade i dessa banor. Möjligtvis fanns det juridiska hinder mot ett sådant agerande. Däremot kunde länsarbetsnämnderna bidra till kostnaderna för en återresa till hemlandet för immigranter
som så önskade; de kunde då också få bidrag till uppehället under resan.
En förutsättning för att immigranter skulle kunna få dessa bidrag var att
de saknade medel för sitt uppehälle, och att de, enligt länsarbetsnämndens
uppfattning, inte kunde få något arbete i Sverige.17 Strategin förändrades,
som nämnts, i mars 1967, då utländska medborgare som anlände till Sverige utan medel för sitt uppehälle skulle avvisas. Efter denna tidpunkt
placerades inga utländska medborgare i AMS mottagningsförläggningar.18 Denna förändring återkommer jag till. Det bör dessutom tilläggas att
myndigheternas problem med de bostadslösa sydeuropéerna efter en tid
löstes: de blev antingen bofasta i Sverige, vilket var vad de själva önskade, eller så återvände de till sina hemländer.

–––––––––
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Michel Foucault, Övervakning och straff, 255.
Om det första målet var att ordna ett boende åt dessa immigranter var det andra målet att få ut dem
i arbete så snabbt som möjligt (se ovan).
17
AMS cirkulärmeddelande U:4/1966; AMS cirkulärmeddelande U:9/1966.
18
AMS cirkulärmeddelande U:5/1967.
16
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Tidiga försök att skapa en ”ordnad” invandring
Under hösten 1965 började AMS att agera för att minska omfattningen av
den oreglerade individuella invandringen. Åtgärderna bestod vid denna
tidpunkt framför allt av att försöka sprida information om förhållandena i
Sverige. En bakgrund till detta agerande var uppfattningen i AMS att invandringen borde ”kanaliseras till de orter och arbetsområden där utlänningarna hade de största förutsättningarna att socialt och arbetsmarknadsmässigt kunna anpassas”.19 Exempelvis lämnade AMS regelbundet
uppgifter om arbetsmarknadssituationen och arbetsmöjligheterna i Sverige till pressen i Jugoslavien, Grekland och Turkiet. Vidare uppmanades
jugoslaver, greker och turkar i Sverige, genom cirkulärbrev, program i
lokalradion, tidningsartiklar m.m., att avråda anhöriga i hemlandet från
att resa till Sverige utan att först ha ordnat arbete och bostad. Den viktigaste åtgärden på detta område var dock att upprätta ett informationskontor i Belgrad november 1965. Kontoret var till att börja med förlagt i
svenska ambassadens lokaler, och en av dess uppgifter var att lämna information om arbetsmarknadsförhållandena i Sverige. Informationskontoret mottog fram till januari 1966 i genomsnitt 65 besökare per dag.20 Informationskontoret var en viktig aktör i den kollektiva överföringen av
arbetskraft från Jugoslavien åren runt 1970, och dess roll undersöks mer
noggrant senare (se kap. 7.1).
Fackföreningsrörelsen
Under första halvan av 1960-talet var det en utbredd uppfattning att det
rådde arbetskraftsbrist i Sverige, och från vissa håll förespråkades en invandrarvänlig politik som ett sätt att öka invandringen.21 I den offentliga
debatten förekom i mitten av 1960-talet argument för att ”ett fritt folkutbyte mellan länderna”, och en minskning av de institutionella hindren för
arbetskraftens rörlighet var värdefulla målsättningar.22 Samtidigt började
det höras kritiska röster mot den oreglerade invandringen, bl.a. i fackföreningspressen.23 Under första halvan av 1960-talet växer det inom fackföreningsrörelsen fram en kritik mot den liberala invandringspolitiken
och den oreglerade invandringen. Allt oftare uttrycktes en önskan om att
s.k. inhemska arbetskraftsresurser borde användas istället, t.ex. gifta
kvinnor, äldre och handikappade. Det fanns flera skäl till den hårdnade
inställningen hos fackföreningarna. En kritik som formulerades var att
–––––––––
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”VPM angående invandringen av utländsk arbetskraft” i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv:
Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
20
Ibid.; se även ”Organiserad invandring av utländsk arbetskraft”.
21
Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 64.
22
SOU 1974: 69, Invandrarutredningen 3, 46.
23
Diskussionen i detta avsnitt bygger mycket på Christer Lundh, ”Invandrarna i den svenska modellen – hot eller reserv”. Lundh analyserar hur invandringen behandlades i fackföreningspressen.
Mina studier av fackföreningsrörelsens tidskrifter är begränsad till LO:s tidskrift Fackföreningsrörelsen åren 1965–1967.
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immigranterna utnyttjades av vissa företag. Många immigranter var visserligen yrkesutbildade, men en betydande del av dem som invandrade i
mitten av 1960-talet var lågutbildad arbetskraft som anställdes inom
svenska låglönesektorer, som hotell- och restaurangnäringen och tekoindustrin. Det fanns inom fackföreningsrörelsen en oro för att invandrarna
skulle bilda ett bestående låglöneproletariat.24 Genom att många immigranter hamnade i låglöneyrken bidrog de dessutom, enligt fackföreningsrörelsen, till att bevara föråldrade företagsstrukturer och att hålla liv i företag som annars vore dömda att slås ut. Den oreglerade invandringen
motverkade på detta sätt nödvändiga strukturella förändringar inom
svenskt näringsliv.25
Det hävdades vidare att en stor och oreglerad arbetskraftsimmigration,
som enbart styrdes av företagens efterfrågan på arbetskraft, kunde leda
till betydande samhälleliga problem. Det fanns sedan 1950-talet en ambition att invandrare som anlände till Sverige av arbetsmarknadsskäl skulle
erbjudas arbetsförhållande, boendestandard och social service som motsvarade svenska medborgares. Under 1960-talets första år visade det sig
emellertid att det stundtals kunde vara besvärligt att leva upp till dessa
ambitioner. En stark koncentration av invandrare till ett fåtal företag och
orter gjorde det svårare att erbjuda dem en rimlig boendestandard och social service. Ett annat fackligt argument mot en stor, oreglerad arbetskraftsinvandring var att det kunde leda till konflikter mellan invandrare
och svenskar. Immigranter kunde bli betraktade som konkurrenter om arbetstillfällen och bostäder. Ett allvarligt bekymmer för fackföreningarna
var att utländska medborgare organiserade sig fackligt i lägre grad än
svenskar. 26 Den låga organisationsgraden bland immigrantarbetarna var
tydlig inom hotell- och restaurangbranschen, där fackförbundet ville
tvångsorganisera de nyanlända.27
Invandringen blev ett framträdande ämne i den offentliga debatten under 1960-talet. En vändpunkt verkar ha inträtt i mitten av decenniet, då
intresset för följderna av immigrationen växte.28 Den hårdnande fackliga
kritiken mot den oreglerade invandringen var en del i denna vändning.
Bakgrunden var den ökande invandringen dessa år, från i synnerhet Sydeuropa. Den bidrog till en starkare oro inom fackföreningsrörelsen över
konsekvenserna av invandringen. LO menade bl.a. att den oreglerade ”turistinvandringen” medförde att det växte fram ”utlänningsslum” i flera
större städer, och krävde att den utomnordiska immigrationen reglera–––––––––
24

Christer Lundh, ”Invandrarna i den svenska modellen – hot eller reserv”, 27; se även Gunhild
Kyle, Gästarbeterska i manssamhället, 213 f, 229.
25
”Invandringspolitiken i stöpsleven”, Fackföreningsrörelsen, 45 (1965), s. 220 f; se även Christer
Lundh, ”Invandrarna i den svenska modellen – hot eller reserv”, 27 f.
26
Christer Lundh, ”Invandrarna i den svenska modellen – hot eller reserv”, 28; se även Christer
Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 65.
27
Fackföreningsrörelsen, 45 (1965), s. 21, se även ”Hänsynslöst utnyttjande av utlänningar” i vol. 46
(1966).
28
SOU 1974: 69, Invandrarutredningen 3, s. 46.
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des.29 Ett krav som framfördes var att arbete och bostad ordnades innan
den utländska arbetaren anlände till Sverige. I en ledare i LO:s tidning
”Fackföreningsrörelsen” sommaren 1965 hävdades att enbart ”därigenom
kan vi undvika kaos av det slag som den jugoslaviska invasionen till Sydsverige nyligen höll på att skapa”.30 I en annan ledare påstods att valet
stod mellan ”reglering eller kaos”.31 Detta var sannolikt överdrifter, men
de belyser hur fackföreningsrörelsen uppfattade den oreglerade invandringen. Användningen av metaforer som ”kaos” och ”invasion” kunde
skapa ytterligare offentligt stöd för en skärpning av invandringskontrollen.
I fackföreningspressen rapporterades slutligen om att immigranterna
var hårdare drabbade av arbetslöshet än svenskar: i slutet av 1966 var 3
000 utländska medborgare arbetslösa, och detta motsvarade 15 procent av
hela arbetslösheten.32 En representant för LO drog slutsatsen att det framför allt är immigrantarbetare som ”kommer i kläm i samband med indragningar, rationaliseringar och företagsnedläggelser”. Detta borde man,
enligt skribenten, ha ”i minnet, då man pläderar för öppna gränser”.33

4.2 Konklusion
Invandringen till Sverige ökade kraftigt i mitten av 1960-talet, och samtidigt förändrades den nationella sammansättningen i migrationsströmmarna. Nordbornas andel av immigranterna minskade dessa år, medan invandringen från Jugoslavien, Grekland och i viss mån Turkiet ökade.
Immigranterna från medelhavsområdet reste ofta in i Sverige utan att
först ha ordnat arbete, arbetstillstånd och bostad. Många av dessa invandrare saknade medel att försörja sig i Sverige, och en del blev direkt nödställda när de inte omedelbart kunde finna arbete och bostad. I denna situation började AMS och utlänningskommissionen att agera för att försöka lösa de problem som den oreglerade invandringen förde med sig: det
utfärdades provisoriska arbetstillstånd, det inrättades ”utlänningsavdelningar” vid länsarbetsnämnderna och det skapades mottagningsförläggningar åt de immigranter som inte hade någonstans att bo. Dessa åtgärder
kunde emellertid bara ge tillfälliga lösningar på de problem som myndigheterna stod inför: den oreglerade invandringen av jugoslaviska och grekiska medborgare fortsatte, trots att Sverige gick in i en ekonomisk lågkonjunktur under 1966.
–––––––––
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Christer Lundh, ”Invandrarna i den svenska modellen – hot eller reserv”, 28 f; Christer Lundh &
Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 65–67.
30
”Kring invandringsdebatten”, Fackföreningsrörelsen, 45 (1965), s. 292.
31
”Invandringen – reglering eller kaos”, Fackföreningsrörelsen, 46 (1966), s. 284 f.
32
Christer Lundh, ”Invandrarna i den svenska modellen – hot eller reserv”, 29; Christer Lundh &
Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 67.
33
Lars Ahlvarsson, ”Att fortsätta med oreglerad invandring räcker inte våra resurser till för”, Fackföreningsrörelsen, 46 (1966), s. 371.
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Invandringen blev ett framträdande ämne i den offentliga debatten under 1960-talet. Flera röster förespråkade en invandringsvänlig politik, och
en minskning av hindren för det fria folkutbytet mellan länder. Det invandringsliberala idéklimatet från 1950-talet levde i viktiga avseenden
vidare, men det började också utmanas av betydelsefulla politiska aktörer.
Under den första halvan av 1960-talet växte det inom fackföreningsrörelsen fram en kritik mot de liberala invandringsreglerna. Fackföreningsrörelsen reagerade starkt mot den ökade, oreglerade invandringen. Detta var
i hög grad en kamp för att skydda inhemska arbetare mot lönekonkurrens
och arbetslöshet. Oron inom fackföreningsrörelsen ledde ganska snart till
att LO började agera för en omläggning av svensk invandringspolitik. Vid
sin sida hade man AMS, som också ville se en förändring av invandringspolitiken. I nästa kapitel ska vi se hur denna omläggning skedde och
hur olika aktörer formade den.
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5. En ny invandringspolitik
tar form
Under hösten 1965 fördes viktiga överläggningar om arbetskraftsinvandringen på inrikesdepartementet. Förutom inrikesdepartementets representanter deltog Svenska arbetsgivarföreningen (SAF), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), LO, AMS och utlänningskommissionen. Vid
överläggningarna betonades bl.a. att det inte fick ske en alltför stor koncentration av utländska arbetare till ett fåtal företag och orter. Efter överläggningarna drog inrikesdepartementet upp några riktlinjer för en organiserad överföring av arbetskraft från utlandet.1 En följd av dessa riktlinjer blev att regeringen bemyndigade AMS att under 1966 vidta åtgärder
för att överföra utländsk arbetskraft till Sverige. Innan en rekrytering
skedde skulle en överenskommelse ingås med de berörda fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna om antalet arbetare som skulle
rekryteras, och hur dessa skulle fördelas på olika företag.2
När det gäller frågan om den oreglerade utomnordiska arbetskraftsinvandringen nådde man inte fram till någon enighet vid överläggningarna
på inrikesdepartementet. SAF förutsatte att den oreglerade individuella
arbetskraftsinvandringen fortgick; en satsning på kollektiv överföring av
utländsk arbetskraft betraktade SAF snarast som ett komplement till den
individuella arbetskraftsinvandringen. AMS och LO önskade däremot insatser för att begränsa den oreglerade arbetskraftsinvandringen.3 De regler som inrikesdepartementet fastställde för år 1966 var ett försök att skapa en ordnad eller reglerad immigration. Ifråga om den individuella arbetskraftsinvandringen tillgodosåg de nya reglerna framför allt LO:s och
AMS önskemål. Avsikten var att sätta stopp för den s.k. turistinvandringen, där viseringsbefriade utländska medborgare sökte arbete och arbetstillstånd efter att de anlänt till Sverige. I fortsättningen skulle arbete och
–––––––––
1

”Kommuniké från inrikesdepartementet om organiserad invandring”, den 11 nov. 1965 i Statens utlänningskommissions arkiv, Kanslibyrån: PM och utredningar m.m., 1940-t–1960-t, vol. F8: 2.
2
SOU 1967: 18, s. 186; Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens och rapporter: jugoslaviska invandrare, 1966–1969, vol. EVd: 1.
3
Christer Lundh, ”Invandrarna i den svenska modellen – hot eller reserv?”, 29; Svenska arbetsgivarföreningen, Delägarcirkulär B/1966 i Kungliga Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens
angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 6; se även SAF:s skrivelse till inrikesministern den 20 februari 1967 i Statens utlänningskommissions arkiv, Kanslibyrån, vol. E2:
23.
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arbetstillstånd vara ordnat före ankomsten till Sverige.4 LO skrev i ett
cirkulär till medlemsförbunden att de tidigare reglerna bland annat medfört att de fackliga organisationerna fått ett begränsat inflytande över immigrationen. Den oreglerade individuella invandringen hade lett till stora
problem för de fackliga organisationerna:
Frågan om överföring av utländsk arbetskraft till Sverige har varit föremål för överläggningar mellan Inrikesdepartementet, SAF och LO.
Syftet med överläggningarna har varit att skapa bättre regler för immigrationen av utländsk arbetskraft. De hittillsvarande reglerna har bland
annat inneburit att de fackliga organisationerna haft ett begränsat inflytande på denna immigration samtidigt som möjlighet att bedöma de
verkliga behoven av utländsk arbetskraft saknats.
Parterna har med de nu avslutade överläggningarna avsett att skapa en
bättre ordning. Enligt denna kommer invandringen av utländsk arbetskraft att i fortsättningen regleras på ett nytt sätt. [---]
Följden härav kommer att bli att den tidigare mycket omfattande individuella invandringen till Sverige reduceras. Den individuella immigrationen har medfört betydande problem bland annat för de fackliga
organisationerna, då de personer, som kommit hit från andra länder på
eget initiativ, oftast har saknat både arbetstillstånd och arbete.5

Vidare behövdes, enligt inrikesdepartementets riktlinjer, inte dispenserna
från arbetstillståndsskyldigheten i framför allt restaurangbranschen, eftersom arbetstillstånd skulle krävas före inresan i fortsättningen.6 Detta ledde, efter en begäran från AMS, till att befrielserna från arbetstillståndsskyldigheten i anställningar som diskare och köksbiträde avskaffades den
16 mars 1966.7
I 1954 års utlänningskungörelse fanns redan en bestämmelse om att
medborgare i vissa stater inte fick resa in i Sverige utan att ha arbetstillstånd om de avsåg att ta en anställning i landet. (Regeln omfattade medborgare i Italien, Grekland, Portugal, Mexico, Tyskland, San Marino,
Turkiet och Österrike.) Detta krav fick emellertid ganska liten praktisk
–––––––––
4

”Kommuniké från inrikesdepartementet om organiserad invandring”, den 11 nov. 1965 i Statens utlänningskommissions arkiv, Kanslibyrån, vol. F8: 2.
5
LO cirkulär L 14/1965 i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens och rapporter: Jugoslaviska invandrare, 1966-1969 vol. EVd: 1.
6
”Kommuniké från inrikesdepartementet om organiserad invandring”, den 11 nov. 1965 i Statens utlänningskommissions arkiv, Kanslibyrån: PM och utredningar m.m., 1940-t–1960-t, vol. F8: 2.
7
”Upphävande av bemyndigande för polismyndigheterna att befria utlänningar från skyldigheten att
ha arbetstillstånd”, i Statens utlänningskommissions arkiv, Kanslibyrån, vol. E2: 21, se även ”Angående utländsk arbetskraft inom hotell- och restaurangbranschen”.
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betydelse. De som hade medel för sitt uppehälle här en tid eller som angav att de hade vänner eller släktingar som kunde stå för deras försörjning fick tillstånd att resa in i Sverige och få sin arbetstillståndsansökan
prövad efter inresan. Vidare omfattades även dessa medborgargrupper av
dispenserna från arbetstillståndsskyldigheten för arbete i restaurangnäringen under den tid då de väntade på svar från en arbetstillståndsansökan.8 Genom en ändring i utlänningskungörelsen utvidgades således detta
krav på arbetstillstånd före inresan till att gälla alla utomnordiska medborgare.9 De nya arbetstillståndsreglerna började gälla den 1 januari
1966, och de ledde till ett ökat antal avvisningar vid Sveriges gränser. I
flera tidningar rapporterades om fall där jugoslaver utan arbetstillstånd
stoppades vid gränserna.10 Avvisningarna väckte ganska häftiga reaktioner från vissa håll i den offentliga debatten. En av SAF:s representanter
menade i ett tidningsuttalande att det var stötande att avvisa människor
vid gränserna, när industrin skrek efter arbetskraft. Detta kommenterades
i en ledare i Fackföreningsrörelsen, där man delvis höll med SAF:s representant, men tillade att hans alternativ var minst lika stötande:
Det är sant att det kan verka stötande att stoppa invandrare vid gränsen
och sända hem dem igen. Men vi tycker det är minst lika stötande att ta
in utlänningar och sedan erbjuda dem några månaders vistelse i provisoriska förläggningar och därefter en tillvaro i utdömda slumbostäder
av det slag en del industriföretag tycker passar för den utländska arbetskraften.11

Under år 1966 fortsatte AMS sina satsningar på att få till stånd en ordnad
invandring. Bl.a. överfördes under AMS överinseende 200–300 utländska
arbetare kollektivt till Sverige detta år. AMS gjorde också via länsarbetsnämnderna inventeringar av behovet av utomnordisk arbetskraft hos företag som hade utländska medborgare i sin arbetsstyrka.12 Ett syfte med
dessa undersökningar var att de skulle ge AMS möjlighet att ”planera erforderliga åtgärder i samband med den organiserade invandringen av utländsk arbetskraft”.13 Vidare öppnades informationskontor i Ankara och
Aten detta år. De nya arbetstillståndsreglerna blev emellertid inte så effektiva som man önskade. Visserligen ökade andelen personer som sökte
arbetstillstånd före inresan till Sverige: under de första tre kvartalen av
1966 beviljades ca. 8 500 sådana arbetstillstånd. Men fortfarande reste
–––––––––
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SOU 1982: 49, Invandringspolitiken, 44 f,
Ibid. 45.
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Christer Lundh, ”Invandrarna i den svenska modellen – hot eller reserv?”, 29.
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”SAF och ’invandringspaketet’”, Fackföreningsrörelsen, 46 (1966), s. 48.
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”Organiserad invandring av utländsk arbetskraft”, i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
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AMS cirkulärmeddelande A:5/1967 i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens och
rapporter: Jugoslaviska invandrare, 1966-1969, vol. EVd: 1.
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många viseringsbefriade utländska medborgare in i Sverige utan arbetstillstånd, lämnade in en ansökan om sådant och fick den beviljad: under
de första tre kvartalen av 1966 uppgick antalet i denna kategori till närmare 6 000 personer.14
Det finns flera skäl till att den oreglerade invandringen kunde fortsätta,
trots regeländringen den 1 januari 1966. Det viktigaste var att myndigheterna, d.v.s AMS och utlänningskommissionen, inte var tillräckligt strikta
i tillämpningen av de nya arbetstillståndsbestämmelserna.15 Även de
fackliga organisationerna tillstyrkte många arbetstillståndsansökningar
från utländska medborgare som redan befann sig i Sverige. Alternativet
hade varit att förpassa dessa individer från Sverige för att de i hemländerna skulle upprepa sin ansökan om arbetstillstånd, men detta ansågs uppenbarligen inte vara en rimlig åtgärd.16 Det är också att märka att av de
ca. 6 000 arbetskraftsmigranter som anlände utan arbetstillstånd de tre
första kvartalen 1966 reste en mycket stor del in i Sverige via Danmark.
De genomgick således inte svensk inresekontroll, utan reste in i Norden
över en dansk passkontrollort.17 Sedan år 1958 fanns ingen passkontroll
av resande mellan de nordiska länderna. Enligt överenskommelsen om ett
gemensamt nordiskt passområde skulle inresekontroller göras enbart vid
de nordiska staternas yttergränser.18 De danska passkontrollmyndigheterna var informerade om de skärpta arbetstillståndsbestämmelserna i Sverige. Men beroende på den stora resandeströmmen till Danmark från utomnordiska stater, 14–15 miljoner årligen, hade de danska passkontrollanterna det svårare än sina svenska motsvarigheter i t.ex. Trelleborg att göra
mer ingående inresekontroller och prövningar av de resandes uppgifter.19
För att komma till rätta med den oreglerade invandring som fortfarande
pågick under 1966 föreslog AMS i en skrivelse till regeringen den 28 oktober 1966 en skärpning av utlänningskungörelsens bestämmelse att utomnordiska medborgare som avsåg att arbeta i Sverige inte fick resa in
förrän de beviljats arbetstillstånd. AMS ville också se en skärpning av
gränsbevakningen i syfte att förhindra att utomnordiska medborgare som
–––––––––
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”Till konungen”, Statens utlänningskommission den 18 okt. 1966 i Statens utlänningskommissions
arkiv, Kanslibyrån, vol. F8: 2.
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”Organiserad invandring av utländsk arbetskraft”, AMS den 28 okt. 1966, i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol.
EVe: 13; ”Till konungen”, Statens utlänningskommission den 18 okt. 1966 i Statens utlänningskommissions arkiv, Kanslibyrån, vol. F8: 2; Christer Lundh ”Invandrarna i den svenska modellen –
hot eller reserv?”, 29.
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EVe: 13.
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SOU 1967: 18, Invandringen, 97; Tomas Hammar, ”Closing the Doors to the Swedish Welfare
State”, 180.
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Skrivelse till chefen för Kungl. Inrikesdepartementet den 17 nov. 1966, Rikspolisstyrelsen, i Statens utlänningskommissions arkiv, Kanslibyrån, vol. F8: 2.
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ville arbeta i Sverige reste in utan arbetstillstånd.20 Kort efter denna skrivelse beslutar regeringen om en ny ändring i utlänningskungörelsen: Från
och med den 1 mars 1967 skärps kravet på arbetstillstånd före inresan genom en bestämmelse att sådant tillstånd fick beviljas efter inresan bara
om personen ifråga anlänt för att förenas med en familjemedlem, som var
bosatt i Sverige, eller om andra synnerliga skäl förelåg.21 Därmed inleds
den reglerade invandringens period.
Aktörerna
Fackföreningsrörelsen brukar nämnas som en av de viktigaste aktörerna i
det skeende som ledde till en skärpning av arbetstillståndsbestämmelserna 1967,22 men man får inte underskatta AMS roll i denna process. Enligt
SAF var det AMS skrivelse den 28 oktober 1966 som föranledde regeringens beslut att skärpa invandringsreglerna. Arbetsgivarrepresentanterna
i verksstyrelsen hade också reserverat sig mot detta förslag.23 Här är det
dock viktigt att påpeka att de fackliga organisationerna hade ett starkt inflytande i AMS,24 och att fackföreningsrörelsens och AMS intressen kunde sammanfalla i invandringsfrågorna. Emellertid är det inte rimligt att gå
så långt som att påstå att AMS bara verkställde fackföreningsrörelsens intressen när invandringen reglerades år 1966–1967; AMS spelade en i viss
mån självständig roll i detta skeende.
På den andra sidan i konflikten stod SAF, som ville att den oreglerade
invandringen skulle fortsätta. Ett av SAF:s argument mot de nya arbetstillståndsreglerna var att de stred mot 1954 års utlänningslag, bl.a. principen om likabehandling av utländska arbetssökande, oavsett om dessa befann sig inom eller utanför Sverige.25 Det fanns även andra, mer krassa,
skäl till SAF:s ståndpunkt, som att liberalare invandringsregler gav företagen ett större utbud av arbetskraft på arbetsmarknaden och ett större urval av arbetssökande. Ett system där arbetskraftsmigranter sökte arbete
och arbetstillstånd på plats i Sverige var dessutom förenat med färre svårigheter för företagen än ett system där arbete och arbetstillstånd skulle

–––––––––
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”Organiserad invandring av utländsk arbetskraft”, AMS den 28 okt. 1966, i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol.
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vara ordnat före inresan. Det sistnämnda var förmodligen en faktor som
försvårade genomförandet av 1966 års invandringsregler.26
Vi ser således att SAF, fackföreningsrörelsen och AMS var tre av de
viktigaste aktörerna i det skeende som utmynnade i en skärpt invandringskontroll 1967, men en annan aktör som brukar glömmas bort i litteraturen är den jugoslaviska staten. Även från de jugoslaviska myndigheternas sida önskades att migrationen till Sverige skedde under reglerade
former. Denna önskan var ett skäl till att Jugoslavien slöt ett arbetskraftsavtal med Sverige den 16 september 1966.27 Däremot finns knappast några belägg för att jugoslaviska påtryckningar eller önskemål hade någonting att göra med skärpningen av arbetstillståndsreglerna. Den oreglerade
utvandringen från Jugoslavien var ett bekymmer för de jugoslaviska
myndigheterna, och den skedde inte bara till Sverige. Det som oroade var
bl.a. att jugoslaviska arbetare kunde utnyttjas av företag i utlandet. I en
artikel i ”Politika” den 30 januari 1966 riktades exempelvis skarp kritik
mot de svåra förhållanden som jugoslaviska arbetare tvingades leva under
i Västtyskland. Enligt artikelförfattaren betalades jugoslaviska arbetare
sämre löner än såväl tyska, som grekiska, spanska, italienska och turkiska
arbetare.28 I början av 1966 fanns ännu inget arbetskraftsavtal mellan
Västtyskland och Jugoslavien, utan en oreglerad individuell arbetskraftsmigration verkar ha dominerat vid denna tid; en del jugoslaver rekryterades dessutom av privata värvare till företag i Västtyskland.29 I ett jämförande europeiskt perspektiv var den tyska staten annars djupt involverad i
rekryteringen av utländsk arbetskraft, och senare tecknades ett arbetskraftsavtal även med Jugoslavien.30

5.1 AMS riktlinjer år 1967: Satsning på kollektiv
överföring av utländsk arbetskraft
I anslutning till de nya invandringsreglerna antog AMS i plenum den 31
mars 1967 ”riktlinjer angående arbetsmarknadsverkets handläggning av
frågor om arbetstillstånd för utländsk arbetskraft”. Enligt dessa nya regler
–––––––––
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Jfr. ”Organiserad invandring av utländsk arbetskraft”, AMS den 28 oktober 1966, Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft,
vol. EVe: 13.
27
Tanjug den 31 jan. 1966 i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13; se även Kristina Meurle & Mile Andrić,
Background to the Yugoslav Migration to Sweden, 106.
28
”Why do Yugoslav go to work abroad?”, Politika den 30 jan. 1966 i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
29
Tanjug den 31 jan. 1966 i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13, se även skrivelsen från Kungl. svenska ambassaden i Belgrad den 18 nov. 1965.
30
Tomas Hammar ”Comparative analysis”, 256; Hartmut Esser & Hermann Korte, ”Federal Republic
of Germany”, 172.

92

skulle företag som ville rekrytera utomnordiska arbetare anmäla sitt arbetskraftsbehov till den lokala arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen
undersökte därefter om det gick att anvisa företaget antingen svensk arbetskraft eller utländsk arbetskraft som redan vistades i Sverige. Först om
arbetsförmedlingen inte kunde finna lämplig arbetskraft inom Sverige,
blev det aktuellt att täcka företagets behov genom en överföring av utländska arbetare. Företaget fick då lämna in en ansökan till länsarbetsnämnden om detta. Ansökningen skulle innehålla uppgifter om arbetskraftsbehovets omfattning, arbetsstyrkans storlek, dess fördelning på olika nationaliteter samt den önskade arbetskraftens nationalitet.31
Med några mindre ändringar upprepades detta tillvägagångssätt i AMS
cirkulärmeddelande U:2 1971, som upphävde cirkulärmeddelandet från
1967, och i AMS cirkulär U:1 1971. Joachim Nelhans har därför bara
delvis rätt när han skriver att företag som ansökte om kollektiv överföring
av utländsk arbetskraft, enligt AMS cirkulärmeddelande U:2/1971, skulle
lämna uppgifter om redan anställda utlänningar, deras nationalitet samt
från vilket land arbetskraft önskades.32 Sådana krav ställdes på företagen
redan genom ett cirkulärmeddelande 1967, men det kallades i detta cirkulärmeddelande inte kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, utan bara
”överföring av utländsk arbetskraft”. Under 1966–67 blev det en ambition att kollektiv överföring skulle vara det normala när det gällde rekrytering av arbetskraft från utomnordiska länder. Målet var att få till stånd
en organiserad invandring av utländsk arbetskraft. Möjligheten för enskilda utländska medborgare, som på egen hand kommit i kontakt med
svenska arbetsgivare, att söka och få arbetstillstånd fanns kvar. Men från
och med den 1 mars 1967 kunde utomnordiska medborgare, som nämnts,
inte resa in i Sverige för att börja sin anställning förrän arbetstillstånd beviljats av de svenska myndigheterna.33
De nya arbetstillståndsreglerna satte stopp för den s.k. turistinvandringen där utländska medborgare reste in i Sverige som turister för att
därefter söka arbete och arbetstillstånd.34 Frågan är emellertid också hur
målsättningen om att den kollektiva överföringen skulle vara det normala
uppfylldes. Jag har sökt efter en utvärdering av åtgärderna 1967 i förhållande till denna målsättning men inte kunnat finna någon. Generellt sett
är det vanligt att åtgärder på invandringskontrollens område inte får avsedda effekter. Till viss del förklaras det av att målen för invandringskontrollen ofta ställs för högt eller att de är tvetydiga.35 Det är helt klart att
det skedde en reglerad individuell arbetskraftsmigration till Sverige efter
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AMS Cirkulärmeddelande, U:5/1967.
Joachim Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden, 183.
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AMS Cirkulärmeddelande, U:5/1967.
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Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 68.
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Se Aristide R. Zolberg, ”Matters of State”, 80 f.
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1967, och en rimlig tes är att den blev större än vad man hoppats på (se
även kap. 9). 36

–––––––––
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Enligt invandrarpolitiska kommitténs tabeller utgjorde den kollektiva överföringen ca. 15 procent
av den totala utomnordiska arbetskraftsinvandringen 1968–1972, men som jag ska visa nedan kan
invandrarpolitiska kommittén underskatta andelen som överfördes under kollektiva former. Dess
siffror är därför svåra att använda för en utvärdering av hur målet att den kollektiva överföringen
skulle bli det normala uppfylldes. (SOU 1982: 49, Invandringspolitiken, tab. 5.1 och tab. 5.5, se
även s. 25).
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6. En rörelse mot fritt
lönearbete och fast
bosättning
Jag diskuterade ovan de politiska och juridiska inskränkningar som fanns
i immigranternas möjligheter att sälja sin arbetskraft som de önskade på
den svenska arbetsmarknaden. Arbetstillstånden band de sydeuropeiska
arbetskraftsmigranterna till ett särskilt yrke, men inte till en viss arbetsplats. Arbetstillstånden beviljades första gången för en tid av sex månader, vid första förlängningen ett år och därefter för två år i taget. Regeln
var att arbetstillstånden skulle ha samma giltighetstid som uppehållstillstånden. De kunde därför i praktiken få både längre och kortare varaktighet än t.ex. sex månader. Arbetskraftsimmigranterna kunde få tillstånd av
myndigheterna att byta yrke, men innan detta skedde skulle vissa krav
vara uppfyllda.1 Dessa inskränkningar i arbetskraftsimmigranternas möjligheter att sälja sin arbetskraft som de önskade motiverar, enligt Robert
Miles, att de betraktas som en form av ofria lönearbetare.2 De sydeuropeiska arbetskraftsinvandrarnas position delade på dessa grunder vissa generella drag med den situation som immigranter levde under i andra västeuropeiska stater.
Detta ofria lönearbete innefattade ett omfattande system för övervakning och kontroll av immigranterna, eller med Foucaults ord en disciplinär makt. Syftet med denna disciplin var inte främst att forma lydiga subjekt av immigranterna, utan snarare att bevara ordningen på arbetsmarknaden. Det var inte en disciplin som inriktade sig på att ”dressera” kropparna – detta sköttes snarast i fabrikerna – utan en slags generaliserad disciplin, besläktad med fabriksdisciplinen men inte densamma. Man ser
denna disciplinära makt i de upprepade arbetstillståndsansökningar som
immigranterna var tvingade att göra. Genom att arbetstillstånden var tidsbegränsade kunde myndigheterna kontrollera om det fanns skäl att vägra
utländska medborgare fortsatt arbetstillstånd, och ju snävare tidsbegränsning desto mera kontroll. Dessa återkommande prövningar av en immigrants möjlighet att vistas och arbeta i Sverige var en slags examinatio-

–––––––––
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Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens cirkulär U:1 den 11 nov. 1954.
Robert Miles, Capitalism and Unfree Labour, kap. 7.
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ner, om ordet inte förstås bokstavligt.3 AMS och länsarbetsnämnderna
prövade dessa ansökningar främst ur ett arbetsmarknadsperspektiv: Fanns
det svensk arbetskraft ledig som kunde ta anställningen? Var den utländske medborgaren kvalificerad för anställningen? o.s.v. Men länsarbetsnämnderna kunde avstyrka en ansökan om fortsatt arbetstillstånd
också om ”utlänningen misskött sig”.4 Det framgår inte vad ”misskött
sig” innebar i detta sammanhang, men det är rimligt att anta att det bl.a.
hade med prestationerna i arbetslivet att göra, exempelvis förmågan att
behålla en anställning och inte bli avskedad. Det har inte varit möjligt att
ta reda på om länsarbetsnämnderna någonsin avstyrkte en ansökan om
förnyat arbetstillstånd på dessa grunder. Däremot står det klart att en utländsk medborgare kunde vägras nytt uppehållstillstånd och därmed arbetstillstånd, om hon ”visat sig arbetsovillig eller inte låtit anpassa sig till
härvarande förhållanden eller bedömts vara säkerhetsrisk”.5 Uppehållstillstånd (och arbetstillstånd) verkar inte sällan ha nekats ”på den grund
att utlänningen visat sig allmänt misskötsam”.6 Som nämnts är det okänt i
vilken mån dessa beslut föregåtts av att länsarbetsnämnderna avstyrkt arbetstillstånd. Att individer nekats förlängt uppehållstillstånd på grund av
att de var ”arbetsovilliga” tyder på att arbetsmarknadsmyndigheterna var
involverade i vissa av dessa fall. Denna praxis, att även granska immigranternas individuella beteende, var delvis ett arv från mellankrigstidens
invandrarkontroll.7
Den disciplinära makten syns även i det övervakningssystem som upprättades genom de s.k. arbetsgivaranmälningarna. Varje gång en utländsk
medborgare påbörjade och avslutade en anställning skulle företagen göra
en skriftlig anmälan till polisen. Arbetsgivaranmälningarna utgjorde ett
underlag för en kontroll av att tillståndsskyldigheten följdes. På basis av
arbetsgivaranmälningarna kunde myndigheterna övervaka att utländska
medborgare hade arbetstillstånd när de arbetade i Sverige,8 och företagen
var deras ögon i detta system. Företagen skulle göra arbetsanmälningar
vid alla anställningar, och inte bara vid förstagångsanställningar. Arbetstillstånden tilldelade, som nämnts, arbetskraftsimmigranter ett särskilt
yrke i arbetslivet. Genom arbetsgivaranmälningarna kunde staten bevaka
att arbetstillståndsskyldiga utländska medborgare inte arbetade i yrken
–––––––––
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Jfr. Michel Foucault Övervakning och straff, 216–225. ”I examen kombineras den övervakande hierarkins metoder och den normaliserande sanktionens metoder. Den innebär en normaliserande
granskning och en övervakning som gör det möjligt att kvalificera, klassificera och straffa. Den
upprättar en överblick genom vilken man kan differentiera individerna, belöna och bestraffa dem.
Det är därför som examen i alla disciplinsammanhang är ytterligt ritualiserad. […] Den befinner sig
i centrum för de disciplinära förfarandena”. (s. 216)
4
Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens cirkulär U:1 den 11 nov. 1954.
5
SOU, 1967: 18, Invandringen, 199.
6
Ibid. 199.
7
Ibid. 201 f.
8
”PM angående bibehållande av systemet med arbetsgivaranmälningar”, Statens invandrarverk,
1972–10–02 i Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Arbetsförmedlingsenheten/utlänningssektionen, vol.
E1A: 3.
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som låg utanför deras arbetstillstånd. Företagens skyldighet att göra arbetsanmälningar ledde, enligt en statlig utredning, till ”att en tillståndsskyldig utlänning blir föremål för kontroll varje gång han byter anställning. Denna upprepade kontroll [...] skall avse inte bara att utlänningen
har arbetstillstånd utan också att han inte innehar anställning av annat
slag än som angetts i tillståndet; enligt utlänningslagen skall arbetstillstånd avse visst slag av arbete.”9 Företagens skyldighet att göra arbetsanmälningar omfattade emellertid alla utländska medborgare, och inte bara
de som var skyldiga att ha arbetstillstånd. När det gäller nordiska medborgare, som var befriade från tillståndsskyldigheten, kontrollerades med
hjälp av arbetsanmälningarna om det bland dessa fanns personer som var
utvisade eller förvisade med förbud att återvända till Sverige.10 Arbetsgivaranmälningarna blev i detta sammanhang snarast ett medel i gränskontrollen, eller rättare sagt en teknik för att vidmakthålla uteslutningen av
vissa individer, som t.ex. dömts för brott i Sverige. När dessa individer
identifierats och utvisats slutade de emellertid upp att vara ett bekymmer
för de svenska myndigheterna. De utomnordiska arbetskraftsimmigranterna var däremot utsatta för kontinuerlig och upprepad kontroll genom
arbetsanmälningarna. I deras fall var detta en disciplinär maktteknik, som
övervakade att de höll sig på den plats de blivit tilldelade i arbetslivet.
Med AMS nya riktlinjer för arbetstillståndsgivningen i april 1967 fick
utomnordiska arbetare en betydligt friare ställning på den svenska arbetsmarknaden.11 Flera delar i den tidigare kontrollapparaten kom helt
enkelt att avvecklas. Detta skedde nästan precis samtidigt som Sverige
skärper gränskontrollen, och den tolkning som görs av detta är att det
skedde en förändring av strategin för att hantera invandring, från en betoning av disciplinens makttekniker till ett ökat användande av uteslutningens och gränskontrollens makttekniker.
Arbetskraftsimmigranter fick, för det första, arbetstillstånd för längre
perioder än tidigare år 1967. Under perioden 1954–1967 beviljades, som
nämnts, arbetstillstånd första gången för en tid av sex månader, förutsatt
att detta var tidsbegränsningen i uppehållstillstånden. Från april 1967
skulle arbetstillstånden ”om möjligt beviljas för en tid av ett år”. Den
längre giltighetstiden i arbetstillstånden var en rekommendation från
OECD.12 För immigranterna innebar detta färre kontakter med polis och
andra myndigheter, och för de övervakande myndigheterna mindre arbete
med att kontrollera om det fanns skäl att vägra en utländsk medborgare
fortsatt arbetstillstånd. I riksdagens riktlinjer för utlänningspolitiken år
1968 motiverades den längre giltighetstiden i arbetstillstånden med att ut–––––––––
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SOU 1967:18, Invandringen, 222.
”PM angående bibehållande av systemet med arbetsgivaranmälningar”, Statens invandrarverk,
1972–10–02 i Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Arbetsförmedlingsenheten/utlänningssektionen, vol.
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ländsk arbetskraft inte fick användas som en regulator av arbetskraftstillgången i Sverige.13
Utomnordiska medborgare som beviljats arbetstillstånd fick från april
1967, för det andra, en garanti att arbetstillstånden kommer att förlängas.
Några sådana garantier fanns inte tidigare. Huvudregeln 1954–1967 var
istället att det skulle göras en arbetsmarknadsprövning av ansökningar om
förlängt arbetstillstånd inom samma yrke om invandraren arbetat i Sverige i mindre än två år. När invandraren arbetat i Sverige i två år upphörde
de arbetsmarknadsmässiga bedömningarna av deras ansökningar om förlängt arbetstillstånd inom samma yrke.14 Från april 1967 upphör i regel
arbetsmarknadsbedömningarna av ansökningar om förlängt tillstånd inom
samma yrke redan efter att utländska medborgare fått arbetstillstånd första gången. AMS skriver i cirkulärmeddelandet som upphävde de tidigare
reglerna:
I samband med att utlänning första gången beviljas arbetstillstånd sker
en noggrann prövning av hans ansökan från arbetsmarknadssynpunkt.
När utlänningen väl accepterats på den svenska arbetsmarknaden bör
han därför i princip kunna räkna med att erhålla förlängning av arbetstillståndet inom det område som tillståndet avser. Detta gäller även om
utlänningen skulle vara arbetslös när han inger förlängningsansökan.
[...]
Förlängning av arbetstillstånd utan yrkesförändring skall därför i regel
kunna beviljas av utlänningskommissionen eller polismyndighet utan
arbetsmarknadsprövning.15

När utländska medborgare väl fått tillstånd att arbeta på den svenska arbetsmarknaden kunde de således räkna med att få sina arbetstillstånd förlängda inom det yrkesområde som tillståndet gällde, och denna regel tilllämpades även om de skulle vara arbetslösa när de lämnade in sin ansökan. Denna förändring ger arbetskraftsimmigranter en betydligt starkare
ställning på den svenska arbetsmarknaden. Den innebär att de i praktiken
beviljas ett permanent arbetstillstånd.
För arbetsmarknadsmyndigheternas del innebar de nya reglerna att
formerna för arbetstillståndsprövningen förenklades. Arbetsmarknadsmyndigheterna behövde i fortsättningen bara befatta sig med arbetstillståndsansökningar första gången de gjordes, och i praktiken slopades ett
ganska detaljerat regelverk. Man kan därmed anta att arbetstillståndsansökningarna tog mindre av AMS och länsarbetsnämndernas resurser i anspråk. Vi kan ställa frågan hur mycket det var sådana lågkostnadsskäl,
–––––––––
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Prop. 1968: 142, s. 118.
Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens cirkulär U:1 den 11 nov. 1954.
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och inte en allmän omsorg om invandrarna, som drev på uppmjukningen
av arbetstillståndsreglerna. Det fanns åtminstone incitament av det slaget,
och utrymmet för denna uppmjukning skapades av den strängare gränskontrollen.
De nya reglerna innebar ett starkt brott med det som fanns av gästarbetarsystem i svensk invandringspolitik, åtminstone för en tid framåt. Den
svenska staten förde visserligen aldrig en gästarbetarpolitik av det slag
som fördes i Västtyskland eller Schweiz, men en ansökan om förlängt arbetstillstånd kunde före 1967 i princip avslås om ”en påtaglig sysselsättningsförsämring redan inträtt inom anställningsområdet ifråga”.16 Arbetstillstånden var vidare tidsbegränsade och yrkesbegränsade, vilket
brukar betraktas som ett av elementen i gästarbetarsystem.17 I denna utvidgade mening kan vi säga att det fanns element av gästarbetarpolitik i
svensk invandringspolitik 1954–1967, men det är en term som ska användas med stor försiktighet, om den ska användas överhuvud taget. Det
var i realiteten mycket ovanligt även före 1967 att ansökningar om fortsatta arbetstillstånd avslogs (se tabell 6.1). Under åren 1961–65 inkom
140 998 ansökningar om fortsatta och ändrade tillstånd. Av dessa avslogs
2 promille. Chansen att en invandrare skulle få en ansökan om fortsatt arbetstillstånd avslagen var i princip obefintlig. Detta väcker frågan i hur
hög grad de förändringar som kan spåras i dokumenten från AMS egentligen föregicks av en förändring av praxis. Var det så att det först utvecklades en praxis som inte stämde överens med föreskrifterna från 1954,
som därefter legitimerades med nya föreskrifter från AMS till länsarbetsnämnderna? Det innebär att april 1967 kan vara en för sen datering för de
förändringar som beskrivits. En annan, kanske rimligare, tes är att efterfrågan på den utländska arbetskraften som fanns i Sverige var så stor att
det inte var nödvändigt för arbetsmarknadsmyndigheterna att befatta sig
med ansökningar om fortsatt arbetstillstånd. De kom ändå i realiteten alltid att beviljas, och därför infördes nya regler 1967. Det finns dessutom
inget som tyder på att arbetsmarknadsmyndigheterna inte prövade ansökningar om forstsatt arbetstillstånd, och att det skulle ha skett en förändring av praxis i detta avseende. Men oavsett vad som är förklaringen –
om det skedde en förändring av praxis, om arbetskraftsimmigranter i regel uppfyllde kraven för en förlängning av arbetstillstånden eller om det
var en kombination av dessa två – så får arbetskraftsimmigranter i april
1967 en garanti av AMS att deras arbetstillstånd kommer att förlängas.
En sådan fanns inte tidigare, och det är en viktig förändring.

–––––––––
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Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens cirkulär U:1 den 11 nov. 1954.
Se t.ex. Tomas Hammar, “Comparative analysis”, 250.
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Tabell 6.1: Arbetstillståndsansökningar åren 1961–1965.*
År

Förstagångstillstånd

Fortsatta och ändrade

Beviljade

tillstånd

yrkestillägg

beviljade

vägrade

beviljade

vägrade

1961

14 102

434

21 581

54

1 182

1962

14 498

756

25 056

110

1 303

1963

13 555

855

26 601

62

1 632

1964

17 676

923

27 822

31

1 985

1965

28 168

1 199

39 646

35

2 314

Källa: SOU 1967:18, tabell 7.5
*Förmodligen ingår tillstånd för kortvariga arbeten i Sverige.
Det existerar, slutligen, från april 1967 betydligt färre hinder för utländska medborgare att byta yrke. I fortsättningen skulle ansökningar om förändring av yrket i arbetstillståndet lämnas till den lokala polismyndigheten. Bara om den utländske medborgaren haft arbetstillstånd kortare tid
än ett år behövde AMS eller länsarbetsnämnden höras. Om den utländske
medborgaren haft arbetstillstånd i minst ett år kunde polismyndigheten eller den centrala utlänningsmyndigheten således fatta beslut om yrkesförändring utan remiss till AMS eller länsarbetsnämnden.18 Detta är en
märkbar uppmjukning av de tidigare reglerna. Det innebar i princip att de
utländska arbetarna gavs rätten att byta yrke redan första året de hade arbetstillstånd, förutsatt att AMS eller länsarbetsnämnderna hördes. För att
få en klarare bild av dessa förändringar kan det vara värt att granska rubrikerna till de tidigare ganska detaljerade reglerna för ändring av arbetstillståndet till annat yrke. AMS ställde upp sex huvudsakliga krav:
1) Arbetsmarknadsläget inom det yrkesområde, som avses, skall vara
sådant, att utlänningens anställning kan anses önskvärd och lämplig. [--]
2) Ansökan skall stödjas av arbetsgivaren och vara grundad på ett verkligt behov av arbetskraft hos denne. [---]
–––––––––
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3) Lämplig svensk, dansk, finsk eller norsk arbetskraft finnes ej anmäld hos arbetsförmedlingen såsom arbetslös. [---]
4) Erbjudna arbets- och lönevillkor skall överensstämma med vad som
under motsvarande förhållande gäller i fråga om anställande av svensk
arbetskraft. [---]
5) Utlänningen skall vara kvalificerad för den sysselsättning, ansökan
om arbetstillstånd avser. [---]
6) Om utlänningen inte arbetat minst två år inom det yrkesområde, för
vilket han ursprungligen erhållit arbetstillstånd, skall välgrundad anledning föreligga för byte av sysselsättningsområde.19

Utländska medborgare skulle även efter 1967 ha samma arbets- och lönevillkor som svenskar i likartade arbeten. De övriga bestämmelserna slopades däremot i praktiken år 1967.20 Ingenting sägs längre om att arbetsmarknadsläget i det nya yrket bör vara på ett sådant sätt att anställningen,
ur en svensk synpunkt, kan betraktas som önskvärd och lämplig. Ingenting sägs längre om att lämplig svensk eller nordisk arbetskraft som är arbetslös ska ha företräde till den aktuella anställningen. Vidare sägs ingenting längre om att det måste finnas en välgrundad anledning för skifte av
yrke om arbetskraftsinvandraren arbetat mindre än två år i det ursprungliga yrket. Från april 1967 är förutsättningen snarare att utländska arbetare
ska få lov att byta yrke om de så önskar. Det är i viss mån frågan om en
förändring av tonen i AMS regelverk, och det speglar sannolikt en reell
förändring mot mindre övervakning och kontroll av invandrarna, mindre
inskränkningar i deras arbetsmarknadsrörlighet. De var dock fortfarande
tvingade att göra ansökningar om de ville byta yrke, och hade de haft arbetstillstånd kortare tid än ett år skulle AMS eller länsarbetsnämnden höras. Därefter beslutade utlänningskommissionen eller polisen i regel själva om yrkesförändringar. Det synes innebära att efter ett år i Sverige
gjordes inga arbetsmarknadsprövningar av sådana ansökningar.
Vi kan även här ställa frågan om dessa föreskrifter föregåtts av en ändring av praxis. Var det så att det först utvecklades en praxis, som inte
stämde överens med reglerna från 1954 och som kanske var en anpassning till de krav som situationen ställde, och därefter legitimerades denna
förändrade praxis med nya föreskrifter från AMS? Svaret är delvis detsamma som tidigare. Det är rimligt att anta att den kraftigt ökade invandringen under 1960-talet ledde till att vissa konkreta regler modifierades
för att bättre passa den nya situationen. Det finns däremot knappast några
belägg för att man systematiskt frångick den generella regeln att arbets–––––––––
19
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Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens cirkulär U:1 den 11 nov. 1954.
Se AMS cirkulärmeddelande U:5/1967.
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marknadsmyndigheterna prövade ansökningar om ändring av yrket i arbetstillståndet, och att det skulle ha skett en förändring av praxis i detta
avseende. Förändringar av yrket i arbetstillståndet gjordes före 1967 under i synnerhet länsarbetsnämndernas överinseende, och därför var immigranterna från Sydeuropa inte fria att byta yrke som de önskade. Det kan
vara så att många ändringar av yrket i arbetstillstånden faktiskt följde huvudlinjerna i AMS regelverk, och då ska man komma ihåg att länsarbetsnämnderna kunde bortse från vissa regler om den utländske medborgaren
inte hade någon särskild utbildning.21 När det gäller immigranterna från
Jugoslavien och Grekland var deras byten av yrke dessutom i hög grad en
horisontell mobilitet, från ett yrke i arbetarklassen till ett annat. Arbetskraftsimmigranterna verkar i hög grad ha sorterats till de tunga och underordnade arbeten, som infödda svenskar undvek eller lämnade under
denna period.
Hade då inte immigranterna sorterats till de tunga och underordnade
arbetena och stannat kvar i dessa även utan en yrkesbegränsning av arbetstillstånden? Var yrkesbegränsningen av någon egentlig betydelse? De
svenska myndigheterna ansåg uppenbarligen detta, åtminstone så länge
immigrationen var oreglerad. Det är nämligen först när invandringen regleras som det går att finna tydliga belägg för att AMS släpper på kontrollen av yrkesbegränsningen. Innan dess kan åtminstone inte jag finna
några sådana bevis. Yrkesbegränsningen av arbetstillstånden var inte något som man tog lätt på i arbetsmarknadsmyndigheten.22
Tidigare fanns möjlighet att få arbetstillstånd med s.k. yrkestillägg, och
denna möjlighet fanns kvar ytterligare några år. Arbetstillstånd med yrkestillägg innebar att immigranterna kunde ta anställning även inom ett
annat yrke än det som arbetstillståndet omfattade, vilket anvisades av
AMS eller länsarbetsnämnden. En förutsättning var att immigranterna
uppfyllde de krav för ändring av arbetstillståndets yrke som diskuteras
ovan. När det gäller yrkestillägg verkar dock arbetsförmedlingarna, och
inte länsarbetsnämnderna, ha gjort dessa prövningar.23 Från 1967 var huvudregeln att utländska medborgare kunde få yrkestillägg när de haft arbetstillstånd i ett år.24 Möjligheterna att utfärda arbetstillstånd med yrkestilläggsklausul upphörde den 15 november 1971. Istället gavs arbetstillstånd utan någon yrkesbegränsning, förutsatt att invandraren haft arbetstillstånd i ett år.25 Undantagna från kravet på arbetstillstånd i ett år var
bl.a. flyktingar och personer som var likställda med flyktingar samt en del
invandrare med nära anknytning till Sverige. Möjligheten att få arbetstillstånd utan någon yrkesbegränsning existerade senast från februari-mars
1971.26 Regeln om att utländska medborgare som arbetat i Sverige i minst
–––––––––
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ett år kunde få arbetstillstånd utan yrkesbegränsning var en tillämpning
av 1968 års riktlinjer för utlänningspolitiken (se kap. 6.2).
Vi ser sammanfattningsvis att utomnordiska arbetare får en betydligt
starkare ställning på den svenska arbetsmarknaden 1967. Robert Miles
hävdar att de politiska och juridiska inskränkningarna i immigranternas
möjligheter att sälja sin arbetskraft som de önskade gjorde dem till en
slags ofria lönearbetare. Detta är en acceptabel beskrivning av förhållandena även i Sverige fram till 1967, men därefter finns inte mycket kvar av
detta ofria lönearbete. Om begreppet gästarbetaresystem definieras
mycket allmänt, går det vidare att argumentera för att det fanns element
av gästarbetarsystem i svensk invandringspolitik före 1967. Även i Sverige var arbetstillstånden tidsbegränsade, och en förlängning av tillstånden
var, åtminstone formellt sett, beroende av att det inte skett en tydlig försämring av sysselsättningsläget. Detta är inte detsamma som att säga att
Sverige de facto förde en gästarbetarpolitik, och min avsikt är inte att argumentera för ett sådant synsätt, utan att visa att det aldrig var givet att
arbetskraftsimmigranterna skulle få fortsätta att vistas och arbeta i Sverige. De återkommande prövningarna av deras arbetstillstånd var en maktteknik som hade disciplinerande verkningar. Denna disciplinära maktteknik utvecklades i början av 1900-talet, när den svenska staten införde en
invandringskontroll, och den fanns på plats under den stora sydeuropeiska invandringen i mitten av 1960-talet. Immigranternas första år i Sverige
var därmed en ”prövningstid”, en slags examination av om de skulle få
fortsätta att arbeta i Sverige eller ej, och i förlängningen om de var potentiella medborgare. Denna maktteknik avvecklas i viktiga avseenden 1967
när immigranter som släpps in på den svenska arbetsmarknaden får ett
permanent arbetstillstånd. Istället ser vi en ökad användning av makttekniker som strävar mot gränskontroll och uteslutning. Hädanefter gällde
det att noggrant pröva arbetskraftsmigranter innan de släpptes in i Sverige.

6.1 Maria – en arbetstillståndsbiografi
Jag ska nu ge ett exempel på hur arbetstillståndreglerna kunde tillämpas i
enskilda fall. Arbetstillstånden stämplades in i immigranternas pass, och
jag har fått låna passen av en person som varit jugoslavisk medborgare.
Vi kan kalla henne Maria. Jag har också funnit två utredningar av hennes
ansökningar om arbetstillstånd i AMS arkiv. Hur väl stämmer Marias tillståndsbiografi överens med AMS föreskrifter om arbetstillståndsgivningen? Följde man dessa strikt, eller förekom det att tillämpningen avvek
från föreskrifterna? Jag har argumenterat för att det troligen skedde anpassningar till den situation som den ökade invandringen skapade i mitten
av 1960-talet, och att detta kan ha lett till en i viss mån förändrad tillämpning av reglerna. Det har dock inte gått att ge några definitiva empiriska
bevis för denna tolkning. Marias fall kan ge en värdefull illustration av
tillämpningen före 1967, då gränserna var relativt öppna för arbetskrafts-
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invandring. Argumentet är att de öppna gränserna ackompanjerades av en
ökad kontroll och övervakning av immigranterna på den svenska arbetsmarknaden, m.a.o. en disciplinär maktutövning. Detta har visats i analysen av tillståndsreglerna före och efter år 1967, och det kan knappast råda
någon tvekan om att det skedde viktiga förändringar vid denna tidpunkt.
Men visade det sig också i tillämpningen av reglerna? Det går inte att
göra några anspråk på allmängiltighet utifrån analysen av ett enskilt fall.
Å andra sidan är det inte rimligt att tro att tillämpningen i Marias fall
skulle vara unik, och bara gälla för henne.
Maria föddes 1946 i en by i nordöstra Jugoslavien. Hon bodde i denna
by till april 1965, då hon och hennes syster bestämde sig för att resa till
Sverige. De reste med tåg genom Österrike och Östtyskland. Målet var
Sassnitz och färjan till Trelleborg. Den 26 april 1965 anlände de till Trelleborg. Maria och hennes syster hade ursprungligen inga planer på att
stanna i Sverige någon längre tid. De reste till Sverige som turister för att
besöka några vänner. Jugoslaviska medborgare behövde vid denna tid
inget visum för att besöka Sverige, men ville de stanna längre än tre månader var de tvingade att ha uppehållstillstånd. Maria ville arbeta under
sin vistelse i Sverige, och den 7 maj ansökte hon om uppehållstillstånd
och arbetstillstånd. Ansökan om arbetstillstånd gällde en anställning som
metallarbetare hos Svenska Stålpressnings AB i Olofström. AMS avstyrkte denna ansökan, men skälen till detta är oklara. Det enda motivet
som gavs var att ansökan inte längre är aktuell (se dokument 1 i kap. 6.3).
Marias första anställning i Sverige blev istället som ekonomibiträde vid
Hotell Borgen i Båstad. Hon hade befriats från arbetstillståndsskyldigheten i anställningar som ekonomibiträde till den 25 juli 1965, d.v.s. under
den viseringsfria tiden (se kap. 6.3 dokument 4). Arbetstillståndsskyldigheten var 1964–1966, som nämnts, avskaffad för vissa arbeten inom restaurangbranschen under den viseringsfria tiden. Maria hade fått arbetet i
Båstad genom en bekant. Hon slutade efter ett tag anställningen i Båstad
och började arbeta hos Restaurang Kvarnen i Helsingborg.
När den viseringsbefriade perioden närmade sig sitt slut ansökte Maria
om arbetstillstånd som ekonomibiträde. Ansökan gällde anställningen vid
Restaurang Kvarnen i Helsingborg. Hon beviljades arbetstillstånd i tre
månader (se kap. 6.3 dokument 4). Motivet för att bevilja arbetstillstånd
var en brist på motsvarande arbetskraft, och att hennes kvalifikationer,
enligt arbetsgivaren, var goda (se kap. 6.3 dokument 2). I oktober 1965
ville Maria förlänga sitt arbetstillstånd. Denna gång gällde ansökan en anställning som textilarbeterska i Svenska Sidenväveriet i Helsingborg, och
hon beviljades arbetstillstånd i ca. fyra månader (se kap. 6.3 dokument 3
och 5). Motivet var även denna gång efterfrågan på arbetskraft i yrket,
och att hennes kvalifikationer var goda. Anställningen som textilarbeterska blev dock kortvarig. I februari 1966, när det gamla tillståndet hade gått
ut, lämnade hon in en ny ansökan om förlängt arbetstillstånd. Ansökan
gällde anställning som städerska, och hon beviljades arbetstillstånd i ca.
sex månader (se kap. 6.3 dokument 6). Hon arbetade under denna tid bl.a.
på Sankta Maria sjukhus i Helsingborg.
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I augusti 1966 gifte sig Maria med en svensk man. Hon blev därför i
fortsättningen befriad från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Detta följde
bestämmelsen i utlänningskungörelsen att utländska kvinnor som gifte sig
med svenska medborgare var befriade från arbetstillståndsskyldigheten.
Hon behövde däremot fortfarande uppehållstillstånd, och i augusti 1966
fick hon detta i ett år (se kap. 6.3 dokument 7). De efterföljande uppehållstillstånden gällde först för en tid av två år och därefter tre år (kap. 6.3
dokument 8–9). Under denna period hade Maria ett vikariat som vårdbiträde åren 1967–1969. Hon fick en tillsvidareanställning som städerska
på deltid år 1968, och denna anställning behöll hon till 1973. Maria fick
permanent uppehållstillstånd i Sverige 1980.
Redogörelsen av Marias arbetstillståndsbiografi uppvisar i vissa avseenden en betydligt striktare kontroll från myndigheterna än vad som anges i AMS föreskrifter. Enligt AMS föreskrifter skulle arbetstillstånd beviljas första gången för en tid av sex månader, andra gången ett år och
därefter för två år i taget. De fick dock inte överskrida giltighetstiden i
uppehållstillstånden. Marias första arbetstillstånd gällde emellertid i enbart tre månader, det andra i fyra månader och det tredje i sex månader. I
samtliga fall löpte arbetstillståndet ut samtidigt som uppehållstillståndet.
En annan av AMS föreskrifter var att förstagångsansökningar om arbetstillstånd, som regel, skulle avgöras centralt av utlänningskommissionen efter remiss till AMS. Detta möjliggjorde att prövningen av ansökningarna skedde efter enhetliga normer. De arbetsmarknadspolitiska motiven för denna centralisering var framför allt att det vid bedömningen av
om en utländsk medborgare överhuvud taget skulle släppas in på den
svenska arbetsmarknaden var nödvändigt att beakta även andra omständigheter än dem som framkom vid den lokala remissbehandlingen. När
det gällde ansökningar om fortsatt arbetstillstånd skulle däremot arbetsmarknadsbedömningarna, som regel, helt överlåtas åt länsarbetsnämnderna, d.v.s. den lokala arbetsmarknadsmyndigheten. Deras yttrande betraktades då som slutgiltiga vad gällde arbetsmarknadsmyndigheternas befattning med dessa ansökningar.27 I Marias fall var emellertid AMS involverat flera gånger än vid det första arbetstillståndet (se kap. 6.3 dokument 3). Den som granskar stämplingarna i passet nedan ser vidare att
tillståndet betecknats med bokstaven A före några siffror (kap. 6.3 dokument 4–7). Maria verkar ha fått ett s.k. A-tillstånd de fyra första gångerna. Enligt AMS föreskrifter gavs A-tillstånd till individer som inte betraktades som ”presumtiva invandringsfall”, som säsongsarbetare, praktikanter och artister. Polismyndigheten som mottog ansökningar från individer
i denna kategori vidarebefordrade dessa för centralt avgörande, d.v.s. till
utlänningskommissionen och AMS, om ansökan även gällde arbetstillstånd. Ansökningar från individer med B-tillstånd kunde däremot avgöras
av de berörda lokala myndigheterna, polis eller länsarbetsnämnd.
–––––––––
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Maria fick inte ett B-tillstånd förrän i augusti 1967 (kap. 6.3 dokument
8). Det synes innebära att inte ens när hon gift sig med en svensk medborgare 1966 betraktades hon av myndigheterna som ett ”presumtivt invandringsfall”. Detta är visserligen en tillspetsad tolkning, men det går att
argumentera för den. Utlänningskommissionen och AMS var åtminstone
inte beredda att överlåta avgörandet av hennes ansökningar om fortsatta
tillstånd till de lokala myndigheterna. Det bör också noteras att hennes
uppehållstillstånd från augusti 1966 bara gällde i ett år, trots att hon var
gift med en svensk medborgare. Detta är en relativt kort tid. Dessa omständigheter, och i synnerhet den snäva tidsbegränsningen av arbetstillstånden, stärker mitt argument att svensk invandringspolitik före 1967 är
alltför komplicerad för att kunna beskrivas som en politik för permanent
bosättning. Redan AMS anvisning om en giltighetstid i sex månader är en
snäv tidsbegränsning av förstagångstillstånden. När denna regel sedan i
praktiken kan underskridas med tre månader riskerar svepande formuleringar om en politik för permanent bosättning att få en ideologisk funktion. Visst fanns det element i invandringspolitiken som gynnade immigranternas fasta bosättning även före 1967, men det fanns också sådant
som snarare associeras med gästarbetarsystem, som den snäva tidsbegränsningen av tillstånden.
Det verkar dock inte ha varit några problem för Maria att byta yrke.
Hon ansökte om ändring av yrket i arbetstillståndet två gånger, och i båda
fallen beviljades detta. Ingenting tyder emellertid på att arbetsmarknadsmyndigheterna inte kontrollerade dessa byten av yrken, och att det skulle
ha skett en uppmjukning i detta avseende. Granskar man länsarbetsnämndens utredning av ansökan om arbetstillstånd som textilarbeterska, ser det
faktiskt ut som att flertalet av AMS krav är uppfyllda. Maria rörde sig
dessutom hela tiden mellan yrken i de lägre delarna av arbetsmarknaden,
och dessa undveks av infödda svenskar. För att få dessa arbeten utförda
behövde Sverige utländsk arbetskraft.

6.2 1968 års riktlinjer för utlänningspolitiken
Under en lång tid fanns inga riktlinjer för hur bestämmelserna i 1954 års
utlänningslagstiftning skulle tillämpas. Utformningen av invandringspolitiken överläts istället helt åt de verkställande myndigheterna, framför allt
utlänningskommissionen och AMS. Detta förhållande kritiserades 1967
av Utlänningsutredningen, som föreslog att regeringen skulle fastställa
riktlinjer för den tillståndsgivning som skulle skötas av förvaltningsmyndigheterna, samt att dessa riktlinjer underställdes riksdagens prövning.28
Regeringen lade, på grundval av Utlänningsutredningens betänkande,
fram proposition 1968: 142 ”angående riktlinjer för utlänningspolitiken
m.m.”. Dessa riktlinjer antogs enhälligt av riksdagen. De innebar att tren–––––––––
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den mot att utöka immigranternas rättigheter fortsatte. Jag ska göra en
kort beskrivning av delar av propositionen. Det viktigaste för mitt syfte är
att frågan om yrkesbegränsningen av arbetstillstånden togs upp.
I propositionen sägs att organiserad invandring kan ske antingen enskilt eller kollektivt.29 I båda fallen krävdes att arbete och arbetstillstånd
skulle vara ordnade före inresan till Sverige. Departementschefen menade
emellertid att den kollektiva överföringen av utländsk arbetskraft hade
den fördelen att den gav ”större möjligheter till planmässighet och nödvändiga förberedelseåtgärder”. Kollektiv överföring av arbetskraft öppnade också upp för att redan i rekryteringslandet pröva de sökandes lämplighet för anställning i Sverige. I valet mellan kollektiv överföring och
enskild immigration menade departementschefen ”därför att kollektiv
överföring bör komma ifråga i första hand, där förutsättningar föreligger
härför”. AMS borde i samråd med parterna på arbetsmarknaden kontinuerligt undersöka om det förelåg ett behov av invandring av utländsk arbetskraft, och tillsammans med arbetsgivarna vidta åtgärder för kollektiv
överföring av utländsk arbetskraft.
Vid rekrytering av utländsk arbetskraft skulle, enligt riktlinjerna, hänsyn tas till den arbetskraft som fanns tillgänglig inom Sveriges gränser.
Innan arbetstillstånd beviljades för immigrerande utländska arbetare måste möjligheterna att ”bereda sysselsättning åt [...] de handikappade, de
gifta kvinnorna och den äldre arbetskraften” ha prövats. Medborgare i övriga nordiska länder var på samma sätt prioriterade genom den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. En annan riktlinje för arbetstillståndsgivningen var att utländska arbetare inte fick ”tillåtas bli koncentrerade
till utpräglade låglönebranscher med osäkra anställningsförhållanden och
hög arbetslöshetsrisk”. Dessutom upprepades kravet att arbetstillstånd
fick beviljas bara om de erbjudna löne- och arbetsvillkoren överensstämde med vad som utgick till svensk arbetskraft för samma arbete. Detta
krav syftade till att skapa förutsättningar för immigranter att leva på
samma standard som den inhemska befolkningen.
Under efterkrigsperioden bestämdes immigrationens omfattning framför allt av företagens efterfrågan på arbetskraft och enbart i liten utsträckning av möjligheterna att erbjuda invandrarna lämpliga bostäder, samtidigt som det under en stor del av perioden förelåg bostadsbrist.30 Med
1968 års riktlinjer skedde en omsvängning i detta avseende. Innan arbetsoch uppehållstillstånd fick beviljas skulle bostadsfrågan nämligen vara
löst. Bostadens standard fick dessutom inte skilja sig från den inhemska
befolkningens boendestandard. Skälet till att slå fast denna princip var att
”utvecklingen hittills visat tecken till att utlänningskvarter av slumkaraktär bildas, särskilt i de större städerna”. Denna utveckling kunde, med
hänsyn till läget på bostadsmarknaden, bara brytas om man höll fast vid
–––––––––
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Om inget annat anges bygger detta avsnitt i fortsättningen på prop. 1968: 142, s. 53 f, 108–113,
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kravet på godtagbara bostäder. Provisoriska eller tillfälliga bostäder skulle accepteras bara under kortare tid eller om särskilda skäl förelåg, t.ex.
vid flyktingmottagning. Genom reglerna för den organiserade invandringen av arbetskraft, och i synnerhet vid kollektiv överföring, lades ansvaret för anskaffningen av bostäder på framför allt företag som önskade
rekrytera utländsk arbetskraft. Om inte företagen kunde garantera att bostadsfrågan löstes skulle ansökningar om rekrytering av utländsk arbetskraft som regel avslås.
Det viktigaste för mitt syfte är att frågan om att avskaffa eller mjuka
upp yrkesbegränsningen av arbetstillstånden restes av några remissinstanser. Organisationen ”Esternas representation i Sverige” menade att yrkesbegränsningen hade stora nackdelar för den tillståndsskyldige utländske
medborgaren, eftersom hans eller hennes rörelsefrihet på arbetsmarknaden kraftigt begränsades. Särskilt uppseendeväckande var detta förhållande ”om man beaktar de upprepade deklarationerna från såväl myndigheter som arbetsmarknadens organisationer att koncentrationen av utlänningar inom låglöneyrken måste motarbetas”. Esternas representation
menade att detta med fördel borde kunna ske genom att de utländska
medborgarna ”får största möjliga frihet att själva söka det arbete som passar dem och erbjuder de bästa villkoren”. Enligt en annan remissinstans,
”Arbetsgruppen för invandrarfrågor”, var yrkesbegränsningen av arbetstillstånden många gånger ett ”kännbart intrång i individens möjligheter att
skaffa sig bättre arbete”. Den kontrasterade dessutom starkt mot de
svenska strävandena i riktning mot en rörligare arbetsmarknad. Yrkesbegränsningen av arbetstillstånden var därför, enligt Arbetsgruppen för invandrarfrågor, i bästa fall ”betydelselös och ofta direkt skadlig för både
individ och samhälle”. LO påpekade i sitt yttrande att invandringspolitikens utformning fram till 1967/68 nödvändiggjort möjligheterna att tidsoch yrkesbegränsa arbetstillstånden. Vissa förändringar av bestämmelserna som rådde 1968 var emellertid möjliga. LO menade att en uppmjukning av yrkesbegränsningen borde övervägas i det avseendet att utländska
medborgare som bott och arbetat i Sverige i ett till två år befriades från
yrkesbegränsningen av arbetstillstånden.
Kritiken av yrkesbegränsningen i arbetstillstånden ledde till en lagändring som gjorde det möjligt att meddela arbetstillstånd utan yrkesbegränsning. Departementschefen menade dock, i enlighet med LO:s rekommendationer, att yrkesbegränsningen behövdes åtminstone första året
som invandraren arbetade i Sverige. Detta motiverades med att ett viktigt
syfte med invandringskontrollen var att se till att invandrare och inhemsk
befolkning levde på samma standard. Ett medel för att uppnå detta syfte
var att kontrollera tillströmningen av ”invandrad arbetskraft till de mest
osäkra yrkesområdena”. Från en arbetsmarknadspolitisk utgångspunkt var
det dessutom viktigt att begränsa immigrationen av utländsk arbetskraft
till yrkesområden med brist på arbetstillfällen. Det var därför, enligt departementschefen, nödvändigt att yrkesbegränsa arbetstillstånden första
gången de beviljades. Yrkesbestämningen skulle dock göras så vid som
förhållandena tillät, och det kunde ibland finnas skäl att bevilja tillstånd
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för alla yrkesområden med speciellt angivna undantag. För personer som
arbetat i Sverige i minst ett år skulle förlängningar av arbetstillstånd kunna meddelas utan någon yrkesbegränsning. Dessa personer var i fortsättningen vidare i praktiken garanterade att få sina arbetstillstånd förlängda.
Det är inte helt klart när dessa lättnader i yrkesbegränsningen började
tillämpas. Det skedde åtminstone från februari 1971,31 och därmed hade
yrkestilläggsförfarandet spelat ut sin roll.32 De utländska arbetarna var nu
i grunden fria lönearbetare redan efter ett års anställning i Sverige. Även
ifråga om möjligheterna för utländska medborgare att få bosättningstillstånd, vilka innefattade arbetstillstånd utan yrkesbegränsning, skedde
märkbara lättnader i kraven. Bosättningstillstånd skulle enligt 1968 års
riktlinjer kunna ges redan efter att en utländsk medborgare varit bosatt i
Sverige i två år.

6.3 Källorna till Marias arbetstillståndsbiografi – en
exkurs
I analysen av Marias arbetstillståndsbiografi ovan var källorna stämplingarna av uppehålls- och arbetstillstånden i hennes jugoslaviska pass och
utredningarna av hennes ansökningar om arbetstillstånd. I dessa dokument fanns spår av hur hon reste till Sverige, vad hon arbetade med och
hur myndigheterna såg på hennes vistelse och arbete i Sverige. Vi ska
inte utgå ifrån att behandlingen av Maria var unik och bara gällde för
henne, utan den utgör snarare ett exempel på hur många spontant inresta
sydeuropéer behandlades av myndigheterna i mitten av 1960-talet. Marias
arbetstillståndsbiografi stärker min tes att före 1967 var kontrollen och
övervakningen av arbetskraftsimmigranter från Sydeuropa relativt strikt
och ingående, och det kan därför vara värdefullt att göra en närmare
granskning av källorna till biografin (dokument 1–9 nedan).
Dokument nummer ett är AMS behandling av Marias första ansökan
om arbetstillstånd. Den gällde som metallarbetare vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström, och AMS avstyrkte denna ansökan, men det finns
ingen tydlig motivering till avslaget. Polisens stämplingar i Marias pass
visar att hennes första anställning i Sverige istället blev som ekonomibiträde, och hon hade befriats från arbetstillståndsskyldigheten i detta yrke
till slutet av juli 1965, d.v.s under den viseringsfria tiden (dokument 4).
När den viseringsfria tiden gått ut blev hon tvingad att ha arbetstillstånd
om hon ville arbeta i Sverige, och hon ansökte om detta som ekonomibiträde vid Restaurang Kvarnen i Helsingborg i juli 1965 (dokument 2).
Denna ansökan beviljades, och det motiverades med att det var brist på
arbetskraft i yrket och att hennes kvalifikationer var goda. Stämplingen i
passet visar att arbetstillståndet hade en giltighetstid på tre månader (do–––––––––
31
32

AMS cirkulärmeddelande U:2/1971.
Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens cirkulär U:1, den 15 nov. 1971.
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kument 4). Det kan vara värt att notera att polisen bara skrev ett bestämt
yrke i passet, och inte en arbetsplats eller ett företag. Detta dokument gav
Maria rätt att arbeta hos alla arbetsgivare inom yrkesområdet under tillståndets giltighetstid. Däremot behövde hon ett anställningserbjudande
från en viss arbetsgivare när hon ansökte om arbetstillstånd.
Maria ansökte om nytt arbetstillstånd som textilarbeterska vid Svenska
Sidenväveriet i Helsingborg i oktober 1965 (dokument 3). Detta beviljades med samma motivering som tidigare, nämligen att det var brist på arbetskraft i yrket och att hennes kvalifikationer var goda. Polisens stämpling av passet visar att det nya arbetstillståndet fick en giltighetstid på ca.
fyra månader (dokument 5). I februari 1966 ansökte Maria om ännu en
förlängning av sitt arbetstillstånd, denna gång som städerska, och det beviljades i ca. sex månader (dokument 6). I slutet av 1966 blev Maria befriad från arbetstillståndsskyldigheten, och det berodde på att hon hade
gift sig med en svensk man (dokument 7). Hon var dock fortfarande
tvingad att ha uppehållstillstånd om hon ville bo i Sverige, och det beviljades hon i ett år. Maria beviljades nya uppehållstillstånd 1967 och 1969,
och de gällde i två resp. tre år (dokument 8–9).
Vi har avslutningsvis sett att de fyra första uppehålls- och arbetstillstånden i Marias pass betecknats med bokstaven A före några siffror (dokument 4–7). Detta var en signal till polisen som tog emot Marias ansökningar om fortsatta arbets- och uppehållstillstånd att dessa skulle vidarebefordras för att avgöras centralt av utlänningskommissionen och AMS,
och inte lokalt av länsarbetsnämnden eller polismyndigheten, vilket var
fallet med individer som hade B-tillstånd. Detta tillvägagångssätt innebar
att Maria inte betraktades som ett ”presumtivt invandringsfall” av utlänningskommissionen och AMS förrän 1967, utan snarare som en slags tillfällighetsarbetare. Det är åtminstone så som individer med A-tillstånd beskrivs i AMS riktlinjer för arbetstillståndsgivningen.33 I den administrativa apparatens ögon var m.a.o. många av de spontant inresta sydeuropéerna i mitten av 1960-talet inte några permanenta invånare, även om många
av dem ändå blev det till sist, men då är vi inne på en diskussion av konsekvenserna av invandringen på längre sikt och inte hur de behandlades
av myndigheterna när de anlände till Sverige.

–––––––––
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7. Reglering av invandringen:
informationskontor och
arbetskraftsavtal
I detta kapitel grävs djupare i två viktiga företeelser som tidigare bara berörts i förbigående, nämligen upprättandet av särskilda kontor i utvandringsländerna – på 1960-talet kallades de informations- eller rekryteringskontor – och tecknandet av bilaterala arbetskraftsavtal. Båda hade
föregångare under 1940-talet. Företeelserna var dessutom vida utbredda i
Europa. Andra stora invandringsländer som Västtyskland, Frankrike och
Österrike hade informations- och rekryteringskontor i utvandringsländerna i medelhavsområdet. Det var mycket vanligt att invandrings- och utvandringsländer ingick arbetskraftsavtal. Man kan nämna arbetskraftsavtalen mellan Turkiet och Västtyskland, Jugoslavien och Västtyskland,
Algeriet och Frankrike, Jugoslavien och Frankrike, Italien och Schweiz
etc. Mark J. Miller menar att det stora antalet bilaterala arbetskraftsavtal i
Europa bidragit till att skapa normer och förväntningar på den internationella migrationens område. Miller argumenterar för att de många arbetskraftsavtalen lagt en del av grunden till framväxten av en internationell
regim ifråga om rekryteringen av utländsk arbetskraft.1
Jag ska först diskutera informationskontoren, vad de gjorde och vilken
betydelse de hade för invandringen till Sverige. Därefter följer en diskussion av huvudsakligen två frågeställningar. Den första gäller hur utvandringsländerna förhöll sig till att en ansenlig del av arbetskraftsmigrationen
till Sverige skedde utanför arbetskraftsavtalens ramar. Den andra gäller
om arbetskraftsavtalen gynnade en permanent bosättning av immigranterna och hur detta i så fall förhöll sig till övergripande trender i svensk
invandringspolitik.

7.1 Informationskontor och kollektiv överföring av
utländsk arbetskraft
AMS öppnade i november 1965 ett informationskontor i Belgrad. Året efter öppnades nya kontor i Ankara och Aten, och i augusti 1967 öppnades
–––––––––
1

Mark J. Miller, ”Evolution of Policy Modes for Regulating International Labour Migration”.
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ett kontor i Rom. Kontoren i Ankara och Aten lades ner en kort tid efter
att de öppnats. Romkontoret fanns kvar till 1972 och Belgradkontoret till
december 1976. De huvudsakliga motiven för att öppna dessa kontor var
att de skulle lämna information om arbetsmarknadsförhållandena i Sverige och vilka invandringsregler som gällde. De skulle också hjälpa till vid
kollektiva överföringar av utländsk arbetskraft.2 En viktig bakgrund var
den ökade oreglerade invandringen under 1965. Informationskontoren var
ett av verktygen för att dämpa denna invandring, och åtminstone verksamheten vid Belgradkontoret tycks ha haft vissa effekter i detta avseende.3
Belgradkontoret var det viktigaste av de fyra kontoren, och det som
verkade under längst tid. Jugoslaverna visade från början ett mycket stort
intresse för information om Sverige, anställningsmöjligheterna och de
formella krav som ställdes. Från den 9 november till den 21 december
1965 besöktes informationskontoret av ca. 2 300 personer. I mitten av december märktes en minskning av besöksfrekvensen, men den fortsatte
även efter denna tidpunkt att ligga på en relativt hög nivå. Några av besökarna representerade hela byar eller företag. Informationskontoret fanns
till att börja med i svenska ambassadens lokaler, men flyttade senare till
lokalerna för den federala jugoslaviska arbetsmarknadsbyrån.4
Informationsverksamheten under 1965 gick till så att kontorets personal dagligen lämnade en muntlig allmän gruppinformation, vilken följdes
av en frågestund. De som så önskade kunde också få individuell information. Alla besökare fick ett informationsblad som sammanställts av informationskontoret (se bilaga 1). I detta informationsblad varnades jugoslaviska medborgare för att resa till Sverige som turister för att söka arbete och utan att på förhand ha ordnat arbete, arbetstillstånd och bostad.
Sverige hade utarbetat nya riktlinjer för arbetstillstånd, och enligt dessa
skulle arbetstillstånd vara infört i passet innan resan från Jugoslavien. Informationsbladet skickades även ut till samtliga resebyråer i Jugoslavien.5
De flesta ålderskategorier var representerade bland besökarna. Kvinnorna utgjorde bara 2–3 procent av besökarna,6 och det är en överraskande liten andel. Beräkningen gjordes i december 1965, och andelen kvinnor bland besökarna kan senare ha ökat. Kvinnorna var framför allt intresserade av anställningar inom sjukvård eller familj.
–––––––––
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SOU 1982: 49, Invandringspolitiken, 97; ”Organiserad invandring av utländsk arbetskraft”, i Kungl.
Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
3
Organiserad invandring av utländsk arbetskraft”, i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
4
”Verksamheten vid arbetsmarknadsstyrelsens informationskontor i Belgrad under november och
december månad 1965”, i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
5
Ibid.
6
Ibid.
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Informationskontoret försökte i december 1965 uppskatta kvalifikationsnivån bland de jugoslaver som var intresserade av att emigrera till
Sverige. Denna beräkning innefattar inte bara besökarna vid informationskontoret, utan även de brevförfrågningar som man fick. Beräkningen
tyder på att en stor andel av de Sverigeintresserade var kvalificerad arbetskraft. Informationskontoret uppskattade nämligen att proportionen
mellan okvalificerad och kvalificerad arbetskraft bland de Sverigeintresserade var 60 respektive 40 procent. Den kvalificerade arbetskraften dominerades av metallarbetare.7 Beräkningen ska tolkas med försiktighet,
men den tyder på att de potentiella immigranterna långt ifrån alla tillhörde arbetarklassens lägre skikt. Svenska företag som sökte yrkeskunniga
arbetare kunde finna dessa i Jugoslavien.
Informationskontoret besöktes under sin första tid ofta av kvinnor som
hade sina män i Sverige.8 Kvinnorna ville resa till Sverige för att förena
sig med männen. Deras män tillhörde någon av tre kategorier: (1) personer som var omhändertagna i AMS förläggningar; (2) personer som arbetade med provisoriskt arbetstillstånd; (3) personer som arbetade med ordinarie arbetstillstånd. Informationskontoret avrådde bestämt kvinnorna
till de två första kategorierna från att resa till Sverige så länge männens
status var oklar.9 Personalen på informationskontoret var dock osäkra på
hur man skulle agera i dessa fall, och man sökte i december 1965 råd från
AMS i Stockholm. Från Stockholm verkar man ha fått anvisningen att avråda alla dessa kvinnor från att resa till Sverige såvitt männen inte hade
ordnat familjebostad.10
Belgradkontoret var en central aktör vid de kollektiva överföringarna
åren 1966–1972. Företag som fått tillstånd att rekrytera utländska arbetare kunde få hjälp av AMS kontor när det gällde uttagningen av arbetarna
och deras resa till Sverige. Representanter för företagen kunde också delta i uttagningarna.11 Belgradkontoret samarbetade med Federala arbetsmarknadsbyrån i rekryteringarna, vilket följde riktlinjerna i arbetskraftsavtalet med Jugoslavien (se vidare kap. 7.2). Den formella gången var att
AMS sände önskemålen om jugoslavisk arbetskraft till Belgradkontoret,
som överlämnade dessa till Federala arbetsmarknadsbyrån. Därefter involverades även arbetsmarknadsmyndigheterna i de jugoslaviska delrepubliker där värvningen skulle ske.12
–––––––––
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Ibid.
Det framgår inte om de är inkluderade i beräkningen ovan.
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Brev den 8 december 1965 i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
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Se meddelandet till byråchefen den 8 december 1965 i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv:
Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
11
AMS cirkulärmeddelande U:5/1967; Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens cirkulär U:1, den 15 nov.
1971.
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PM om arbetsförmedlingssamarbetet med Jugoslavien, 1975–07–04 i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 13.
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Den kollektiva överföringen av jugoslaviska arbetare nådde sin topp
budgetåren 1969–1970 och 1970–1971, då 1 123 och 1 189 arbetare överfördes med informationskontorets hjälp (se tabell 7.1). Totalt rekryterades
3 400 jugoslaver på detta sätt åren 1966–1972. Jugoslaverna rekryterades
till ett antal branscher, bl.a. verkstadsindustrin, hotell- och restaurangbranschen, textilindustrin, gummiindustrin och pappersindustrin. Rekryteringen till verkstadsindustrin var dominerande.
Tabell 7.1: Kollektiv överföring av arbetskraft från Jugoslavien åren
1966–1972. Beviljade tillstånd.
Budgetår

Antal

1966–67

650

1967–68

267

1968–69

101

1969–70

1 123

1970–71

1 189

1971–72

111

Summa

3 441

Källa: SOU 1982: 49, tab. 5.5.
De organiserade rekryteringarna av utländsk arbetskraft 1969–1971 analyseras i detalj i del II, men det bör redan här nämnas att termen kollektiv
överföring har olika betydelser i olika källor. Jag använder här ett snävt
avgränsat begrepp, och det ger låga antal kollektivt överförda. Begreppet
diskuteras kritiskt senare. Här vill jag, delvis som en bakgrund till del II,
bara kort nämna hur utländsk arbetskraft överfördes i organiserade eller
kollektiva former under 1940- och 1950-talen.
I slutet av 1940-talet var den centrala arbetsmarknadsmyndigheten
djupt involverad i rekryteringen av utländsk arbetskraft. År 1947 slöt arbetsmarknadskommissionen (som efterträddes av AMS 1948) avtal om
överföring av utländsk arbetskraft med bl.a. Italien och Ungern, och i
dessa länder inrättades speciella kontor för uttagningen av arbetskraften.
Arbetskraftsavtal slöts de följande åren med fler länder. I slutet av 1940talet skedde under dessa former en betydande kollektiv överföring av ut-
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ländsk arbetskraft, i synnerhet av sudettyska och italienska yrkesarbetare
samt lantarbetare från Ungern.13
Under 1950-talet användes en annan form av kollektiv överföring av
utländsk arbetskraft. Företag som ville rekrytera arbetskraft utomlands
skulle göra en framställning härom till AMS, som innan rekryteringen
beviljades hörde länsarbetsnämnden och den berörda fackliga organisa14
tionen. Vid denna tid deltog AMS inte lika aktivt i uttagningarna som
arbetsmarknadsmyndigheten gjort tidigare. Åren runt 1950 rådde stor arbetslöshet på kontinenten, och det var ganska enkelt för svenska företag
att rekrytera den arbetskraft de efterfrågade. AMS medverkan begränsades till att introducera företagen hos arbetsmarknadsmyndigheten i rekryteringslandet och att kontrollera rekryteringens storlek. Med hjälp av den
utländska arbetsmarknadsmyndigheten fick företagen själva ansvara för
överföringen av arbetskraften.15
De företag som rekryterade utländsk arbetskraft under kollektiva former befann sig under 1950-talet framför allt inom metallindustrin, skogsindustrin, tekoindustrin och hotell- och restaurangnäringen.16 Under första halvan av 1950-talet var den kollektiva överföringen relativt betydande; AMS biföll under denna period ansökningar om rekrytering av 12 500
arbetare. Rekryteringen skedde i framför allt Västtyskland och i viss mån
Nederländerna och Österrike. Under 1956–61 minskade antalet kollektivt
rekryterade kraftigt: AMS hade under denna period att ta ställning till ansökningar om rekrytering av bara ca. 1 500 arbetare. Rekryteringen skedde under denna period framför allt i Italien och i viss mån Österrike, Belgien och Grekland.17

7.2 Arbetskraftsavtal och familjeinvandringspolitik
För att underlätta rekrytering av utländsk arbetskraft har, som nämnts,
den svenska staten ingått arbetskraftsavtal med andra stater. Jag har
nämnt avtalen med Italien och Ungern. Det ungerska avtalet sades upp av
den ungerska regeringen redan 1949. Den 3 oktober 1947 träffades en
överenskommelse även med de brittiska ockupationsmyndigheterna i Österrike om rekrytering av sudettyska arbetare.18 Från svensk sida avsåg
avtalet med Italien i första hand en rekrytering av ”specialarbetare”, och i
–––––––––
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SOU 1967: 18, Invandringen, 185; Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till
flyktinginvandring, 59; SOU 1974: 69, Invandrarutredningen 3, s. 44.
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SOU 1974: 69, Invandrarutredningen 3,44 f; Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 59.
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SOU, 1967: 18, Invandringen, 185.
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Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 59.
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SOU 1974:69, Invandrarutredningen 3, s. 45; Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 59.
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Se Rudolf Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet om den sudettyska invandringen.
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det ungerska fallet lantarbetare och i viss mån industriarbetare.19 Senare
slöts arbetskraftsavtal med Jugoslavien den 16 september 1966 och med
Turkiet den 10 mars 1967. De båda arbetskraftsavtalen från 1960-talet var
en del i målsättningen att få till stånd en organiserad invandring av utländsk arbetskraft.20
De viktigaste arbetskraftsavtalen för mitt syfte är de italienska, jugoslaviska och turkiska avtalen. Det italienska därför att det var det första
som slöts, de turkiska och jugoslaviska därför att de slöts på 1960-talet.
Några grundläggande bestämmelser i dessa avtal var att Sverige hade rätt
att till arbetsmarknadsmyndigheterna i respektive länder sända listor över
den arbetskraft som svenska arbetsgivare önskade, att arbetsmarknadsmyndigheterna i dessa länder skulle hjälpa till vid rekryteringen av arbetskraft till Sverige, att de arbetare som rekryterades i enlighet med avtalen i princip skulle ges samma sociala förmåner som svenska arbetare
samt att de hade rätt att överföra sina besparingar till hemlandet.21
Efter år 1968 var det bara det jugoslaviska avtalet som hade någon
praktisk betydelse. Avtalet med Italien slutade att gälla i april 1977 efter
att ha sagts upp av Sverige.22 Som vi ska se i kapitel 9 spelade det jugoslaviska avtalet en betydelsefull roll vid den kollektiva överföringen i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. I det följande diskuteras i huvudsak två frågeställningar. Den första gäller hur utvandringsländerna
förhöll sig till att det förekom betydande arbetskraftsmigrationer utanför
arbetskraftsavtalens ramar. Den andra handlar om arbetskraftsavtalen
gynnade en permanent bosättning av migrantarbetarna och deras familjer,
och hur detta i så fall förhöll sig till övergripande trender i svensk invandringspolitik.
Tillämpningen av arbetskraftsavtalen
Arbetskraftsavtalen från 1960-talet syftade framför allt till att underlätta
den kollektiva överföringen och berörde egentligen inte den arbetskraftsinvandring som skedde på s.k. enskilt initiativ. Denna förutsättning i arbetskraftsavtalen vållade de jugoslaviska myndigheterna vissa bekymmer.
I ett brev till AMS den 7 augusti 1967 uttryckte den federala arbetsmarknadsbyrån sitt missnöje över att det blivit allt vanligare att svenska företag rekryterade arbetare direkt i Jugoslavien och därmed inte följde de
procedurer som fastlagts i arbetskraftsavtalet, bl.a. att de jugoslaviska arbetsmarknadsmyndigheterna skulle delta i uttagningen av arbetarna. Istället verkar den jugoslaviska arbetaren ha fått ett intyg av företaget att han
kunde beredas anställning i Sverige, och därefter ansökte han om arbetstillstånd hos den svenska ambassaden i Belgrad. Problemet som denna
–––––––––
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procedur vållade den federala arbetsmarknadsmyndigheten var att man
inte fick kännedom om hur många jugoslaviska arbetare som utvandrade
till Sverige.
Den federala arbetsmarknadsbyrån i Belgrad ville inte förhindra att jugoslaviska arbetare genom direkta kontakter med svenska företag skaffade sig arbete i Sverige, utan man ville få kontakt med dem innan de reste.
Arbetsmarknadsbyrån önskade därför att den svenska ambassaden hänvisade sökande med anställningsintyg att gå genom den blandade svenskjugoslaviska kommitté som bildats på grundval av arbetskraftsavtalet.23
Det var emellertid inte juridiskt möjligt för den svenska ambassaden att
vägra ta emot och vidarebefordra ansökningar om arbetstillstånd till utlänningskommissionen i Sverige. Detta sätt att få arbete och arbetstillstånd var i själva verket en av reglerna för den organiserade invandringen. Företag som utfärdade anställningsintyg till jugoslaviska arbetare må
därför ha ogillats av de jugoslaviska arbetsmarknadsmyndigheterna, men
de bröt inte med några svenska lagar och förordningar. Vi såg emellertid
ovan att en förhoppning med reglerna för den organiserade invandringen
var att kollektiv överföring av utländsk arbetskraft skulle bli det normala.
Immigrationen utanför arbetskraftsavtalet stärker argumentet att åtgärder
på immigrationskontrollens område ofta inte får avsedda effekter.24 I detta fall ställdes målsättningarna för högt.
Till skillnad från avtalet med Jugoslavien fick det svensk-turkiska arbetskraftsavtalet mycket liten betydelse. Från de turkiska myndigheternas
sida menade man att avtalet aldrig fungerade; det var ”en död bokstav”.
Den turkiska arbetsmarknadsstyrelsen skyllde detta misslyckande på Sverige.25 Invandringen från Turkiet var relativt liten i omfattning. En betydande del av turkarna som invandrade i slutet av 1960-talet skaffade sig
dessutom sina arbeten genom släktingar och bekanta i Sverige. Enligt
chefen för Istanbuls arbetsförmedling stämde detta tillvägagångssätt inte
med arbetskraftsavtalet, och han angav två skäl till att det var otillfredsställande. För det första gjorde denna typ av emigration det omöjligt för
de turkiska myndigheterna att följa urvalet av arbetare. För det andra
hävdade han att de individer som förmedlade anställningarna ofta tog ordentligt betalt för sina tjänster; det fanns en risk att emigranterna blev lurade på pengar. De turkiska myndigheterna ville därför att det förfarande
som angavs i arbetskraftsavtalet tillämpades, och det innebar bl.a. att en
önskan om arbetskraft initierades från svenskt håll. Det svenska svaret till
de turkiska myndigheterna var detsamma som till de jugoslaviska myn–––––––––
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”Svensk-turkiska arbetskraftsavtalet” 26 januari 1970; se även meddelandet från ambassaden i Ankara den 10 februari 1970 i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 10.
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digheterna. Utlänningslagstiftningen tillät att individer som kom i direkt
kontakt med svenska företag beviljades arbetstillstånd, förutsatt att de
gjorde ansökan från sitt hemland. Man menade också att arbetskraftsavtalet inte avsåg att utesluta detta tillvägagångssätt.26
Det invandrade relativt många italienska arbetare i enlighet med det
svensk-italienska arbetskraftsavtalet. Antalet kom snabbt att överstiga de
500 personer som angavs i avtalet. I detta avseende fungerade avtalet
med Italien väl till att börja med, men år 1950 protesterade de italienska
myndigheterna mot att företag, som tidigare rekryterat italienska arbetare
enligt avtalet, börjat rekrytera släktingar och bekanta till redan anställda.
Detta, menade man, överensstämde inte med arbetskraftsavtalet. Ett skäl
till de italienska myndigheternas protest var att de inte ansåg sig ha någon
garanti för att företagen var villiga att ge arbetarna de förmåner som de
beviljades enligt avtalet. Ett annat skäl till de italienska myndigheternas
missnöje var att de ansåg det vara viktigt att de italienska arbetssökande
yrkestestades och hälsoundersöktes innan de utvandrade, så att de var helt
godkända av svenska företag före migrationen. Det fanns annars en risk
att migranterna, efter att de anlänt till Sverige, vägrades anställning av företagen med motiveringen att de var olämpliga från en arbets- eller hälsosynpunkt.27
I både det jugoslaviska, turkiska och italienska fallet restes alltså invändningar mot den arbetskraftsmigration som skedde utanför arbetskraftsavtalens ramar. Den uppenbara slutsatsen är att utvandringsländerna
hade ett starkt intresse i att sluta arbetskraftsavtalen, och att dessa faktiskt
tillämpades vid migrationer. Från svensk sida var intresset för detta mindre. I Sverige var de som anlände utanför arbetskraftsavtalen inte rättslösa:
de beviljades viktiga förmåner och rättigheter ändå, men i andra fall kunde dessa avtal vara ett mycket viktigt skydd för migrantarbetarna. Ett skäl
till protesterna från den italienska staten var att immigranterna kunde gå
miste om vissa förmåner om de inte rekryterades inom arbetskraftsavtalets ram. Detta var sannolikt en generell drivkraft för utvandringsländer
att pressa på så att arbetskraftsavtal de facto tillämpades, även utanför
den kontext som undersöks här.
De jugoslaviska myndigheterna accepterade, om än motvilligt, den arbetskraftsmigration till Sverige som inte följde bestämmelserna i arbetskraftsavtalet. Detta verkar emellertid bara ha gällt till en viss gräns, nämligen så länge företagen eller deras representanter inte själva reste till Jugoslavien för att rekrytera personal utan myndigheternas medverkan.
Denna typ av privata värvningskampanjer hade blivit ett rött skynke för
–––––––––
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de jugoslaviska myndigheterna i slutet av 1960-talet, och de kunde vara
direkt olagliga. Tyska företagsrepresentanter utförde sådana värvningskampanjer; de förekom även från svenska företag, och de kunde leda till
att värvarna blev anhållna. I ett brev till AMS i Stockholm den 11 oktober
1969 förtäljes följande historia från Jugoslavien. Den inleds med ett samtal på den federala arbetsmarknadsbyrån:
[D]å vi kom upp till Fed[erala] byrån var vår kontaktman Marković
och bc Petrović upprörda över följande händelse. En jugoslav från Sverige hade någon stund tidigare vänt sig till byrån och begärt ett större
antal SIV 185, d v s den blankett som man lämnar till vår ambassad
betr. ansökan om ut/at [uppehållstillstånd/arbetstillstånd]. Han hade,
förklarade han, 96 anställningserbjudande (garantibrev) på sig och var
nedsänd av Alfa-Laval för att rekrytera arbetskraft, vilket han ämnade
göra genom att resa omkring till olika orter i Jugoslavien. Mannen
hade försvunnit när vi sökte få tag på honom så vi kunde inte få närmare upplysningar. Att ett företag sänder anställningserbjudande exempelvis per post kan man förstå, men att skicka ner en man att rekrytera
kan gå illa. Ett par tyska företagsrepresentanter som försökt sig på detta har blivit anhållna, enligt Andersson [som var en av AMS representanter i Belgrad].
Jag vet inte vad som sagts mellan företaget och AMS, men det bör informeras om tillvägagångssättet för uttagningar snarast. Fed. byrån och
Andersson måste inkopplas så det inte sker något obehagligt. Jag tror
att Metall skulle reagera starkt om Bengtsson finge tag i detta.28

Dessa värvningar gick uppenbarligen utanför arbetskraftsavtalets ramar.
De ogillades inte bara av de jugoslaviska myndigheterna. Även representanter för AMS ville sätta stopp för denna typ av värvningskampanjer,
och här fanns ett tryck från flera aktörer med ibland motstridiga intressen.
AMS representanter skulle visserligen hjälpa företag att finna den utländska arbetskraft de efterfrågade, men det måste ske under former som
var acceptabla för de fackliga organisationerna. Men lika viktigt som förhållandena till företag och fackförbund var i detta fall relationerna till den
jugoslaviska staten: värvningarna i Jugoslavien fick inte ske på ett sådant
sätt att de försämrade relationerna till myndigheterna i Belgrad.
Möjligheterna till permanent bosättning
Arbetskraftsavtalen med Italien, Jugoslavien och Turkiet hade vissa
grundläggande bestämmelser gemensamma, exempelvis att de rekrytera–––––––––
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de arbetarna i princip skulle ha samma sociala förmåner som svenska arbetare och att de hade rätt att överföra sina besparingar till hemländerna.
Nelhans pekar dock på några viktiga skillnader i innebörden av avtalen
med Italien och Ungern från 1947, å ena sidan, och avtalen med Jugoslavien och Turkiet från 1966–67, å andra sidan. En skillnad är att de ungerska och italienska arbetare som rekryterades var tvungna att ansluta
sig till respektive svenska fackföreningar och behålla sitt medlemskap
under vistelsen i Sverige. Avtalen med Jugoslavien och Turkiet innehöll
inga bestämmelser av det slaget.29 En annan fråga, som jag ska diskutera
mer utförligt, är om arbetskraftsavtalen gynnade en permanent bosättning
av de arbetare som rekryterades.30 Nelhans menar att man från svensk
sida förmodligen inte tänkte sig en permanent bosättning av de italienska
och ungerska arbetare som i slutet av 1940-talet skulle rekryteras under
arbetskraftsavtalen. Hans argumentering för denna tolkning är en smula
invecklad, men den går att acceptera. Från Italien var det i början bara ensamstående som rekryterades. Efterhand blev man emellertid från svensk
sida intresserad av att även familjer invandrade. Antalet rekryterade italienare kom dessutom snabbt att vida överstiga de 500 personer som enligt
avtalet skulle invandra. Det som från början uppfattades som en tillfällig
import av italienska arbetare utvecklades således till en invandring av
permanent slag.31 Åtminstone blev en konsekvens av invandringen att
många italienare bosatte sig permanent i Sverige. När det gäller arbetarna
som rekryterades i enlighet med de jugoslaviska och turkiska avtalen är
saken däremot klarare. I båda dessa avtal förutsätts nämligen att de uttagna arbetarnas familjemedlemmar (make eller maka, barn och föräldrar)
kunde följa med eller förena sig med dem i Sverige. De anhöriga skulle
kostnadsfritt få uppehållstillstånd i Sverige.32 Detta gav de uttagna arbetarna möjligheter att bosätta sig permanent i Sverige. Nelhans pekar också på bestämmelsen att turkiska och jugoslaviska arbetare som blivit arbetslösa skulle få hjälp av den svenska arbetsförmedlingen på samma
villkor som svenska medborgare att finna en ny anställning. Även denna
bestämmelse stödjer, enligt Nelhans, tolkningen att arbetarna från Jugoslavien och Turkiet gavs möjligheter till permanent bosättning.33
Arbetskraftsavtalen med Jugoslavien och Turkiet följde inriktningen på
den svenska invandringspolitiken under efterkrigstiden. Sedan början av
1950-talet utvecklades den svenska invandringspolitiken mot att ge arbetskraftinvandrare möjligheter att förenas med sina familjer. Enligt den
–––––––––
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praxis som utvecklades beviljades arbetskraftsinvandrares närmast anhöriga, som make/maka och barn, uppehållstillstånd om deras boende och
försörjning var ordnad.34 Under den reglerade invandringens period,
d.v.s. från 1967, var vidare makar/makor till utländska medborgare med
arbetstillstånd undantagna från arbetsmarknadsprövningen vid arbetstillståndsansökningar. Samma undantag gällde arbetstillståndsansökningar
från föräldrar och barn till utländska medborgare, förutsatt att de tillhörde
samma hushåll. Sådana ansökningar kunde alltså avgöras av Statens invandrarverk utan remiss till AMS. Från 1971 beviljades vidare dessa ansökningar som regel utan yrkesbegränsning.35 Familjeinvandringspolitiken befästes genom 1968 års riktlinjer för utlänningspolitiken. Om bostadsfrågan var löst skulle, enligt riktlinjerna, uppehållstillstånd beviljas
arbetskraftsinvandrares make/maka och oförsörjda barn utan prövning av
deras försörjningsmöjligheter. Motsvarande skulle gälla makarnas föräldrar eller annan nära släkting, förutsatt att de var beroende av dessa för sin
försörjning.36
Tendensen i den svenska invandringspolitiken att efter hand gynna familjesammanhållning och därmed mer eller mindre fast bosättning kontrasterar med ett vanligt ekonomiskt argument under 1950- och 1960talen, nämligen att arbetskraftsinvandring skulle vara tillfällig och verka
stabiliserande på konjunkturerna. I tider av högkonjunktur skulle efterfrågeöverskottet på arbetskraft tillgodoses genom immigration, medan arbetslösheten under lågkonjunkturerna skulle dämpas genom att de utländska arbetarna reste tillbaka till sina hemländer.37 Den utländske arbetaren skulle, enligt detta synsätt, invandra ensam, medan de anhöriga
stannade kvar i hemlandet. För den mottagande staten innebar det att man
slapp de extra kostnader för sjukvård, boende och utbildning som en invandring av icke yrkesverksamma anhöriga förde med sig.38 I sin renodlade form kom denna modell aldrig att tillämpas någonstans. Det närmaste man kom den var förmodligen de gästarbetarsystem som Västtyskland
och Schweiz försökte tillämpa. I länder som dessa var tillståndsgivningen
starkare beroende av läget på arbetsmarknaden, än vad som var fallet i
Sverige. Den utländske arbetaren fick i princip bara stanna så länge som
arbete erbjöds. När det gäller Västtyskland hade emellertid de som bott
många år i landet relativt stora chanser att få stanna även om de skulle bli
arbetslösa. Även i Västtyskland förde vidare arbetskraftsinvandringen ef–––––––––
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ter hand med sig en stor anhöriginvandring.39 Jag vill dessutom peka på
att i de gästarbetarsystem som tillämpats i Västtyskland och Schweiz begränsades tillstånden till viss arbetsplats eller arbetsgivare. Detta är visserligen inte ett nödvändigt element i ett gästarbetarsystem, men det har
ett samband med den hårdare arbetsmarknadsbedömning som gjordes vid
tillståndsgivningen.

–––––––––
39

SOU 1982: 49, Invandringspolitiken, 297; se även Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 97.

133

8. Invandringspolitikens
förändringar
I mitten av 1960-talet skedde alltså en kraftigt ökad invandring till Sverige från Sydeuropa. Många av dessa immigranter reste in utan att ha ordnat arbete och bostad, och när de funnit en anställning kunde de söka arbetstillstånd. Några forskare har kallat detta system för ”turistinvandringen” eller för ett laissez-fairesystem, och det skapade en oro bland vissa
politiska aktörer. Inom fackföreningsrörelsen växte det fram en kritik mot
den oreglerade invandringen under 1960-talet. Man menade att det vore
bättre om det skapades möjligheter för de gifta kvinnorna, de handikappade och de äldre att komma in i arbetslivet. Det fanns en oro inom fackföreningsrörelsen att den ökade invandringen kunde leda till att det bildades ett permanent låglöneproletariat av invandrarna, och att det skapades
motsättningar mellan invandrare och infödda arbetare. Invandringen kunde skapa lönekonkurrens och ökad arbetslöshet bland de inhemska arbetarna. Det hävdades vidare att den oreglerade invandringen bromsade viktiga strukturella förändringar i svenskt näringsliv.
Den ökade invandringen i mitten av 1960-talet skapade problem även
för de myndigheter som skötte arbetstillståndsgivningen. Invandringsreglerna utsattes för ett allt större tryck och det blev svårare för AMS och utlänningskommissionen att tillämpa arbetstillståndsbestämmelserna som
det var avsett. AMS och LO började då att agera för reformer som reglerade den utomnordiska arbetskraftsinvandringen. På den andra sidan i
konflikten om invandringspolitiken stod SAF, som krävde att den oreglerade individuella arbetskraftsinvandringen fick fortgå. I slutet av 1965
hölls överläggningar om arbetskraftsimmigrationen mellan inrikesdepartementet, SAF, LO och AMS. En följd av överläggningarna blev att inrikesdepartementet utfärdade riktlinjer för en organiserad överföring av utländsk arbetskraft. De nya invandringsreglerna började gälla år 1966, och
de tillgodosåg framför allt LO:s och AMS krav. Enligt de nya reglerna
skulle arbete och arbetstillstånd vara ordnat före inresan till Sverige.
Inom hotell- och restaurangbranschen fanns dispenser från arbetstillståndsskyldigheten, och dessa avskaffades efter ett tag. Inrikesdepartementets riktlinjer gav också AMS utökade befogenheter vid den organiserade överföringen av utländsk arbetskraft.
Avvisningarna vid Sveriges gränser ökade under 1966, men de nya invandringsreglerna blev inte så effektiva som man önskade sig. Många utländska medborgare kunde fortfarande resa in i Sverige utan arbetstillstånd och därefter söka arbete och arbetstillstånd och få detta beviljat.
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Samtidigt hade Sverige gått in i en ekonomisk lågkonjunktur med hög arbetslöshet bland immigranter. AMS föreslog därför i en skrivelse till regeringen ytterligare skärpningar av invandringskontrollen. Denna skrivelse synes vara den direkta anledningen till att regeringen införde nya hårdare invandringsregler i mars 1967. Denna reform har fått relativt stor
uppmärksamhet i forskningen, och vissa menar att den är epokbildande.
Med denna reform började den reglerade invandringens period.
Jag har lyft fram att samtidigt som invandringskontrollen skärptes började en process där arbetskraftsimmigranter fick en starkare politiskjuridisk ställning på den svenska arbetsmarknaden. Den viktigaste av dessa förändringar är en garanti från AMS att immigranternas arbetstillstånd
i fortsättningen skulle bli förlängda. En sådan garanti fanns inte tidigare.
Arbetstillstånden beviljades dessutom med längre giltighetstid från 1967,
och det blev enklare för immigranterna att byta yrke. Jag har lagt fram ett
foucaultinspirerat teoretiskt perspektiv om sådana förändringar i statens
hantering av migrationsrörelser. Det utgår ifrån att det finns två huvudsakliga maktstrategier i migrationspolitiken: å ena sidan disciplinering
och å andra sidan gränskontroll. Min tolkning av förändringarna år 1967
är att det skedde ett byte av maktstrategi, från en betoning av disciplinens
makttekniker till en skärpning av gränskontrollens makttekniker.
Det uppseendeväckande är att detta byte av maktstrategi skedde så
plötsligt. Finns det någon parallell i svensk historia? Från min synpunkt
uppvisar hanteringen av flyktingströmmarna från Bosnien-Herzegovina i
början av 1990-talet väsentliga likheter, och det stärker min tes att vi har
att göra med en generell mekanik i migrationspolitiken. I samband med
de jugoslaviska upplösningskrigen ökade antalet asylsökande från detta
område under sommaren 1992. Många kom från Makedonien och det
som återstod av Jugoslavien. Myndigheterna gjorde emellertid bedömningen att de flesta av dessa inte hade något skyddsbehov, och efter avvisningar och informationsspridning i Jugoslavien minskade invandringen från Makedonien. I slutet av år 1992 infördes dessutom visumtvång
för medborgare i Jugoslavien med följden att antalet asylsökande från
Kosovoprovinsen sjönk kraftigt. Samtidigt avskaffades emellertid visumtvånget för medborgare i Bosnien-Herzegovina, och detta ledde till att antalet asylsökande bosnier ökade kraftigt. Mellan juli 1992 och juni 1993
verkar ca. 35 000 bosnier ha ansökt om asyl i Sverige. När situationen
förbättrades i Kroatien, Slovenien och Jugoslavien under 1992 kunde
myndigheterna börja verkställa avvisningar av medborgare från dessa
länder. I Bosnien-Herzegovina var situationen emellertid fortfarande allvarlig, och det rådde därför verkställighetsstopp för avvisningar. Samtidigt fanns ett mycket stort antal asylsökande i Sverige. I juni 1993 befann
sig omkring 90 000 asylsökande och flyktingar i förläggningar, och cirka
1 600 individer i veckan ansökte om asyl. I detta läge tog regeringen två
viktiga beslut. För det första beviljades några bosniska familjer permanent uppehållstillstånd i Sverige. Dessa beslut var prejudicerande och berörde de ca. 40 000 asylsökande bosniska medborgare som vistades i Sverige. De innebar i praktiken att bosnierna i Sverige beviljades permanenta
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uppehållstillstånd. För det andra infördes visumtvång för bosniska medborgare som i fortsättningen ville besöka Sverige. Med detta beslut bromsades ett fortsatt inflöde av asylsökande från det krigshärjade BosnienHerzegovina.1
Det återstår att undersöka om hanteringen av flyktinginvandringen från
Bosnien-Herzegovina kan belysas med det teoretiska perspektiv som
lagts fram. Teorin har utvecklats från arbetskraftsimmigrationen, och sannolikt behöver den modifieras i vissa delar vid en undersökning av denna
flyktinginvandring. En rimlig tes är emellertid att likartade mekanismer
opererade i dessa olika fall.
Hur ska den plötsliga förändringen av maktstrategi år 1967 då förklaras? En möjlighet vore att fortsätta att ingående kontrollera och övervaka
immigranter på arbetsmarknaden även när gränskontrollen skärps. Inga
sociala lagbundenheter kräver en sådan förändring. Förändringen år 1967
underlättades emellertid av att den svenska staten i ett internationellt jämförande perspektiv även före denna tidpunkt tilldelade arbetskraftsimmigranter en relativt stark ställning på arbetsmarknaden. De var exempelvis
inte bundna till en viss arbetsplats, utan fick byta arbetsplats inom yrket i
arbetstillståndet. Det hade vidare byggts in ett skydd mot lönediskriminering i arbetstillståndsgivningen. Om den invandrade arbetaren inte erbjöds samma löne- och arbetsvillkor som motsvarande svenska arbetare
skulle ansökningar om arbetstillstånd avslås. Bakom detta skydd mot diskriminering fanns den svenska fackföreningsrörelsens starka ställning.
Sverige förde dessutom en relativt liberal familjeinvandringspolitik, och
denna politik förstärktes efter 1967.
Jag har även drivit tesen att en mer generell mekanism arbetade i förändringarna 1967, nämligen att skärpningen av gränskontrollen skapade
ett utrymme för att minska den disciplinära maktutövningen, och att det
på olika sätt är kostsamt att upprätthålla både strikt gränskontroll och disciplinering. Vilka är beläggen för denna förklaring? Granskar vi AMS
motivering ovan synes argumentet vara att vissa kontroll- och övervakningstekniker inte längre behövdes när arbetskraftsinvandringen reglerades. De beskrevs som onödiga och möjligtvis överflödiga, och på köpet
slapp man bekymret med att kontrollera ett stort antal immigranter på den
svenska arbetsmarknaden. Jag har fokuserat dessa administrativa processer, men möjligtvis var även politiska överväganden involverade i detta
beslut. Att ge immigranter ett permanent arbetstillstånd och en friare
ställning på arbetsmarknaden skulle i detta perspektiv vara ett sätt att
minska de politiska kostnaderna för att skärpa gränskontrollen. Däremot
är det svårare att se att en snävt nationalekonomisk kalkyl hade någon
större betydelse vid reformerna. Vi ger begreppet kostnader en vidare betydelse här.
–––––––––
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Sannolikt fanns det ett inflytande från fackföreningsrörelsen även i
dessa förändringar. Fackföreningsrörelsen har inte bara krävt en reglering
av invandringen. Man har också arbetat för att ge immigrantarbetare större friheter och ett bättre skydd i Sverige. Detta har, som nämnts, lett till
ett skydd mot lönediskriminering i arbetstillståndsgivningen. I slutet av
1960-talet föreslog man ytterligare uppmjukningar av yrkesbegränsningen i arbetstillstånden och fick gehör för detta. Vid ungefär samma tidpunkt började man också att argumentera emot den då gällande assimileringspolitiken, och föreslog att Sverige skulle föra en kulturpluralistisk
minoritetspolitik. Men innan immigranternas position i Sverige reformerades måste invandringen regleras; den spontana, oreglerade immigrationen skulle först bringas under kontroll. Detta var det primära kravet: först
en skärpning av gränskontrollen och därefter en utökning av immigranternas friheter i Sverige. Denna argumentationslinje framstod tydligt när
LO år 1967 föreslog att de s.k. bostadsanmälningarna kunde avskaffas.
Bostadsanmälningarna var, liksom arbetsgivareanmälningarna, en del av
ett system för att övervaka utländska medborgare i Sverige. Bostadsanmälningarna utgjorde ett instrument för att kontrollera att utomnordiska
medborgare inte vistades i Sverige utan uppehållstillstånd. Alla som upplät bostäder åt utomnordiska medborgare var skyldiga att avkräva dessa
ett antal uppgifter, och att vidarebefordra dessa uppgifter till polismyndigheten. Den statliga Utlänningsutredningen föreslog i sitt andra betänkande att bostadsanmälningarna fanns kvar, trots att deras värde som kontrollinstrument ifrågasattes. 2 En av utredningens ledamöter, Ingrid Segerstedt Wiberg, reserverade sig emellertid mot detta förslag, och LO anslöt
sig till hennes ståndpunkt. LO skrev i sitt yttrande:
Tidigare i yttrandet har anförts att LO anser vissa kontrollinstrument
vara nödvändiga. Detta avser i första hand sådana kontroller som avser
att kontrollera tillströmningen av invandrare till Sverige. Dessa kontroller bör ha hög effektivitet. Sedan invandrarna väl kommit in i landet och passerat ovannämnda kontroller, torde en del lättnader av för
närvarande tillämpat kontrollsystem vara befogade. LO vill härvid ansluta sig till den av ledamoten Ingrid Segerstedt Wiberg i utredningen
framförda reservationen mot utredningens majoritets framlagda förslag
om bibehållande av bostadsanmälningen. Om bostadsanmälningarna
skall få något större värde som upplysningskälla för myndigheter och
enskilda är det nödvändigt såsom reservanten framhåller att tillse, att
anmälningsskyldigheten fullgöres i större utsträckning än vad som nu
sker. Detta skulle emellertid förutsätta en avsevärd förstärkning av de
lokala polismyndigheternas resurser för övervakning och de eventuellt
uppnådda resultaten skulle enligt LO:s mening icke stå i rimlig proportion till de kostnader och den personalinsats som detta skulle kräva.3
–––––––––
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LO:s motivering är slående: först effektiv gränskontroll, därefter en uppluckring av övervakningen av utländska medborgare i Sverige. Vi kan
alltså konstatera att fackföreningsrörelsen stödde de reformer som gav
migrantarbetare större friheter och starkare skydd på arbetsmarknaden
1967. Stod då AMS och LO emot SAF även i denna fråga? Jag har inte
kunnat finna några belägg för att arbetsgivarrepresentanterna motsatte sig
att immigrantarbetare i praktiken fick ett permanent arbetstillstånd och
allmänt en friare ställning på arbetsmarknaden. Så länge företagen slapp
bära kostnaderna för dessa reformer var de, om inte öppet stödjande, så
åtminstone indifferenta till dem. När det gäller de snävt tidsbegränsade
arbetstillstånden var dessa faktiskt inte nödvändigtvis ett företagarintresse. I vissa invandringsländer i övriga Europa var det så att företagen efter
ett tag började ogilla de s.k. rotationssystemen, där utländska arbetare
skulle resa tillbaka till sina hemländer efter en tids arbete för att ersättas
av nya. Detta system innebar extra kostnader för företagen, vilka därför
föredrog en stabil arbetsstyrka.4
I Sverige var arbetsgivarnas representanter hårda motståndare till att
invandringen reglerades 1966–1967. Den andra sidan av reformerna beslutade sannolikt stat, fackföreningsrörelse och arbetsgivarrepresentanter
om i relativ enighet. Möjligtvis är det därför denna reform fått mindre
uppmärksamhet i litteraturen. Emellertid kan andra aspekter i typiska
gästarbetar- eller kontraktarbetarsystem vara något som företagen önskar.
Som jag visar i del II, kan arbetstillstånd som binder den utländska arbetaren till en viss arbetsplats under vissa omständigheter vara företagarrationell, nämligen i tider med hög rörlighet på arbetsmarknaden. Arbetstillstånden i Sverige var yrkesbegränsande, men under de organiserade
rekryteringarna 1969–1971 sökte många företag efter lösningar som ändå
kunde binda migrantarbetarna till arbetsplatsen en viss tid (se kap. 12).
Statens förmåga att reglera migrationsrörelser
Det är nu halvvägs genom avhandlingen möjligt att ge sig in i en diskussion som varit intensiv bland migrationsforskarna de senaste åren, nämligen om de västerländska staternas förmåga att reglera migrationsrörelser.
Det är en omfattande diskussion med flera positioner och ibland komplicerad argumentation. Jag ska kort redogöra för några av argumenten i
denna diskussion. Ett argument är att ”globaliseringen” sedan slutet av
1900-talet försvagat statens autonomi i immigrationsfrågor. Staten kan
inte längre reglera migrationsrörelser på samma sätt som förut.5 En variant av globaliseringstesen är Soysals argument om en övergång från nationellt medborgarskap till postnationellt medlemskap. Soysal menar att
det skett en rörelse från nationella rättigheter till universella mänskliga
–––––––––
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Tomas Hammar, ”Comparative analysis”, 275.
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138

rättigheter. De rättigheter som historiskt tillhört det nationella medborgarskapet omdefinieras alltmer till mänskliga rättigheter och legitimeras på
en transnationell nivå. Genom rörelsen bort från nationellt medborgarskap blir medlemskapets gränser mer flytande: även immigranter kan få
del av de rättigheter och förmåner som staten ger medborgare.6 Jag kan
inte här göra något avgörande empiriskt test i vad mån ”globaliseringen”
försvagat den svenska statens autonomi i immigrationsfrågor, det ligger
utanför ramarna för avhandlingen. Ambitionen är mera blygsam. Jag ska
pröva ett par av de argument som förts fram på den svenska erfarenheten
under 1960-talet.
John Torpey hävdar att ”kärnstater” i dagens värld visst har förmåga
att bevaka sina gränser och begränsa invandring när de så önskar. Han
menar att man i denna diskussion ofta blandar samman två dimensioner
som bör hållas isär, nämligen staters förmåga att reglera migrationsrörelser och migranters förmåga att etablera sig efter att de invandrat, d.v.s.
leva och arbeta på ett visst territorium och i slutändan kanske nå fullt
medborgarskap. Den första dimensionen handlar om staters förmåga att
skilja mellan medborgare och icke-medborgare och att reglera deras rörelser i enlighet med politiska mål. Den andra dimensionen, etablering,
gäller i vilken grad stater kan exkludera utländska medborgare från olika
möjligheter till bl.a. arbete och social service.7 Torpeys argument är att i
ett längre historiskt perspektiv har västerländska staters förmåga att skilja
mellan medborgare och icke-medborgare och att reglera deras migrationer ökat dramatiskt. Däremot har utländska medborgare fått större möjligheter att etablera sig och att utöva civila och sociala rättigheter, vilka
historiskt varit knutna till medborgarskapet. I denna dimension har det
skett begränsningar i staters förmåga. Torpey skriver:
I will argue below that, seen from a longer perspective than that usually adopted by social scientists who study migration, the capacity of
the states of the North Atlantic world to distinguish between citizens
and noncitizens and to track the movement of both are now dramatically greater than they were, say, 100 years ago, and show no signs of
diminishing. With respect to the issue of establishment, I agree with
those who argue that the freedom of nonnationals to establish themselves and enjoy civil and social citizenship (a.k.a. ’human’) rights has
grown during the post World War II era, and that family unification
policies have led to a substantial unexpected increase in permanent
immigration in some countries. But I disagree that these developments
should be regarded as instances of ’policy failures’ or loss of control
over borders. Indeed, such experiences have sharpened the keeness of
–––––––––
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states (and suprastate entities such as the EU) to implement more effective border controls. [---]
It is precisely the development of patterns of membership that facilitate
the establishment of noncitizens without their political incorporation in
the states of the North Atlantic world that has stimulated a greater preoccupation on the part of states to enhance their capacity to regulate
their borders.8

Jag är enig med Torpey om mycket. Den svenska statens förmåga att reglera migrationsrörelser och att skilja mellan medborgare och ickemedborgare har sannolikt ökat kraftigt i ett längre tidsperspektiv. Ser vi
till den period som undersöks gjordes försök att skapa en ordnad eller reglerad invandring redan 1965–1966. Några av dessa åtgärder var mindre
framgångsrika: det fortsatte att resa in många arbetskraftsmigranter utan
arbetstillstånd trots de nya reglerna för invandring år 1966. Man kan i
detta sammanhang även nämna de provisoriska arbetstillstånden som i
viss mån förvärrade de problem de skulle lösa. De svenska myndigheterna lärde sig emellertid av misstagen, och nådde, utifrån de mål som sattes
upp, ett tillfredsställande resultat med 1967 års invandringsregler. Det var
inte en total framgång men inte heller ett fiasko. Man kunde leva med att
alla målsättningarna med de nya invandringsreglerna inte uppfylldes. Målet var ännu inte att sätta stopp för den utomnordiska arbetskraftsinvandringen. Det var istället att skapa en organiserad invandring av utländsk
arbetskraft, och detta uppnådde man uppenbarligen i tillräcklig grad. Staten hade därför vid denna tidpunkt förmågan att reglera migrationsrörelser i enlighet med politiska mål. Detta kan emellertid inte utan vidare generaliseras till senare perioder av invandring till Sverige. Den ökande illegala immigrationen i slutet av 1900-talet indikerar att den svenska statens förmåga att kontrollera sina gränser avtagit. Men trots en ökande illegal immigration, håller förmodligen Torpeys argument om en långsiktig
förstärkning av statens förmåga att reglera migrationsrörelser.
Det är vidare, i linje med Torpeys argument, svårt att se att utökningen
av immigranters rättigheter och deras möjligheter att etablera sig i Sverige skulle bero på någon slags ”politikmisslyckande” eller förlorad kontroll över gränserna.9 Utökningen av möjligheterna att etablera sig beviljades till immigranterna i samband med regleringen av invandringen eller
efter denna, och det var ett aktivt val av makthavarna. Emellertid verkar
Torpeys sista påstående gå på tvärs mot den svenska erfarenheten. Han
menar att de större möjligheterna för immigranter att etablera sig i västerländska stater faktiskt stimulerat dessa att försöka öka sin förmåga att
–––––––––
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kontrollera gränserna. I Sverige finner vi snarare det motsatta förhållandet, nämligen att skärpningen av gränskontrollen följdes av en utökning
av immigranters möjligheter att etablera sig. Det har varit ett viktigt argument i detta kapitel, men det är för tidigt att förkasta Torpeys påstående. Vi har begränsat oss till 1960-talet, och det håller inte för denna period, men under senare perioder kan det tillkomma sådana drivkrafter.
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Del II
De organiserade rekryteringarna av utländsk arbetskraft

9. Inledning
Arbetskraftsinvandringen till Sverige under 1960- och 1970-talen hade en
tydligt proletär karaktär. Immigranterna från Finland, Jugoslavien och
Grekland blev starkt överrepresenterade i arbetarklassyrken i Sverige. År
1969 tillhörde ca. 90 procent av finländarna och jugoslaverna arbetarklassen, vilket ska jämföras med 55 procent av de svenska medborgarna.1
Immigranterna fick dessutom en speciell fördelning inom arbetarklassen.
De rekryterades ofta till de tunga och underordnade arbetena inom tillverkningsindustrin, medan svenskar tenderade att fylla mer självständiga
arbetaryrken.2 Det fanns också relativt många immigranter inom hotelloch restaurangsektorn. I det följande ska jag påvisa i synnerhet koncentrationen av jugoslaver i underordnade yrkeskategorier inom tillverkningsindustrin. Detta kommer att ske genom en studie av de organiserade rekryteringarna av utländsk arbetskraft 1966–1971. Denna undersökning
försöker också visa att företagen hade en avgörande betydelse i att skapa
och upprätthålla migrationsströmmarna från Jugoslavien.
Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet är en central utgångspunkt i det följande. Den ska hjälpa till att förklara hur och varför jugoslaverna blev en beständig, underordnad kategori i svenskt arbetsliv. Tilly
vill ge en förklaring av en mängd olika former av ojämlikhet. Han menar
att dessa ofta skapas och upprätthålls genom samma mekanismer. Bestående ojämlikheter skapas huvudsakligen genom två mekanismer, nämligen exploatering (mäktiga personer använder utomståendes arbetsinsatser, vilka de exkluderar från det fulla värdet av dessa insatser) och möjlighetsansamling (medlemmar av ett kategoriellt bundet nätverk skaffar
sig tillträde till en värdefull resurs som de utsätter för monopol och exkluderar icke-medlemmar från). Möjlighetsansamling kompletterar exploatering, och det förekommer ibland ett samarbete mellan exploaterande ”eliter” och mindre mäktiga möjlighetsansamlare. Ytterligare två mekanismer cementerar den kategoriella ojämlikheten: emulering (kopieringen av etablerade organisationsmönster och/eller överflyttning av befintliga sociala relationer från en plats till en annan) och anpassning (skapandet av dagliga rutiner på basis av ojämlika strukturer). Samspelet mel-
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lan dessa fyra mekanismer förklarar, enligt Tilly, de flesta betydelsefulla
ojämlikheter.3
Tilly gör en distinktion mellan inre och yttre kategorier. Inre kategorier
tillhör den internt synliga strukturen i en viss organisation: meniga/officerare, lärare/student, läkare/sköterska etc. Det uppenbara exemplet för denna undersökning är distinktionen mellan företagsledning och
arbetare och de olika yrkeskategorierna inom företag. Skapandet av tydliga skiljelinjer inom företag underlättar exploatering och möjlighetsansamling genom att förklara, legitimera och tillhandahålla praktiska rutiner
för en ojämlik fördelning av belöningar. Genom att dessa inre skiljelinjer
sammankopplas med yttre kategoriella par, som man/kvinna eller medborgare/utlänning, införs redan etablerade föreställningar, praktiker och
relationer, vilket sänker kostnaderna för att vidmakthålla skiljelinjen.
Sammankopplingen av inre och yttre kategorier leder till en stabil situation utan några högre kostnader. Organisationer som är beroende av exploatering för sin överlevnad tenderar därför, enligt Tilly, att överta detta
arrangemang.4
Jag ska alltså pröva några av dessa hypoteser i en studie av de organiserade rekryteringarna. Mina källor utgörs ”korrespondensen angående
kollektiv överföring av utländsk arbetskraft” i AMS:s arkiv. I dessa källor
går det att identifiera generella mekanismer i rekryteringen av utländska
arbetare. Innan vi övergår till denna analys, ska jag diskutera Billy Ehns
undersökning från början av 1970-talet av den process varigenom en
grupp jugoslaver rekryterades till ett företag i Dalsland.5 Denna bok reser
centrala frågor om företagens roll i invandringen av jugoslaviska arbetare.
Ehn skildrar en grupp jugoslaviska arbetskraftsimmigranter i det lilla
brukssamhället Åsen i Dalsland. Samhället Åsen dominerades av pappersbruket Håfreströms AB, som vid undersökningstillfället tillhörde
Klippankoncernen. Håfreströms drev två fabriker i Åsen, den ena med 75
anställda, den andra med 435 anställda.6 De flesta jugoslaverna kom till
Åsen i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet. Jugoslaverna anställdes av Håfreströms pappersbruk, och de fick arbete som maskinövervakare och kroppsarbetare. Det fanns en del arbetslösa svenska medborgare på orten, och jugoslaverna accepterade arbetsuppgifter och arbetstider som dessa svenskar undvek; särskilt de jugoslaviska kvinnorna godtog arbeten och arbetstider som motsvarande svenska kvinnor inte ville
ha. Jugoslaverna var överrepresenterade i Håfreströms olycksfallsstatistik, vilket antyder något om deras arbetsuppgifter. Var tionde arbetare
var år 1972 jugoslav, men de drabbades av var femte olycksfall i arbetet.
En del jugoslaver befordrades efter en tid till högre positioner i företags–––––––––
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hierarkin, ingen av dem hade dock fram till 1973 avancerat till de mest
attraktiva positionerna för de kollektivanställda i fabriken.7
De flesta jugoslaviska immigranterna i Åsen kom från två orter: Šid i
Vojvodina i Serbien och Ravne i Slovenien. Båda Šid och Ravne var relativt små orter: Šid hade 12 000 och Ravne 7 000 invånare. Šid präglades
av jordbruk, medan Ravne präglades av stålindustri. Hösten 1965 kom de
två första i den grupp jugoslaver som Ehn undersökte, en från Šid och
den andra från Ravne. Under åren 1966–1972 anlände ytterligare 89 jugoslaver till Åsen: 8 kom 1966, 4 1967, 22 1969, 35 1970, 18 1971 och 2
1972. Dessutom föddes två jugoslaviska medborgare i Åsen 1972. Av
Åsens 93 jugoslaver hade 55 sitt ursprung i Šid och 26 i Ravne. En del av
jugoslaverna flyttade så småningom vidare till andra orter i Sverige.8
Ingen av jugoslaverna utvandrade till Sverige helt på eget bevåg, utan
de utnyttjade sociala förbindelser som etablerats mellan Åsen och de två
jugoslaviska orterna i sin utvandring. De flesta personerna från Šid kände
till varandra innan de kom till Åsen. Många var släkt med varandra och
andra var bekanta, kamrater eller grannar. Invandrarna från Ravne var oftare bekanta eller kamrater än släkt med varandra. Jugoslaverna utnyttjade dessa kontakter på olika sätt när de emigrerade: de fick t.ex. råd, information och hjälp med att finna arbete och bostad av släktingar och bekanta som redan slagit sig ner i Åsen. De två personer som kom under
hösten 1965 spelade en avgörande roll i detta avseende. (Dessa hade i sin
tur tagit sig till Sverige genom sina jugoslaviska kontakter här.) De förmedlade arbete och bostäder till de flesta av de nytillkomna jugoslaverna
från sina respektive ursprungsorter. Av de efterkommande jugoslaverna i
Åsen var det bara en familj som fick arbete och bostad utan dessa personers rekommendationer hos personalchefen på Håfreströms pappersbruk.9
Jugoslavernas migration till Åsen i Dalsland är ett exempel på vad som
inom migrationsforskningen ibland kallas kedjemigration. Denna
kedjemigration ledde till att jugoslaverna hamnade på samma ort, i samma företag och i samma yrken. Men det var alltså inte jugoslaver i allmänhet som migrerade till Åsen, utan de kom i huvudsak från två orter i
Jugoslavien. Med undantag av år 1968 anlände det från 1966 nya jugoslaver varje år. De största antalen kom 1969 och 1970, och det kan vara
värt att påminna om att fr.o.m. 1967 skulle arbetstillstånd och arbete vara
ordnat före inresan till Sverige för utomnordiska arbetskraftsimmigranter.
Tyvärr får man av Ehns bok inte reda på vilka skäl företagsledningen
hade för att fortsätta att anställa jugoslaver från Šid och Ravne. Jugoslaverna uppskattades dock av både företagsledning och arbetskamrater ”för
sin idoghet och sitt ansvarskännande”.10 Kanske hade företagsledningen
inga särskilda skäl alls för att fortsätta anställa jugoslaver från Šid och
–––––––––
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Ibid. 65, 100, 124 f, 156.
Ibid. 18, 27, 32, 35.
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Ibid. 51–55.
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Ravne, utan de utnyttjade helt rutinmässigt en arbetskraftskälla som fungerat tidigare. Om jugoslaver från Ravne och Šid hade passat bra in i
produktionen dittills, och erfarenheterna av dem var goda, fanns det inga
starka skäl att upphöra med att anställa personer från dessa orter. Att
övergå till andra rekryteringskällor var förmodligen förenat med större
risker och högre kostnader. Därför utnyttjade företaget de sociala nätverk
som byggts in i arbetsorganisationen när det behövde nya arbetare.
På andra orter och i andra företag är det inte alls säkert att man finner
samma höga koncentration av migranter från ett fåtal orter. Det är möjligt
att pappersbruket i Åsen snarare representerar ett undantag i detta avseende. Jag ska emellertid argumentera för att kedjemigrationen till Åsen,
och andra liknande migrationsmönster, var en del av en mer generell mekanism som producerade en överrepresentation av jugoslaver i vissa företag. Koncentrationen av migranter från ett fåtal orter delade i betydande
grad samma drivkrafter som koncentrationen av en nationell kategori mer
generellt (se kap. 10).
Begreppet kedjemigration behöver en kommentar här. Det verkar vara
ett centralt begrepp i Ehns bok om den jugoslaviska utvandringen till
Åsen. Det är dock en smula missvisande i detta sammanhang. Skälet är
att det verkar utgå från migranternas handlande och möjligheter, som om
detta ensamt bestämde att jugoslaverna från Ravne och Šid hamnade i
Åsen. Det avgörande i detta fall tycks istället vara att ledningen för pappersbruket i Åsen var beredd att fortsätta anställa jugoslaver från dessa
orter. Detta blir ännu viktigare från 1967 då utomnordiska migranter skulle ha ordnat arbete och arbetstillstånd före inresan. En kedjemigration
skedde förvisso men detta ensamt kan inte förklara varför individer från
Šid och Ravne var överrepresenterade bland jugoslaverna i Åsen. En fullödig förklaring behöver föra in även företagens roll i dessa migrationer.
Vad var företagens drivkrafter för att söka nya arbetare i migranternas sociala nätverk? Vilka fördelar gav nätverksrekryteringen till företagsledningar? Min analys av de organiserade rekryteringarna kommer att ge ett
svar på dessa frågor.
I en mening kan kedjemigrationen till Åsen, och andra liknande migrationsmönster, betraktas som en form av möjlighetsansamling, inte i förhållande till svenska arbetarkategorier, utan i förhållande till jugoslaver
från andra orter, släkter och bekantskapskretsar, och i förlängningen till
potentiella migranter i andra länder, som Grekland och Turkiet. Anställningarna i Sverige var en värdefull resurs för många personer i dessa kategorier, och genom att jugoslaverna i Åsen vidarebefordrade anställningserbjudande till släktingar och vänner, uteslöt de andra från tillträde
till denna värdefulla resurs. Denna form av möjlighetsansamling spelade
emellertid knappast någon roll alls i att skapa ojämlikhet mellan etniska
grupper i Sverige. Vi ska snarare söka efter möjlighetsansamlingen hos
mindre mäktiga svenska arbetarkategorier, och hur detta kunde exkludera
immigranter (se kap. 10).
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9.1 Korrespondensen angående kollektiv överföring
av utländsk arbetskraft
Den 12 november 1965 bemyndigade regeringen AMS att under 1966
vidta åtgärder för att överföra utländsk arbetskraft till Sverige. Innan en
rekrytering skedde skulle, enligt bemyndigandet, en överenskommelse ha
ingåtts med berörda arbetare- och arbetsgivarorganisationer om antalet
personer som skulle överföras, och hur dessa skulle fördelas på olika företag. Frågor om arbetstillstånd och rätten att resa in och vistas i Sverige
skulle avgöras innan de utländska arbetarna anlände till Sverige.11 Genom
ett beslut den 9 december 1966 bemyndigades AMS på nytt att under
1967 vidta åtgärder angående rekryteringen av utländsk arbetskraft, och i
slutet av 1967 fick AMS ett fortsatt, icke tidsbegränsat, bemyndigande
angående rekryteringen av utländsk arbetskraft.12
Målet för AMS åtgärder var, som nämnts, att få till stånd en ”organiserad överföring av utländsk arbetskraft”, och en förhoppning var att kollektiv överföring skulle vara det normala vid rekryteringen av arbetskraft
från utomnordiska länder. AMS ställde upp följande riktlinjer: Företag
som ville rekrytera utomnordiska arbetare skulle anmäla sitt arbetskraftsbehov till den lokala arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen undersökte
därefter om det gick att anvisa företaget antingen svensk arbetskraft eller
utländsk arbetskraft som redan vistades i Sverige. Bara om arbetsförmedlingen inte kunde finna lämplig arbetskraft inom Sverige, blev det aktuellt
att täcka företagets behov genom en rekrytering i utlandet. Företaget fick
då lämna in en ansökan härom till länsarbetsnämnden. Ansökan skulle
innehålla bl.a. följande uppgifter: arbetsplatsen där de utländska medborgarna skulle anställas; arbetskraftsbehovets omfattning; arbetsstyrkans
storlek; arbetsstyrkans fördelning på olika nationaliteter; den önskade arbetskraftens nationalitet; krav på yrkeskvalifikationer; arbetskraftsbehovet inom olika yrken; arbetskraftsbehovets varaktighet; tidpunkten för
överföringen; de erbjudna löne- och anställningsvillkoren; tillgången på
bostäder; ersättning för resekostnader; åtgärder som vidtagits för den utländska arbetskraftens anpassning.13
Den länsarbetsnämnd som mottog företagets ansökan vidarebefordrade
denna till AMS med ett eget yttrande. Länsarbetsnämnden tillstyrkte eller
avstyrkte i sitt yttrande företagets ansökan. Länsarbetsnämnden lämnade i
yttrandet också uppgifter om arbetsmarknadsläget i det berörda yrkesområdet och tillgången på sådan arbetskraft inom Sverige. Om de centrala
fackliga organisationerna och arbetsgivareorganisationerna önskade, fick
även de möjlighet att yttra sig över företagets framställning. Sveriges
Verkstadsförening och Metallindustriarbetareförbundet tillhörde de ar–––––––––
11

SOU 1967:18, Invandringen, 186; Kungl. Arbetsmarknadstyrelsens arkiv: Korrespondens och rapporter: jugoslaviska invandrare, 1966–1969, vol. EVd: 1.
12
SOU 1982: 49, Invandringspolitiken, 96 f.
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AMS Cirkulärmeddelande, U:5/1967.
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betsgivarorganisationer och fackliga organisationer som önskade att yttrandet skulle lämnas centralt. I dessa fall behövde länsarbetsnämnden inte
inhämta yttrande från lokalorganisationerna. Med yttrandena från länsarbetsnämnd m.fl. som stöd beslutade AMS om tillstånd skulle ges till rekrytering av utländsk arbetskraft eller ej. För att AMS skulle bevilja sådant tillstånd krävdes, som nämnts, bl.a. att löne- och arbetsvillkoren,
som erbjöds den utländske arbetaren, motsvarade vad som normalt erbjöds liknande svensk arbetskraft. AMS krävde också att de utländska arbetarnas boende skulle vara löst på ett tillfredsställande sätt. 14
För företag som beviljades tillstånd att rekrytera utländsk arbetskraft
fanns möjligheten att göra detta i länder där AMS hade en representant,
som Jugoslavien, Grekland, Italien eller Turkiet. AMS representant kunde
få i uppgift att sköta alla detaljer ifråga om uttagningen av arbetarna och
resan till Sverige. Representanter för företagen och fackföreningarna
kunde, om de ville, delta i uttagningsarbetet. Om företagen ville rekrytera
arbetskraften i länder där AMS inte hade en representant, och när det var
frågan om ett stort antal arbetare, kontaktade AMS den svenska ambassaden, som fick söka tillstånd för rekryteringen hos de utländska myndigheterna. I dessa fall fick företagen själva genomföra uttagningen av den utländska arbetskraften.15
Ansökningsförfarandet när ett företag ville göra en kollektiv överföring
av utländsk arbetskraft resulterade i en korrespondens mellan företag,
fackförbund, arbetsgivarorganisation, länsarbetsnämnd och AMS. En del
av denna ”korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft” har bevarats i AMS arkiv. För att kunna undersöka de frågor
och teser som lades fram under diskussionen ovan har jag granskat den
korrespondens som fördes åren 1966–1971. Omfattningen av den kollektiva överföringen var under denna period störst budgetåren 1969–1970
och 1970–1971, och analysen har därför koncentrerats på dessa år.
Vad som framför allt intresserade mig i ansökningarna var företagens
önskemål om den utländska arbetskraftens nationalitet, och hur företagen
eventuellt motiverade dessa önskemål. En annan sak som väckte mitt intresse för korrespondensen var att företagen skulle lämna uppgifter om
arbetsstyrkans storlek och dess fördelning på olika nationaliteter. Det visade sig emellertid att företagen inte alltid lämnade dessa uppgifter alternativt att de inte har bevarats.
Korrespondensen angående kollektiv överföring innefattar normalt företagets ursprungliga ansökan om att få rekrytera utländsk arbetskraft,
yttranden från länsarbetsnämnd, arbetsgivarorganisation och facklig organisation samt yttrande och beslut från AMS. Ibland förekommer även
en ifylld version av blanketten ”Offer of job”, som företagen skulle sända
till AMS om de ville överföra arbetskraften i enlighet med det svenskjugoslaviska arbetskraftsavtalet, (ett exemplar av denna blankett finns i
–––––––––
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bilaga 2). Långt ifrån alla ansökningar har bevarats, och ibland finns bara
enstaka remissyttranden eller AMS beslut. Om en analys av en bestämd
korrespondens ska vara meningsfull bör i alla fall företagets ansökan
ingå.
Det finns tillsammans med korrespondensen en statistik över den totala
kollektiva överföringen av utländsk arbetskraft till Sverige. Delar av denna statistik redovisas i tabellerna 9.1 och 9.2. Det finns vissa brister i
denna statistik, men i stora drag torde den ge en korrekt bild.
Tabell 9.1: Kollektiv överföring av utländsk arbetskraft budgetåren
1969–1970 och 1970–1971.
1969–1970
Beviljade

1970–1971

Ansökningar

Arbetare

Ansökningar

Arbetare

81

3 540

30

1 265

Rest*

1 575

764

Vägrade

9

175

9

775

Återtagna ansökningar

x

x

5

332

* Skillnaden mellan det antal arbetare som företagen begärde och det antal som AMS beviljade.
x. uppgift saknas

Källa: Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående
kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe:7, EVe: 11.
Tabellen visar att företagen i några fall inte fick rekrytera det antal arbetare de begärde. AMS följde i dessa fall, som regel, den rekommendation
om ett mindre antal som fackförbundet gav i sitt yttrande. Antalet ansökningar om kollektiv överföring av utländsk arbetskraft minskade budgetåret 1970–1971, och under samma år avslogs en mycket större andel ansökningar än budgetåret 1969–1970. Under 1969–1970 godkändes 81 ansökningar om kollektiv överföring. Det beviljade antalet arbetare var 3
540. Av dessa 81 ansökningar har jag funnit 24, vilka fick tillstånd att rekrytera 1 396 arbetare. I ca. 19 av dessa ansökningar önskade företagen
att arbetskraften skulle överföras i enlighet med det svensk-jugoslaviska
arbetskraftsavtalet. Under 1970–1971 beviljades 30 ansökningar tillstånd
att rekrytera 1 265 arbetare. Av dessa har jag funnit 24 ansökningar, vilka
beviljades tillstånd för 871 arbetare. I ca. 18, kanske fler, önskade företagen att arbetskraften skulle överföras i enlighet med det svenskjugoslaviska arbetskraftsavtalet. Till de 24 beviljade ansökningarna
1970–1971 har lagts två ansökningar som senare återtogs av företagen.
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Dessa hade beviljats 24 arbetare. Sammanlagt fann jag alltså 50 ansökningar, som beviljades 2 291 utländska arbetare. De överlägset flesta företagen fanns inom metallindustrin. En komplett lista över företagen –
hur många arbetare de önskade, hur många de beviljades och deras önskemål om den utländska arbetskraftens nationalitet – finns i bilaga 3–4.
Tonvikten i analysen ligger, som nämnts, på åren 1969–1971, men jag
har granskat en stor del av den bevarade korrespondensen 1966–1971.16
En del av företagen som gjorde ansökningar 1969–1971 förekommer
också bland ansökningarna 1966–1968. Av ansökningarna före 1969 har
jag lagt särskilt stor vikt vid dessa. Det var företag som rekryterade ett
stort antal utländska arbetare, t.ex. Eriksberg, Volvo, Algot Johansson,
Götaverken och ASEA. Det var stora, betydelsefulla företag och deras
arbetskraftsefterfrågan bestämde i hög grad omfattningen av invandringen. Genom att dessa företag införlivade den kategoriella distinktionen
medborgare/utlänning – eller svensk/finländare, svensk/jugoslav,
svensk/grek – i sina organisationer bidrog de genom sin storlek, mer än
flera andra företag som rekryterade utländsk arbetskraft, till att lägga
grunden för en ojämlikhet i hela Sveriges befolkning.
Företag som beviljats tillstånd att rekrytera utländsk arbetskraft kollektivt hade, som nämnts, möjlighet att rekrytera denna med hjälp av AMS
kontor i utlandet, som Jugoslavien, Italien eller Turkiet (se tabell 9.2).
Budgetåret 1969–1970 rekryterade 19 företag 1 123 arbetare i samarbete
med AMS rekryteringskontor i Jugoslavien. Samma år rekryterade 2 företag 70 arbetare med hjälp av rekryteringskontoret i Italien. År 1970–1971
rekryterade 30 företag 1 189 arbetare med hjälp av rekryteringskontoret i
Jugoslavien.
Tabell 9.2: Antal rekryterade utländska arbetare i samarbete med arbetsmarknadsstyrelsens rekryteringskontor i utlandet.
1969–1970

1970–1971

Företag

Arbetare

Företag

Arbetare

Jugoslavien

19

1 123

30

1 189

Italien

2

70

---

---

Källa: Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående
kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe:7, EVe: 11.

–––––––––
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Korrespondensen angående den kollektiva överföringen av utländsk arbetskraft till sjukvården och
hotell- och restaurangbranschen ingår inte i undersökningen.

152

Invandrarpolitiska kommittén (IPK) beskriver i sitt delbetänkande den
kollektiva överföringen av utländsk arbetskraft.17 Efter 1972 förekom inte
någon sådan överhuvud taget. IPK menar att den kollektiva överföringen
från andra länder än Jugoslavien var obetydlig under perioden 1966–
1972. Det rörde sig bara om ett 70-tal personer från Italien. IPK redovisar
omfattningen av den kollektiva överföringen från Jugoslavien, vilket
återges i tabell 9.3 nedan. Denna tabell visar också till vilka branscher jugoslaverna rekryterades.
Tabell 9.3 visar att de största antalen jugoslaver rekryterades budgetåret
1969–1970 och 1970–1971. Men det är något annat jag vill uppmärksamma.
Enligt tabellen beviljades ca. 3 400 jugoslaver tillstånd inom ramen för den
kollektiva överföringen under perioden 1966–1972. Förutom ett 70-tal personer från Italien var detta alltså, enligt IPK, hela omfattningen av den kollektiva överföringen åren 1966–1972. Jämför man dessa tal med antalen i tabell 9.1 ovan blir skillnaderna dramatiska. Bara under 1969–1970 beviljades
fler tillstånd än vad som, enligt IPK, beviljades under hela perioden 1966–
1972, nämligen 3 540 tillstånd. Hur ska dessa skillnader förklaras? Källan är
i båda fallen AMS. Det troliga svaret är att det är frågan om olika definitioner
av kollektiv överföring av utländsk arbetskraft. Detta bekräftas om vi jämför
antalen som, enligt IPK:s tabell, rekryterades 1969–1970 och 1970–1971
med antalen som, enligt tabell 9.2, rekryterades i samarbete med AMS kontor i Jugoslavien. Antalen som överfördes är i båda fallen 1 123 åren 1969–
1970 och 1 189 åren 1970–1971. Det definierande kriteriet i kollektiv överföring av utländsk arbetskraft är, enligt IPK, om rekryteringen skett i samarbete med AMS rekryteringskontor i utlandet. Hur rimlig är då denna definition? Ett alternativ är att definiera begreppet som de fall då företagen söker
och beviljas tillstånd kollektivt, d.v.s. samtidigt för ett flertal arbetare. Det är
såvitt jag kan se definitionen i tabell 9.1. ovan. AMS rekryteringskontor i utlandet var involverade i många av dessa fall men inte alltid. Jag ska inte gå
närmare in på vilken definition som är att föredra. Det är dock viktigt att
komma ihåg att i den fortsatta framställningen ingår några rekryteringar som
inte är kollektiv överföring enligt IPK:s snäva definition. Detta ger ett bredare urval, vilket enbart är en fördel. Det är företag som ansökte om tillstånd
för ett flertal arbetare samtidigt, men som sedan i hög grad själva skötte
värvningen. Det ingår vidare företag som gjorde rekryteringar i Grekland,
och från detta land skedde, enligt IPK, inte någon kollektiv överföring 1966–
1972 (se ovan).
Kollektiv överföring av utländsk arbetskraft verkar ursprungligen ha varit en s.k.
administrativ kategori. 18 Liksom många andra kategorier som samhällsvetarna
använder har den skapats av staten i speciella administrativa syften. Det är inte särskilt meningsfullt att kritisera en statlig utredning för att den oreflekterat använder
sådana kategorier. Migrationsforskare bör däremot vara medvetna om detta ur–––––––––
17
18

SOU 1982:49, Invandrarpolitiken, 96–98.
Om administrativa kategoriseringar se Anders Lange ”Reflexioner kring ’rasifiering’ och några
andra ord”, 222.
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sprung, och att termen kan ha olika betydelser i olika källor. I den internationella
litteraturen kallas dessa olika rekryteringar av utländska arbetare ibland för organiserade rekryteringar, och det är en term även jag använder emellanåt. 19
Tabell 9.3: Kollektiv överföring av arbetskraft från Jugoslavien åren
1966–1972. Beviljade tillstånd.
År
Bransch
1966–67 Verkstadsindustrin

Antal
372

Textilindustrin (sömmerskor)

150

Div. industrier

78

Sjukvård (sköterskor)

50

Summa

650

1967–68 Textilindustri (sömmerskor)

160

Restaurangarbete

84

Varvsindustrin

19

Glasindustrin

2

Annan industri

2

Summa

267

1968–69 Restaurangarbete och div. industriarbete
Läkare (socialstyrelsen)

61

Summa

101

1969–70 Konfektions-, gummi-, verkstads- och livsmedelsindustri
1970–71 Verkstadsindustrin

1 123
470

Gummiindustrin

110

Pappersindustrin

100

Övrig industri

509

Summa

1 189

1971–72 Olika industrier

111

1966–72 Totalt

3 441

Källa: SOU 1982:49, tab. 5.5.
–––––––––
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40

Se Saskia Sassen, Gäster och främlingar, 190.
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Den totala invandringen var mycket stor åren kring 1970 (se tabell 9.4).
År 1968 invandrade 32 852 utländska medborgare, år 1969 steg antalet
till 60 776 och 1970 till 73 532, för att 1971 sjunka tillbaka till 38 716.
Invandringstoppen 1970 sammanföll med en ekonomisk högkonjunktur.20
Den överlägset största kategorin var finländare, som utgjorde 63 procent
av invandrarna 1969 och 56 procent 1970. År 1969 var 16 480 av invandrarna utomnordiska medborgare, år 1970 var de 25 579 och år 1971 17
969. Grekernas och jugoslavernas andel av de utomnordiska invandrarna
var ca. 30 procent 1969, ca. 45 procent 1970 och ca. 40 procent 1971.21
Tabell 9.4: Invandring av utländska medborgare åren 1968–1975.
År

Totalt

Varav finländare

Varav utomnordiska medb.

1968

32 852

17 239

11 039

1969

60 776

38 556

16 480

1970

73 532

41 538

25 579

1971

38 716

16 584

17 969

1972

25 643

10 284

12 047

1973

24 882

8 999

12 199

1974

31 918

9 601

13 906

1975

38 061

12 137

12 626

Källa: SOU 1982: 49, tab. 15.1, 15.3, fig. 4.
De kanske mest relevanta siffrorna i detta sammanhang är antalet tillstyrkta arbetstillstånd av AMS åren runt 1970. Det finns viss osäkerhet
kring dessa beräkningar, men vi kan anta att de i grova drag ger en korrekt bild av den utomnordiska arbetskraftsinvandringen. År 1969 tillstyrkte AMS ca. 4 400, 1970 ca. 7 900 och 1971 ca. 2 300 tillstånd (se tabell 9.5). Av dessa tillstyrktes sammanlagt 9 772 tillstånd inom tillverkningsindustrin. Av denna korta statistiska genomgång kan vi dra slutsatsen att den kollektiva överföringen 1969–1971 utgjorde en mycket liten
del av den totala invandringen, men att dess andel av den utomnordiska
arbetskraftsinvandringen dessa år var relativt betydande. Den är emellertid inte en så stor del av den utomnordiska arbetskraftsinvandringen att
man kan säga att den var det normala, vilket var målet från 1967. Med
–––––––––
20
21

SOU 1982: 49, Invandringspolitiken, 257.
Ibid. fig. 4, s. 261.
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IPK:s snävt avgränsade begrepp om kollektiv överföring är den t.o.m.
bara en liten del av den totala utomnordiska arbetskraftsinvandringen.22
Tabell 9.5: Tillstyrkta arbetstillstånd av AMS totalt och inom några skilda branscher åren 1967–1975, exklusive arbetstillstånd för korttidsarbete.
År

Totalt (ca)

Tillverkning
Textil

Järnbruk o.

Servicearbete*

Övrig till- Samtliga Varav enskilt

metall

verkning

hushåll

1967

5 600

769

1 040

901

2 195

1968

2 400

123

357

419

795

1969

4 400

434

1 246

894

768

1970

7 900

638

3 645

1 625

825

1971

2 300

37

922

331

476

1972

1 000

18

113

116

479

1973

900

7

83

62

609

181

1974

1 400

47

285

180

624

167

1975

1 500

23

191

165

755

175

Totalt

27 400

* Den största kategorin utgjordes av restauranganställda, och den näst
största kategorin av anställda i enskilt hushåll. Före den 1 maj 1972 krävdes inte arbetstillstånd för anställning i enskilt hushåll.
Källa: SOU 1982:49, tabell 5.1
Sist i detta avsnitt vill jag göra några reservationer om vilka slutsatser
som kan dras av korrespondensen angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft. Det hände ibland att företag som fått sina ansökningar
beviljade återkallade dessa, och därmed inte genomförde den rekrytering
de ansökt om. Under budgetåren 1969–1970 och 1970–1971 har jag funnit uppgifter om att två av de 50 ansökningar som ingår i undersökningen
återtogs. Det går emellertid inte att utesluta att ytterligare några av företagen i undersökningen drog tillbaka sina ansökningar utan att det finns
några uppgifter om detta. Ett annat problem är att företagen ibland inte
–––––––––
22

Ibid. 25.
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rekryterade det antal arbetare de blivit beviljade. Under budgetåret 1969–
1970 var det, enligt Invandrarpolitiska kommittén, en betydande skillnad
mellan antalet beviljade arbetstillstånd för kollektiv överföring och det
antal som företagen verkligen rekryterade.23 Det har inte gått att klargöra
hur stora skillnaderna var för företagen i denna undersökning. Det kan
finnas ett par skäl till att företagen inte rekryterade det antal de blivit beviljade. Ett skäl kan helt enkelt vara att företagen överdrev storleken på
sin arbetskraftsefterfrågan när ansökningen gjordes för att s.a.s. vara på
den säkra sidan när rekryteringen skulle genomföras. Det var vidare inte
ovanligt att det gick 4–5 månader från det att företagen sände sin ansökan
till AMS till det att rekryteringen verkligen kunde ske. Under denna tid
kan företagens arbetskraftsefterfrågan ha förändrats så att de inte längre
behövde det antal de ursprungligen ansökte om. Andra möjliga skäl är att
de inte fann den arbetskraft de sökte,24 eller att några av de utländska
medborgare som beviljats arbetstillstånd i sista stund bestämde sig för att
inte resa till Sverige. Dessa omständigheter gör att vi inte kan utgå ifrån
att antalet beviljade tillstånd är detsamma som det antal som verkligen
rekryterades under kollektiva former. Detta är emellertid inte något allvarligt problem. Fördelarna med dessa källor är så stora att de uppväger
nackdelarna. Den kanske viktigaste fördelen är att det är verkliga rekryteringar som ska analyseras, och motiveringarna av dessa rekryteringar när
de skulle ske. Vi behöver inte förlita oss på intervjuer med företagsledningar, som ofta har en osäker status. Kan vi i en intervju vara säkra på
att den ansvarige minns vad han gjorde och tänkte när han anställde immigranter? Lägger han saker och ting till rätta för intervjuaren? Talar han
om vilka preferenser han eventuellt har för olika immigrantkategorier,
och vad han grundar dessa preferenser på o.s.v.? Dessa svårigheter skulle
ha uppstått även vid en undersökning av rekryteringen av utländsk arbetskraft i samtiden, men de blir ännu allvarligare när rekryteringarna
ligger 30–40 år tillbaka i tiden. Detta betyder inte att intervjuer med företagsledningar inte kan vara en framgångsrik metod – det visas i Waldingers och Lichters undersökning25 – utan enbart att denna metod också för
med sig svårigheter, som kan bli mycket besvärande om skeendet ligger
långt tillbaka i tid. Intervjuer bör därför åtminstone kompletteras av andra
källor. Låt mig dessutom få upprepa att urvalet i denna undersökning är
bredare än det som Invandrarpolitiska kommittén betecknar kollektiv
överföring.
–––––––––
23

Ibid. 97.
Av döma av ett telex från AMS representant i Belgrad till AMS i Stockholm den 18 september
1970 var det exempelvis svårt att rekrytera erfarna och kunniga maskinarbetare till bl.a. Morgårdshammar, Motala verkstad och Svenska Fläktfabriken i Växjö. Det var en stor brist på kvalificerad
arbetskraft i Jugoslavien vid denna tidpunkt. Det verkar som om några företag tänkte försöka rekrytera denna arbetskraft på egen hand i Jugoslavien, utan arbetsmarknadsmyndigheternas medverkan.
(Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk
arbetskraft, vol. EVe: 11).
25
Roger Waldinger & Michael I. Lichter, How the Other Half Works.
24

157

Korrespondensen angående kollektiv överföring är ett källmaterial som
kan ge kunskap om generella mekanismer i arbetskraftsimmigrationerna.
Om ansökningarna vann godkännande av AMS och berörda fackföreningar spelar det därför liten roll om vissa företag inte rekryterade det antal som de beviljades. Undersökningen förlorar visserligen en del i realism om sådana ansökningar förekommer eller om något företag tog tillbaka sin ansökan utan att det finns några uppgifter om detta, men inte
mer än när man i enkätundersökningar ber människor uppge vilket parti
de skulle rösta på om det var val eller vilken social klass de anser sig tillhöra. Jag har därför låtit de företag som tog tillbaka sina ansökningar –
Hiab-Foco och LM Ericsson i Stockholm – ingå i undersökningen.

9.2 Önskemål om nationalitet – jugoslaver
Det som ursprungligen intresserade mig i korrespondensen angående kollektiv överföring var, som nämnts, att företagen skulle uppge önskemål
om arbetskraftens nationalitet, och hur de eventuellt motiverade dessa
önskemål. En del företag uppgav dessutom önskemål som inte var formaliserade i ansökningsförfarandet. Särskilt två sådana kommer att uppmärksammas: önskemål om att de utländska arbetarna skulle vara ogifta
och önskemål om att få rekrytera släktingar och bekanta till redan anställda i företaget. Tabell 9.6 visar förekomsten av dessa önskemål.
Tabell 9.6: Några önskemål om den utländska arbetskraften.
Önskemål om nationalitet

49

Varav:
Jugoslaver

35

Greker

2

Britter

2

Maltesare

1

Flera nationaliteter

9

Önskemål om ogifta e.d.

13–18

Önskemål om anhöriga och/eller
bekanta till redan anställda

8

Källa: Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående
kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe:7, EVe:10 &
EVe:11.
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Jag diskuterar önskemålen om att få rekrytera ogifta personer och anhöriga och bekanta till redan anställda på företaget senare (kap. 10 och 12).
Bland de företag som hade önskemål om de utländska arbetarnas nationalitet var jugoslaver det överlägset vanligaste önskemålet, och av de nio
företag som hade flera nationaliteter i sina önskemål fanns jugoslaver
med hos alla. Ganska få företag hade önskemål om att få rekrytera greker,
om man betänker att grekerna var en av de största kategorierna utomnordiska arbetskraftsinvandrare. Det är troligt att grekerna anlände till Sverige genom andra kanaler än den kollektiva rekryteringen. En förklaring till
de få önskemålen om greker kan vara att Grekland styrdes av en militärjunta åren 1967–1973. Enligt en ”P.M. angående informationskontoret i
Aten” den 8 augusti 1967 fanns ett ”ringa eller inget intresse bland
svenska arbetsgivare för överföring av grekisk arbetskraft”.26 Detta berodde förmodligen inte på grekiska arbetares prestationer i svenska företag, utan på att många företag inte trodde på att grekiska arbetare kunde
få pass och utresetillstånd. Det är möjligt att intresset för grekiska arbetare senare ökade.
Det är tveksamt om de ansökningar som bevarats i AMS arkiv är representativa för de företag som önskade få rekrytera utomnordisk arbetskraft. Önskemålet om jugoslaver var sannolikt inte lika dominerande
bland alla företag som sökte utomnordisk arbetskraft. Länsarbetsnämnderna fick i uppgift av AMS att den 25 maj 1966 undersöka behovet av
utländsk arbetskraft inom metallindustrin. Företagen kunde i denna undersökning uppge önskemål om nationalitet. 88 företag deltog i undersökningen. I tabell 9.7 visas de vanligaste önskemålen:

–––––––––
26

Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk
arbetskraft, 1966–1967: ”PM angående informationskontoret i Aten: Verksamheten 15/1–15/7
1967.”
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Tabell 9.7: Önskemål om nationalitet i länsarbetsnämndernas undersökning den 25 maj 1966.
Jugoslaver

27

Ingen bestämd nationalitet

11

Jugoslaver, greker

7

Inget önskemål

7

Tysk- eller engelsktalande

4

Nordbor

3

Italienare

3

Tyskar, jugoslaver

3

Tyskar

3

Inte jugoslaver

3

Övriga

17

Totalt

88

Källa: Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående
kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, 1966–67, vol. EVe: 6.
Kategorin övriga består nästan helt av företag som hade mer än en nationalitet i sina önskemål. En del företag uppgav att de helst ville ha nordiska medborgare. Det är tveksamt om detta var avsikten med frågan. Nordiska medborgare hade, som bekant, fritt tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Önskemålen om jugoslaver dominerar fortfarande, men de är
proportionellt sett färre än i ansökningarna 1969–1971. Förutom de 27 företag som enbart önskade jugoslaver, förekommer jugoslaverna som ett
av flera önskemål hos ytterligare 21 företag. Därmed ökar andelen företag
som hade jugoslaver i sitt önskemål, även om den fortfarande är mindre
än i ansökningarna 1969–1971. Utan att hävda att ansökningarna 1969–
1971 är representativa, vill jag lägga fram tesen att andelen företag som
önskade jugoslaver växte över tid. Det näst vanligaste önskemålet 1966
var ”ingen bestämd nationalitet”. Inget företag hade enbart greker i sitt
önskemål, men på delad tredje plats finns ”jugoslaver, greker” och ”inga
önskemål”. I kategorin övriga finns ytterligare fem företag med greker i
sitt önskemål. Det gör grekerna till ett ganska vanligt önskemål. Ett annat
vanligt önskemål var tyskar eller tysktalande nationaliteter.

160

I ansökningarna 1969–1971 uppgav inget företag nationaliteter som de
inte önskade. Önskemål om arbetare av en viss nationalitet betyder visserligen alltid att företaget ifråga väljer bort alla andra nationaliteter, men
inget företag sade explicit att de inte ville ha arbetare av en viss nationalitet. I enkätundersökningen från 1966 uppgav tre företag att de inte ville
ha jugoslaver och ett företag att det inte ville ha italienare. Det skulle vara
intressant att få veta vad skälen var till dessa negativa attityder, men de
ska nog betraktas som avvikelser från ett generellt mönster. Ett element i
det offentliga samtalet om invandringen vid denna tid var snarare att arbetskraftsinvandrarna värderades positivt på grund av sitt bidrag till den
industriella tillväxten, och detta gällde också de italienska och jugoslaviska invandrarna.27 Det stora antalet företag som önskade och aktivt sökte arbetskraft i Jugoslavien och Italien talar dessutom ett annat språk än
dessa önskemål. Den positiva attityden till arbetskraftsinvandrarna som
en arbetskraftstillgång ska dock inte förväxlas med att de inte kunde utsättas för fördomar och diskriminering i vardagen och på arbetsplatsen.
Åtta av de företag vars ansökningar bevarats i AMS arkiv deltog i enkätundersökningen 1966: Liljeholmens Kabelfabrik, Karlstads Mekaniska
Werkstad Karlstad, Eriksberg, Volvo Göteborg och Torslanda, Götaverken, Volvo-Skövdeverken, ASEA Helsingborg och Karlstads Mekaniska
Werkstad Kristinehamn. I tabell 9.8 nedan redovisas deras svar i enkätundersökningen och de uppgifter de lämnade när de 1969–1971 verkligen
skulle göra en kollektiv rekrytering av utländsk arbetskraft.
Tabellen visar att fyra företag önskade att få rekrytera hundra utländska arbetare eller fler, nämligen Eriksberg, Volvo Göteborg och Torslanda, Götaverken och Volvo Skövdeverken. Bostäder för både gifta och
ogifta kunde erbjudas av fyra företag: Karlstads Mekaniska Werkstad i
Karlstad 1966, Liljeholmens Kabelfabrik 1969–1970, ASEA Helsingborg
och Karlstads Mekaniska Werkstad Kristinehamn. Övriga kunde erbjuda
bostäder endast åt ogifta. Problemen med att erbjuda bostäder för både
ogifta och gifta diskuteras mer utförligt i kapitel 12. För sju företag finns
inga uppgifter om antalet utlänningar på arbetsplatsen år 1969–1971.
Uppgifter finns dessa år bara för Liljeholmens kabelfabrik, som hade 360
utländska medborgare anställda. Volvo Göteborg och Torslanda hade år
1966 det största antalet utlänningar anställda, 1 280 personer. Därefter
kom Götaverken med 775 utländska medborgare anställda, Eriksberg
med 700 och Volvo Skövdeverken med 600. Det stora antalet vid Volvos
fabriker i Göteborg gjorde stundtals Metallindustriarbetareförbundet negativt inställt till mer omfattande nyrekryteringar av jugoslaver. I ett brev
till AMS den 26 oktober 1967, angående överföring av 125 jugoslaviska
arbetare, påtalade Metall att ca. 2 200 utländska arbetare redan var anställda vid Volvo Göteborg, vilket utgjorde ca. 37 procent av den totala
–––––––––
27

Om hur vissa immigrantkategorier värderas positivt av politiker se Robert Miles, ”Migration Discourse in Post-1945 British Politics”, 34 f, 50.
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arbetsstyrkan.28 På en del avdelningar var andelen utländska arbetare så
hög som 90 procent.29 Här kan man verkligen tala om en sammankoppling av inre och yttre kategorier. Det finns vissa skillnader mellan de
uppgifter som Schierup redovisar för Volvo-Torslandaverken30 och de
som Volvo uppgav i enkätundersökningen den 25 maj 1966. Enligt Schierup var 2 281 utländska medborgare anställda vid Volvo-Torslandverken
1966, medan Volvo i enkätundersökningen 1966 uppgav att 1 280 utlänningar var anställda vid fabrikerna i Göteborg och Torslanda. Skillnaden
mellan dessa tal är så stora att det knappast kan vara frågan om mätningar
vid två olika tidpunkter under samma år. Det är omöjligt för mig att avgöra vilka uppgifter som är riktiga, men det talar emot Schierup att han använder uppskattade uppgifter för år 1966. Å andra sidan uppger Metall i
det refererade brevet den 26 oktober 1967 att ca. 2 200 utländska arbetare
var anställda vid Volvo Göteborg, och det är en ökning med tusen personer från den 25 maj 1966. Även om man ska vara försiktig i tolkningen
av dessa uppgifter, är en sådan ökning fullt möjlig under denna för svensk
industri expansiva period.
När det gäller önskemål om den utländska arbetskraftens nationalitet
uppgav Volvo-Skövdeverken 1966 att det helst ville ha engelsk- eller
tysktalande nationaliteter. I en av sina fyra ansökningar 1969–1971 uppgav Volvo-Skövdeverken att det önskade att få rekrytera maltesare, vilket
motiverades på följande sätt:
Den största svårigheten i samband med överföring av utländsk arbetskraft ligger i språkproblemen. Det vore därför en fördel om exempelvis
engelskspråkig personal kunde rekryteras. Vi har genom personliga
kontakter med representant för Labour and Emmigration Department
på Malta blivit underrättade om att den maltesiska arbetsmarknaden
har överskott på arbetskraft.
Vi anhåller därför om tillstånd att få överföra en grupp om 25 maltesare till vårt företag.31

Volvo-Skövdeverken ansökte även under 1966 om att få rekrytera maltesisk arbetskraft. Argumentet var även då att de maltesiska arbetarna var
engelskspråkiga. Denna ansökan återtogs senare av företaget. Önskemålet
om att få rekrytera engelsk- eller tysktalande nationaliteter verkar emel–––––––––
28

Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk
arbetskraft, 1966–67, vol. EVe: 6.
29
Brev från Metall till AMS den 19 maj 1967, i Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, 1966–67, vol. EVe: 6.
30
Carl-Ulrik Schierup, ”Etnicitet och arbete”, tabell 1, s. 11.
31
Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk
arbetskraft, Jugoslavien och Italien, 1967–71, vol. EVe: 11.
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lertid ha haft små möjligheter att förverkligas: den 31 december 1968 var
86 procent av den utländska arbetskraften vid Volvo-Skövdeverken finländsk,32 och av de 300 tillstånd som företaget beviljades genom sina fyra
ansökningar 1969–1971 gällde 285 rekrytering av jugoslaviska arbetare.
ASEA Helsingborg önskade år 1966 italienska arbetare, men rekryterade 1969–1971 både italienska och jugoslaviska arbetare. För de övriga
sex företagen fanns inga motsättningar mellan vad de uppgav i enkätundersökningen 1966 och vad de sedan faktiskt rekryterade 1969–1971.
Fem av dessa företag rekryterade jugoslaver och ett britter, och ingen av
dessa nationaliteter uteslöts i enkätundersökningen 1966.

–––––––––
32

Astrid Gedin-Erixon, Invandrare i Sverige, 40 f.
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Tabell 9.8: Åtta företags önskemål om den utländska arbetskraften vid
två tidpunkter.
Företag

1966

1969–1971

Hela antalet

Nordbor

Bostad

Önskad nationalitet

Hela antalet

50

-----

Alla

200

106

60

g, og

Jug.

360

Eriksberg

100

og

700

x

100

og

Jug.

x

Volvo, Gbg.
och Torsl.
Götaverken
Volvo,
Skövde

250

og

Spanj,
ital,
grek,
turk,
jug.
Jug.

226
finl.*
x

1280

775

250

og

Jug.

x

x

460
100

og
og

775
600

x
525

Jug.
Jug.

x
x

x
x

7

g,
og

Alla
Helst
engel.
tysktalande
Alla

10

5

20

x

Britter

x

x

50

g,
og
g,
og

Ital.

90

25

40

g, og

Alla

26

9

20

g, og

Karlstads
Mek.
Werkst.
ASEA, Hälsingborg
Karlst. Mek.
Werkst,
Kristinehamn

7

200
og
150** og***

Ital. o. ****
Jug.
Jug
x

Nordbor

Önskad nationalitet

Liljeholmens

Önskat antal

Bostad

Antal utlän.
på arbetsplatsen

Önskat antal

Antal utlän. på arbetsplatsen

x
x

x. uppgift saknas

*Uppgifter saknas om övriga nordiska nationaliteter. Förutom 226 fin-

ländare hade Liljeholmens kabelfabrik 74 jugoslaver och 11 spanjorer anställda. Återstoden representerade skilda nationaliteter.
**Uppgifter från Volvo-Skövdeverkens ansökan den 5 oktober 1970.
***Familjebostäder kunde erbjudas i begränsad omfattning.
****Uppgifter finns enbart om antalet jugoslaver. ASEA hade ca. 30 jugoslaver anställda.
Källa: Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående
kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe:6, EVe:7, Eve:10
Eve:11.
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10. Reproduktion av etnisk
ojämlikhet
Jugoslaverna var den största utomnordiska immigrantgruppen i Sverige.
Poängen med den föregående diskussionen var att företagen inte bara
önskade utländska arbetare rent allmänt, utan att de aktivt sökte arbetskraft från specifika nationella kategorier, framför allt jugoslaver. Bakom
denna stora andel jugoslaver i önskemålen om nationalitet döljer sig två
relaterade processer. Den första, och mest uppenbara, är spridningen av
en bestämd kategoriell relation till ett stort antal företag runt om i Sverige. Enligt Charles Tilly leder en sådan diffusion till att ojämlikhet mellan
kategorier cementeras. Tilly menar att spridningen av en kategoriell
ojämlikhet generellt skapas av mekanismen emulering, kopieringen av
etablerade organisationsmönster och/eller överflyttning av befintliga sociala relationer från en plats till en annan.1 Men är det rimligt att utifrån
förekomsten av en spridning, av vad det än må vara, dra slutsatsen att
denna kommit till stånd genom kopiering?2 I detta fall skulle det innebära
att företagen mer eller mindre medvetet härmade varandra när de rekryterade jugoslaver för att utföra tungt, repetitivt och underordnat arbete. Det
återstår snarare att bevisa. Vad kan en analys av innehållet i ansökningarna om kollektiv överföring ge i detta avseende? Finns det belägg för att
företagen kopierade varandra när de använde jugoslaver för att lösa sina
arbetskraftsproblem? Det är, som Colin Bennet skriver, mycket svårt att
tillhandahålla definitiva bevis för emulering, men det får inte hindra oss
från att försöka.3
Den andra, mindre uppenbara, processen är en ökad koncentration av
jugoslaver och i mindre omfattning greker till underordnade yrkeskategorier inom företagen. I flera företag i undersökningen fanns redan en betydande andel arbetare från sydeuropeiska länder. Rekrytering genom migranters nätverk spelade en viktig roll i dessa koncentrationsprocesser –
det visas av Billy Ehns undersökning – men nätverksrekrytering är i denna avhandling en del av en mer generell mekanism. Tesen är att det generellt fanns en stark tendens att rekrytera arbetare från kategorier som redan var väl etablerade i företagen. Kategorin ifråga kunde innefatta en
släkt, en bekantskapskrets eller en nationalitet. Rekrytering från denna
–––––––––
1

Charles Tilly, Beständig ojämlikhet, t.ex. 107 f.
Jfr. Colin J. Bennett, ”What is Policy Convergence and What Causes It?”, 220 f.
3
Ibid. 223.
2

165

kategori var inte nödvändigtvis det bästa eller mest rationella sättet för företaget att lösa sina arbetskraftsproblem. Vi förväntar oss snarare att finna
lågkostnadsskäl, i den mån det fanns några skäl, och/eller att man föredrog det kända framför det okända, helt enkelt därför att det var en välbeprövad och därmed någorlunda säker rekryteringsmetod och arbetskraftskälla. När det gäller mer konkreta skäl till rekryteringen av medlemmar från redan etablerade kategorier är företagen sparsamma med information. Jag har bl.a. sökt efter motiveringar i termer av hur tidigare
rekryteringar från samma arbetskraftskälla fungerat, och hur väl denna
arbetskraft presterat i företaget. Det finns knappast något företag som rekryterar arbetskraft som det inte tror ska kunna fungera i organisationen.
Tesen är att de ansvariga gjorde dessa bedömningar kategoriellt. Vad jag
mer precist sökt efter är sammankopplingar av förmåga och kategori. Förmåga ska förstås brett och inte som en specifik yrkeskompetens eller kvalifikation. Det kan innefatta uppfattningar om att vissa kategorier klarar
tungt kroppsarbete bättre än andra, att de är flitiga och arbetar hårdare än
andra kategorier etc..
Stephen Castles har sagt att ”de flesta migranter följer upptrampade
vägar där deras landsmän redan etablerat en bro”.4 Detsamma gäller företag som rekryterar utländsk arbetskraft. Även dessa följer i hög grad upptrampade stigar och etablerade broar när de söker nya arbetare, och det
leder dem till ett mycket begränsat antal länder, orter och regioner. Vilken betydelse hade emulering i dessa rekryteringar? Kopierade dessa företag etablerade organisationsmönster? Bara om begreppet innefattar den
process där företagen reproducerar sina etniska arbetsdelningar, genom
att rekrytera ytterligare arbetare från samma underordnade kategori.5 Kopieringen av andra företag sker snarare när en etablerad arbetskraftskälla
blivit uttömd eller inte längre är tillgänglig. När detta skett öppnar sig utrymmet för en kopiering av hur andra företag löst sina arbetskraftsproblem. Ett företag kan under sin historia genomgå flera sådana faser med
byte av utländska arbetskraftskällor.
Vad som återstår att göra är en analys av innehållet i företagens ansökningar om kollektiv överföring av utländsk arbetskraft. I detta avsnitt inleds också en undersökning av vilka distinktioner som gjordes mellan
olika kategorier av migranter, närmare bestämt jugoslaver (och greker) å
ena sidan och finländare å andra sidan. Jag ska börja med ett företag som
önskade få rekrytera grekisk arbetskraft, nämligen Bacho Ventilation i
Enköping. Grekerna var trots allt en av de stora kategorierna utomnordiska arbetskraftsinvandrare. Bachos efterfrågan på tempoarbetare var i slutet av 1969 så stort att arbetsförmedlingen inte kunde erbjuda tillräckligt
–––––––––
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med inhemsk arbetskraft. Bachos arbetskraftsefterfrågan skulle förmodligen hålla i sig under hela år 1970:
Vi hemställer därför om att efter anvisning av arbetsmarknadsmyndigheten i vanlig ordning få anställa ett 20-tal greker för relativt enkla, rutinbetonade arbeten i serieverkstaden. Arbetet är av sådan art att det ej
kräver långa inkörningsperioder, varför hygglig ackordsförtjänst i
normalfallet kan nås efter några få veckors arbete.
Varför vi söker grekisk arbetskraft i första hand beror på att vi sedan
flera år tillbaka har ett 20-tal greker anställda hos oss varav en hel del
svensktalande. Dessa har av allt att döma funnit sig väl till rätta med
förhållandena såväl på arbetsplatsen som staden i övrigt. Vi har därför
anledning att tro att ett ytterligare tillskott av grekisk arbetskraft kommer att falla väl ut och innebära ett välgörande tillskott i nuvarande
trängda arbetskraftsläge.6

Skälet till Bachos önskemål om greker är relativt okomplicerat: ”Vi vill
ha greker därför att vi redan har greker.” Jag ska argumentera för att denna enkla princip spelade en viktig roll i företagens önskemål om en viss
nationalitet. Företaget nämner att det hade en del svensktalande greker
anställda. Förmodligen var tanken att dessa skulle verka som tolkar samt
hjälpa de nyanställda grekerna att finna sig till rätta i den främmande miljön. Rekryteringen gällde vidare tempoarbete. Man kan fråga sig om företaget hade svårt att rekrytera infödda svenskar för sådant arbete och att
grekerna visat sig klara av detta arbete på ett, för företaget, tillfredsställande sätt. Dessa två teman belyses vidare nedan.
Helsingborgs Gummifabrik behövde anställa ca. 200 personer. Företagsledningen menade att det inte gick att fylla denna efterfrågan med
svensk personal p.g.a. det överhettade läget på den svenska arbetsmarknaden. Den resonerar om möjligheten att täcka denna efterfrågan med arbetskraft från Finland, men önskar att göra en rekrytering utanför den
nordiska arbetsmarknaden. Gummifabriken hade 130 finska arbetare anställda, vilket motsvarade 10 procent av den totala arbetsstyrkan:
Uppgången i Finland gör att vår rekrytering där blir allt svårare. Under
de första 5 månaderna 1970 uppgick omsättningen bland våra finska
arbetare till 93 % motsvarande tal för svensk personal var 28 %. [---]
Erfarenheterna visar att finländarna i gemen inte är inriktade på att
stanna i Sverige utan har för avsikt att förr eller senare återvända till
–––––––––
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hemlandet. Detta är i och för sig fullt förståeligt då levnadsstandarden i
Finland och Sverige ej uppvisar några större skillnader. Våra erfarenheter av den sydeuropeiska arbetskraften pekar i helt motsatt riktning.
Sydeuropeen upplever skillnaden mellan hemlandet och Sverige så positivt till Sveriges fördel att han inte utan betydande standardminskning
kan flytta tillbaka till hemlandet. Särskilt påtagligt vid rekrytering av
familjer är att barnen snabbt anpassar sig efter svenska förhållanden
och i många fall inte vill stödja föräldrarnas eventuella önskningar att
flytta åter till hemlandet.
Mot ovanstående bakgrund önskar vi därför täcka vårt aktuella behov
genom rekrytering utanför den nordiska arbetsmarknaden. Enligt vår
uppfattning bör en sådan rekrytering ej begränsas till något speciellt
land. Inriktningen bör istället vara att den nyrekryterade personalen
skall ha anknytning till redan anställda vid företaget, vilket i hög grad
underlättar anpassningen såväl till företaget som till samhället. Vi har
för närvarande cirka 4 % greker och 7 % jugoslaver.
Denna rekryteringsmetod har vi tidigare haft goda erfarenheter av.7

Ansökningarna från gummifabrikerna i Trelleborg och Helsingborg är i
stora delar identiska, så också i det citerade avsnittet. Företagen hade delvis samma ägare, och deras ansökningar är underskrivna av samma person. Uppenbarligen samarbetade företagen i sin invandringspolitik. Det är
därför inte meningsfullt att citera längre avsnitt ur båda ansökningarna.
För den intresserade kan jag hänvisa till bilaga 5, där motsvarande delar i
Trelleborgsfabrikens ansökan citeras.
Helsingborgs Gummifabrik ville, liksom Bacho, rekrytera arbetare från
nationella kategorier som redan var etablerade i företaget, och företagens
motiveringar följer samma grundläggande logik. I Helsingborgs Gummifabriks ansökan uttrycks det som att de nyrekryterade arbetarna ska ha
anknytning till redan anställda vid företaget. Den höga omsättningen
bland finländska arbetare är uppseendeväckande. Det är uppenbart att företaget hade svårt att behålla sin arbetsstyrka, vilket förmodligen berodde
på arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Även Trelleborgs Gummifabrik hade
en hög omsättning bland de finländska arbetarna, och man får i denna ansökan siffror på att företagets sydeuropeiska arbetskraft var mindre rörlig
än den svenska arbetskraften i allmänhet och den finländska i synnerhet.
Under första kvartalet av 1970 var omsättningen bland de finländska arbetarna i Trelleborgs Gummifabrik 59 procent. ”Motsvarande tal för
svensk personal var 25 % och för icke-nordbor 16 % (härav greker 11 %
och jugoslaver 0 %).”8 Det är rimligt att tolka rekryteringen av ”sydeuro–––––––––
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péer” som ett försök att lösa dessa problem med en hög personalomsättning. Både Trelleborgs Gummifabrik och Helsingborgs Gummifabrik
fick tillstånd att överföra jugoslaver, men inte greker.
Bevisen om jugoslavernas lägre rörlighet är emellertid inte entydiga.
Man kan skilja mellan rörlighet på arbetsmarknaden och benägenhet att
återutvandra. Resultaten av Wadensjös undersökning är att finländarna
var betydligt mer benägna att återutvandra än jugoslaverna, medan skillnaderna i rörlighet på arbetsmarknaden mellan dessa grupper var små,
men båda var rörligare än svenskarna.9 Man kan emellertid fråga sig hur
rimligt det är att göra denna distinktion ifråga om arbetskraftsmigranterna. För finländarna var återutvandringen, liksom invandringen, en rörlighet på arbetsmarknaden – den nordiska arbetsmarknaden. Jag vet inte hur
detta påverkar Wadensjös resultat, men det är problematiskt att undersöka
jugoslaver och finländare bosatta i Sverige och utifrån det dra slutsatser
om rörlighet på arbetsmarknaden, när denna inte längre sammanfaller
med nationalstatens gränser. Informanterna i Wadensjös undersökning
var rörliga på arbetsmarknaden om de bytt arbete det senaste året.10
Ansökan från Husqvarna vapenfabrik om att få rekrytera 30 gjutare
från Jugoslavien följer i viktiga avseenden samma mönster som ansökan
från Helsingborgs Gummifabrik. I Husqvarna vapenfabrik var koncentrationen av jugoslaver ännu större: i detta företag utgjorde jugoslaverna ca.
15 procent av de anställda, medan de var sju procent i Helsingborgs
Gummifabrik. Husqvarna hade en stor arbetskraftsefterfrågan, som var
särskilt besvärlig i gjuteriet. Personalomsättningen var hög i denna avdelning, och det var mycket svårt att rekrytera svenskar. Gjuterierna hade
generellt en dålig arbetsmiljö, och det är en anledning till att svenskar
undvek detta arbete.11 Husqvarna vapenfabrik begärde ingen särskild yrkesutbildning av de nya jugoslaverna, bara viss erfarenhet från gjuteriarbete:
Vid våra anläggningar i Huskvarna har vi ett anställningsbehov under
innevarande år på mer än 300 arbetare. Den strukturrationalisering som
nedläggningen av vapentillverkningen innebär ger oss ett tillskott på
ca. 120 man, men detta är inte tillräckligt för expansion inom motorsektorn.
I gjuteriet är situationen speciellt besvärlig, då vi inte har någon möjlighet att rekrytera svensk arbetskraft. Vårt behov uppgår på denna avdelning till cirka 100 man huvudsakligen för att ersätta väntad avgång.
Vi har här en stor grupp ogifta finländare som har alltför hög omsättning.
–––––––––
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Vi anhåller att få tillstånd att rekrytera 30 gjutare från Jugoslavien. I
slutet av föregående år fick vi ett sådant tillstånd. Dessa har nu kommit
hit och synes vara på väg att bli väl anpassade. De flesta av dem vill nu
ta hit sina familjer och vi hoppas kunna lösa deras bostadsfrågor före
semestern. Totalt har vi cirka 150 jugoslaver av våra 400 utlänningar
(cirka 15 % av totalt anställda). Genom en sådan rekrytering kommer
vårt behov av andra utlänningar att minska. [---]
Kvalificerad yrkesutbildning är inte nödvändig, men något års erfarenhet från gjuteri är önskvärd. Vi har ganska kort upplärningstid, varför
lämplig person kommer upp i förtjänst efter några veckors arbete.12

Även Husqvarna såg de rörliga finländska arbetarna som ett problem. Det
är uppenbart att jugoslaverna ofta betraktades som en mindre rörlig arbetsstyrka, och det var en värdefull egenskap i företagens ögon. Husqvarna fick tillstånd att rekrytera enbart 20 jugoslaviska gjuteriarbetare, vilket
var det antal som Metall rekommenderade. Enligt Metall kunde företaget
inte erbjuda acceptabla bostäder för ett större antal än 20 arbetare.13
Den styrande principen hos de hittills citerade företagen är att följa de
upptrampade stigarna, och dessa råkade gå till Jugoslavien och i mindre
omfattning Grekland. Ett generellt villkor för rekryteringarna var svårigheterna att i tillräcklig omfattning finna infödda svenskar till underordnade industriarbeten. Företagen är sparsamma med mer precisa motiv till
valet av jugoslaver och greker. Det som ges kommer framför allt från
Helsingborgs Gummifabrik, medan Husqvarna vapenfabrik och Bacho
helt rutinmässigt reproducerar sina etniska arbetsdelningar: att rekrytera
ytterligare jugoslaver och greker för att utföra tungt och underordnat arbete behövde inga särskilda motiveringar. Vad var mer precist fördelarna
med att rekrytera arbetare från nationella kategorier som var etablerade i
företagen? Vilka ytterligare motiv fanns det till att rekrytera arbetare från
Sydeuropa? Ett skäl till att rekrytera arbetare från en redan etablerad nationell kategori var föreställningen att de nya arbetarna fick det lättare att
finna sig till rätta i den nya miljön om de hade många landsmän omkring
sig på arbetsplatsen. Svenska Kullagerfabriken i Göteborg motiverade sitt
önskemål om jugoslaver enligt dessa linjer. SKF ansökte om att få rekrytera 200 jugoslaviska arbetare: ”För närvarande är vid Göteborgsverken
anställda 450 jugoslaviska arbetare, vilket kommer att underlätta acklimatiseringen av den nya arbetskraften.” SKF hade en stor vana vid att rekrytera och ta emot utländska arbetare. Företaget hade bl.a. utarbetat ett sy-
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stem med ”faddrar” åt de nyanlända, vilka hade ”till uppgift att hjälpa
dem tillrätta i arbetet”.14
Ytterligare ett motiv till att rekrytera arbetare från en nationell kategori
som redan var etablerad i företaget var att det kunde minska de språksvårigheter som fanns när nyanlända utländska arbetare anställdes. HiabFoco föredrog t.ex. att jugoslavisk arbetskraft anställdes, eftersom företaget redan hade ”svenskspråkiga jugoslaviska arbetstagare anställda, varför eventuella språksvårigheter skulle kunna överbryggas tämligen lätt”.15
Eriksbergs ansökan 1969–1970 är relativt fattig på motiveringar av
önskemålet om jugoslaver. Företaget skrev att skälen är desamma som i
en tidigare ansökan samma år, med tilläget att ”arbetskraftsrekryteringen
sedan dess ytterligare försvårats bland annat genom att finska arbetsministeriet förbjudit rekryteringsresor i Finland”.16 I en korrespondens från
1966 angående en ansökan om att få rekrytera 100 utländska arbetare
framkommer två viktiga teman. Eriksberg skriver i denna ansökan att
dess totala antal anställda arbetare minskade oavbrutet, och att företaget
hade stora problem ”att rekrytera lämpliga ersättare i Sverige och i våra
nordiska grannländer”. Eriksberg var erfarenhetsmässigt intresserat av att
söka de 100 arbetarna i framför allt Jugoslavien:
Vi har för närvarande cirka 50 jugoslaver anställda, varav de flesta
framgångsrikt lära olika yrken och trivs bra med sina anställningar hos
oss. En bidragande orsak till att vi äro intresserade anställa jugoslaver
är, att vi ha tolkar med erfarenhet från tidigare rekrytering och omhändertagande av jugoslaviska arbetare.17

Ytterligare ett motiv till att rekrytera jugoslaver visar sig i länsarbetsnämndens yttrande:
[Eriksberg] har under det senaste året haft goda erfarenheter av de jugoslaviska arbetare som dels rekryterats från flyktingförläggningar,
dels bestått i av härvarande arbetsförmedlings utlänningsavdelning erbjudna spontant inresande jugoslaver. De flesta av dessa arbetare har
visat sig mycket bra kunna anpassa sig till det relativt hårda arbete som
det här är fråga om.18
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Eriksbergs resurser i form av tolkar med vana att ta emot och introducera
jugoslaviska arbetare motiverade en rekrytering av ytterligare jugoslaver.
Ett annat motiv var erfarenheterna av de redan anställda jugoslaverna.
Dessa hade anpassat sig väl till de tunga arbetsuppgifterna i företaget, och
detta motiverade att flera jugoslaver rekryterades. Det är visserligen svårt
att veta vad ”anpassa sig” betyder i detta sammanhang, men vi kan anta
att jugoslaverna ansågs vara en relativt stabil arbetsstyrka. Möjligtvis var
de också flitiga i dessa arbeten, och kanske ställde de färre krav än infödda, svenska arbetare.
De flesta av de hittills diskuterade företagen krävde ingen särskild yrkesutbildning av de arbetare de sökte, i alla fall ger citaten inga antydningar om detta. Undantaget är Hiab-Foco och möjligtvis Eriksberg. Men
det går därav inte att dra slutsatsen att de jugoslaver som rekryterades till
svenska företag generellt saknade yrkesutbildning. Det fanns tvärtom företag som uppskattade jugoslaverna för deras yrkeskunskaper inom metallindustrin, och motiverade sina rekryteringar på dessa grunder. Jönköpings Mekaniska Werkstad var ett sådant företag. Jönköpings Mekaniska
Werkstad ansökte i december 1969 om att få rekrytera åtta gjutare och 43
yrkesutbildade maskinarbetare från Jugoslavien. Företaget hade sedan år
1962 femton jugoslaviska arbetare anställda. Ett krav från företaget var
att de nya arbetarna skulle ha genomgått minst 2-årig yrkesutbildning,
och därefter arbetat några år inom yrket. Jönköpings Mekaniska Werkstad fick bara rekrytera 25 av de 51 arbetare som det önskade.19 Företaget
gjorde i juni 1970 en ny ansökan om överföring av utländsk arbetskraft.
Vid denna tidpunkt hade de flesta av de 25 jugoslaviska arbetarna anlänt
till Jönköping. Företaget skrev om dessa arbetare i sin nya ansökan att de
”har visat sig besitta den yrkeskunnighet, som vi var i behov av för respektive arbetsuppgifter.” Företaget önskade dock fortfarande anställa de
26 arbetare som det inte fick tillstånd för vid den första ansökan. Det var
inte möjligt att rekrytera ett så stort antal yrkesutbildade arbetare på den
svenska arbetsmarknaden, och därför ansökte företaget om att få rekrytera ytterligare jugoslaver. Företaget fick denna gång tillstånd för 20 arbetare.20
I nästa kapitel visas att det var en utbredd föreställning att jugoslaverna
var dugliga yrkesarbetare inom metallindustrin. Jönköpings Mekaniska
Werkstad hade egna erfarenheter att jämföra med. Hur var det för företag
som tidigare inte hade anställt jugoslaver i någon nämnvärd omfattning?
De hittills citerade företagen valde arbetare från nationella kategorier som
var väl etablerade i företagen, och de följde på detta sätt upptrampade stigar när de rekryterade ytterligare jugoslaver åren 1969–1971. Alla företag
–––––––––
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hade inte möjlighet att rekrytera från de etablerade utländska arbetskraftskällorna. Varför valde dessa företag att rekrytera jugoslaver? Denna
fråga återkommer jag till i nästa kapitel.

10.1 Nätverksrekrytering
Jag argumenterade tidigare för att Billy Ehn bara berättar halva historien
om hur jugoslaver från orterna Ravne och Šid hamnade i Åsen i Dalsland.
Den historien börjar med hur några jugoslaviska pionjärer slår sig ner i
Åsen i mitten av 1960-talet. De får arbete i Håfreströms pappersbruk, och
när företaget så småningom söker nya arbetare vidarebefordrar de information om anställningsmöjligheterna till anhöriga och bekanta i Jugoslavien. Immigrationen från Ravne och Šid gynnandes starkt av att de etablerade jugoslaverna kunde hjälpa nya immigranter att finna arbete och
bostad och på andra sätt stödja dem i deras migration. Det anlände nya
jugoslaver till Åsen nästan varje år mellan 1966–1972, och för varje ny
grupp som slog sig ner utökades förbindelserna till Ravne och Šid.
Kedjemigrationen till Åsen och andra svenska orter är en viktig del av jugoslavernas invandringshistoria, men i Ehns tappning lämnas en viktig
fråga obesvarad: Varför fortsatte Håfreströms pappersbruk att anställa jugoslaver från Ravne och Šid? Vad var fördelarna med att rekrytera arbetare från migranternas nätverk? Om det inte funnits en beredskap hos företagen att anställa jugoslaver hade det inte blivit någon ny immigration,
åtminstone inte utanför anhöriginvandringen. Detta gäller i synnerhet från
1967, då arbete och arbetstillstånd skulle vara ordnat före inresan. Tesen i
denna avhandling är att nätverksrekryteringen hade samma generella
drivkrafter som rekryteringen från nationella kategorier som redan var
etablerade i företagen, vilket undersöktes i det föregående. Nätverksrekryteringen kan faktiskt betraktas som en modell för de rekryteringar som
hittills undersökts. På samma sätt som företagsledningar sökte nya arbetare bland anhöriga och bekanta till redan anställda, sökte de arbetare bland
nationella kategorier som var etablerade i företaget. Motiveringarna följde dessutom samma grundläggande logik: det var något som hade prövats
förut och det hade visat sig fungera väl. Konsekvenserna blev vidare desamma: i båda fallen reproducerades och befästes företagens etniska hierarkier. Dessa teser undersöks vidare i detta avsnitt.
Åtta företag önskade att få rekrytera anhöriga och bekanta till redan
anställda i företaget. (Liljeholmens Kabelfabrik, LM Ericsson Stockholm,
ASEA Västerås, Alfa-Laval Södertälje, Alfa-Laval Tumba, Alfa-Laval
Lund, Electrolux och Necks.) Företagens motiveringar av detta tillvägagångssätt är ofta knapphändiga, om det finns några motiveringar överhuvud taget. Liljeholmens Kabelfabrik är dock ett företag som ger en ganska utförlig motivering. Företagsledningen önskade arbetstillstånd för 60
jugoslaver:
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Anledningen härtill är att en stor del av den finska arbetskraften vid företaget under senare år har börjat återvända till hemlandet, varför vi
önska kompensera detta med jugoslavisk arbetskraft.
Vi har sedan många år jugoslaver anställda vid företaget. En del av
dessa kommer med framställan om att de har anhöriga hemma i Jugoslavien som de kan rekommendera och i en hel del fall ges även besked
om att dessa i så fall även kan få bo hos desamma, varför vi gärna ser
att vi i första hand kan få tillstånd för dessa anhöriga, emedan det föreligger en viss säkerhet beträffande lämplighet med anledning av den
lämnade rekommendationen.21

Alfa-Laval i Södertälje hade vid ett tidigare tillfälle fått tillstånd att överföra 15 utländska arbetare, vilket företaget utnyttjade genom att anställa
jugoslaviska svarvare. Detta hade ”utfallit på ett mycket tillfredsställande
sätt”. Företaget sökte därför arbetstillstånd för ytterligare 15 utländska
arbetare: ”Om denna vår anhållan tillstyrkes har vi för avsikt att anställa
företrädesvis jugoslaver, som ansökt om arbete här genom de jugoslaver
vi tidigare anställt.”22 LM Ericsson ansökte om tillstånd att få rekrytera
75 utländska medborgare. Rekryteringen avsåg att ”tillgå på samma sätt
som förut, d.v.s. främst genom kontakter bland våra anställda utlänningar,
vilket visat sig ge goda urvalsmöjligheter och resultat, särskilt i fråga om
anpassning till svenska förhållanden”.23 ASEA ansökte om att till verkstäderna i Västerås få rekrytera 300 arbetare med yrkesvana från företrädesvis Jugoslavien. Företagsledningen önskade att ”få använda tilldelad
kvot för att i enstaka fall underlätta rekrytering av arbetare som får personliga rekommendationer från hos oss anställda landsmän. Denna form
av kamratrekrytering har vi mycket goda erfarenheter av.”24
Det är ingen nyhet att en stor del av arbetskraftsimmigranterna skaffade sig arbeten genom kontakter med landsmän i Sverige. Immigranterna
hade starka skäl att vidarebefordra information om anställningsmöjligheter till släktingar och bekanta. Vad jag velat visa är att nätverksrekryteringen även tjänade företagsledningarnas intresse. Det som synts tydligt
är att det minskade riskerna vid nyanställningar, vilket bekräftar en del
resultat i Waldingers och Lichters undersökning. Om de anställda immigranterna varit pålitliga och utfört goda arbetsprestationer gör företagsledningar ofta bedömningen att deras släktingar och vänner ska uppträda
på samma sätt.25 Nätverksrekryteringen kan dessutom bli ett medel för
–––––––––
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social kontroll. Den person som lämnar rekommendationen har nämligen
ett intresse i att den nyanställde sköter sitt arbete. Det gynnar, enligt Waldinger och Lichter, att rekommendationen som den etablerade arbetaren
lämnar är kvalificerad i det första taget, d.v.s. att han rekommenderar individer som han tror kommer att sköta sitt arbete, men skulle han göra en
missbedömning finns ett tryck mot honom att disciplinera den nyanställde. Han riskerar annars att få dåligt rykte hos företagsledning och arbetskamrater.26
På en viktig punkt skiljer sig mina resultat från Waldingers och Lichters. De menar att migranters nätverk kan fungera som ett medel för social stängning eller vad som här kallas möjlighetsansamling. Efter hand
som allt fler migranter från ett nätverk anställs i ett företag får de, enligt
Waldinger och Lichter, makt att exkludera medlemmar från andra etniska
grupper från företaget, men inte bara det: de kan genomföra denna exkludering mot företagsledningens vilja.27 Detta är svårt att belägga i den jugoslaviska och grekiska invandringen till Sverige. Jag ifrågasätter förvisso inte att nätverksrekrytering kan vara exkluderande: genom att exempelvis jugoslaver i Sverige, med företagsledningens samtycke, vidarebefordrade anställningserbjudande till släktingar och vänner så tenderade
individer ur andra nätverk att exkluderas från dessa möjligheter. Men frågan gäller mer än detta, nämligen: Vilket inflytande hade jugoslaverna i
förhållande till företagsledningen? Kunde de ta kontroll över anställningsprocessen? Jag skulle vilja hävda att deras inflytande var mycket
begränsat. I slutändan var det företagsledningarna som formade den utländska arbetsstyrkan, och det är viktigt att se att de sökte efter en viss
typ av arbetskraft. Jugoslaverna och grekerna gjorde arbeten i Sverige
som få infödda personer ville utföra, och de har haft en svagare social
mobilitet än de flesta andra immigrantgrupper. Jag betraktar inte detta
som möjlighetsansamling, men det är ingen principiell invändning mot
Waldinger och Lichter. Det finns många fall där etniska minoriteter blivit
möjlighetsansamlare.
Rekrytering genom migranters nätverk förekom, som detta avsnitt visat, även under de mer reglerade formerna av invandring, och skedde inte
enbart under ”friare” eller spontanare former av invandring. Ett argument
har varit att koncentrationen av migranter från vissa nationella kategorier
i betydande grad skedde genom samma mekanismer som koncentrationen
av migranter från en viss ort eller en viss släkt. I båda fallen fanns förbindelser mellan ”gamla” och ”nya” arbetare, som underlättade mottagandet
och upplärningen av de nyanställda. En viktig drivkraft var att minska
riskerna som fanns när ny personal skulle anställas, och om de etablerade
jugoslaverna och grekerna gjort väl ifrån sig fanns inga starka skäl att
byta arbetskraftskälla. Konsekvensen blev att de etniska hierarkierna i företagen cementerades.
–––––––––
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10.2 Fackförbunden och AMS –
invandringsbegränsning och preferenser
Rekrytering av arbetare från vissa nationaliteter kan gynnas eller försvåras av statens representanter. Dess representanter kan föredra vissa kategorier av migrantarbetare framför andra. Man kan faktiskt betrakta skapandet av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden som en institutionalisering av sådana preferenser. Hur förhöll sig en svensk myndighet
som AMS till olika utomnordiska nationaliteter? Fanns det en preferens
för jugoslaviska och grekiska arbetare, och försökte man styra företag
mot rekryteringar i dessa länder? Den stora andelen jugoslaviska arbetare
i Sverige gör denna fråga berättigad. Officiellt diskriminerades nog inte
mellan olika nationaliteter, men inofficiellt kan det ha funnits en preferens för vissa utomnordiska nationaliteter. År 1966 beskyllde nämligen
den turkiska tidningen ”Dünya” svenska myndigheter för att föredra greker och jugoslaver framför turkiska arbetare:
According to news coming from Ankara from reliable sources the
Swedish employers will need 10.000 foreign workers in 1967. The
same source states that Swedish employers want Turkish workers but
the Swedish official authorities raise difficulties in this respect and
they try to give priority to other foreign workers. The Swedish official
authorities especially give priority to the citizens of Greece and Yugoslavia.28

Enstaka tidningsuppgifter är inte etablerade sanningar, och om ”Dünya”
vore den enda källan kunde dessa uppgifter starkt ifrågasättas. ”Dünyas”
påstående utgör dessutom en partsinlaga. En viss skepsis är vidare befogad när det gäller uppgifter i en del turkiska tidningar om förhållanden i
Sverige. ”Dünya” rapporterade vid ett annat tillfälle att vissa svenska
fackföreningar utövade påtryckningar mot turkiska arbetare från religiösa
ståndpunkter, t.ex. genom att tvinga dem att delta i religiösa ceremonier.
Vidare: ”It is even alleged that by trying to match the Turkish workers
with beautiful Swedish girls, the Swedish trade unionists have been trying
to melt them in their own pots.”29
I ett brev från Volkswagen Stockholm i september 1970 angående kollektiv överföring ges emellertid ytterligare indikationer på att AMS kunde
styra företag mot rekryteringar i Jugoslavien:
–––––––––
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Beträffande de 20 yrkesskickliga bilmekanikerna från Jugoslavien [...]
är denna grupp en fullföljning av den målinriktning och rekommendation vi erhållit genom konsultationer med AMS våren/sommaren 1970.
Det är även ett intresse, så vitt vi förstått från verkstadsklubbens sida,
att begränsa omfattningen av rekrytering utomlands till så få språkområden som möjligt. Vi avser således att vid sidan av de kontakter vi har
med Tyskland och Schweiz koncentrera rekryteringen enligt AMS rekommendation till Jugoslavien.30

Detta är inga definitiva bevis på att AMS prioriterade jugoslaviska arbetare på bekostnad av turkiska; den slutsats som tillåtes här är att AMS i
enstaka fall rekommenderade företag att göra sina rekryteringar i Jugoslavien. Arbetskraftsmigrationen från Turkiet till Sverige var relativt liten
i omfattning. En berättigad fråga är om de statliga organen bidrog till att
hålla nere denna invandring, men det ligger utanför ramarna för denna
avhandling.
Volkswagen påstår i det citerade brevet också att verkstadsklubben
önskade att begränsa rekryteringen av utländsk arbetskraft till så få
språkområden som möjligt. Detta verkar handla om de säkerhetsfrågor
som är förknippade med biltillverkning, och det är mycket svårt att försöka generalisera ifrån. Metallindustriarbetareförbundet menade i ett yttrande över en tidigare ansökan från Volkswagen ”att intagningen av utländsk arbetskraft måste vara begränsad med hänsyn till språksvårigheterna och att ett för stort antal utländska arbetare fördelade på olika nationaliteter innebär att bevakningen av arbetsuppgifterna inte kan följas upp
i den utsträckning, som kan vara påkallat med hänsyn till trafiksäkerheten.”31
Verkstadsklubbens önskan vid Volkswagen speglade problem som var
specifika för biltillverkande företag, förutsatt att trafiksäkerheten var det
verkliga motivet. Ett mycket vidare problem för de fackliga organisationerna var en stor andel utländska arbetare på arbetsplatserna. Vi kan gå
till Svenska Dataregister i Solna, som i juni 1970 ansökte om att få rekrytera 40 ogifta arbetare i Jugoslavien och eventuellt Italien. Företaget behövde både yrkesarbetare och tempoarbetare. Vid Dataregister i Solna
fanns i juli 1970 ca. 1 100 arbetare. Företaget hade 648 utländska medborgare anställda, av vilka finländarna utgjorde 450, grekerna 49, jugoslaverna 25 och turkarna 14.32 Metall avstyrkte Dataregisters ansökan,
och ett skäl till detta var det stora antalet utländska arbetare vid företaget.
Den stora koncentrationen av utländska medborgare medförde, enligt Metall, ”anpassnings- och introduktionsproblem av ganska betydande omfattning”. Detta var ”ett problem inte minst för den utländska arbetskraf–––––––––
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ten, men också för den fackliga organisationen på arbetsplatsen”.33 Verkstadsklubbens ordförande nämner som exempel på svårigheterna med en
stor andel utländska arbetare att elva finländska arbetare hade sittstrejkat
några dagar tidigare. Strejken hade inträffat p.g.a. ett missförstånd angående tidlön och ackord, men den kunde ganska fort redas ut. Vidare fanns
det brister i arbetarnas omklädningsrum på Dataregister, vilket påtalats
flera gånger av verkstadsklubben utan något resultat. Bl.a. saknade en
stor del av personalen klädskåp, och det ledde ibland till att saker stals.
Verkstadsklubben ville att ett eventuellt tillstånd för företaget att rekrytera utomnordisk arbetskraft skulle vara förknippat med villkoret att bristerna i omklädningsrummen rättades till. Slutligen var personalomsättningen vid företaget ganska hög, vilket, enligt Metall, förmodligen hängde samman med de två nämnda förhållandena.34
Till skillnad från Metall, tillstyrkte länsarbetsnämnden Dataregisters
ansökan om att få överföra 40 arbetare från Jugoslavien och eventuellt
Italien. Det främsta skälet till detta var den stora bristen på utbildad arbetskraft inom verkstadsindustrin i Stor-Stockholm. Dataregister hade en
lång tid haft sitt arbetskraftsbehov anmält hos arbetsförmedlingarna i
Stockholm och Solna, men dessa hade inte lyckats finna lämpliga sökande i tillräckligt antal. Totalt efterfrågade arbetsförmedlingarna i StorStockholm ca. 1 000 maskinarbetare av olika slag vid denna tidpunkt.
Metalls rekommendationer vägde dock tyngre i detta fall, och därför avslog AMS Dataregisters ansökan. Sannolikt ledde detta till att företaget
istället rekryterade arbetare från Finland. Ett avslag på företagets begäran
innebar nämligen ”att antalet finländska arbetare måste ökas, vartill inget
särskilt tillstånd erfordras”. Åtminstone var detta vad länsarbetsnämnden
framförde till AMS.35

10.3 Konklusion
Om vi vill förklara migrationsströmmarna från Jugoslavien till Sverige
kommer vi inte förbi företagsledningarnas betydelse som aktörer. Det har
detta kapitel redan visat. Företagsledningarna hade utryckliga önskemål
om de utomnordiska arbetarnas nationalitet, och de var i de flesta fall att
de skulle vara jugoslaver. Möjligtvis fanns också en styrning från AMS
mot Jugoslavien i vissa fall. Det fanns flera skäl till företagsledningarnas
starka preferenser för jugoslaviska arbetare. Det viktigaste var att de redan hade ett stort antal jugoslaver anställda. Dessa hade fungerat på ett,
för företagsledningarna, tillfredsställande sätt: de accepterade utan några
större klagomål de slitsamma och underordnade arbeten som det ofta var
frågan om; de var en relativt stabil arbetsstyrka, i synnerhet i förhållande
–––––––––
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till finländarna; och de hade godtagbara yrkeskunskaper inom verkstadsindustrin. Företagsledningarnas bedömning var då att de nya jugoslaverna
skulle ha ungefär samma egenskaper.36 Det finns ofta risker med att anställa ny personal. Att fortsätta att rekrytera jugoslaver minskade dessa
risker, åtminstone uppfattade företagsledningarna det så. Till detta ska
läggas att redan anställda jugoslaver kunde fungera som tolkar åt de nya
arbetarna och hjälpa dem att finna sig till rätta i den främmande miljön.
För företag med en stor andel jugoslaver anställda hade det börjat utvecklas rutiner för att ta emot och introducera nya arbetare från Jugoslavien,
och i detta ingick resurser i form av tolkhjälp. Det var mindre kostsamt
att fortsätta att utnyttja dessa rutiner än att övergå till en annan nationell
grupp, och därmed tvingas utveckla nya rutiner.
Det är således svårt att inte hålla med Charles Tilly när han säger:
”Existerande sociala arrangemang har bestående fördelar, eftersom deras
teoretiska alternativ alltid är förbundna med kostnaderna för att förflytta
sig från den nuvarande situationen”.37 För de företag som rekryterade
sydeuropeiska arbetare gällde det att hålla produktionen igång, säkra profiten och undvika störningar som kunde uppstå på grund av arbetskraftsbrist. Det fanns i det läget litet utrymme för nymodigheter när det gällde
arbetskraftsrekryteringen. En varning kan dock vara på sin plats. Att jugoslaverna var önskade som arbetare innebar inte automatiskt att de var
omtyckta som människor, för att uttrycka det enkelt. Immigranter från
Jugoslavien kunde mycket väl utsättas för fördomar och diskriminering
på arbetsplatserna, och de befann sig under svenska arbetare i den etniska
hierarkin. Det stora sociala avståndet till företagsledningarna var en
omständighet som gjorde jugoslaverna till en önskad arbetskraft. De ansvariga i företagen sökte inget annat än en lämplig arbetskraft. Om de jugoslaviska arbetarna dessutom var socialt underordnade svenska arbetare,
desto bättre: de ställde färre krav, de gjorde inga anspråk på att vara jämlikar och de hade vad Waldinger och Lichter kallar en dubbel referensram: de jämförde sin situation i Sverige med förhållandena och möjligheterna i hemlandet. Även om arbetet i Sverige var tungt och underordnat
hade de materiellt sett tagit ett steg uppåt genom att immigrera, och det
talade för situationen i Sverige.38
Arbetskraftsinvandrarna från Jugoslavien och Grekland var koncentrerade i de lägre skikten av arbetarklassen. Charles Tilly kallar en sådan
koncentration för en sammankoppling av inre och yttre kategorier, och
frågan i detta kapitel har varit hur och varför den kom till stånd. Den mer
generella förklaringen är att sammankopplingen av inre och yttre kategorier sänkte kostnaderna för att bevara de skiljelinjer som exploateringen
skapade. Den viktigaste skiljelinjen drogs mellan företagsledning och arbetare, och sorteringen av sydeuropeiska arbetare till underordnade yr–––––––––
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keskategorier i företagen hjälpte till att stabilisera denna ojämlikhet. Detta kapitel flödar över av belägg för att det var svårt att rekrytera önskat
antal infödda svenskar till de arbeten som sydeuropéerna utförde. Infödda
svenskar hade i takt med välfärdsstatens utveckling fått högre ambitionsnivåer än de sydeuropeiska arbetarna; de sökte sig i allt högre grad till
mer självständiga arbetaryrken och till tjänstemannayrken. De utländska
arbetarna utförde däremot de underordnade och ofta slitsamma yrkena i
tillverkningsindustrin, och vi kan anta att företagsledningarna var väl
medvetna om dessa skillnader. Försök att i större skala rekrytera svenskar
till dessa arbeten och behålla dem i dessa positioner skulle ha krävt högre
löner eller en omorganisering av arbetsplatserna, kanske båda, och därmed högre kostnader för ledningar och ägare. Rekryteringen av sydeuropeiska arbetare var ett mindre kostsamt alternativ, som dessutom var stabiliserande på auktoritetsrelationerna i företagen. Rekryteringen av sydeuropeiska arbetare betraktas således här som en lösning på några av de
organisationsproblem som exploateringen av arbetskraft skapade i 1960och 1970-talens industriföretag. Det har varit svårare att se möjlighetsansamlingen från mindre mäktiga infödda grupper i detta kapitel, men även
denna mekanism skapade skiljelinjer i de undersökta företagen. Immigranterna var ofta överrepresenterade i vissa avdelningar av företagen. De
exkluderades från mer värdefulla positioner, och i dessa monopoliseringsstrategier deltog även svenska arbetare.39

–––––––––
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11. Att övergå till en ny
utländsk arbetskraftskälla
Svenska företag hade kommit en lång väg att rekrytera jugoslaviska arbetare under åren 1969–1971. De utgjorde vid de undersökta rekryteringarnas början ca. fyra procent av arbetsstyrkan i Trelleborgs gummifabrik,
sju procent i Helsingborgs gummifabrik, femton procent vid Husqvarna
vapenfabrik o.s.v. I dessa företag fanns starka drivkrafter att söka nya utländska arbetare i Jugoslavien. Det var det dominerande mönstret under
de organiserade rekryteringarna 1969–1971, men vid något tillfälle var
även jugoslaver en ny kategori vid dessa företag. De jugoslaviska arbetarna var i början bara en liten del av arbetsstyrkan för att efter hand växa
till proportionerna i det förra kapitlet. Hur kom jugoslaverna in i dessa företag från första början? Hur får en nationell kategori fäste i ett företag
som den tidigare inte funnits vid? Waldinger och Lichter föreslår en förklaring till detta. De menar att förhållandena i de mest underordnade arbetsuppgifterna skapar hög personalomsättning och ständiga vakanser.
Infödda personer söker sig ofta bort från dessa arbeten, eftersom de är
slitsamma och förbundna med stigma. Det ger, enligt Waldinger och
Lichter, möjligheter för immigranter att ta en plats i dessa företag. Immigranterna bygger snart upp en koncentration i de lägre delarna av arbetsmarknaden, trots att de en gång var exkluderade från dessa positioner.
Under tiden ökar antalet immigranter som kan hjälpa en familjemedlem
eller vän att finna en anställning. Eftersom företagsledningar ofta föredrar
att rekrytera ”från insidan” växer antalet immigrantarbetare automatiskt.1
Waldinger och Lichter ger några generella förutsättningar till den omfattande rekryteringen av immigrantarbetare. I detta perspektiv kan det sedan vara slumpen som i hög grad avgör hur olika nationaliteter fördelar
sig mellan företagen, som att jugoslaver var överrepresenterade i ett företag, greker i ett annat och att turkar var utestängda från båda. Vi lider här
av en nästan total brist på forskning, men hypotetiskt kunde det räcka
med att en jugoslavisk (eller grekisk) medborgare befann sig på rätt plats
vid rätt tidpunkt. Företaget anställde helt enkelt denna person därför att
hon var den första som kom in genom dörren när en plats var ledig, och
hon blir kanske den första jugoslaviska arbetaren i företaget. Hon arbetar
i företaget en tid och när företaget behöver anställa ny personal frågar de
ansvariga henne om hon känner någon som är lämplig för anställningen.
–––––––––
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Nyanställningen faller väl ut och nästa gång en plats är ledig får hon ytterligare en förfrågan, och så planteras ett migrantnätverk i arbetsorganisationen. Om nätverksrekryteringen får fortsätta en längre tid kan den jugoslaviska delen av arbetsstyrkan nå proportionerna i detta förra kapitlet.
Företagsledningarna behövde i rekryteringarnas inledningsskede inte
ha några uppfattningar alls om jugoslaviska arbetare. De anställde, som
nämnts, bara första person som kom in genom dörren, och hon råkade
vara jugoslav. En förutsättning är, som i det föregående kapitlet, att det
var svårt att finna infödda svenskar för att göra tungt och underordnat industriarbete i tillräckligt antal och till de belöningar som erbjöds. En annan tänkbar möjlighet är att den anställande företagsledningen sett eller
hört om jugoslavers insatser i andra svenska företag, exempelvis att de
var en relativt stabil arbetsstyrka och att de utförde de tunga arbeten som
det var frågan om.2 Företagsledningar var väl kapabla att göra distinktioner mellan olika immigrantgrupper, och sådana föreställningar gynnade
att jugoslaver trädde in i fler företag. Utbredningen av sådana föreställningar berodde på när rekryteringen gjordes. Invandringen av jugoslaviska medborgare tog fart i mitten av 1960-talet, och sannolikt uppstod
ganska snart allmänna föreställningar om jugoslaviska arbetare. Detta var
under den oreglerade invandringens period, och det fanns under de förhållandena möjligheter för företagen att pröva sig fram när det gällde anställningen av utländska arbetare. Läget var annorlunda under de kollektiva överföringarna. Då skulle företagen i regel anställa ett större antal arbetare åt gången, och det innebar större risker än vid den individuella arbetskraftsrekryteringen. Det var emellertid inte alltid möjligt att rekrytera
från de nationaliteter som var etablerade i företagen, och att därmed
minska dessa risker. Företagen som undersöks i detta kapitel hade liten
eller ingen erfarenhet av att rekrytera jugoslaviska arbetare; deras viktigaste rekryteringskanaler gick till andra länder, men av någon anledning
kunde de inte finna den arbetskraft de sökte i dessa nationaliteter. Varför
sökte dessa företag de nya arbetarna i Jugoslavien, trots att de inte var
någon betydelsefull kategori i dessa företag? Den tes som ska prövas är
att företag emulerade varandra, d.v.s. kopierade hur andra företag löst
sina arbetskraftsproblem. Emulering är i Charles Tillys teori om beständig ojämlikhet en mekanism som generaliserar kategoriella ojämlikheter.
Den gör dem allmänt spridda. Tilly illustrerar sin teori bl.a. med hur nästan alla militära organisationer infört distinktionen mellan meniga och officerare.3 Trots att ingen funktionell nödvändighet verkar kräva detta,
återskapar varje ny militär organisation skiljelinjen mellan meniga och
officerare, och det verkar ske genom att de kopierar existerande militära
–––––––––
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Jfr. Thomas Thomells förklaring av hur pappersbruket i Lessebo började anställa grekiska medborgare. Pappersbruket i Lessebo hade fått veta att greker anlänt till Småland och tog genom en tolk
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vid denna tidpunkt hade några föreställningar om grekerna som arbetare. (Thomas Thomell, ”Från
tobaksfältet till pappersbruket”, 19.)
3
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organisationer. I det följande undersöks om denna mekanism opererar
även på arbetskraftsimmigrationens och den etniska ojämlikhetens område. Spontant kan det vara svårt att se vad emulering skulle ha att göra
med den omfattande rekryteringen av sydeuropeiska arbetare för att utföra tungt och underordnat arbete. Det finns dessutom en viktig skillnad
mot Tillys exempel. Distinktionen mellan meniga och officerare är vad
Tilly själv kallar ett internt kategoriellt par; den finns bara i militära organisationer, medan etnicitet och medborgarskap är yttre kategorier; de
flesta människor ingår i sådana kategorier, och de finns överallt. Det återstår att bevisa om, och i så fall hur, emulering bidrog till att koppla samman den yttre kategorin ”jugoslav” med den inre kategorin ”arbetare” i
svenska industriföretag.
Emulering är en av de mekanismer som cementerar kategoriella ojämlikheter. Den kan också hjälpa oss att finna ett svar på den spännande frågan hur det kunde komma sig att individer från en bestämd immigrantkategori trädde in i företag som dittills inte anställt dem. Hur och varför
kom jugoslaviska medborgare in i företag som tidigare hade begränsat
deras tillträde? Eller i andra fall: hur kom greker och italienare in i svenska företag som de varit uteslutna ifrån? Var det tillfälligheter som avgjorde att flera svenska företag föredrog att rekrytera från dessa sydeuropeiska nationaliteter under olika perioder? Sannolikt går det inte att ge några
universella förklaringar här, utan det finns variationer mellan olika invandringsperioder, mellan olika platser och olika företag. Ett försök till
förklaring av detta fenomen måste också ge utrymme för att slumpen spelade en roll i att t.ex. föra in jugoslaviska medborgare i ett företag och
grekiska medborgare i ett annat.
I det följande ska jag diskutera fyra fall där de etablerade utländska arbetskraftskällorna inte var tillräckliga för att täcka företagens efterfrågan
på utländsk arbetskraft. Inget av dessa företag hade tidigare anställt jugoslaver i någon större omfattning. Deras viktigaste rekryteringskanaler
gick till andra länder, och de sökte sig därför till en ny arbetskraftskälla
när de rekryterade arbetare i Jugoslavien 1969–1971. Hur agerade företagen när de etablerade arbetskraftskällorna var otillräckliga? Vilka var
drivkrafterna till att söka de nya arbetarna i Jugoslavien? Vilken roll spelade emulering i dessa rekryteringar? Kunde AMS styra dessa företag
mot rekryteringar i Jugoslavien?
Gustavsbergs fabriker – en ersättning för italienska arbetare
Det företag som först ska analyseras är Gustavsbergs fabriker. Detta företag ansökte 1970 om AMS hjälp att rekrytera 20 jugoslaviska arbetare.4
En fjärdedel av dessa skulle vara yrkesutbildade. Jugoslaverna skulle
framför allt arbeta inom sanitetsgodstillverkningen och i mindre omfattning som pannsvetsare. Gustavsbergs fabriker hade vid tidpunkten för sin
–––––––––
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ansökan 3 100 personer anställda, de anställda vid dotterföretagen inräknade. Vid moderföretaget i Gustavsberg var antalet anställda ca. 2 200.
Företagets arbetsstyrka innefattade 675 utländska medborgare. De utländska medborgarnas fördelning på olika nationaliteter var följande:
Finländare

487

Italienare

139

Jugoslaver

10

Övr. nordiska medb.

9

Övr. utomnordiska medb.

30

Även om jugoslaverna inte stod helt utanför detta företag dominerade finländarna och italienarna klart bland immigrantarbetarna. Som i många
andra företag var finländarna den största immigrantkategorin. Mer anmärkningsvärd är den stora andelen italienska arbetare i Gustavsbergs fabriker. Uppenbarligen föredrog företaget att söka efter utomnordiska arbetare i denna nationalitet och inte bland jugoslaverna. Den enda motivering som ges till rekryteringen av jugoslaviska arbetare ”är att gängse rekryteringskanaler ej är tillfyllest för att täcka vårt nuvarande och kommande behov av arbetskraft”.5 En närmare precisering av varför dessa rekryteringskanaler ej var tillfyllest ges inte. Migrationen från Finland till
Sverige var stor vid denna tid, men tydligen nådde den inte Gustavsberg i
tillräcklig omfattning. Det finns dessutom exempel på att andra företag
som rekryterat italienska arbetare i stor omfattning inte längre kunde finna den arbetskraft de sökte i Italien. Man kan nämna ASEA:s fabriker i
Västerås och Helsingborg. ASEA i Västerås var ett av de företag som
började rekrytera italienska arbetare under 1940-talet,6 och det fortsatte
med detta årtiondena därefter, men år 1970 hade det blivit svårt att finna
lämpliga arbetssökande i Italien. Företaget skrev till AMS i oktober 1970:
”Erfarenheten av senaste rekryteringen i Italien visar att det i detta land
blir allt svårare att finna lämplig utbildad arbetskraft i tillräckligt antal.”7
Även ASEA i Helsingborg hade stor vana av italienska arbetare. Företaget gjorde under 1966–1967 organiserade rekryteringar i Italien av minst
50 arbetare.8 I november 1969 fick ASEA i Helsingborg tillstånd att rekrytera ytterligare 20 italienska arbetare. ASEA hade emellertid stora
–––––––––
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7
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8
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problem att rekrytera arbetarna inom den tidsram på sex månader som
sattes upp av AMS. Dessa svårigheter berodde, enligt ASEA, på ”den i
Italien rådande arbetsmarknadssituationen”. ASEA ansökte därför om att
tidsramen för att rekrytera italienska arbetare förlängdes till den 1 november 1970.9 Företaget fick sin begäran beviljad, men detta löste bara
en del av ASEA:s problem. Två veckor innan den nya tidsfristen löpte ut,
den 15 oktober 1970, hade företaget bara lyckats värva nio italienska arbetare. Företaget ansökte därför ännu en gång om en förlängning av tidsramen för rekryteringen. Denna gång valde emellertid företaget att rekrytera de återstående arbetarna i framför allt Jugoslavien, och inte i Italien.
Det fanns redan ca. 30 jugoslaver anställda i ASEA Helsingborg, så det
var en betydelsefull nationalitet i företaget. Jugoslaverna var dock inte
ASEA:s förstahandsval, utan företaget övergick till denna arbetskraftskälla när det inte längre kunde finna den önskade arbetskraften i Italien.10
Det huvudsakliga intresset här är Gustavsbergs fabriker, och inte
ASEA. ASEA i Helsingborg och i synnerhet i Västerås hade ett betydande antal jugoslaver anställda vid de nämnda rekryteringarna.11 Vad jag
velat peka på genom att ta upp dessa två företag är att det 1969–1971 blivit svårare att värva arbetare från Italien. Sannolikt råkade även Gustavsbergs fabriker ut för dessa svårigheter, och det var i denna situation som
man övergick till att värva jugoslaviska arbetare i större skala. Företaget
hade dock en liten andel jugoslaver anställda, nämligen 10 personer i en
arbetsstyrka på 2 200. Det är inte känt vad detta betydde för valet att rekrytera ytterligare 20 jugoslaver, eftersom inga hänvisningar görs till dessa. Det är lika omöjligt att avgöra om det funnits en påverkan utifrån mot
företaget, exempelvis att AMS rekommenderade företaget att göra rekryteringen i Jugoslavien, eller att företaget influerades av hur andra företag
löst sina arbetskraftsproblem, och de erfarenheter dessa hade av jugoslaviska arbetare. Det enda som går att säga med någorlunda säkerhet utifrån
mina källor är att företagsledningen vid Gustavsbergs fabriker själv uppfattade det som att det sökte sig till en ny arbetskraftskälla, och detta
skedde när de ”gamla” arbetskraftskällorna inte var tillräckliga.
Kopparbergs Verkstäder
För att finna ett företag helt utan jugoslaviska arbetare under de organiserade rekryteringarna kan vi ta vägen till Kopparberg i Örebro län. Där
fanns Kopparbergs Verkstäder, som i juni 1970 ansökte om AMS hjälp
att rekrytera 17 verkstadsarbetare i Finland eller Jugoslavien. Företaget
hade 90 anställda, och tio av dessa var finländare. Inga andra nationaliteter fanns representerade i företaget. Kopparbergs Verkstäder hade de senaste åren gjort stora investeringar i nya maskiner för att möta en högre
–––––––––
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efterfrågan på dess produkter. Beroende av bristen på yrkesarbetare i Sverige kunde maskinerna inte bemannas i den grad som var tänkt från början. De arbetare som företaget sökte skulle vara utbildade i en verkstadsskola och ha minst två års yrkesvana. Företaget skrev i sin ansökan:
Den allmänna brist på yrkesarbetare som är rådande i Sverige har inneburit att vi inom AB Kopparbergs Verkstäder (AKV) inte kunnat rekrytera det antal medarbetare vi sökt det senaste året.
Vi investerade för ett drygt år sedan ca. 1,5 milj. kr i en nybyggd maskinverkstad samtidigt som vi anskaffade ett flertal nya kostnadskrävande bearbetningsmaskiner vilka normalt bör köras i tvåskift. Investeringen avsåg att möta den allt större efterfrågan på av AKV konstruerade och tillverkade maskiner och kompletta liner för band- och trådhantering. [---]
Bemanningen i maskinerna har p.g.a. personalbrist inte blivit vad som
från början avsågs. Vi har därför inte i full utsträckning kunnat tillvarata de möjligheter en större efterfrågan på våra produkter gett vid handen, samtidigt som vi med en i förhållande till vår målsättning reducerad kapacitet inte nått den omsättning vi siktat till. [---]
Vi har f.n. 90 anställda varav 10 finländare. Inga andra nationaliteter är
representerade.
Då utsikterna att rekrytera de yrkeskategorier vi söker inom landet är
ytterst begränsade anhåller vi härmed om att få Arbetsmarknadsstyrelsens hjälp och tillåtelse att få rekrytera utländsk arbetskraft från Finland om detta är möjligt eller gärna från Jugoslavien.
Den arbetskraft vi söker bör ha en grundutbildning liknande svensk
verkstadsskola och med minst två års yrkesvana efter grundutbildning.
[---] Vi önskar helst rekrytera familjer. Möjligheterna för kvinnor att
erhålla arbete på orten bedöms som goda då flera industrier i Ljusnabergs köping söker kvinnlig arbetskraft.12

Kopparbergs Verkstäder ville rekrytera antingen finländare eller jugoslaver. Valet föll på de sistnämnda. Det som gör denna rekrytering viktig är
inte bara att företaget saknade jugoslaver i sin arbetsstyrka – det fanns
inte ens någon som behärskade serbokroatiska i Kopparberg. Företaget
var därför tvingat att söka efter tolkar i Ludvika.13 Detta är således ett fall
–––––––––
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där en rekrytering av utländsk arbetskraft för med sig att en nationalitet
kommer in i en lokal miljö där den inte funnits tidigare. Något liknande
verkar ha skett när Håfreströms i Åsen började anställa jugoslaviska
medborgare.14 Man kan också nämna rekryteringen av greker till pappersbruket i Lessebo i Småland,15 och det finns många andra fall runt om
i Sverige. Det kan dock vara svårt att dokumentera skälen till att sådana
processer inleds: Varför önskade Kopparbergs Verkstäder jugoslaviska
arbetare, och inte någon annan nationalitet? Vi finner ett motiv i länsarbetsnämndens yttrande:
Såväl arbetsförmedlingen som länsarbetsnämnden har på olika sätt sökt
underlätta arbetskraftsrekryteringen till ovanstående företag, som under
de senaste åren gjort stora investeringar för att öka sin konkurrenskraft.
Företaget är i stort behov yrkesarbetare, som det förefaller praktiskt taget omöjligt att uppspåra inom landet. Inte heller torde det finnas utsikter att i samverkan med finska arbetsmarknadsmyndigheter rekrytera
yrkesarbetare från Finland i dagens läge på den finländska arbetsmarknaden. I vart fall har hittills gjorda försök inte lett till framgång. [---]
På grund av de goda erfarenheter som andra svenska arbetsgivare har
av yrkesarbetare från Jugoslavien har Kopparbergs verkstäder därför
beslutat att i en till Arbetsmarknadsstyrelsen ställd skrivelse [...] hemställa om tillstånd att i Jugoslavien få rekrytera viss yrkesvan arbetskraft närmare angivet i skrivelsen.16

En tes i detta kapitel är att tillfälligheter kan avgöra om immigranter av
en viss nationalitet ska få träda in i företag som tidigare inte anställt dem.
Detta var definitivt inte fallet när Kopparbergs Verkstäder började rekrytera jugoslaviska arbetare. Företaget lärde sig av och kopierade hur andra
företag löst sina arbetskraftsproblem, och det var en form av emulering.
För att få fram fler uppgifter om detta fall har jag gjort en telefonintervju
med en representant för företagsledningen vid Kopparbergs Verkstäder.
Han menar att de andra arbetsgivare som länsarbetsnämnden talar om i
sitt yttrande är ASEA i Ludvika. Ledningen vid Kopparbergs Verkstäder
hade kontakter med detta företag, och ASEA hade tidigare rekryterat jugoslaviska arbetare. Ledningen vid Kopparbergs Verkstäder fick rekommendationer från detta företag att söka de nya arbetarna i Jugoslavien,
och man kunde dessutom få hjälp av ASEA i rekryteringen. Informanten
formulerade det som: ”Vi gick samma väg som ASEA.”17
–––––––––
14

Se Billy Ehn, Sötebrödet.
Se Thomas Thomell, ”Från tobaksfältet till pappersbruket”.
16
Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk
arbetskraft, vol. EVe: 10. Min kursivering.
17
Telefonintervju med en representant för Kopparbergs Verkstäder den 21 juni 2004.
15

187

Kopparbergs Verkstäder rekryterade arbetarna under det svenskjugoslaviska arbetskraftsavtalet. Det fick då, liksom många andra företag,
hjälp av en representant för AMS vid uttagningen. Denna person behärskade serbokroatiska och tydligen reste hon med företagets personalrekryterare till Jugoslavien. Väl i Jugoslavien besökte personalrekryterarna den
jugoslaviska arbetsmarknadsmyndigheten. Man testade yrkeskunskaperna
hos flera arbetssökande och några av dessa sållades bort. Företaget anställde enbart åtta av de sjutton personer man ursprungligen ansökte om.
Förklaringen som informanten gav till detta var att behovet inte var större.18 Som nämnts, kunde det ta lång tid från det att ett företag gjorde en
ansökan om kollektiv överföring till det att rekryteringen i Jugoslavien
verkligen skedde. I Kopparbergs Verkstäders fall verkar denna period ha
tagit ca. sex månader.19 En möjlighet är att företagets arbetskraftsefterfrågan minskade under denna tid. Det finns emellertid inget som tyder på att
företaget var missnöjt med arbetsinsatserna från de åtta personer man
värvade, och att man därför inte ville anställa ytterligare jugoslaver. Informanten talade tvärtom uppskattande om de jugoslaviska arbetarna:
”De var duktiga.” Jugoslaverna verkar dessutom, med ett undantag, ha
anpassat sig till förhållandena i företaget: de kom bra överens med de
flesta svenska arbetskamraterna, och de hade goda relationer till företagsledningen.20
Det är värt att notera att företaget inte gjorde några anspråk på att de
utländska arbetarna skulle vara ogifta eller invandra utan sina familjer,
vilket var vanligt under den kollektiva överföringen (se kap. 12). Kopparberg kunde ta emot hela familjer. Det framgår att flera företag i Kopparberg sökte efter kvinnlig arbetskraft. Företaget kunde dessutom erbjuda familjebostäder åt immigranterna.21 Bristen på bostäder skapade annars problem för företag som ville rekrytera utländska arbetare, i synnerhet om de låg i de större städerna. Det var, som bekant, företagens ansvar
att skaffa fram bostäder åt immigranterna under den kollektiva överföringen. Långt ifrån alla av de utländska arbetare som Kopparbergs Verkstäder anställde hade emellertid familjer. Informanten gjorde bedömningen att ungefär hälften var gifta, och kvinnorna anlände dessutom senare
till orten än männen.22
Jugoslaverna i Kopparbergs Verkstäder kom från en eller två orter i
delrepubliken Montenegro. Ingen av dem verkar i dag finnas kvar i Kopparberg. I intervjun nämndes två vägar ut: några bytte arbetsplats efter en
tid i Kopparberg och några återvände till Jugoslavien. En eller ett par blev
dessutom egen företagare. Den sista av familjerna lämnade Kopparberg
–––––––––
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för en relativt kort tid sedan. Det finns däremot fortfarande immigranter
från Finland kvar i Kopparbergs Verkstäder.23 Det innebär att jugoslaverna var rörligare än finländarna i detta fall, och det avviker från mönstret i
det förra kapitlet. Finländarna immigrerade till Kopparberg på eget initiativ, och inte organiserat och kollektivt som jugoslaverna.
Det bildades således aldrig någon jugoslavisk koloni i Kopparberg på
det sätt som skedde bland jugoslaverna i Åsen eller grekerna i Lessebo.
Kopparbergs Verkstäder rekryterade inte ytterligare jugoslaver,24 och,
förutom anhöriginvandringen, startades inte någon kedjemigration från
Montenegro. En förklaring till detta kan vara att Kopparbergs Verkstäder
var ett relativt litet företag. Det hade 90 anställda år 1970, vilket ska jämföras med att Håfrestöms hade 510 anställda i Åsen år 197225 och att pappersbruket i Lessebo hade ca. 750 anställda 1969.26 En annan förklaring
kan vara att företaget gjorde sin rekrytering så sent som år 1971. Året efter stoppades nämligen i praktiken arbetskraftsinvandringen från länder
utanför Norden, då fackförbunden genomgående började avstyrka nya arbetstillståndsansökningar. Immigrationen av Ravne- och Šidbor till Åsen
inleddes redan 1965, och ungefär samtidigt anlände de första grekerna till
Lessebo i Småland.27 Ett eller två år var för kort tid för att det skulle kunna uppstå någon betydelsefull jugoslavisk koloni i Kopparberg.
Morgårdshammar och Stridsberg & Biörck
Ett annat företag, Morgårdshammar i Smedjebacken, ville utöka sin arbetsstyrka med ca. 30 yrkesarbetare. Företaget hade en längre tid haft sin
arbetskraftsefterfrågan anmäld hos den lokala arbetsförmedlingen men
inte kunnat finna den önskade arbetskraften inom Sverige. Företaget ansökte därför i mars 1970 om tillstånd att få överföra 18 yrkesarbetare från
företrädesvis Jugoslavien. Jugoslaverna skulle arbeta i företagets maskinoch plåtverkstäder, tretton av dem skulle vara maskinarbetare och fem
grovplåtslagare. Ett villkor för anställning var att jugoslaverna hade ”5–7
års erfarenhet från medeltung-tung tillverkning, enstycks- och småserietillverkning”. Morgårdshammar hade ca. 280 personer anställda i sina
verkstäder.28
Det finns några intressanta beröringspunkter mellan Morgårdshammars
ansökan och ansökan från Kopparbergs Verkstäder. Båda företagen kunde erbjuda bostäder åt såväl gifta som ogifta personer. Båda var belägna i
mindre orter i mellersta Sverige, vilka låg relativt nära varandra. Detta
var inte en typ av orter som jugoslaviska immigranter spontant sökte sig
till i någon större omfattning. Jugoslaverna fanns framför allt i större stä–––––––––
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der och i södra Sverige. I Malmö var deras antal även större än finländarnas.29 Vi såg att Kopparbergs Verkstäder inte ens kunde finna personer
som behärskade serbokroatiska i Kopparberg, utan företaget fick söka efter tolkar i det närliggande Ludvika. Morgårdshammar hade det något
bättre ställt i detta avseende. I detta företag fanns två jugoslaviska immigranter anställda, som talade svenska och kunde fungera som tolkar åt de
nya jugoslaviska arbetarna. Alla immigrantarbetare i Kopparbergs Verkstäder var finländare i juni 1970. Morgårdshammar hade flera nationaliteter i sitt företag, men dessa var små till antalet jämfört med finländarna: i
mars 1970 utgjorde finländarna över hälften av de 45 immigrantarbetarna
i Morgårdshammars verkstäder. Näst störst i antal var immigranterna från
Tyskland, vilka utgjorde sex personer (se tabell 11.1).
Tabell 11.1: Immigranter i verkstäderna i Morgårdshammar. Mars 1970.
Födelseland

Svensk medb.

Ej svensk medb.

Summa

Finland

11

15

26

Tyskland

2

4

6

Danmark

1

2

3

Norge

2

1

3

Jugoslavien

1

1

2

Österrike

0

2

2

Italien

0

1

1

Sovjet

1

0

1

Schweiz

0

1

1

Summa

18

27

45

Källa: Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående
kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, vol. EVe: 10.
De upptrampade stigarna från Morgårdshammar gick således inte till Jugoslavien eller något annat sydeuropeiskt land, utan till Finland; det var
vid den tidpunkten den överlägset viktigaste rekryteringskällan för Morgårdshammar. Det är fördelaktigare för företag att utnyttja en etablerad
utländsk arbetskraftskälla än att övergå till en ny, åtminstone så länge det
finns lämpliga arbetssökande. Morgårdshammar motiverar inte varför det
–––––––––
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inte kunde rekrytera de 18 nya arbetarna i Finland. Andra företag klagade
vid denna tidpunkt på att det blivit svårare att rekrytera yrkesarbetare i
Finland. Var det så att Morgårdshammar inte kunde finna de yrkeskategorier det sökte i Finland? Valet att rekrytera jugoslaver motiverades med
det följande: ”Genom vår agent i Jugoslavien har vi möjligheter att få
kontakt med lämplig arbetskraft där, och vi tror att Jugoslavien är det
land, där största möjligheten finns för oss att rekrytera yrkesarbetare.”30
Denna motivering kan innefatta ett lärande eller en influens av hur andra
företag löst sina arbetskraftsproblem, och därmed en slags emulering.
Men det är tunna belägg och andra förklaringar är lika troliga. Det enda
som är någorlunda säkert är att företagsledningen inte byggde på erfarenheterna av de två anställda jugoslaverna när den valde att rekrytera ytterligare jugoslaviska medborgare; motivet var inte en bedömning, korrekt
eller ej, att de nya arbetarna skulle ha samma egenskaper som de redan
anställda jugoslaverna. Detta var, som bekant, en viktig drivkraft i det föregående kapitlet.
Det finns ytterligare en kandidat, och det är Stridsberg & Biörck i
Trollhättan, som i juni 1970 ansökte om tillstånd att få rekrytera sex gjuteriarbetare från Jugoslavien. Det finns i dess motivering vissa indikationer på en emulering. Stridsberg & Biörck hade sedan en tid tillbaka visserligen en svensktalande jugoslav anställd, och han kunde hjälpa till med
introduktionen av de nya arbetarna, men detta vara inte huvudskälet till
rekryteringen av jugoslaver. Än en gång står frågan om migrantarbetarnas
yrkeskunnighet i centrum. Företaget hade ett stort behov av personal i sitt
gjuteri:
Att rekrytera svensk arbetskraft bedömer vi vara omöjligt och vi har de
senaste åren till stor del använt oss av finländare. Dessa har emellertid
ej de yrkeskvalifikationer som erfordras och dessutom är rörligheten
och frånvaron stor. Vi ser oss därför nödsakade att anhålla om tillstånd
att få rekrytera gjuterifolk från Jugoslavien, då vi erfarit att där finns
tillgång av denna yrkeskategori.31

Nyckeln till en tolkning finns i ordet ”erfara”. Det synes innebära en rekommendation eller ett rykte om att i Jugoslavien finns den arbetskraft
som efterfrågas. Ingenting sägs om att jugoslaviska yrkesarbetare skulle
vara särskilt dugliga, utan i Jugoslavien finns helt enkelt arbetssökande
med de eftertraktade kvalifikationerna. Det indikerar någon form av kopiering eller snarare lärande av andra företag som rekryterat jugoslaviska
arbetare. Jag har gjort en telefonintervju med en representant även för
–––––––––
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Stridsberg & Biörck. Den stärker bevisen för att emulering förekom i detta fall. Andra företag i samma bransch på orten hade nämligen anställt ett
betydande antal jugoslaver. Dessa företag hade goda erfarenheter av jugoslaviska arbetare. Detta kände man till och tog intryck av i Stridsberg
& Biörck. Informanten nämnde i synnerhet företaget Nykvist & Holm,
som man hade kontakter med. Detta företag hade jugoslaver anställda i
sitt gjuteri. Stridsberg & Biörck verkar också ha fått ett tips av arbetsförmedlingen att söka arbetarna i Jugoslavien.32 (Informanten hade svårt att
minnas om de själva hade några jugoslaver anställda vid ansökningstillfället. Han trodde inte det, men tillfogade: ”Kanske hade vi någon enstaka.”)
Även i denna ansökan påstås att finländarna är en alltför rörlig arbetskraft, och andra företag betraktade jugoslaverna som stabilare än finländarna. Detta var inte en föreställning som företagsledningen vid Stridsberg & Biörck explicit omfattade. Företaget erbjöd sig nämligen att betala
arbetarnas resa från Jugoslavien till Trollhättan under förutsättning att anställningen varade i minst sex månader. Det antyder att företagsledningen
inte litade på att de jugoslaviska arbetarna skulle stanna en längre tid,
men detta är att gå händelserna i förväg: försöken att binda de nyrekryterade sydeuropeiska arbetarna till företagen en viss tid är ett av ämnena för
nästa kapitel!

11.1 Konklusion
Det är inte lätt att i den gjorda analysen se några generella mönster i företagens motiveringar till rekryteringen av jugoslaviska arbetare. Det som
framför allt förenade de fyra analyserade företagen var att deras etablerade utländska arbetskraftskällor inte längre var tillräckliga för att fylla en
stegrad arbetskraftsefterfrågan. Den absolut viktigaste utländska arbetskraftskällan för svenska företag var Finland, men en del företag kunde
inte finna de yrkeskategorier de efterfrågade i detta land. Det klagades,
som tidigare, också över finländarnas höga rörlighet, och det var ett motiv
till att söka efter jugoslaviska arbetare. Svenska företag började rekrytera
italienska arbetare redan under 1940-talet, och italienarna var in på 1950talet den dominerande sydeuropeiska immigrantkategorin i Sverige. Den
italienska immigrationen fortsatte under 1960-talet, men den gynnsamma
ekonomiska utvecklingen i Italien gjorde det efter hand allt svårare för företagen att finna arbetare i tillräckligt antal i detta land. Detta är några av
förutsättningarna till att företagen i detta kapitel vände sig mot Jugoslavien för att fylla sitt behov av utländska arbetare.
Vilka slutsatser kan då dras om emuleringens betydelse för att föra in
jugoslaver i nya företag och nya lokala miljöer? Det är bara att erkänna:
–––––––––
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det har inte gått att ge några överväldigande bevis för att företagen kopierade eller lärde sig av varandra när de rekryterade arbetare från Jugoslavien. Det finns i urvalet indikationer på två företag som använde sig av
denna mekanism. Men det finns ingen anledning till att misströsta: det är
mycket svårt att tillhandahålla definitiva belägg för emulering,33 och jag
är själv överraskad över att kunna identifiera denna mekanism på arbetskraftsimmigrationens område. Såvitt jag vet har ingen annan svensk forskare försökt sig på något liknande. Det är nämligen en viktig och svår
fråga vi har att göra med: Hur förklara uppkomsten av en bestämd nationell/etnisk arbetsdelning? Det handlar dessutom om arbetskraftsmigrationen från ett land i medelhavsområdet, utan några betydelsefulla historiska
band till Sverige. Det skulle kanske ha varit mycket enklare att ge ett svar
på frågan varför svenska företag började rekrytera finländska arbetare
under efterkrigsperioden. Jag ska bara peka på några av de mest uppenbara omständigheterna: den geografiska närheten, de historiska banden mellan Sverige och Finland och efter 1954 den gemensamma arbetsmarknaden.
Det är ett hopplöst företag att försöka ge universella förklaringar av
hur olika sydeuropeiska nationaliteter fick träda in i svenska företag som
dittills inte anställt dem. Det var med denna uppfattning som kapitlet inleddes, och den har bekräftats. Det går visserligen, som Waldinger och
Lichter, att ge några generella villkor till att immigranter överallt tenderar
att få vissa typer av arbeten, som att personalomsättningen är hög, att arbetena är stigmatiserade och att de undviks av infödda arbetare. Men är
ambitionen att förklara den första anställningen ur en viss immigrantkategori, eller övergången till en ny utländsk arbetskraftskälla – vare sig det
rör sig om jugoslaver, greker eller italienare – behövs en stor uppmärksamhet vid historiskt-specifika omständigheter. Det är på sin höjd möjligt
att peka på några måttligt generella mekanismer. Jag har betonat företagen, företagsledningarnas föreställningar om olika immigrantkategorier
och förbindelserna till andra företag. Detta bygger på några välgrundade
antaganden, men koncentrationen på företagen har ett pris: jag har tvingats utelämna immigranterna, deras olika information om anställningsmöjligheter i Sverige och förhållandena i utvandringsländerna. En mer heltäckande förklaring måste föra in även dessa faktorer.
Det kanske viktigaste resultatet av detta kapitel är de ytterligare beläggen för företagens avgörande roll i att binda samman Sverige med utvandringslandet Jugoslavien. Denna gång ligger inte tonvikten på företagsledningar som reproducerade sina etniska/nationella arbetsdelningar,
utan på företagsledningar som hade liten eller ingen erfarenhet av jugoslaviska arbetare, och som därmed lade grunden till en ny etnisk arbetsdelning i sina organisationer. Men detta var ett förnyande bara från det
enskilda företagets perspektiv och i konsekvenserna det hade på arbetsstyrkan. Möjligtvis kunde rekryteringen också föra in en ny nationalitet i
–––––––––
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den lokala miljö som företaget tillhörde. Jugoslaviska immigranter hade
nämligen vid tidpunkten redan blivit en etablerad underordnad kategori i
svenskt arbetsliv, och företagen övertog en lösning på sina arbetskraftsproblem som prövats på andra platser. Det fanns inte mycket av kreativitet eller nyskapande i detta. Företagsledningar som inte visste var de skulle söka efter nya utländska arbetare gick snarare i de spår som trampats
upp av andra företag. Detta var fallet med Kopparbergs Verkstäder, som
inte bara kopierade ASEA i Ludvika, utan också kunde få hjälp av detta
företag vid rekryteringen. Mycket var vunnet på att lära sig av och ta
hjälp av ett företag som hade större erfarenhet av rekryteringen av utländsk arbetskraft. Men emulering var långt ifrån den enda mekanism
som förde in en nationalitet i nya företag och nya lokala miljöer. Om företag var rådvilla, och inte kände till vilka möjligheter som fanns att rekrytera utländsk arbetskraft, kunde de få information av AMS och kanske
en rekommendation att söka arbetskraften i Jugoslavien. Man kan här
nämna Volkswagen i Stockholm, som AMS styrde mot en rekrytering i
Jugoslavien. Volkswagen hade visserligen tidigare anställt jugoslaviska
medborgare, men inte alls i den omfattning som andra stora företag, t.ex.
SKF och Husqvarna vapenfabrik. Om AMS kunde styra Volkswagen mot
en rekrytering i Jugoslavien, kunde den göra detta med andra företag som
inte hade någon större vana vid att rekrytera utomnordiska arbetare.
Migranters sociala nätverk
Migranter föredrar att flytta till platser där anhöriga och bekanta redan
etablerat sig. De etablerade kan hjälpa dem att finna en anställning och en
bostad, och på andra sätt stödja dem i migrationen. Detta sänker riskerna
och kostnaderna för migrationen. För varje ny individ som anländer utökas förbindelserna till hemorten, vilket gynnar ytterligare immigration
från samma plats.34 De sociala nätverk som skapas mellan invandringsoch utvandringsländer är en vanlig förklaring till att immigranter tenderar
att komma från ett begränsat antal platser, vare sig dessa är orter, regioner
eller nationalstater.35 Min betoning av företagen i skapandet av migrationsströmmarna från Jugoslavien är på inget sätt en kritik av nätverksteorin. Sociala nätverk är en central faktor i internationell migration, och de
kan utnyttjas av företag i deras sökande efter arbetare. Nätverksteorin är
förmodligen det mest framgångsrika sociologiska bidraget till migrationsforskningen.36 Teorin förklarar varför nästan alla migrationer tenderar att
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fortsätta trots att dess ursprungliga orsaker har upphört att arbeta.37 Teorin kan emellertid inte förklara aktiveringen av migrationsströmmar, och
det är skälet till att den tagit mindre plats i detta arbete: åren 1969–1971
befinner vi oss i arbetskraftsinvandringens epok; de s.k. ursprungliga orsakerna till migrationsströmmarna arbetade fortfarande för fullt. Vill man
däremot förklara varför immigrationen från Jugoslavien och andra sydeuropeiska länder fortsatte efter att arbetskraftsinvandringen stoppats 1972,
måste svaren sökas på andra områden, såsom i familjeinvandringspolitiken och migranternas sociala nätverk. Efter denna tidpunkt får migranternas sociala nätverk en annan betydelse, och omvänt spelar företagsledningarnas rekryteringspraktiker en mindre roll. Det handlar alltså om att
vidga synfältet, och se att invandringen från Jugoslavien bestämdes av
olika krafter i olika perioder. Detta betyder inte att de sociala nätverken
var betydelselösa före 1972. Nätverksrekrytering förekom överallt
runtom i Sverige, och i det förra kapitlet undersöktes några fall. Jag visade då hur de sociala nätverken kunde interagera med andra migrationsskapande faktorer. Argumentet var dock att företagsledningarna hade
makten att bestämma över vilka som skulle bli anställda. Det finns få belägg för att jugoslaverna och grekerna i Sverige kunde ta över anställningsprocessen i ett företag mot företagsledningens vilja. Jag menar vidare att det hos vissa forskare finns en tendens att underskatta företagens
roll i formandet av migrationsströmmar. Exempelvis nämner Thomas
Faist knappast alls företagen i sin sammanfattande diskussion av varför
immigrantbefolkningar tenderar att komma från ett fåtal platser.38 Samma
invändning kan riktas mot Leslie Page Moch i hennes diskussion av varför vissa människor migrerar och varför andra människor stannar kvar i
hemlandet.39 Mitt argument är att ekonomiska krafter inte bara skapar migrationer rent generellt, ekonomiska krafter väljer också ut vilka immigranter de vill ha. Industriföretagen, eller, mer generellt, kapitalet var en
central aktör i att skapa och upprätthålla migrationsströmmarna från bestämda länder i medelhavsområdet. Det har detta och de föregående kapitlen visat tydligt.
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12. Istället för en
gästarbetarpolitik
Det återstår att analysera ytterligare ett av företagens önskemål i korrespondensen angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft, nämligen önskemålet om ogifta arbetare. Detta var knappast en officiellt erkänd urvalsprincip åren runt 1970 eller något som aktivt stöddes i riktlinjerna för invandringspolitiken. Som mycket annat i denna del av avhandlingen finner vi önskemålet om ogifta arbetare snarare under den officiella retorikens nivå. Även i Meurles och Andrićs fallstudie av en grupp kollektivt överförda jugoslaver till ett företag i Göteborg var det ett önskemål att arbetarna skulle vara ogifta.1 Vad jag bl.a. ska visa är att sökandet
efter ogifta arbetare var en utbredd praxis under de organiserade rekryteringarna. Jag ska också visa att samma företag som valde ogifta arbetare
ofta försökte binda dessa till sig genom olika ekonomiska incitament,
trots att de hade rätt att byta arbetsplats inom det yrke de beviljats arbetstillstånd.
Ett krav på företagen under de organiserade överföringarna var att de
skaffade fram bostäder åt de utländska arbetarna. Om inte bostadsfrågan
var löst på ett tillfredsställande sätt fick de, som regel, avslag på sina ansökningar om överföring av utländsk arbetskraft. Svensk invandringspolitk gav arbetskraftsimmigranterna möjlighet att förenas med sina familjer
vid denna tidpunkt. Det förutsattes dessutom i det svensk-jugoslaviska
arbetskraftsavtalet att de uttagna arbetarnas familjemedlemmar kunde få
följa med eller förena sig med arbetarna i Sverige. För många företag som
deltog i den kollektiva överföringen skapade detta svåra problem, eftersom det var deras ansvar att skaffa fram bostäder åt immigranterna. På
många platser i Sverige rådde bostadsbrist vid denna tid. Vi ska i det följande se hur företagen försökte lösa dessa problem.

12.1 Rekrytering av ogifta arbetare
I tio ansökningar hade företagen önskemål om att de utländska arbetarna
skulle vara ogifta: Götaverken, Hiab-Foco, Bofors, Volvo Göteborg,
Svenska Fläktfabriken i Jönköping, Monark-Crescent, Eriksberg, Algot
Johansson och Volkswagen (2 ggr.). Till dessa kan läggas ansökningarna
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från Norrahammars bruk och Stridsberg & Biörck, där företagen ville att
de utländska arbetarna skulle anlända utan sina familjer. För de utländska
arbetare som rekryterades till dessa företag fanns, efterhand som de blev
vana vid svenska förhållanden, möjligheter att ta hit sina familjer. Till
dessa tolv kan läggas ytterligare några ansökningar där de utländska arbetarna skulle vara ogifta eller anlända utan sina familjer. En är från Svenska Kullagerfabriken, som i huvudsak skulle rekrytera sina arbetare ”bland
arbetslös jordbruksungdom i närheten av Zagreb”. Man kan anta att merparten av denna arbetslösa jordbruksungdom var ogift. Ytterligare ett fall
är Volvo-Skövdeverken, som i rekryteringarna av jugoslaviska arbetare
bara kunde erbjuda familjebostäder i begränsad omfattning. I länsarbetsnämndens yttrande över den sista av Volvo-Skövdeverkens totalt fyra ansökningar sägs att av de 200 utomnordiska arbetare (jugoslaver och maltesare) som företaget tidigare fått tillstånd att överföra hade 185 anställts.
Enbart 20 av dessa 185 var ”familjeförsörjare”. Även VolvoSkövdeverken såg nog helst att de jugoslaviska arbetarna var ogifta eller
åtminstone anlände utan sina familjer. Volvo-Skövdeverken ställer i två
ansökningar också krav på att de utländska arbetarna skulle vara av en
viss ålder och att de skulle ha vissa andra egenskaper: ”The applicant
should be 21–40 years of age and great attention is paid to industriousness, willingness to work and good health.” Ytterligare företag som förmodligen helst såg att de utländska arbetarna var ogifta eller anlände utan
sina familjer var gummifabrikerna i Helsingborg och Trelleborg. Båda
skriver i sina ansökningar: ”Vår strävan är att i största möjliga utsträckning rekrytera familjer”,2 men företagsledningarna antar att detta tyvärr
nog blir svårt att genomföra p.g.a. bristen på familjebostäder. I åtminstone 13–18 ansökningar önskade alltså företagen att de utländska arbetarna
skulle vara ogifta eller resa till Sverige utan sina familjer.3
Skälet till att företagen önskade ogifta arbetare eller att de skulle anlända utan sina familjer var, som antytts, ofta brist på familjebostäder eller höga kostnader för familjebostäder. Detta var fallet i tolv ansökningar
om man inkluderar ansökningarna från Volvo-Skövdeverken och gummifabrikerna i Helsingborg och Trelleborg. Kvar blir då sex ansökningar där
inga skäl ges eller företaget hade andra motiv. Hänvisningar till bostadsbrist kunde möjligtvis finna en legitimitet i 1968 års riktlinjer för utlänningspolitiken, där det sades att en ”utlänning bör tillåtas att invandra tillsammans med sin familj endast om en lämplig familjebostad kan disponeras”.4
I länsarbetsnämndernas enkätundersökning om behov av utländsk arbetskraft den 25 maj 1966 skulle företagen uppge om bostad fanns för de
–––––––––
2
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utländska arbetarna.5 45 av 88 företag uppgav att bostad fanns för ogifta
personer, 26 att bostad fanns för både ogifta och gifta och 7 att bostad
fanns för gifta. Eriksberg, Volvo Göteborg, Götaverken och VolvoSkövdeverken fanns bland de företag som uppgav att bostad fanns för
ogifta. Eriksberg gjorde ett antal ansökningar om kollektiv överföring av
utländsk arbetskraft under 1966–1968. I minst en, och förmodligen flera,
krävdes att de utländska arbetarna skulle vara unga, ogifta män. Motiveringen var brist på familjebostäder. Jag ger några exempel på hur önskemålen om ogifta arbetare kunde formuleras i ansökningarna 1969–1971:
Med hänsyn till de höga boendekostnaderna för gift personal avser vi
så långt det är möjligt anställa ogifta. (Götaverken)
Vi önskar i första hand ogift personal, beroende på den knappa tillgång
vi för närvarande har på familjebostäder. För ogift personal finns enkelrum i någon av våra personalförläggningar. (Bofors)
Bostäder för såväl gifta som ogifta finnes. Vi avser dock i första hand
anställa ogifta. (Svenska Fläktfabriken i Jönköping)
Villkor för anställning:
1. Lämplig ålder 20–26 år.
2. Klart läkareintyg över fullständig undersökning inklusive röntgenundersökning av lungorna skall avlämnas.
3. Helst ogifta, beroende på svårigheter att anskaffa familjebostäder.
(Eriksberg)

De flesta företagen som önskade ogifta arbetare gjorde sina rekryteringar
under det svensk-jugoslaviska arbetskraftsavtalet. De kunde då få hjälp
av AMS i uttagningarna av arbetare. Mycket tyder på att AMS inte bara
samtyckte till önskemålen om ogifta arbetare, utan även hjälpte företagen
att finna dessa personer. Volvo Göteborg gjorde under 1960-talet ett antal
organiserade överföringar av jugoslaviska arbetare. En av företagets personalrekryterare skrev i maj 1967 till AMS representant i Belgrad:
Nu när de 25 jugoslaverna har börjat komma ut i vår produktion vill
jag skriva och berätta något om de bekymmer och glädjeämnen vi har
haft. Alla är mycket duktiga och därmed också populära i verkstäderna.
Vi hade vissa bekymmer med deras läkarundersökning. Två av Skopjeplåtslagarna hade rätt grava hörselskador, troligen förvärvade på Autokaroserija, och vår läkare vägrade i början att placera dem i vår karos–––––––––
5

Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk
arbetskraft, 1966–1967, vol. EVe: 6.

198

seriverkstad, då deras hörsel kunde bli ytterligare förstörd. De blev
mycket nedstämda och jag lyckades kompromissa så att de idag arbetar
i karosseriverkstaden och vår läkare kommer att kontrollera hörseln var
tredje månad. [---]
En annan information som kanske kan intressera Dig är att sex av de
’ogifta’ arbetarna från Skopje är gifta. De frågar redan efter familjebostad. De fruktade att inte få komma till Sverige om de uppgav sitt riktiga civilstånd. Vid nästa överföring från Jugoslavien skall vi kanske
försöka få bättre kontroll på den här detaljen. [---]
Till sist vill jag än en gång tacka Dig för det goda samarbetet under
min Jugoslavienresa och för de fina arrangemangen, de nyttiga kontakterna och över huvud taget för hjälpsamhet och god service.6

Den kamratliga tonen i brevet är slående. Volvo hade uppenbarligen ett
gott samarbete med AMS representant i Belgrad. Även i Meurles och
Andrićs fallstudie av en grupp kollektivt överförda jugoslaver förekom
det att gifta personer uppgav att de var ogifta.7 Sannolikt var skälet detsamma: de trodde inte att de skulle få invandra till Sverige om de uppgav
sitt verkliga civilstånd. Förutsatt att det rörde sig om en kort tid, var det
inte nödvändigtvis en stor nackdel för arbetskraftsimmigranterna om de
inte omedelbart fick följas av sina familjer. Det kunde vara något som
immigranterna själva önskade tills de lyckats finna en familjebostad i
Sverige. Det aktiva sökandet efter ogifta personer synes däremot ha skett
enbart för att tillgodose svenska intressen, och det var ganska vanligt under de organiserade rekryteringarna.
Algot Johansson i Borås – rekrytering av ogifta kvinnor
Även om det sällan sades rent ut, förutsattes det i de flesta fall att de ogifta arbetarna skulle var män. Det finns dock ett företag som uttryckligen
önskade rekrytera ogifta kvinnor, och det är Algot Johansson i Borås. Företaget skrev: ”Flickorna bör vara fyllda 18 år och ogifta, samt läkarundersökta. Vi önskar få dem uttagna från norra eller mellersta Jugoslavien.”8 Algot Johansson rekryterade även under 1967 med AMS hjälp 150
jugoslaviskor för konfektionsarbete.9 Ett krav var även då att kvinnorna
skulle vara ogifta. Rekryteringen skedde i två omgångar i maj-augusti
1967. Den första rekryteringen gjordes huvudsakligen i Varazdin i Kroa–––––––––
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tien, som var ett välkänt textil- och konfektionsdistrikt. I Varazdin rekryterades ca. 70 personer. Av dessa saknade ett tiotal erfarenhet av sömnad.
Ett mindre antal rekryterades i denna första omgång även i Novi Sad i
Serbien. I Novi Sadgruppen var samtliga kvalificerade sömmerskor, och
de togs direkt ur produktionen.10 Den andra rekryteringsomgången gjordes i Makedonien, och då särskilt i orter som hade anknytning till konfektions- eller textilindustrin. Kvinnorna från Makedonien hade samtliga arbetat inom konfektionsindustrin och/eller genomgått kurser inom sömnad.11 Bland kvinnorna från Varazdin var ett femtiotal i åldern 18–20 år
och ett femtontal 21–25 år. Bland de 73 kvinnorna från Makedonien var
åldersfördelningen följande:12
18–19

34

20–22

25

23–25

13

26–36

1

Den låga åldern på kvinnorna som rekryterades till Algot Johansson har
uppenbarligen ett samband med att kvinnorna var ogifta. Men det finns
ytterligare ett skäl till att unga kvinnor valdes ut – det har att göra med
arbetet som de skulle utföra. Äldre personer kunde nämligen ha svårt att
klara av den snabba takten vid maskinerna på Algot Johansson. Företaget
skrev vid ett annat tillfälle:
Arbetet sker enligt bandsystem. Varje sömmerska syr vanligtvis endast
ett moment. Yrkesvana fordras ej. Arbetet är mycket tempobetonat och
går i mycket snabb takt. Nybörjare bör därför ej ha alltför hög ålder.
Äldre personer har svårt att följa med i den hårda takten.13

Algot Johanssons senare ansökan är intressant ur flera aspekter än önskemålet om ogifta kvinnor. Algots ansökte i juli 1969 om att få rekrytera
150 kvinnliga konfektionsarbetare från Jugoslavien. Denna efterfrågan på
jugoslaviska arbeterskor upphörde emellertid tillfälligt på grund av en
–––––––––
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oväntat stor tillströmning av finländsk arbetskraft under senare delen av
1969. Företaget behövde därför inte utnyttja de beviljade tillstånden för
jugoslavisk arbetskraft. Företaget ansökte emellertid den 12 januari 1970
om att tillståndstiden skulle förlängas med sju månader med följande motivering: ”Enligt vunnen erfarenhet torde [...] åtskilliga finländare återvända till sitt hemland under våren och försommaren och behovet av att
få överföra jugoslavisk arbetskraft kan då bli trängande för att bolaget
skall kunna fylla sitt produktionsprogram.” Algots fick tillståndstiden förlängd med tre och en halv månad, trots att Svenska Beklädnadsarbetareförbundet föreslog avslag på ansökan. Skälet till Beklädnadsarbetareförbundets ställningstagande var att många konfektionsföretag kort dessförinnan lagts ned, varav två i Borås. Beklädnadsarbetareförbundets styrelse
ville ”därför avvakta utvecklingen för den friställda arbetskraften innan
den överhuvudtaget vill vara med om att tillstyrka överföring av ny utländsk arbetskraft till konfektionsindustrin”.14 Det var ovanligt att AMS
gick emot fackförbundens rekommendationer vid ansökningar om arbetstillstånd. AMS tycks i detta fall ha följt länsarbetsnämndens yttrande,
som argumenterade för att den friställda arbetskraften inte räckte till för
att täcka företagets arbetskraftsefterfrågan, samt att denna var större än
det antal man önskade få rekrytera från Jugoslavien. Den förlängda tillståndstiden blev dock kortare än vad länsarbetsnämnden föreslog.

12.2 Morötter istället för piska
De utomnordiska arbetskraftsmigranternas arbetstillstånd gällde, som
nämnts, inte arbete på en viss arbetsplats, utan immigranterna var fria att
flytta från företag till företag inom det yrke arbetstillståndet gällde. En
del företag försökte istället binda de utländska arbetarna till sig genom att
erbjuda dem vissa ekonomiska fördelar om de stannade en bestämd tid på
företaget. I 14 ansökningar erbjöd företagen immigranterna sådana fördelar. Detta var ansökningarna från Monark-Crescent, Stridsberg & Biörck,
Svenska Fläktfabriken i Jönköping, Eriksberg, Götaverken, Hiab-Foco,
Jofama, Volvo Göteborg, Husqvarna vapenfabrik, Volkswagen (2 ggr.)
och Volvo-Skövdeverken (3 ggr.). Erbjudandet bestod i tretton fall av att
företagen betalade kostnaderna för resan till Sverige om den utländske
arbetaren stannade en viss tid på företaget: sex månader i sju fall, ett år i
tre fall och två år i tre fall. I det återstående fallet var erbjudandet att den
utländske arbetaren fick ett startbidrag på 300 kronor som inte skulle
återbetalas om han stannade i sex månader. Ibland betalade företagen
även utbildningskostnader, utbildningsbidrag, utrustningsbidrag m.m. Erbjudanden om att betala kostnaderna för resan till Sverige och andra liknade arrangemang kan betraktas som en ersättning för att arbetstillstån–––––––––
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den inte band den utländske arbetaren till en viss arbetsplats. Det antyder
också att företagen hade problem att behålla sin arbetsstyrka. Det tyder
vidare på att föreställningarna om jugoslavernas stabilitet, vilket jag gett
flera exempel på, inte var universellt utbredda. Företagsledningarna som
gav jugoslaverna dessa erbjudanden litade uppenbarligen inte på att de
skulle stanna på företaget en längre tid. Föreställningarna om att jugoslaverna var en stabil arbetsstyrka ska därför framför allt förstås i förhållande till den höga rörligheten bland finländska immigranter.
I tolv ansökningar var företagen som erbjöd de utländska arbetarna
ekonomiska fördelar mot att de stannade en viss tid också företag som
önskade rekrytera ogifta personer eller önskade att immigranterna skulle
anlända till Sverige utan sina familjer. De avvikande företagen var Jofama, som ville rekrytera tio jugoslaviska sömmerskor, och möjligtvis Husqvarna vapenfabrik. Jag ger några exempel på hur erbjudandena om att
betala resekostnader m.m. formulerades. En del av dem finns i blanketten
”Offer of Job” och inte i själva ansökan, vilket förklarar att de är på engelska:
Fare from home to Trollhättan paid by us under the condition of employment of at least six months. (Stridsberg & Biörck)
We pay the cost of travelling if the worker will stay on the job at least
six months. (Volvo Göteborg)
The travelling expenses are to be paid by the firm, provided that the
employment last for six months. (Volvo-Skövdeverken)
Utbildningskostnaderna samt utbildningsbidrag till de anställda jämte
framresekostnader till Göteborg och utrustningsbidrag, betalas av oss
och ska betraktas som ett lån, som icke skall amorteras och som avskrives efter två års anställningstid. (Götaverken)
Rese- och flyttningskostnader från hemorten till Hudiksvall betalas av
oss och avskrives med 50 % för varje fullt anställningsår. (Hiab-Foco)
Om arbetaren slutar sin anställning före de överenskomna 2 åren är han
återbetalningsskyldig för de kostnader Eriksberg haft i samband med
utbildningen, resan till Sverige, samt startbidrag etc. (Eriksbergs mek.
verkstad)

Företagens ”gästarbetarpolitik”
Den svenska staten förde ingen gästarbetarpolitik åren runt 1970, och detta kunde under vissa omständigheter vara till nackdel för företagen. Lite
tillspetsat kan man säga att en del företag istället försökte föra en slags
gästarbetarpolitik på egen hand: de önskade att de utländska arbetarna
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skulle vara ogifta eller anlända till Sverige utan sina familjer, trots att
svensk invandringspolitik tillät invandring av familjer vid denna tid; de
försökte genom ekonomiska incitament binda migrantarbetarna till sina
företag, trots att arbetarna var fria att flytta från företag till företag inom
det yrke som de beviljats arbetstillstånd. Önskemålen om ogifta arbetare
legitimerades i en del fall med hänvisningar till bristen på familjebostäder
eller att kostnaderna för familjebostäder var höga. Önskemålen om ogifta
arbetare och försöken att binda arbetarna till sig en viss tid var åtminstone
ett uttryck för att företagen sökte efter lösningar på problem som de
knappast hade behövt bekymra sig över ifall svensk invandringspolitik
legat närmare den klassiska gästarbetarpolitiken, och att de därmed försökte finna ersättningar till detta. Flera element i denna hemmagjorda
gästarbetarpolitk, och några till, sammanfaller tydligt i en ansökan från
Monark-Crescent i Varberg. Monark-Crescent hade sedan 1967 ständigt
haft en arbetskraftsbrist på 25–30 personer, och dess personalomsättning
ökade mellan åren 1966–1969 till det dubbla. Företaget önskade få rekrytera 50 utländska arbetare. Dessa var avsedda för tempoarbete, och de
skulle framför allt sökas i Jugoslavien. Företaget hade vid ansökningstillfället ca. 50 utländska medborgare anställda, varav 15 var jugoslaver:
Om möjligt bör arbetskraften sökas på orter med industrier liknande
MCB. Särskilda yrkeskategorier eller yrkeskvalifikationer är ej nödvändiga. Ungkarlar mellan 25–30 år är lämpligast. Överförandet kan
ske i omgångar, dels i grupp, dels enskilt. Löne- och anställningsvillkor enligt kollektivavtal, dock med uttalad möjlighet att olämplig arbetskraft återsändes till Jugoslavien. Bostäder i form av möblerade rum
bör kunna ordnas, möjligen kommer inkvartering under introduktionsoch upplärningsfasen att kollektivt ordnas. Resekostnader betalas av
bolaget under förutsättning att vederbörande stannar ett halvt år.15

Jag har inte funnit några uppgifter om att fackförbund eller myndigheter
motsatte sig dessa försök att binda de utländska arbetarna till företagen.
Man kunde kanske argumentera för att immigranterna inte var tvungna att
anta företagens erbjudande, och att det därmed fanns ett starkt inslag av
frivillighet i erbjudandena, att kostnaderna för resa och utbildning inte var
särskilt betungande, samt att villkoret i flera fall var en relativt kort tids
anställning. I andra fall motsatte sig fackförbunden arrangemang som
kunde binda den utländske arbetaren till ett visst företag. I slutet av 1966
ansökte företaget Metallmanufaktur i Lidköping om att få rekrytera tre
portugisiska guldsmeder. Metallindustriarbetareförbundet avstyrkte företagets ansökan bl.a. därför att företagets bostadsarrangemang band de
portugisiska arbetarna till företaget. Metallmanufaktur hade vid tidpunk–––––––––
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ten för sin ansökan fem portugisiska guldsmeder anställda. Enligt en anteckning av en representant från AMS menade Metall att företaget ifråga
om den portugisiska arbetskraften laborerade med kontraktsskrivning.
”Man tillhandahåller enligt kontraktet bostad men binder arbetskraften så
att den inte får flytta. Om detta inte skett hade troligen flera portugiser
gett sig av då lönesättningen är dålig.”16 Metalls remissyttrande var ett
klart och entydigt ställningstagande mot sådana arrangemang:
Företaget har i sin framställning [...] framhållit att man kan erbjuda bostäder, vilket företaget utrustat med möbler, linne och husgeråd. Vi har
självfallet inga invändningar att göra emot att utländska arbetare får sin
bostad ordnad på ett tillfredsställande sätt. Tvärtom är det ett villkor
som vi anser nödvändigt för intagning av utländsk arbetskraft. Utrustningen i lägenheterna som företaget ombesörjer måste dock betalas av
de som ska bebo dessa och företaget har ordnat det så att vederbörande
får göra månatliga avbetalningar. Detta medför att de utländska arbetare som flyttar in i dessa bostäder blir bundna vid företaget och har svårigheter att kunna utnyttja andra lämpliga erbjudanden om arbetsanställning. Vi är principiellt emot ett sådant förfarande.17

Ensam i främmande land eller bland släkt och vänner
I ett tidigare kapitel analyserades företag som rekryterade släktingar och
bekanta till redan anställda. Vid en första anblick verkar nätverksrekryteringen vara motsatsen till rekryteringen av ogifta arbetare, som inte hade
några nära sociala band till andra anställda i företagen. Jag ska avslutningsvis peka på två skillnader mellan dessa olika rekryteringsmetoder.
Den första skillnaden gäller det antal arbetare som företagen rekryterade.
De företag som ville att arbetarna skulle vara ogifta rekryterade i genomsnitt 90 arbetare, vilket ska jämföras med att de nätverksrekryterande företagen fick tillstånd att rekrytera i genomsnitt 40 arbetare. Det stora antalet arbetare som rekryterades av företagen i detta kapitel är en viktig
förklaring till valet av ogifta arbetare. Man behöver inga ingående kunskaper om bostadsmarknaderna vid denna tid för att inse att det måste ha
varit svårt att finna familjebostäder åt så stora antal arbetare. För dessa
företag, som ofta var stora och betydelsefulla, hade det varit rationellt
med en gästarbetarpolitik som inte tillät att migrantarbetarna följdes av
sina familjer. Vid de kollektiva överföringarna var det i hög grad företagens ansvar att ordna bostäder åt de utländska arbetarna. Rekryteringen
av unga, ogifta arbetare kan tolkas som ett sätt att slippa bära bördorna av
den svenska invandringspolitiken utan att bryta mot principerna i denna.
–––––––––
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Den andra skillnaden gäller erbjudandet om ekonomiska ersättningar
mot att den nyrekryterade arbetaren stannade en viss tid på företaget. Det
fanns ett starkt samband mellan dessa erbjudanden och rekryteringen av
ogifta arbetare. Däremot erbjöd inget av de nätverksrekryterande företagen sina nyanställda arbetare sådana fördelar. En rimlig tes är att nätverksrekryteringen kunde bidra till att lösa de problem med en hög personalomsättning som dessa erbjudanden avsåg att lösa. Jag visade tidigare
att nätverksrekrytering kunde bli ett medel för social kontroll. Den person
som rekommenderade en släkting eller bekant hos företagsledningen hade
ett intresse i att denne var kvalificerad för arbetsuppgiften och skötte sitt
arbete. I detta ingick sannolikt en förväntan att den nyanställde stannade
på företaget en rimlig tid och inte bytte arbetsplats omedelbart efter ankomsten till Sverige. Personen som lämnade rekommendationen riskerade annars att få dåligt rykte hos företagsledningen. Förekomsten av anhöriga eller bekanta på arbetsplatsen skapade dessutom bättre förutsättningar för integration och trivsel, än rekryteringen av unga, ogifta personer,
som fick bo i baracker eller möblerade rum i något storstadsområde.
Även detta gynnade stabilitet respektive instabilitet i arbetsstyrkan. Företagsledningar tycks ofta ha varit medvetna om problemen med att rekrytera ensamstående personer, och ett alternativ var då att erbjuda dem ekonomiska fördelar om de stannade en viss tid på företaget.
Waldinger och Lichter menar att små företag har en större benägenhet
för nätverksrekrytering än stora företag.18 Detta hänger samman med att
byråkratin ofta är mer utvecklad i stora företag. Stora företag är mer benägna att tillämpa formella-byråkratiska anställningsprocedurer, vilket
minskar utrymmet för nätverksrekrytering. Finns ett sådant mönster även
bland företagen i denna undersökning? De flesta företag som rekryterade
ogifta arbetare var visserligen stora företag, men det går knappast att generellt kalla de nätverksrekryterande företagen för små företag; det fanns
stora företag även bland dessa. Detta vederlägger emellertid inte Waldingers och Lichters tes; mina data tillåter inte några slutsatser i denna
fråga. Det är istället en rimlig tes att små och medelstora företag i 1960och 1970-talets Sverige hade en större benägenhet att söka efter nya arbetare i migranternas sociala nätverk. Detta betyder inte att stora företag,
som Volvo, Eriksberg eller Algot Johansson, inte kunde anställa nya arbetare från migranternas sociala nätverk, utan det är frågan om olika benägenheter här.

–––––––––
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Del III
Konklusion

13. Staten, företagen och
arbetskraftsinvandringen
Den övergripande ambitionen med denna avhandling har varit att föra in
staten och företagen i analysen av invandringspolitiken och arbetskraftsinvandringen, men inte var för sig, utan tillsammans i en studie. Det finns
i den svenska forskningen om arbetskraftsinvandringen under 1960- och
1970-talen en tendens att undersöka antingen statens regleringar eller invandrarnas ställning i arbetslivet, antingen invandringspolitiken eller de
ekonomiska aspekterna av invandringen. Min ambition har varit att
överskrida dessa uppdelningar, och att undersöka både statens och företagens inverkan på arbetskraftsinvandringen från Sydeuropa. En sådan betoning på stat och företag kallas ibland för det historiskt-institutionella
angreppssättet. Men det finns ingen enkel relation mellan stat och företag
när det gäller arbetskraftsinvandringen. Det förekom visserligen ett nära
samarbete mellan AMS och industriföretagen under de organiserade rekryteringarna, och Sverige har periodvis fört en mycket företagsvänlig
invandringspolitik, men vi har också undersökt ett fall med skarpa motsättningar mellan AMS och arbetsgivarorganisationerna. Staten var inte
ett redskap för kapitalet på arbetskraftsinvandringens område, utan vi har
att göra med en typ av korporativt arrangemang. I ett internationellt perspektiv har de fackliga organisationerna i Sverige haft ett stort inflytande
över invandringen. Staten har dessutom strävat efter målsättningar som
inte enbart reflekterar kraven från viktiga sociala aktörer, vare sig detta är
arbetsgivarorganisationerna eller fackföreningsrörelsen.
Avhandlingen har två syften. Det ena syftet gäller invandringspolitikens utveckling under 1960-talet, och de krafter som formade denna. Syftet var att analysera både invandringsreglerna och kontrollen av immigranterna på arbetsmarknaden, och hur dessa olika aspekter av invandringspolitiken förändrades under 1960-talet. Det andra syftet gäller företagens rekryteringar av utländska arbetare, och sorteringen av immigrantarbetare till de underordnade delarna av arbetsmarknaden. Syftet var att
ge en förklaring av koncentrationen av sydeuropéer, framför allt jugoslaver, i underordnade positioner i tillverkningsindustrin. Analysen försökte
ge ett svar på frågan hur och varför kategorin jugoslav sammankopplades
med underordnade yrkeskategorier i industriföretagen.
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13.1 Två tendenser i invandringspolitiken
Från andra världskrigets slut till åren 1967–1968 fanns tydliga politiska
och juridiska inskränkningar i de sydeuropeiska immigranternas möjligheter att sälja sin arbetskraft som de önskade i Sverige. Genom att immigranterna var skyldiga att ha arbetstillstånd begränsades deras rörlighet
till en viss sektor av arbetsmarknaden. De kunde få tillstånd att byta yrke,
men då skulle vissa förutsättningar vara uppfyllda. Arbetstillstånden var
snävt tidsbegränsade, och det fanns inte garantier för att de skulle få fortsätta att vistas och arbeta i Sverige. Dessa inskränkningar i de sydeuropeiska immigranternas möjligheter att sälja sin arbetskraft som de önskade i
Sverige motiverar, enligt Miles synsätt, att de betraktas som en form av
ofria lönearbetare. Immigranternas position i Sverige delade på dessa
grunder vissa drag med den position som skapades åt immigranter i andra
västeuropeiska invandringsländer.
Det ofria migrantarbete som skapades i Sverige innefattade ett omfattande system för övervakning och kontroll av immigranterna, eller med
Foucaults ord en disciplinär makt. Detta övervakningssystem var en slags
generaliserad disciplinär makt, och den visade sig bl.a. i de återkommande arbetstillståndsansökningar som immigranterna var tvingade att göra.
Genom att arbetstillstånden tidsbegränsades kunde myndigheterna kontrollera om det fanns skäl att vägra en utländsk medborgare fortsatt arbetstillstånd, och ju snävare tidsbegränsning desto mera kontroll. Dessa
upprepade kontroller kan betraktas som en sorts examinationer, och de
avgjorde om en arbetskraftsimmigrant skulle få fortsätta att vistas och arbeta i Sverige och i förlängningen om han eller hon var en potentiell
medborgare. Denna disciplinära maktteknik utvecklades i början av 1900talet, när den svenska staten införde en invandringskontroll.
Även om det är rimligt att betrakta immigranterna från Sydeuropa som
en slags ofria lönearbetare fram till åtminstone 1967, var de inte kontraktmigranter i en strikt mening. Det viktigaste skälet till detta är att de
sydeuropeiska arbetskraftsimmiganterna i Sverige inte var bundna till en
viss arbetsplats, som sina motsvarigheter i Västtyskland och Schweiz.
Arbetstillstånden i Sverige var enbart yrkesbegränsande sedan den första
utlänningslagstiftningen instiftades under mellankrigstiden. Innan denna
tidpunkt finns emellertid även i Sverige en klassisk typ av kontraktmigranter, och det är de ”galizier” som rekryterades i början av 1900-talet.
De invandrade ”galizierna” ingick ett kontrakt med en arbetskraftsköpare,
vilket band dem till en viss arbetsplats i Sverige. Bröt de detta kontrakt
innan det löpt ut förlorade de en del av sin lön. Hanteringen av de ”galiziska” arbetarna ligger närmare ett idealtypiskt ofritt migrantarbete än rekryteringen av arbetare från medelhavsområdet under efterkrigsperioden,
även om det finns ett historiskt släktskap mellan dessa två kategorier migrantarbetare.
Under 1950-talet skedde en liberalisering av gränskontrollen av dem
som ville resa in i Sverige, och 1954 års utlänningslagstiftning utgör en
milstolpe i denna utveckling. Den statliga inblandningen i rekryteringarna
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begränsades, även om det skedde en ingående kontroll av migranterna när
de släppts in på den svenska arbetsmarknaden. Det utvecklades ett system
för en oreglerad individuell arbetskraftsinvandring, som ibland kallas ”turistinvandringen” och ibland ett laissez-fairesystem. Denna liberalisering
av invandringsreglerna skedde till viss del efter påtryckningar från arbetsgivareorganisationerna, och det tycks under lång tid inte ha funnits
någon starkare opposition mot detta system. Detta förändras emellertid
under 1960-talet, då de liberala invandringsreglerna började ifrågasättas.
En viktig bakgrund var att invandringen ökade kraftigt i mitten av 1960talet. Invandringen nådde en toppnivå 1965, och den fortsatte att ligga på
en mycket hög nivå även under 1966. Dessutom förändrades den nationella sammansättningen i migrationsströmmarna till Sverige under dessa
år. Invandringen från Jugoslavien, Grekland och i viss mån Turkiet ökade, medan andelen immigranter från de nordiska länderna minskade. I
samband med det förändrade invandringsmönstret fördes det fram krav på
restriktivare invandringsregler från vissa aktörer, bl.a. LO och AMS.
En viktig faktor bakom den restriktiva reaktionen var alltså den ökade
invandringen, och undersökningar från andra länder har funnit ett samband mellan höga nivåer av invandring och skärpningar av invandringskontrollen, men i en svensk 1960-talskontext ska vi inte underskatta betydelsen av den tydligt förändrade nationella sammansättningen i invandringen. Invandrare från Jugoslavien, Grekland och Turkiet var tydliga
outsiders vid denna tidpunkt, och det bidrog till den restriktiva reaktionen
i åtminstone delar av befolkningen. Kombinationen av en ökning av invandringen och nya invandrargrupper gav viktigt bränsle till kraven på en
skärpning av invandringskontrollen. Det har bland forskare blivit vanligt
att tala om det kulturella avståndet mellan den svenskfödda befolkningen
och olika immigrantgrupper. Det hävdas att immigrantgrupper befinner
sig på olika kulturellt avstånd från den svenskfödda befolkningen, och
graden av avstånd ger dem nackdelar eller fördelar i det svenska samhället. Det kulturella avståndet är emellertid något som historiskt kan förändras mellan två grupper. Invandrare från Sydeuropa betraktades som mer
”kulturellt avlägsna” under 1960-talet än vad de gör under 2000-talet, och
denna minskning av ”det kulturella avståndet” beror delvis på att det anlänt nya invandrargrupper till Sverige efter arbetskraftsinvandringens period.
Den ökade invandringen gjorde det svårt för AMS och utlänningskommissionen att tillämpa arbetstillståndsbestämmelserna som det var
avsett. Invandringen skapade dessutom vissa ordningsproblem för myndigheterna, som det inte gick att lösa inom det existerande regelverket
från 1954. En sådan uppfattning uttrycktes också i några artiklar i fackföreningsrörelsens tidskrifter, där det talades om en ”jugoslavisk invasion”
och att den oreglerade invandringen höll på att skapa ”kaos”. För att lösa
de problem som den oreglerade invandringen förde med sig tog myndigheterna till ett antal extraordinära åtgärder. En av dessa åtgärder var att i
november 1965 ge polismyndigheten möjlighet att utfärda provisoriska
arbetstillstånd åt vissa nyanlända immigranter. Immigranterna från Syd-
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europa reste ofta in i Sverige utan att först ha ordnat arbete, arbetstillstånd
och bostad. Det tog emellertid normalt en viss tid efter ankomsten att
ordna detta, och när många nyanlända immigranter saknade medel för sitt
uppehälle under väntetiden, blev en del direkt nödställda. Syftet med de
provisoriska arbetstillstånden var att få ut dessa immigranter i arbete så
fort som möjligt. Trots denna åtgärd, hade flera av de nyanlända det svårt
att omedelbart finna en anställning. De provisoriska arbetstillstånden förstärkte faktiskt i viss mån de problem som de var avsedda att lösa. I slutet
av 1965 rapporterade den jugoslaviska tidningen ”Politika” om att det
gick att få provisoriska arbetstillstånd i Sverige om man reste in före den
26 november 1965. Detta ledde till en tillfällig ökning av invandringen
från Jugoslavien strax innan provisoriet upphörde, och det var knappast
vad de svenska myndigheterna räknade med eller önskade när de vidtog
denna åtgärd. Händelsen visar tydligt att om potentiella migranter besitter
information om förändringar i ett lands invandringsregler så tenderar de
att reagera på dessa. Denna förmåga hos migranter att handla utifrån bestämda omständigheter och att ta tillvara möjligheter som uppstår, ibland
i strid med makthavarnas ambitioner, behöver nämnas i en avhandling
som betonar mäktiga aktörer som statliga organ och företag. Även migranternas handlingar och ambitioner bidrog på olika sätt till de skeenden
som analyserats.
Ett annat problem för myndigheterna var att flera av immigranterna
från Sydeuropa inte hade ett fast boende, och det ansågs viktigt att lösa
detta problem. AMS upprättade därför mottagningsförläggningar på flera
platser i Sverige, och det var framför allt jugoslaver som placerades i dessa. Mottagningsförläggningarna upprättades visserligen delvis på grund
av humanitära skäl i den mening att de ansvariga ville hjälpa immigranterna ur en svår situation, men lika viktigt var att det ansågs olämpligt ur
en ordningssynpunkt med ett stort antal icke-bofasta immigranter från
Sydeuropa i Sverige. Mottagningsförläggningarna var i detta perspektiv
en lösning på några av de ordningsproblem som invandringen från Sydeuropa skapade, och de blev därmed ett led i en disciplinär makt, som
strävade efter att övervaka arbetskraftsimmigranterna. Ett annat, kanske
tydligare, led i denna disciplinära makt verkade i arbetstillståndsgivningen åt de sydeuropéer som reste in i Sverige som turister för att därefter
söka arbete. Detta illustreras väl av ”Marias” arbetstillståndsbiografi.
Maria anlände till Sverige i april 1965, när invandringen från Jugoslavien
började öka. Hon beviljades uppehållstillstånd och arbetstillstånd med betydligt kortare giltighetstid än vad som angavs i AMS föreskrifter om tillståndsgivningen. Jag har drivit argumentet att de relativt öppna gränserna
vid denna tid ackompanjerades av en ökad kontroll och övervakning av
de sydeuropéer som släpptes in på den svenska arbetsmarknaden.
Tomas Hammar och Göran Rystad menar att Sverige förde en politik
för permanent bosättning under efterkrigsperioden. Detta kan man säga
om perioden efter 1967 när det gäller arbetskraftsinvandringen från Sydeuropa, men knappast dessförinnan. ”Maria”, och flera sydeuropéer med
henne, behandlades inte som permanenta invandrare av AMS och utlän-
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ningskommissionen, utan snarare som en slags tillfällighetsarbetare eller
gästarbetare. Inte ens om vi går till de formella reglerna för arbetstillståndsgivningen, med deras snäva tidsbegränsning av tillstånden och
frånvaron av en garanti att dessa skulle förlängas, kan vi säga att Sverige
förde en politik för permanent bosättning. Detta betyder emellertid inte
att den svenska staten förde en uttalad, sammanhängande ”gästarbetarpolitik” vid denna tid, utan att invandringspolitiken innehöll olika, ibland
motstridiga, tendenser: det fanns både sådant som associeras med de typiska gästarbetaresystemen och sådant som gynnade att immigranter bosatte sig permanent i Sverige, exempelvis en relativt liberal familjeinvandringspolitik. Denna komplexitet speglar i viss mån att efterkrigstidens invandringspolitik hade ett ursprung i mellankrigstidens främlingsfientliga och restriktiva utlänningskontroll. Även om det skedde viktiga
reformer av invandringspolitiken, och även om det ideologiska klimatet
förändrats dramatiskt under efterkrigstiden, innebar inte detta ett brott
med de medel och instrument som utvecklats i början av 1900-talet för att
kontrollera utländska arbetare. Grunddragen i dessa kontrollinstrument
fanns i viktiga avseenden kvar, och de fortsatte att användas när arbetskraftsinvandringen från Sydeuropa ökade.
Reformeringen av invandringspolitiken
De fackliga organisationerna var ganska negativa när överföringen av utländsk arbetskraft inleddes under andra halvan av 1940-talet. Metallindustriarbetareförbundet opponerade sig exempelvis mot de arbetskraftsavtal
som slöts med Italien och Ungern år 1947.1 Denna inledande misstänksamhet mot arbetskraftsinvandring övergick emellertid ganska snart till
ett accepterande. När invandringskontrollen liberaliserades under 1950talet stöddes detta i stora delar av fackföreningsrörelsen, även om det förekom missnöje på lokal nivå. Det laissez-fairesystem som sattes i verket
under 1950-talet hade under lång tid fackföreningsrörelsens samtycke. I
takt med att invandringen från Sydeuropa ökade under 1960-talet skedde
emellertid en omsvängning i fackföreningsrörelsens inställning till de liberala invandringsreglerna. Denna negativa reaktion drevs delvis av en
strävan att skydda de egna medlemmarna mot arbetslöshet och en försämrad löneutveckling, och man ville förebygga att invandringen fick sådana
konsekvenser. Det fanns också en uppfattning i fackföreningsrörelsen att
de liberala invandringsreglerna lett till att man förlorat i inflytande över
arbetskraftsinvandringen. Invandringen skedde i allt för hög grad på arbetsgivarnas villkor, vilket kunde leda till spänningar och ökade klyftor i
samhället. Det hävdades också att den oreglerade invandringen bromsade
viktiga strukturella förändringar i svenskt näringsliv.
Kraven på en omläggning av invandringspolitiken hårdnade under år
1965, och LO hade en viktig allierad i AMS. Både dessa aktörer menade
–––––––––
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att laissez-fairesystemet inte längre fungerade, utan tvärtom skapade allvarliga problem för både det svenska samhället och invandrarna, och de
krävde reformer som begränsade den oreglerade individuella invandringen. Däremot var SAF en motståndare till reformer som skärpte invandringskotrollen, men i detta läge vägde andra intressen än företagens tyngre. Kraven från LO och AMS var avgörande för utformningen av inrikesdepartementets riktlinjer för en organiserad överföring av utländsk arbetskraft, vilka började gälla år 1966. Från detta år ställdes kravet att arbete och arbetstillstånd var ordnat innan utomnordiska medborgare anlände till Sverige. Avsikten var att sätta stopp för den s.k. turistinvandringen och att skapa en ordnad eller reglerad invandring. Vidare ökade
den statliga involveringen i rekryteringarna av utländska arbetare från
detta år, och det var i stor utsträckning AMS som fick uppgiften att
genomföra en organiserad arbetskraftsinvandring. En av målsättningarna
var att s.k. kollektiv överföring av utländsk arbetskraft skulle vara det
normala när det gällde invandring från utomnordiska stater. AMS upprättade under dessa år vidare informations- och rekryteringskontor i de viktigaste utvandringsländerna i medelhavsområdet. Uppgiften för dessa
kontor var att lämna information om arbetsmarknadsförhållandena i Sverige och vilka invandringsregler som gällde. Kontoren var dessutom viktiga aktörer vid de kollektiva överföringarna. Ett annat led i målsättningen att få till stånd en organiserad invandring var att ingå arbetskraftsavtal
med Jugoslavien, och senare även med Turkiet. Arbetskraftsavtalen var
viktiga instrument för den svenska staten, men vi ska inte glömma bort att
även utvandringsländerna ville teckna arbetskraftsavtal, och kanske mer
så än den svenska staten. Även bland makthavarna i utvandringsländerna
önskades att migrationen till Sverige skedde i organiserade former. I Jugoslavien oroade man sig t.ex. för att de egna medborgarna skulle utnyttjas av företag i utlandet. För den jugoslaviska, turkiska och tidigare även
den italienska staten var arbetskraftsavtalen ett sätt att skapa ett skydd för
de medborgare som flyttade till utlandet för att arbeta.
Även om de första stegen mot en skärpning av invandringskontrollen
togs under 1966, blev de nya arbetstillståndsreglerna inte så effektiva som
man önskat sig i t.ex. AMS. Visserligen ökade andelen personer som sökte arbetstillstånd innan de reste in i Sverige, men fortfarande kunde
många viseringsbefriade utländska medborgare resa in i Sverige utan arbetstillstånd, lämna in en ansökan om sådant och få denna beviljad. Sverige hade samtidigt gått in i en ekonomisk lågkonjunktur med hög arbetslöshet bland immigranter. För att begränsa den oreglerade invandring
som fortfarande pågick under 1966 föreslog AMS i en skrivelse till regeringen ytterligare skärpningar av invandringskontrollen. Denna skrivelse
verkar vara den direkta anledningen till att regeringen inför nya, strängare
arbetstillståndsregler i mars 1967. Med denna regeländring upprättas systemet med en reglerad invandring, och det markerar inledningen till en
ny period i svensk invandringspolitisk historia.
Det har blivit vanligare att migrationsforskare ifrågasätter statens förmåga att reglera migrationsrörelser. En ökande illegal immigration sedan
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slutet av 1900-talet är, enligt detta synsätt, ett bevis för att statens kontroll
över sina gränser avtagit. Detta är en global process som påverkar alla invandringsländer. Hur ska vi bedöma den svenska statens förmåga att reglera immigration under 1960-talet? Kunde man nå de målsättningar som
sattes upp för åtgärderna 1967? Det är svårt att finna belägg för att den
svenska staten vid denna tidpunkt på något djupgående sätt förlorat förmågan att reglera migrationsrörelser i enlighet med politiska mål. Om en
sådan process drabbat även den svenska staten måste vi leta efter denna i
senare perioder.
Det dröjde emellertid ett tag innan makthavarna fann åtgärder som gav
ett tillfredsställande resultat. Under 1965–1966 befann sig myndigheterna
fortfarande i en fas där de prövade sig fram med olika åtgärder. Några av
dessa åtgärder var mindre framgångsrika, exempelvis bidrog de provisoriska arbetstillstånden till en tillfällig ökning av invandringen, men man
lärde sig av misstagen och kunde med 1967 års invandringsregler genomföra åtgärder som gav tillfredsställande resultat. Denna läroprocess indikerar att de inblandade aktörerna besatt en begränsad rationalitet. Det var
vidare inte frågan om en total framgång; alla målen med 1967 års invandringsregler uppnåddes inte. Kollektiv överföring blev t.ex. inte det normala tillvägagångssättet vid rekrytering av utländska arbetare, men så
länge arbete och arbetstillstånd var ordnat före inresan accepterades en
individuell arbetskraftsimmigration. Makthavarna kunde leva med att alla
målen med 1967 års invandringsregler inte uppfylldes, och avsikten var
inte att undanröja möjligheten till individuell arbetskraftsimmigration.
Jag har dessutom argumenterat för att den svenska statens förmåga att reglera migrationsrörelser ökat kraftigt i ett längre tidsperspektiv. Resultaten från denna avhandling ger stöd för en sådan tolkning, även om undersökningen stannar vid år 1972. Å andra sidan har även Sverige upplevt en
ökning av den illegala immigrationen sedan 1990-talet, och det pekar mot
en minskning av statens förmåga att kontrollera gränserna, i alla fall på
kort sikt. Det tycks vara fråga om olika tendenser som motverkar varandra. Även om statens förmåga att kontrollera sina gränser ökat kraftigt sedan början av 1900-talet, har det t.ex. blivit enklare och billigare för
människor att resa långa sträckor, och det är möjligtvis en del av förklaringen.
I forskningen om förändringarna av invandringspolitiken under 1960talet lyfter man ofta fram fackföreningsrörelsens stora inflytande. Ett argument i denna avhandling har varit att skärpningen av invandringskontrollen inte enbart reflekterade kraven från fackföreningsrörelsen, utan
impulsen till detta kom även inifrån statsapparaten, i synnerhet från
AMS. AMS var en relativt självständig aktör när invandringen reglerades
1966–1967, och dess krav och kunskaper om arbetskraftsinvandringen
bidrog starkt till att forma den nya invandringspolitiken. Men det är viktigt att påpeka att AMS tog på sig denna roll i en speciell situation, nämligen när invandringspolitiken inte längre ansågs kunna fungera på ett tillfredställande sätt. Jag har visat att den ökade invandringen 1965 gjorde
det allt svårare att tillämpa arbetstillståndsbestämmelserna som det var
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avsett. De speciella åtgärder som man tog till för att ta kontroll över invandringen, som att upprätta mottagningsförläggningar och att utfärda
provisoriska arbetstillstånd, var symptom på denna kris för invandringspolitiken. Vi kan betrakta denna situation som ett formativt moment i den
invandringspolitiska historien.2 Den kraftigt ökade invandringen, och
motsättningarna kring denna, ledde till att de existerande politiska institutionerna inte längre kunde användas för att hantera den kris som uppstått.
De politiska institutionerna är vanligtvis svårföränderliga, men i denna situation kunde centralt placerade aktörer utforma nya politiska institutioner för att hantera arbetskraftsinvandringen, de kunde ”i grunden skriva
om spelreglerna”.3 Flera av dessa regler gäller fortfarande för arbetskraftsinvandring från stater utanför EU. Min historiskt-institutionella analys avser emellertid inte att underminera förklaringar som placerar fackföreningsrörelsen i centrum – de är delvis riktiga – utan att komplettera
dem: det var AMS och LO tillsammans som i hög grad utformade de nya
politiska institutionerna.
Samtidigt som det skedde en skärpning av gränskontrollen fick immigranter en betydligt starkare politisk-juridisk ställning på den svenska arbetsmarknaden. Denna förändring genomförs mer smygande, utan något
större väsen, och den har fått mindre uppmärksamhet i litteraturen. I motsats till skärpningen av gränskontrollen skapade denna förändring inte
några tydliga politiska konflikter. Arbetskraftsimmigranter från utomnordiska länder fick, för det första, arbetstillstånd med längre giltighetstid än
tidigare, och det innebar att de utsattes för mindre övervakning och kontroll från myndigheternas sida. Immigranterna fick, för det andra, en garanti från AMS att deras arbetstillstånd i fortsättningen skulle bli förlängda. Det innebar att de i praktiken beviljades ett permanent arbetstillstånd.
Med denna garanti och den längre giltighetstiden i arbetstillstånden tas ett
viktigt steg bort från de element av gästarbetarpolitik som funnits i myndigheternas hantering av arbetskraftsinvandrarna från Sydeuropa. Man
kan med dessa förändringar utan svårighet tala om en politik som gynnade permanent bosättning. Denna tendens i svensk invandringspolitik blev
tydlig åren som följde. År 1968 beslutade exempelvis riksdagen att bosättningstillstånd skulle kunna beviljas redan efter att immigranter bott
två år i Sverige. Det blev, för det tredje, lättare för immigranter att byta
yrke som de önskade. Även kontrollen av deras arbetsmarknadsrörlighet
minskade betydligt år 1967. Från denna tidpunkt är förutsättningen snarare att de skulle få lov att byta yrke om de så önskade. År 1968 beslutade
riksdagen om ytterligare uppmjukningar av yrkesbegränsningen i arbetstillstånden. Arbetstillstånd skulle i fortsättningen kunna beviljas utan yrkesbegränsning, förutsatt att immigranten varit anställd i Sverige i minst
ett år. Med dessa förändringar finns inte mycket kvar av det som, enligt
Miles, definierar ett ofritt migrantarbete. Efter en kort tids arbete i Sveri–––––––––
2
3

Bo Rothstein, Den korporativa staten, 17 f; Carl Dahlström, ”Lagt kort ligger”, 60.
Bo Rothstein, Den korporativa staten, 17.
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ge var immigranterna från Sydeuropa i grunden fria lönearbetare. Även
om Miles begrepp om ofritt lönearbete således har en begränsad användbarhet i en svensk kontext, har det hjälpt oss att få syn på betydelsefulla
mekanismer i förändringarna av migranternas juridiska ställning på arbetsmarknaden. Det har i denna mening varit ett heuristiskt verktyg i undersökningen.
År 1967 innebar således både hårdare reglering av ny invandring och
ökade friheter och starkare skydd för de utländska medborgare som
släpptes in på den svenska arbetsmarknaden. Jag har försökt tillämpa en
foucaultinspirerad analys på förändringarna i statens hantering av invandring. Den utgår ifrån att det finns två huvudsakliga maktstrategier i migrationspolitiken: å ena sidan gränskontroll eller uteslutning och å andra
sidan disciplinering. Argumentet är att det finns ett utbytesförhållande
mellan gränskontroll och disciplin, och att de i viss mån kan ersätta varandra i migrationspolitiken. Jag har empiriskt kunnat visa att de relativt
öppna gränserna innan 1967 ackompanjerades av en djupgående strävan
efter att övervaka och kontrollera arbetskraftsimmigranter, en disciplinär
maktutövning. När invandringen ökade i mitten av 1960-talet intensifierades denna strävan. Med den nya invandringspolitiken år 1967 skedde en
genomgripande förändring av strategin för att hantera migrationsrörelser:
från en betoning av disciplinens makttekniker till en ökad användning av
gränskontrollens och uteslutningens makttekniker. Argumentet var att
skärpningen av gränskontrollens makttekniker skapade ett utrymme för
en mildring av den disciplinära maktutövningen, och att det är kostsamt
att upprätthålla både strikt gränskontroll och omfattande disciplinär
maktutövning. Kostnader ska här förstås brett; det kan innefatta sådant
som administrativa bekymmer, legitimitetsförluster och politiska spänningar. Vi har fått indikationer på att en sådan mekanism opererade i förändringarna av AMS riktlinjer för arbetstillståndsgivningen år 1967. Innebörden av dessa riktlinjer var att det skedde en noggrann prövning av
utomnordiska medborgare innan de släpptes in på den svenska arbetsmarknaden, och därför behövdes inte längre samma ingående kontroll av
dem efter att de beviljats arbetstillstånd första gången. De återkommande
prövningarna betraktades som onödiga, och möjligtvis även överflödiga,
och på köpet slapp man bekymret med att övervaka ett stort antal immigranter på arbetsmarknaden. Uppmärksamhet och resurser kunde istället
förflyttas till gränskontrollen, men detta ska inte förstås bokstavligt:
gränskontrollen gick också vid de svenska ambassaderna i Jugoslavien,
Grekland och Turkiet. Undersökningen har betonat dessa administrativa
processer, men möjligtvis var även politiska överväganden involverade i
förändringarna. Skärpningen av gränskontrollen var kontroversiell, och
mäktiga aktörer, som arbetsgivarorganisationerna, motsatte sig en sådan
reform. Att bevilja arbetskraftsimmigranter ett permanent arbetstillstånd
och en friare ställning på arbetsmarknaden var i detta perspektiv ett sätt
att minska de politiska kostnaderna för skärpningen av gränskontrollen.
Det tydliga bytet av maktstrategi var ett handlingsalternativ, som under
vissa omständigheter betraktades som det mest gynnsamma. Det gynna-
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des av att den svenska staten i ett internationellt komparativt perspektiv
även före 1967 gav arbetskraftsimmigranter en relativt stark ställning på
arbetsmarknaden. Arbetskraftsimmigranterna var t.ex. inte bundna till en
viss arbetsplats, som de var i Västtyskland och Schweiz, och det gav dem
ett större oberoende i förhållande till företagsledningarna. Reformerna av
immigranternas juridiska ställning på arbetsmarknaden startade därför
från en högre nivå än i dessa länder. När immigranterna inte var bundna
till en viss arbetsplats var det inget stort steg att mjuka upp yrkesbegränsningen, och i förlängningen bevilja dem arbetstillstånd som gällde på alla
arbetsmarknader efter en kort tids anställning.4 Det hade vidare byggts in
ett skydd mot lönediskriminering i arbetstillståndsgivningen. Om företagen inte erbjöd utländska arbetare samma löne- och arbetsvillkor som
motsvarande svenska arbetare skulle ansökningar om arbetstillstånd avslås, och bakom tillkomsten av denna bestämmelse fanns den starka
svenska fackföreningsrörelsen.
Det är möjligt att fortsätta med en omfattande disciplinär maktutövning
även efter att gränskontrollen skärpts. Inga sociala lagbundenheter kräver
att ökad gränskontroll ersätter disciplinering. Detta illustreras väl av den
danska invandringspolitiken under 2000-talet. I Danmark har gränskontrollen skärpts i ett antal steg, samtidigt som disciplineringen av immigranter fortsatt att vara omfattande. Detta kan visserligen förändras på
lång sikt, men i skrivande stund finns inga tecken på att disciplineringen
av immigranter skulle minska. Disciplinens och gränskontrollens makttekniker kan kombineras på flera sätt: de kan ersätta varandra, som i det
svenska fallet, och de kan båda tillämpas med stor kraft, som i det danska
fallet, och vi behöver klargöra betingelserna för när dessa olika alternativ
genomförs. Danmark under 2000-talet är en radikalt annorlunda kontext
än Sverige under 1960-talet, och det är viktigt att analysera denna typ av
annorlunda utfall. Dansk invandringspolitik har präglats av en främlingsfientlig politisk rörelse som saknar motsvarighet i Sverige under efterkrigstiden, för att nämna en skillnad. Vidare har de kulturella aspekterna i
invandringen lyfts fram i Danmark på ett annat sätt än vad som skedde i
Sverige under 1960-talet. Det har inte varit möjligt att göra en jämförelse
mellan svensk och dansk invandringspolitik i denna avhandling, utan det
är ett ämne för en senare undersökning, och den kommer att öka vår kunskap om förändringarna i migrationspolitiken.
Från slutet av 1960-talet och i synnerhet under 1970-talet utvecklades i
Sverige en relativt progressiv integrationspolitik. Man avlägsnar sig t.ex.
från den assimileringspolitik som fördes tidigare och rör sig mot en kul–––––––––
4

Det är möjligt att den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och invandringen från Finland verkade i samma riktning, vilket ligger i linje med en av Hammars teser. Jag har visserligen inte kunnat finna belägg för Hammars tes om den stora betydelsen av invandringen från Finland, och det
kan bero på undersökningens fokusering på skeendet runt 1965. Det är emellertid en rimlig tes att
den nordiska arbetsmarknaden och erfarenheten av invandringen från Finland påverkade utökningen av friheterna för utomnordiska immigranter efter att gränskontrollen skärpts. (Se t.ex. ”Sweden”, 41).
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turpluralistisk minoritetspolitik. Det kanske viktigaste steget på detta område tas 1975 när riksdagen beslutade att utländska medborgare kunde få
rösträtt i kommunala val. Reformerna 1967 utgör en del av denna trend,
och de lade en del av betingelserna för den senare utvecklingen. Dessa reformer skapade förutsättningar för en utvidgning av immigranternas rättigheter. Vi ska emellertid inte göra misstaget att förlägga ursprunget till
den speciella svenska utvecklingen i dessa reformer. Om det överhuvudtaget går att identifiera ett sådant ursprung ligger det längre tillbaka i tid.
Vad vi emellertid kan säga är att denna utveckling påverkats starkt av
framväxten av en dominerande socialdemokrati, och, kanske ännu viktigare, en stark fackföreningsrörelse, som kunde sätta sin prägel på hur migrantarbetare behandlades. Fackföreningsrörelsen har inte bara krävt en
reglering och begränsning av invandring, man har också arbetat för ett
starkare skydd för immigrantarbetare och en utvidgning av deras rättigheter. Även om det primära kravet i mitten av 1960-talet var en reglering av
arbetskraftsinvandringen, kom immigranternas position i Sverige att reformeras efter att detta hade skett, och detta fortsatte man att arbeta för
under 1970-talet. Ambitionen var att integrera immigranterna i arbetarklassen, och att minska de politiska och juridiska ojämlikheterna mellan
svenska arbetare och utländska arbetare.
Det har varit något av en gåta för mig att de olika reformerna i praktiken genomfördes samtidigt, att bytet av maktstrategi skedde så plötsligt.
Det verkar emellertid som denna typ av snabba omkastningar i invandringspolitiken är ganska vanliga. I svensk historia finns minst ett fall till
med en likartad dynamik – det är hanteringen av flyktinginvandringen
från Bosnien-Herzegovina i början av 1990-talet. Bakgrunden var att
flyktingströmmarna från f.d. Jugoslavien ökade i samband med krigen i
detta område. Ett stort antal av dessa flyktingar sökte sig till Sverige, som
fick ta emot individer från de flesta jugoslaviska nationaliteter. Antalet
asylsökande från Bosnien-Herzegovina ökade kraftigt under första halvan
av 1993 efter att den svenska staten upphävt visumtvånget för bosniska
medborgare. Efter hand som situationen förbättrades i andra delar av f.d.
Jugoslavien kunde de svenska myndigheterna börja verkställa avvisningar
av medborgare från dessa länder, exempelvis Kroatien, Slovenien och
Serbien-Montenegro. Läget var emellertid fortfarande allvarligt i Bosnien-Herzegovina i mitten av 1993, och det rådde därför verkställighetsstopp för avvisningar till detta land. Samtidigt fanns ett mycket stort antal
asylsökande i Sverige, och vi kan tala om en kris för flyktingpolitiken. I
detta läge tog regeringen två viktiga beslut. För det första beslutade man
att bevilja några bosniska familjer permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Dessa beslut var prejudicerande, och de innebar i praktiken att de asylsökande bosnierna i Sverige beviljades permanenta uppehållstillstånd. För
det andra infördes visumtvång för bosnier som i fortsättningen ville besöka Sverige. Denna skärpning av gränskontrollen bromsade invandringen
av asylsökande från Bosnien-Herzegovina.
Parallellerna till hanteringen av arbetskraftsinvandringen i mitten av
1960-talet torde vara uppenbara. Det finns ytterligare några drag i hanter-
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ingen av flyktinginvandringen från Bosnien-Herzegovina som stärker min
tes att vi har att göra med en generell mekanik i migrationspolitiken. Ett
av dessa drag är att fackföreningsrörelsens inte var inblandad i regeländringarna i början av 1990-talet. Det var inte ett fackligt krav att gränskontrollen skulle skärpas för bosniska medborgare, eller att de som befann
sig i Sverige skulle beviljas en permanent status. Även i detta fall tycks
viktiga impulser ha kommit inifrån statsapparaten, och det kan gälla i
ännu hög grad än under 1960-talets omvandling av invandringspolitiken.
Fackliga krav är i alla fall inte avgörande för att sådana skarpa förändringar av migrationspolitiken ska komma till stånd, utan de kan bäras upp
av andra aktörer.
Även under 1990-talet tycks invandrings- eller flyktingpolitiken, för
det andra, ha hamnat i en kris. Det stora antalet asylsökande och flyktingar i förläggningar indikerar detta, och i båda fallen föregicks denna kris
av en kraftigt ökad invandring. Hur skapas kriser på migrationspolitikens
område? Vad som uppfattas som en kris för migrationspolitiken synes
nämligen vara historiskt variabelt. En ökning av invandringen är inte tillräckligt, även om det i många fall varit en förutsättning. Objektivt synes
problemen för myndigheterna ha varit större i början av 1990-talet än under 1960-talet. En tolkning som ligger nära till hands är att upplevelsen
av en kris för migrationspolitiken förstärks om viktiga fackliga intressen
står på spel. Detta var fallet under 1960-talet men knappast under 1990talet, och det sänkte respektive höjde smärttröskeln. Den ekonomiska
konjunkturen har också betydelse för om en kris ska kunna ”konstrueras”
på migrationspolitikens område.
Detta är några omständigheter som kan influera plötsliga omkastningar
av maktstrategierna i migrationspolitiken. Det finns uppenbarligen en generell mekanik i dessa förändringar, men för att denna mekanik ska kunna aktiveras behöver den kombineras med andra förhållanden, och dessa
förhållanden behöver inte vara desamma i olika fall. Det måste också sägas att jag här bara föreslagit några arbetshypoteser för en undersökning
av hanteringen av flyktinginvandringen från Bosnien-Herzegovina, eftersom kunskapen om detta fall fortfarande är begränsad. Teorin som lagts
fram har vidare utvecklats från en studie av hanteringen av arbetskraftsinvandringen, och den behöver modifieras i vissa delar vid en överföring
till hur staten hanterat flyktinginvandringen. Det är emellertid en rimlig
tes att likartade mekanismer opererade i dessa olika fall.

13.2 Rekryteringen av arbetare från Sydeuropa
Immigranterna från Jugoslavien och Grekland blev starkt överrepresenterade i arbetarklassen. De tenderade också att bli koncentrerade till vissa
delar av arbetarklassen: immigranterna rekryterades ofta för att utföra de
tunga och underordnade arbetsuppgifterna i tillverkningsindustrin, som
svenskfödda arbetare undvek eller lämnade vid denna tid. Det fanns också relativt många immigranter i hotell- och restaurangsektorn. Ett syfte
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med avhandlingen var, som nämnts, att ge en förklaring av denna koncentration av sydeuropéer, framför allt jugoslaver, i underordnade positioner i tillverkningsindustrin. Det skedde genom en fallstudie av de organiserade rekryteringarna av utländsk arbetskraft 1966–1971. Detta var
också en undersökning av företagens betydelse för att initiera och upprätthålla migrationsströmmarna från Jugoslavien. Tesen var att i de processer som skapade en segregerad underordning för sydeuropéer fanns
grundläggande migrationsskapande mekanismer.
Företag som sökte arbetskraft utanför den nordiska arbetsmarknaden
hade uttryckliga önskemål om arbetarnas nationalitet, och det var ofta att
de skulle vara jugoslaviska medborgare. Dessa önskemål om arbetarnas
nationalitet gav en första indikation på att företagen var aktivt involverade i invandringen av jugoslaviska arbetare. Detta mönster visade sig redan år 1966, kort efter att invandringen från Jugoslavien tagit fart på allvar, och ett argument var att över tid ökade antalet företag som sökte jugoslaver till sin arbetsstyrka.
Vilka drivkrafter hade företag då för att rekrytera arbetare från Jugoslavien? Hur motiverades dessa rekryteringar? Vilka fördelar gav det företagen? Jag har gjort en distinktion mellan företag som redan hade en
stor andel jugoslaver anställda, och företag som hade liten eller ingen erfarenhet av jugoslaviska arbetare vid rekryteringsögonblicket: å ena sida
reproduktionen av den etniska arbetsdelningen i företagen, och å andra
sidan övergången till en ny utländsk arbetskraftskälla. Det fanns en stark
tendens bland företagsledningar att fortsätta rekrytera jugoslaver när de
en gång börjat med detta. För dessa företagsledningar hade kategorin ”jugoslav” förbundits med egenskaper som ansågs önskvärda i tunga och
underordnade industriarbeten: de betraktades som en relativt stabil arbetsstyrka, framför allt i förhållande till finländska arbetare; de accepterade utan några större klagomål de slitsamma och underordnade arbetsuppgifter som det ofta var frågan om, och det skiljde dem från många
svenskfödda personer; och de hade godtagbara yrkeskunskaper inom
verkstadsindustrin. Företagsledningarna gjorde då bedömningen att även
de nya jugoslaverna som skulle anställas hade sådana egenskaper. Det
finns ofta risker med att anställa ny personal. Att fortsätta anställa jugoslaver var ett sätt för företagsledningarna att minska dessa risker. Detta
var visserligen en positiv värdering av jugoslaver som arbetare, men det
kunde missgynna dem när det var frågan om rekryteringar till andra högre
värderade arbetsuppgifter. Immigranter från Jugoslavien och Grekland
hade över tid en låg uppåtgående social mobilitet, och en del av förklaringen till detta finns i denna sammankoppling av nationell kategori med
arbetsuppgift. Vi kommer förmodligen att finna en sådan sammankoppling även ifråga om andra immigrantkategorier, på andra platser och i
andra tider, och det skapar en preferens för dem i vissa arbeten, men inte i
andra. Nationalitet och etnicitet är alltid djupt involverade i arbetslivets
organisering. Det tar sig ibland uttryck som etnisk diskriminering vid
t.ex. befordran och rekryteringen till högre positioner, och ibland som en
preferens för vissa immigrantkategorier i vissa arbeten.
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Det fanns även mer praktiskt-integrativa skäl till rekryteringen av jugoslaviska arbetare. I företag som hade en stor andel jugoslaver i sin arbetsstyrka hade det börjat utvecklas rutiner för att ta emot och introducera
nya jugoslaviska arbetare, och i detta ingick resurser i form av tolkhjälp.
Det var mindre kostsamt att fortsätta utnyttja dessa rutiner än att övergå
till en annan nationell kategori, och att därmed tvingas utveckla nya rutiner för att ta emot och integrera utländska arbetare. Det finns däremot få
belägg för att företagsledningar rekryterade jugoslaver, eller några andra
sydeuropeiska arbetare, med syftet att skapa splittring i arbetarklassen,
och därmed försvaga denna. Sådana politiska ambitioner vägde lätt i jämförelse med de riskminimerande, praktiskt-integrativa skälen.
Immigranterna från Sydeuropa var tydliga outsiders i Sverige, i både
en social och juridisk mening, och de kunde utsättas för fientliga reaktioner i arbetslivet och i vardagen på grund av denna position. Denna situation delade de med många immigranter i andra västeuropeiska invandringsländer. Samtidigt var det i viss mån just deras outsiderposition som
gjorde dem till en eftertraktad arbetskraft för många företagsledningar: de
befann sig under svenska arbetare i den sociala hierarkin, de gjorde inga
anspråk på att vara jämlikar och de hade dessutom en dubbel referensram.
De bedömde sin situation i Sverige med normerna från hemlandet, och i
sådana jämförelser betraktades inte arbetsuppgifterna i tillverkningsindustrin som särskilt besvärliga. Immigranternas dubbla referensram gjorde
dem, enligt vissa företagsledningar, till en lämpligare arbetskraft än
många svenskfödda personer.
Många sydeuropéer som invandrade till Sverige under 1960- och 1970talen hade släktingar och bekanta i landet som kunde hjälpa dem att finna
arbete och bostad och på andra sätt stödja dem i deras migration. Migranterna föredrog att resa till platser där någon de kände slagit sig ner, och
det skapade en koncentration av migranter från ett fåtal nätverk på vissa
orter i Sverige och ofta även i vissa företag. Det har gjorts undersökningar av denna kedjemigration av såväl jugoslaver som greker och turkar,
och det är viktiga analyser av arbetskraftsinvandringen till Sverige.
Kedjemigrationen var en av de mekanismer som band samman Sverige
med vissa utvandringsländer i medelhavsområdet. Dessa undersökningar
brukar emellertid missa hur beroende kedjemigrationerna ofta var av företagsledningarna som anställde de nya immigranterna, eftersom den nyanlände vanligtvis fick sin första anställning i samma företag som sin bekant i Sverige. Nätverksrekryteringen var vanligt förekommande därför
att den tjänade ambitionerna hos både företagsledningen och immigrantarbetaren som vidarebefordrade ett anställningserbjudande. Jag har undersökt några fall av nätverksrekrytering från företagsledningarnas synpunkt, och vad det var som gjorde detta till en attraktiv rekryteringsmetod. Dessa nätverksrekryteringar hade i viss mån samma drivkrafter som
de återkommande rekryteringarna från samma nationella kategori. I båda
fallen fanns en strävan att minska riskerna med att anställa ny personal,
och i båda fallen hade det upprättats en förbindelse mellan kategori och
arbetsuppgifter, vilket gynnade fortsatta rekryteringar från samma arbets-
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kraftskälla, vare sig detta var ett nätverk, en region eller ett land. Nätverksrekryteringen kunde dessutom fungera som ett medel för social kontroll av de nyanställda, vilket gav ytterligare fördelar åt företagsledningarna. Förekomsten av anhöriga och bekanta på arbetsplatserna skapade
vidare bättre förutsättningar för integreringen av de nya arbetarna.
En central utgångspunkt i studien av företagens rekryteringar av utländska arbetare var Tillys teori om beständig ojämlikhet. Med utgångspunkt i denna teori kallade jag koncentrationen av sydeuropéer i underordnade positioner i industriföretagen för en sammankoppling av inre och
yttre kategorier. Analysen placerade mekanismen exploatering i grunden
av dessa processer. Exploateringen av arbetskraft skapade tydliga skiljelinjer i industriföretagen, framför allt mellan arbetare och företagsledning, och till dessa kategorier knöts olika makt, olika arbetsförhållanden
och olika belöningar. Sorteringen av sydeuropéer till de slitsamma och
mest underordnade arbetena hjälpte till att stabilisera dessa ojämlikheter
till relativt låga kostnader. Industriföretagen hade svårt att rekrytera infödda svenskar i tillräckligt antal till dessa arbeten och till de belöningar
som erbjöds. Svenskfödda personer hade under efterkrigsperiodens långa
högkonjunktur fått högre ambitioner än tidigare, och de sökte sig allt mer
till de självständiga arbetaryrkena och till tjänstemannapositioner. Försök
att i större skala rekrytera svenskar till de tunga och underordnade industriarbetena skulle ha krävt högre löner och/eller en omorganisering av
arbetsplatserna. Rekryteringen av arbetare från Sydeuropa var ett mindre
kostsamt alternativ, som dessutom verkade stabiliserande på ojämlikheterna i företagen. Vi har sagt att dessa rekryteringar var en lösning på
några av de organisationsproblem som exploateringen av arbetskraft skapade i industriföretagen.
Det har varit svårare att belägga möjlighetsansamlingen från mindre
mäktiga arbetargrupper, och till viss del har detta att göra med avhandlingens fokus på företagsledningarnas rekryteringspraktiker. Även om
möjlighetsansamling inte hade samma betydelse som exploateringen i industriföretagen, bidrog även denna mekanism till att skapa en segregerad
underordning för immigranterna från Sydeuropa. Svenskfödda arbetare
tenderade att monopolisera mer värdefulla arbetarpositioner, medan immigranterna koncentrerades till vissa avdelningar i företagen. Jag har
dock vänt mig mot analyser som betraktar nätverksrekrytering som möjlighetsansamling eller social stängning. Nätverksrekrytering kan visserligen efter en tid leda till att företagsledningar förlorar kontrollen över anställningsprocessen till ett migrantnätverk, och att detta i hög grad monopoliserar anställningsmöjligheterna, men det är svårt att belägga att jugoslaverna eller grekerna skaffade sig en sådan position i svenska företag.
Det var inte alltid möjligt för industriföretagen att utnyttja de etablerade utländska arbetskraftskällorna. Den viktigaste utländska arbetskraftskällan för svenska företag utgjordes av Finland, men en del företag
hade svårt att finna de yrkeskategorier de sökte i detta land. Finländarna
betraktades dessutom ofta av företagsledningar som en mycket rörlig arbetskraft, framför allt p.g.a. att återutvandringen var hög. En ansenlig del
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av finländarna ingick i ett mönster av cirkulär migration till och från Sverige.5 De reste till Sverige enbart för en kortare tids arbete, för att därefter
resa tillbaka till Finland, och det skapade problem för många företagsledningar, som önskade sig låg personalomsättning. En annan utländsk arbetskraftskälla för svenska företag fanns i Italien, och av de sydeuropeiska nationaliteterna föredrog vissa företagsledningar italienare som arbetare framför jugoslaver och greker. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i Italien hade emellertid gjort det svårare för företagen att finna arbetare i tillräckligt antal i detta land. Detta är några skäl till att en del företag sökte efter en ny utländsk arbetskraftskälla under de organiserade
rekryteringarna. Varför valde dessa företag att rekrytera arbetare från Jugoslavien, trots att de inte var någon betydelsefull nationalitet i dessa företag? Jag har kunnat visa att det förekom att företagsledningar emulerade varandra när de rekryterade arbetare från Jugoslavien, d.v.s. de kopierade en lösning på sina arbetskraftsproblem som prövats i andra företag.
Jag har lagt särskilt stor vikt vid rekryteringen till Kopparbergs Verkstäder i Kopparberg. Detta företag hade inga egna erfarenheter av jugoslaver
som arbetare. Det fanns inte ens någon som behärskade serbo-kroatiska i
Kopparberg, utan företaget var tvingat att söka efter tolkar på en annan
ort. Detta företag lärde sig av och kopierade ett annat företag som löst
sina arbetskraftsproblem genom att rekrytera arbetare från Jugoslavien.
Detta underlättades av att det fanns förbindelser mellan företagsledningarna i de två företagen, och Kopparbergs Verkstäder kunde dessutom få
hjälp av detta företag vid rekryteringen.
I Tillys allmänna teori om beständig ojämlikhet är emulering en mekanism som cementerar kategoriella ojämlikheter. Min analys pekar på ytterligare aspekter som mer har med dynamiken i arbetskraftsmigrationer
att göra och vad som driver dessa. Analysen av emuleringen hjälper till
att förklara hur en bestämd immigrantkategori kommer in i flera och nya
företag och hur en ny etnisk arbetsdelning införs. När en viss immigrantkategori väl fått fäste i ett företag, ökas dessutom sannolikheten för ytterligare migration från samma plats, vilket kan ta sig formen av t.ex. familjeinvandring, nätverksrekrytering eller ytterligare organiserade rekryteringar. Om analysen av reproduktionen av företagens etniska arbetsdelningar har generell giltighet, kommer emulerande företag att fortsätta att
utnyttja den ”nya” utländska arbetskraftskällan så länge det är möjligt.
Emulering skedde vidare både mellan företag i samma lokala miljöer och
mellan företag i olika lokala miljöer. Det sistnämnda innebär att vi kunnat
identifiera en mekanism som förklarar hur en nationalitet eller etnisk
grupp kommer in i en lokal miljö där den inte funnits tidigare. Företagens
emulering ledde i dessa fall till att det uppstod en ny etnisk minoritet i
den lokala miljön ifråga.
Att förklara uppkomsten av en etnisk minoritet i en lokal miljö eller
uppkomsten av en ny etnisk arbetsdelning i ett företag är mycket svårt.
–––––––––
5

Se Saskia Sassen, Gäster och främlingar, 197.
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Emulering förekom inte i alla dessa fall, utan här behövs stor uppmärksamhet vid historiskt-specifika omständigheter. Vi har emellertid kunnat
ta kunskapen framåt på detta område, och det är rimligt att anta att emulering förekommit i flera fall när företag rekryterat utländsk arbetskraft.
Företagens emulering av varandra skedde i en bestämd fas av rekryteringen av arbetare från Sydeuropa. En förutsättning var, som nämnts, att
företagens normala arbetskraftskällor var stängda eller otillräckliga. Jugoslaviska arbetare hade dessutom blivit en etablerad, underordnad kategori i andra företag i Sverige. Det hade i denna fas uppstått föreställningar om jugoslaver som arbetare, och det var delvis dessa som de emulerande företagsledningarna reagerade på. Emuleringen hade därför inte en
initierande kraft när det gällde arbetskraftsinvandringen från Sydeuropa,
utan den var beroende av en strävan att lösa vissa problem som exploateringen av arbetskraft skapade i industriföretagen. Men när emulering förekom förstärktes de processer som skapade en segregerad underordning
för immigranter från Sydeuropa.
Vi har sett att AMS hade en starkt reglerande roll när det gällde migrationsströmmarna från Sydeuropa i mitten av 1960-talet. Vilken roll spelade då AMS vid de organiserade rekryteringarna några år senare? Det
fanns ett nära samarbete mellan AMS representant i Belgrad och storföretagen, och AMS hjälpte företagen finna den arbetskraft de sökte. Ett exempel är företagens önskemål om ogifta arbetare. Detta önskemål var
knappast en urvalsprincip som aktivt stöddes av riktlinjerna för invandringspolitiken åren runt 1970, men ändå hjälpte AMS företagen att finna
arbetare som var ogifta. Ett mer spännande resultat är emellertid att AMS
verkar ha föredragit jugoslaviska och grekiska arbetare på bekostnad av
en invandring av turkiska arbetare. Helt klart är att AMS i vissa fall kunde styra företag mot rekryteringar i Jugoslavien och inte i t.ex. Turkiet.
Ödet för det svensk-turkiska arbetskraftsavtalet pekar i samma riktning.
Detta arbetskraftsavtal fungerade, i kontrast till avtalet med Jugoslavien,
mycket dåligt, och i den turkiska arbetsmarknadsmyndigheten skylldes
detta misslyckande på representanter för den svenska staten. Denna preferens för arbetare från Jugoslavien vid de organiserade rekryteringarna är
ytterligare ett exempel på relativt autonomt handlande från AMS sida
som format migrationsströmmarna från medelhavsområdet till Sverige.
Företagens initierande och upprätthållande betydelse
Hur binds då olika invandringsländer och utvandringsländer samman?
Varför tenderar så många immigranter att komma från ett fåtal platser?
En ambition med denna avhandling har varit att föra in företagen i analysen av de krafter som skapade migrationsströmmarna från Sydeuropa till
Sverige, men inte som en bakgrundsfaktor som får förklara de mest generella migrationsmönstren, vare sig vi kallar denna ”industrins efterfrågan
på arbetskraft” eller ”de ekonomiska krafterna”, utan som en högst konkret aktör som önskar migrantarbetare med bestämda egenskaper och har
makt nog att få sin vilja igenom. Företagens agerande och önskningar
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formade i hög grad den nationella sammansättningen i migrationsströmmarna till Sverige, och de hade ofta en villig medhjälpare i de statliga organen. Denna dimension i arbetskraftsinvandringen till Sverige har inte
fått den uppmärksamhet den förtjänar i forskningen. Min analys står
emellertid inte i någon motsättning till sociologiska förklaringar av migration, och i synnerhet inte analyser som betonar migranternas sociala
nätverk. Som några forskare påpekat är nätverksteorin förmodligen det
mest framgångsrika sociologiska bidraget till migrationsforskningen.
Nätverksteorin förklarar t.ex. varför migrationer ofta tenderar att fortsätta
trots att deras ursprungliga orsaker upphört att arbeta. Teorin kan emellertid inte förklara aktiveringen av migrationsströmmar, och det är anledningen till att denna undersökning fokuserat företagsledningarna och hur
dessa använde migranternas sociala nätverk när de sökte efter nya arbetare. Under perioden 1960–1972 befinner vi oss fortfarande i arbetskraftsinvandringens period, och det innebär att de s.k. ursprungliga orsakerna
till migrationsströmmarna arbetade för fullt. Efter denna period får emellertid migranternas sociala nätverk ytterligare betydelse för migrationen
från Sydeuropa, medan företagsledningarnas rekryteringspraktiker minskar i betydelse. Även familjeinvandringspolitiken förklarar varför migrationen från Sydeuropa fortsatte efter att arbetskraftsinvandringen stoppats
år 1972.
Hur generella är då resultaten från undersökningen av företagens rekryteringar av utländska arbetare? Det är ju frågan om en speciell form av
arbetskraftsinvandring, de s.k. organiserade rekryteringarna. Jag har
emellertid argumenterat för att denna form för invandringen inte är det
viktiga, utan att studien kunnat identifiera ganska generella mekanismer i
arbetskraftsmigrationen från Sydeuropa till Sverige. Sannolikt arbetade
dessa mekanismer även i arbetskraftsinvandringen utanför de organiserade eller kollektiva rekryteringarna från åtminstone 1967 när arbete och
arbetstillstånd skulle vara ordnat före inresan. Även i dessa fall fanns
starka drivkrafter att rekrytera i de etablerade utländska arbetskraftskällorna för att t.ex. minska riskerna med att anställa ny personal. Den stora
invandringen från Jugoslavien och Grekland tog emellertid fart redan i
mitten av 1960-talet under den oreglerade invandringens tid. Jag har analyserat de institutionella betingelserna till denna invandring, och hur nya
politiska institutioner skapades runt 1967. Man bör, som bakgrund, också
nämna upphävandet av visumtvånget för jugoslaviska medborgare år
1964, och liberaliseringen av den jugoslaviska utvandringspolitiken. Detta skapade förutsättningar för stora spontana migrationsrörelser från Sydeuropa till Sverige i mitten av 1960-talet. Många jugoslaver och greker
migrerade till Sverige på eget initiativ eller med hjälp av anhöriga och
bekanta i landet, och de skaffade sig arbete och arbetstillstånd efter ankomsten. En förutsättning var att företagen hade svårt att rekrytera infödda svenskar till vissa arbeten, därför att de hade låg status och dåliga arbetsförhållanden. I denna situation sökte företagsledningar efter alternativ
till svenskfödda arbetare, och det gjorde det möjligt för immigranter att ta
en plats i dessa företag. En del immigranter sökte sig efter ett tag vidare
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till andra arbetsplatser, en del stannade kvar, men när detta skett kan inte
jag se att de mekanismer som reproducerade företagens etniska arbetsdelningar på något avgörande sätt skulle vara annorlunda än under de organiserade rekryteringarna. Även i denna period var nätverksrekryteringen
viktig, och redan 1966 hade det börjat utvecklas preferenser för jugoslaviska arbetare bland företagsledningar i metallindustrin. Det är vidare en
rimlig tes att det även under den oreglerade invandringen förekom en
form av emulering bland företagen, vilket gynnade att jugoslaver och
greker kom in i fler företag. Den viktiga skillnaden mot perioden efter
1967 torde vara att den statliga inblandningen i rekryteringarna var mindre, och att AMS inte styrde företagen mot rekryteringar i vissa utvandringsländer. Vidare låg inte initiativet lika mycket hos företagen när de
ville anställa utländsk arbetskraft; de behövde inte söka upp denna arbetskraft i utlandet, med eller utan AMS hjälp, utan den anlände spontant
till dem. Poängen med analysen av de organiserade rekryteringarna var
att företagsledningar där var tvingade att visa sina preferenser för olika
nationaliteter, och, ännu viktigare, den klargjorde hur sådana preferenser
utvecklades och spreds till nya företagsledningar. Vid oreglerade invandringar, under 1960-talet eller senare, kan det vara svårare att få syn på sådana preferenser och varför de uppstått, men det finns ingen anledning att
tro att de inte skulle finnas där bara för att de inte uttalas eller skrivs ner.
Vi bör snarare utgå ifrån att företagsledningarnas preferenser har en
mycket stor betydelse även under mer oreglerade migrationsrörelser.
De olika delarna i denna avhandling binds avslutningsvis samman av
det historiskt-institutionella angreppssättet. Jag har i den ena delen undersökt hur staten och i den andra delen hur företagen format migrationsströmmarna från medelhavsområdet till Sverige. Staten var i form av
AMS framför allt en övervakande och reglerande aktör, som försökte tillgodose både företagens önskningar om att rekrytera utländsk arbetskraft
och fackföreningsrörelsens strävanden efter att begränsa arbetskraftsinvandring. AMS har också bidragit till att forma den nationella sammansättningen i invandringsströmmarna genom sin preferens för jugoslaviska
arbetare, men det var inte avgörande för att det skedde en invandring från
Jugoslavien. Industriföretagen var genom sin höga efterfrågan på arbetskraft, som inte kunde tillgodoses innanför nationalstatens gränser, en orsak till arbetskraftsinvandringen. Företagen har starkt bidragit till att binda samman Sverige med vissa länder i medelhavsområdet, framför allt
Jugoslavien och i viss mån Grekland: de har både initierat invandringsströmmar från dessa länder och aktivt upprätthållit dem. Förhållandet
mellan AMS och företagen var i grunden motsägelsefullt och komplicerat
på arbetskraftsmigrationens område. AMS var inte i sig en motståndare
till arbetskraftsinvandring, utan invandring betraktades under 1950- och
1960-talen som nödvändigt för Sveriges ekonomiska utveckling. Målet
för AMS relativt autonoma handlande i mitten av 1960-talet var därför
inte att stoppa arbetskraftsinvandringen från utomnordiska länder, utan att
få till stånd en planerad eller organiserad invandring, och denna ambition
delade man med fackföreningsrörelsen. Det var när arbetskraftsinvand-

227

ringen från Sydeuropa ansågs hota betydelsefulla statliga och fackliga intressen som kraven på en ny invandringspolitik ökade och fick genomslag. Vi har alltså undersökt å ena sidan de aktörer som strävade efter en
reglering och begränsning av invandringen, och å andra sidan de aktörer i
Sverige som skapade arbetskraftsinvandring, och hur maktförhållandet
mellan dem formade invandringspolitiken.
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Bilagor

Bilaga 1: Belgradkontorets informationsblad
Svenska Ambassaden
Pariska Ulica 7
Beograd

Belgrad den…….

Information om arbete i Sverige
Med anledning av det stora antal förfrågningar - både vid personliga besök och per brev - har under november och halva december månad 1965
vid den svenska ambassaden i Belgrad lämnats information beträffande
arbete i Sverige genom tjänstemän från den svenska arbetsmarknadsstyrelsen.
Informationsverksamheten har bl a haft till uppgift att framhålla faran av
att resa till Sverige som turist i avsikt att arbeta och utan att i förväg ha
ordnat anställning, arbetstillstånd och bostad.
Dessa dåligt planerade inresor har medfört svåra problem såväl för de enskilda invandrarna som för det svenska samhället.
Nya riktlinjer har därför utarbetats beträffande arbetstillstånd.
Arbetstillstånd – utan vilket en jugoslavisk medborgare icke äger rätt att
arbeta i Sverige – skall numera vara infört i passet före avresan från Jugoslavien.
En förutsättning för att arbetstillstånd skall kunna erhållas är att det föreligger ett konkret arbetserbjudande från en svensk arbetsgivare i form av
ett anställningsintyg.
Det är alltså icke längre möjligt att som ”turist” resa till Sverige och efter
ankomsten söka arbete och arbetstillstånd.
I detta sammanhang kan nämnas att underhandlingar pågår mellan de
svenska och jugoslaviska myndigheterna för att få till stånd en överenskommelse om organiserad överföring av jugoslavisk arbetskraft till Sverige. Innan en sådan överenskommelse trätt i kraft kan inga uppgifter
lämnas om lediga platser och en arbetsgivare.
Informationsverksamheten beräknas komma att återupptas omkring månadsskiftet januari/februari 1966.
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Bilaga 2: ”Offer of Job”
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Bilaga 3: Företagen budgetåret 1969–1970
Företag
Alfa-Laval, Lund

Önskat
antal
35

Beviljat Önskemål om nationalitet
antal
35
Jugoslaver

Alfa-Laval, Södertälje

15

15

Jugoslaver

Alfa-Laval, Tumba

25

25

Jugoslaver

Algot Johansson, Borås

250

150

Jugoslaver

ASEA, Hälsingborg

40

20

Italienare och jugoslaver

köping

20

20

Greker

Bofors, Bofors

60

30

Jugoslaver och personer ”från

Bacho Ventilation, En-

flyktingläger i Österrike”
Electrolux, Motala

20

20

Jugoslaver, tjecker och greker

100

100

Jugoslaver

15

15

Jugoslaver

30

20

Jugoslaver alt. norditalienare

40

40

Jugoslaver

51

25

Jugoslaver

Karlstad

20

20

Britter

Kontrollhudar, Varberg

6–10

6–10

Jugoslaver

Eriksbergs Mek. Verkstad, Göteborg
Svenska Fläktfabriken,
Jönköping
Svenska Fläktfabriken,
Växjö
Gummifabriken Gislaved,
Gislaved
Jönköpings Mek. Werkst,
Jönköping
Karlstads Mek. Werkstad,

236

Liljeholmens kabelfabrik,
Stockholm

60

60

Jugoslaver

50

50

Jugoslaver

25

25

Jugoslaver

6

6

Jugoslaver

200

200

Jugoslaver
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150

Sydeuropéer

10

Tyskspråkiga nationaliteter och

Monark-Crescent,
Varberg
Norrahammars bruk,
Norrahammar
Stridsberg & Biörck,
Trollhättan
Svenska Kullagerfabriken, Göteborg
Trelleborgs Gummifabrik, Trelleborg

Volkswagen, Stockholm 122

jugoslaver, turkar, italienare
Volvo, Göteborg

250

250

Jugoslaver

100

Jugoslaver

Volvo-Skövdeverken,
Skövde, 3/12-1969
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Bilaga 4: Företagen budgetåret 1970–1971
Företag

Önskat
antal
300

Beviljat Önskemål om nationalitet
antal
60
Jugoslaver

40

40

Stockholm, (återkallades) 75

---

ASEA, Västerås
Telefon LM Ericsson,
Karlskrona

Greker

Telefon LM Ericsson,

Firestone-Viskafors,
Borås

20

15

Jugoslaver

50

50

Jugoslaver

Gustavsberg

20

20

Jugoslaver

Götaverken, Göteborg

200

200

Jugoslaver

Hejarsmide, Enköping

5

3

Jugoslaver

200

80

Sydeuropéer

Gummifabriken Gislaved,
Gislaved
Gustavsbergs Fabriker,

Helsingborgs Gummifabrik Tretorn, Hälsingborg

(jugoslaver/greker)
Hiab-Foco, Hudiksvall,
(återkallades)

24

24

Jugoslaver

Huskvarna

30

20

Jugoslaver

Jofama, Malung

10

10

Jugoslaver

26

20

Jugoslaver

Husqvarna vapenfabrik,

Jönköpings mek. Werkst.
Jönköping
Kalmar läns slakterier,
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Kalmar

5

5

Jugoslaver

20

20

Jugoslaver

17

17

Jugoslaver

18

18

Jugoslaver

Motala verkstad, Motala 16

16

Österrikare, britter el. jugoslaver

12

12

Jugoslaver

5

5

Jugoslaver

25

25

Jugoslaver

Volkswagen, Stockholm 31

25

Volvo Göteborg

10

10

Fem utan angivande av nationalitet och tjugo från Jugoslavien
Britter

25

15

Maltesare

100

85

Jugoslaver

150

100

Jugoslaver

Karlstads mek. Werkst.
Kristinehamnsverken
Kopparbergs Verkstäder,
Kopparberg
Morgårdshammar, Smedjebacken

Necks Verkstäder,
Nossebro
Pump-Separators
Gjuterier, Katrineholm
Svenska Kullagerfabriken, Katrineholm

Volvo-Skövdeverken,
Skövde, 26/5-1970,
(bev. 9/7-1970)
Volvo-Skövdeverken,
Skövde, 3/6-1970
(bev. 9/7-1970)
Volvo-Skövdeverken,
Skövde, 5/10-1970
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Bilaga 5: Trelleborgs Gummifabriks ansökan
”Uppgången i Finland gör att fortsatt rekrytering där blir allt svårare. Under första kvartalet 1970 uppgick omsättningen bland våra finska arbetare
till 59 %. Motsvarande tal för svensk personal var 25 % och för ickenordbor 16 % (härav greker 11 % och jugoslaver 0 %).
Som framgår av bilaga 1 har vi för närvarande 940 finska arbetare i
Trelleborg, vilket motsvarar 30 % av hela arbetsstyrkan. Ur företags- och
personalpolitisk synpunkt kan ifrågasättas riktigheten av denna koncentration på en nationalitet. Erfarenheten visar dessutom att finländaren i
gemen inte är inriktad på att stanna i Sverige utan har för avsikt att förr
eller senare återvända till hemlandet. Detta är i och för sig fullt förståeligt
då levnadsstandarden i Finland och Sverige ej uppvisar några större skillnader.
Våra erfarenheter av den sydeuropeiska arbetskraften pekar i helt motsatt riktning. Sydeuropén upplever skillnaden mellan hemlandet och Sverige så positivt till Sveriges fördel att han inte utan betydande standardminskning kan flytta tillbaka till hemlandet. Särskilt påtagligt vid rekrytering av familjer är att barnen snabbt anpassar sig efter svenska förhållanden och i många fall inte vill stödja föräldrarnas eventuella önskan att
återflytta till hemlandet.
Mot ovanstående bakgrund önskar vi därför täcka vårt aktuella behov
genom rekrytering utanför den nordiska arbetsmarknaden. Enligt vår uppfattning bör en sådan rekrytering ej begränsas till något speciellt land. Inriktningen bör istället vara att den nyrekryterade personalen skall ha anknytning till redan anställda vid företaget, vilket i hög grad underlättar
anpassningen såväl i företaget som i samhället. Denna rekryteringsmetod
har vi tidigare haft goda erfarenheter av, senast i fråga om den grupp jugoslaver som vi under 1969 fick tillstånd att anställa.”1

–––––––––
1

Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens arkiv: Korrespondens angående kollektiv överföring av utländsk
arbetskraft, 1969-1970, vol. EVe: 7.
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Summary
State, Companies and Labour Migration – a Study of Swedish Immigration Policy and the Recruitment of Foreign Workers from 19601972.
This dissertation investigates the labour migration from Southern Europe
to Sweden, and the changes in Swedish immigration policy between 1960
and 1972. The overall ambition is to bring both the state and companies
into the analysis of immigration policy and the recruitment of foreign labour - not separately but together in one study. Swedish research into labour migration during the 1960s and 1970s tends to investigate either the
state’s regulations or the immigrants’ position in the labour market, either
immigration policy or the economic aspects of immigration. My ambition
has been to go beyond these divisions and investigate the influence that
both the state and companies had on the immigration of foreign labour.
This emphasis on the role of state and companies is sometimes referred to
as the historical-institutional approach.
The dissertation has two main aims. The first concerns the development of immigration policy during the 1960s, and the actors involved in
its formation. The purpose is to analyse both the immigration regulations
and the control of immigrants in the labour market, and how these different aspects of immigration policy changed during the 1960s. The second
aim is concerned with how industrial companies recruited foreign workers, and how immigrant workers were sorted to the lower sections of the
labour market. The aim is to explain the concentration of Southern Europeans, and especially Yugoslavians, in subordinate positions in the manufacturing industry.
The dissertation is divided into two main parts. The first part examines
the role of the state in shaping the migration streams from Southern
Europe to Sweden. From the beginning of the 1950s to 1967, political
regulations prevented Southern European immigrants from selling their
labour power as they wished in Sweden. The fact that immigrants were
obliged to obtain work permits limited their mobility to a certain sector of
the labour market. They could obtain permission to change occupation,
but only if certain conditions were fulfilled. Work permits had a definite
time limit, and there was no guarantee that the immigrants would be allowed to continue to reside and work in Sweden once the permits had expired. The political restrictions on the immigrants’ abilities to sell their
labour power as they wished in Sweden turned them into what Robert
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Miles calls unfree wage labourers, in his work Capitalism and Unfree
Labour: Anomaly or Necessity? This relatively unfree or restricted position in the labour market was also experienced by immigrants in other
western European immigration countries.
During the same time period, i.e. approximately 1950-1966, Sweden’s
borders were relatively open, and this facilitated a significant amount of
immigration. State intervention in the recruitment of migrant workers was
limited during the 1950s, even though a thorough control of migrants was
carried out when they were admitted to the Swedish labour market. A
system of unregulated individual labour migration developed, where foreign citizens could enter Sweden as tourists and thereafter look for work
and obtain a work permit. This liberalisation of the immigration regulations partly occurred following pressure from employers, and for a significant period of time there doesn’t seem to have been any strong opposition to the system. This all changed during the 1960s, however, when
the liberal immigration regulations were called into question. An important factor was that immigration increased dramatically in the mid-1960s.
Immigration reached a peak in 1965, and remained at a high level during
1966, despite an economic recession in Sweden. In addition, the national
composition of the migration streams to Sweden changed during these
years. Immigration from Yugoslavia, Greece and also from Turkey increased, while the number of immigrants from the Nordic countries diminished. In connection with the changing immigration pattern, certain
actors, such as the trade unions and Sweden’s central employment authority, AMS (Swedish National Employment Administration), called for
more restrictive immigration regulations.
AMS had a considerable influence over the granting of work permits,
and the increased immigration of the mid-1960s made it more difficult to
apply the work permit regulations as they were intended. Furthermore,
this immigration created a number of problems for the authorities that
were difficult to handle within the existing set of regulations. For example, many of the immigrants that arrived in Sweden from Southern
Europe had nowhere to live, and they also lacked the means to support
themselves. AMS therefore established reception centres in different locations in Sweden, and it was primarily Yugoslavs who were placed
there. While it is true that reception centres were partly established on
humanitarian grounds, in the sense that those responsible wanted to help
the immigrants in a difficult situation, it was also the case that having a
large number of non-resident immigrants from Southern Europe in Sweden created a number of problems for the authorities. From this perspective, reception centres were a solution to some of the problems that immigration from Southern Europe had created, and they accordingly became an element in a disciplinary power that sought to control the immigrant labour force. This interpretation is inspired by Michel Foucault’s
Övervakning och straff. Fängelsets födelse. [“Discipline and Punish: The
Birth of the Prison”]. Another, and perhaps more distinct element in this
disciplinary power was to be found in the granting of work permits to

249

those Southern Europeans who travelled to Sweden as tourists in order to
look for work. These immigrants were granted time restricted residence
and work permits, and there was no guarantee that they would be able to
continue to live and work in Sweden when the permits expired. My argument is that the relatively open borders during the first half of the
1960s were accompanied by an increased control and discipline of those
Southern Europeans that were admitted to the Swedish labour market.
When the control of state borders was relaxed during the 1950s, it was
supported by large sectors of the Swedish trade union movement, even
though some dissatisfaction was expressed at local level. The laissez-faire
system that operated during the 1950s had the full support of the trade unions. However, concurrent with the increase of immigration from Southern Europe during the 1960s, a change occurred in the trade unions’ attitude to the liberal immigration regulations. This negative reaction was
partly based on an aspiration to protect Swedish workers against unemployment and low wages. There was also a perception within the trade
union movement that the liberal immigration regulations meant a subsequent loss of influence over the influx of migrant labour. There were additional concerns that the high rate of immigration could lead to tensions
and increased social divisions in Swedish society. It was also claimed that
unregulated immigration prevented important structural changes in the
Swedish economy.
Demands for a revision of immigration policy strengthened during
1965, and the trade unions found an important allied in AMS. Both these
actors argued that the laissez-faire system was no longer functioning, and
even created serious problems for Swedish society and immigrants alike,
and they called for reforms that restricted unregulated individual immigration. On the other hand, employers’ organisations were opposed to reforms that increased the control of immigration, although in this situation,
more weight was put on interests other than those of industrial companies. Demands from both the trade unions and AMS led to a more stringent immigration control in 1966, and again in 1967, when a new Swedish immigration policy was introduced. From then on it was the rule that
both employment and a work permit had to be obtained before a nonNordic citizen arrived in Sweden. The objective was to call a halt to the
unregulated individual influx of migrant labour, and instead create a more
organised immigration of foreign labour.
Swedish research into changes in immigration policy during the 1960s
often emphasizes the considerable influence of the trade unions on the
policy shift. An argument put forward in this dissertation is that the intensification of immigration control not only reflected the demands of the
trade unions, but that significant demands also came from within the state
apparatus, and particularly from AMS. AMS was a relatively autonomous
actor when the immigration regulations changed in 1966-1967, and its
demands and knowledge regarding the influx of migrant labour made a
significant contribution to the formation of the new immigration policy. It
is important to point out, however, that AMS assumed this role in a par-
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ticular situation, namely when immigration policy was no longer considered to be functioning satisfactorily. I have shown that the increased immigration of the mid-1960s made it much more difficult to apply the
work permit regulations as they had been intended. The special measures
taken by the authorities in order to gain control of immigration – such as
establishing reception centres – were symptoms of this crisis in immigration policy. We can regard this situation as a formative moment in Swedish immigration history. The substantial increase in immigration, and the
antagonisms it created, implied that the existing political institutions
could no longer be used to manage the crisis that had occurred. In general, political institutions are resistant to change, but in this particular
situation, centrally placed actors could model new political institutions to
manage the influx of migrant labour and thus change the rules of the
game. My historical-institutional analysis is, however, not designed to
undermine accounts that place trade unions in the centre, but rather to
supplement them: to a great extent it was AMS and the trade unions together that shaped the new political institutions.
Concurrent with the intensification of border controls in 1967, immigrants obtained greater protection and a more beneficial position in the
Swedish labour market. In contrast to the increase in border controls, this
change did not create any significant political conflicts. In the first place,
migrant workers from non-Nordic countries could obtain work permits
with a longer period of validity than previously, which meant that they
were subjected to much less discipline and control from the authorities.
Secondly, immigrants were guaranteed that their work permits would
henceforth be prolonged, which in practice meant that they were granted
a permanent work permit. This guarantee, together with the longer period
of validity of work permits, meant an important move away from those
elements of guest worker policy that had been part of the authorities’
handling of migrant workers from Southern Europe. Thirdly, after 1967 it
became easier for immigrants to change occupations as they wished. In
practice they were no longer what Miles terms unfree wage labourers. After only a short period of working in Sweden, immigrants from Southern
Europe were basically free wage labourers.
Accordingly, the year 1967 meant both more stringent regulations of
new migration and an increased freedom and protection for foreign citizens entering the Swedish labour market. I have tried to apply a Foucaultinspired analysis of the changes in the way the state managed immigration. This presupposes that two principal power strategies are inherent in
migration policy: border control or exclusion on the one hand, and discipline on the other. The argument is that there is a trade-off between border control and discipline, and that to a certain extent one can replace the
other in a migration policy. I have been able to empirically show that the
relatively open borders prior to 1967 were accompanied by significant efforts to discipline and control migrant workers. These efforts were intensified in conjunction with the increase of immigration in the mid-1960s.
The new immigration policy of 1967 implied a radical change of strategy
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in the management of migration movements: from an emphasis on the
techniques of disciplinary power to an increased use of border control and
exclusion. The argument was that strengthening the border control created space for an alleviation of the disciplinary use of power against migrant workers, and also that it was costly to maintain both strict border
controls and an extensive disciplinary power in migration policy. In this
context, costs should be understood in rather broad terms as administrative problems, legitimacy losses and political tensions. There are indications that such a mechanism was in operation in relation to changes in
AMS regulations regarding the granting of work permits in 1967. These
new regulations meant that a careful examination of non-Nordic citizens
was carried out before they were admitted to the Swedish labour market,
which also meant that similar exhaustive controls following the granting
of a work permit for the first time were no longer necessary. Recurrent
examinations were deemed to be unnecessary, and possibly even superfluous, and the problems of trying to control a large number of immigrants in the labour market could thus be avoided. Attention and resources could instead be transferred to border controls, although this
should not be taken too literally: border controls were also undertaken by
the Swedish Embassies in Yugoslavia, Greece and Turkey. While my
study has emphasised these administrative processes, it is possible that
the changes were also a result of political deliberation. Stricter border
controls were controversial, and powerful actors were opposed to such a
reform. From this perspective, granting labour migrants permanent work
permits and a favourable position in the labour market was a way of reducing the political costs of the tightening of border controls.
The second part of the dissertation investigates how industrial companies have shaped the migration streams from Southern Europe to Sweden.
Immigrants from Yugoslavia and Greece were heavily over-represented
in the working class sector. They also tended to be concentrated in certain
parts of the working class: immigrants were often recruited in order to
perform the heavy and subordinate work in the manufacturing industries
that native workers had either avoided or left at that particular time. A
relatively large number of immigrants were also employed in the hotel
and catering sectors. I attempt to explain this concentration of Southern
Europeans, especially Yugoslavians, in subordinate positions in the
manufacturing industries through a case study of the organised recruitment of foreign workers between 1966 and 1971. This is also an investigation into the significance of the industrial companies in initiating and
maintaining the migration streams from Yugoslavia to Sweden. The
study’s reference sources include the “Correspondence concerning the
collective transfer of foreign labour” (Korrespondensen angående kollektiv överföring av utländsk arbetskraft), which is housed in the AMS archives. When companies wanted to recruit a large number of foreign
workers they had to apply to AMS. The National Trade Union Association subsequently commented on their application, and after that, AMS
decided whether permission should be given for a recruitment of foreign
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labour. I have analysed the applications of the companies contained in
this correspondence: concerning preferences as to the nationality of the
foreign workers and how these preferences were motivated.
By far the most frequent preference was that the workers should be
Yugoslavian. This expressed interest gave the first indication that industrial companies were actively involved in the migration of Yugoslav
workers. This pattern had already become apparent in 1966, and it became increasingly noticeable in the years that followed.
Why were industrial companies so interested in recruiting workers
from Yugoslavia? How were these recruitments motivated? What were
the advantages for the companies concerned? I have made a distinction
between companies that already employed a large number of Yugoslavs,
and companies that had little or no experience of Yugoslav workers at
that particular moment in time. On the one hand, I have analysed the reproduction of an ethnic division of labour within companies, and on the
other, how companies changed to a new source of foreign labour when
they recruited Yugoslav citizens. There was a strong tendency on the part
of management to continue to recruit Yugoslavians once they had already
started to do that. For these managers, the category of Yugoslavs was
closely associated with qualities that were regarded as desirable in heavy
and subordinate industrial work: they were considered to be a relatively
stable labour force, especially in comparison to Finnish workers; they accepted strenuous and subordinate tasks without complaining; and they often had the necessary skilled knowledge of the manufacturing industry.
Management thus made the assessment that the new Yugoslavians that
were to be employed also had such qualities. There are often risks involved in taking on new staff. Continuing to employ Yugoslavians was a
way for management to reduce these risks. This was certainly a positive
appraisal of Yugoslavs as workers, but it could also be detrimental when
it came to recruiting to other more highly valued tasks. Immigrants from
Yugoslavia and Greece had a low upward social mobility - partly due to
the interconnection of national categories and tasks.
There were also more practical-integrative reasons for recruiting Yugoslav workers. Those industrial companies that counted a large number of
Yugoslavians among their workforce had started to develop routines and
procedures for taking on and introducing new Yugoslav workers, which
included resources in the form of interpreters. It was less costly to continue to make use of these routines than it was to change national category, and thus be forced to develop new routines in order to integrate foreign workers in the work place. However, there is little evidence as to
whether management recruited Yugoslavians, or any other Southern
European workers for that matter, with the aim of creating a division in
the working class, and thereby weakening it. Such political ambitions
weighed lightly in comparison with the minimising of risks and practicalintegrative objectives.
It is clear that the immigrants from Southern Europe were outsiders in
Sweden, in a social as well as a judicial sense, and were therefore ex-
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posed to hostile reactions both at work and in their everyday lives. This
was a situation that they shared with many immigrants in other western
European immigration countries. At the same time, it was precisely this
outsider position that made them attractive as workers: they were lower
than Swedish workers in the social hierarchy, they didn’t make any
claims to equality and they also had a double frame of reference. They
assessed their situation in Sweden by the norms of their native land, and,
in such comparisons, their tasks in the manufacturing industry were not
regarded as being particularly strenuous. According to some managers,
the immigrants’ double frame of reference made them more suitable as
workers than many Swedes.
Many southern Europeans that migrated to Sweden during the 1960s
and 1970s had relatives and friends in the country that could help them to
find work and accommodation, and otherwise support them in their migration. The migrants preferred to move to places where someone they
knew had settled, which created a concentration of migrants from a minority network in certain districts in Sweden and within certain companies. Investigations into this chain migration of Yugoslavs and Greeks
have resulted in important analyses of the labour migration to Sweden.
However, these investigations often fail to make clear how dependent
these chain migrations were on the will of the management that hired the
immigrant, as newcomers were often offered their first job in the same
company as their friend in Sweden. Network recruitment was widespread,
because it met the ambitions of both management and the immigrant
worker. I have investigated cases of network recruitment from the point
of view of management, and what it was that made this an attractive
method of recruitment. To some degree, these network recruitments were
motivated in the same way as recurrent recruitments within the same national category. In both cases, there was an effort to reduce the risks inherent in employing new personnel, and similarly, a connection was established between category and work task, which promoted a continued
recruitment from the same foreign labour source, which could either take
the form of a network, a region or a country. In addition, network recruitment was a means of socially controlling the new employees, which
gave the management further advantages.
A central point of departure in the study of foreign worker recruitment
is Charles Tilly’s theory about how social inequality arises and is reproduced, as expounded in Durable Inequality. Taking this theory as the
starting point, I have described the concentration of Southern Europeans
in subordinate positions in industrial companies as a matching of interior
with exterior categories. The analysis places the mechanism exploitation
at the heart of these processes. The exploitation of labour created distinct
dividing lines in industrial companies, especially between workers and
management, and these categories were associated with different power
and different rewards for work. Selecting Southern Europeans for strenuous and subordinate work helped to stabilise this inequality in the companies at relatively low costs. Industrial companies had difficulties in re-
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cruiting Swedish workers to strenuous and subordinate work positions.
Swedes had developed higher ambitions during the post-war boom,
which often led them to search for more independent professional and
salaried positions. Large scale attempts to recruit Swedes to heavy and
subordinate industrial work would have forced a company’s managements to pay higher wages and/or to reorganize the work places. The recruitment of workers from Southern Europe was a less expensive alternative that also served to stabilise the authority relations within companies.
The recruitment of Southern European workers was consequently regarded as a solution to some of the organisational problems that the exploitation of labour had created in industrial companies during the 1960s
and 1970s.
It was not always possible for industrial companies to make use of the
established foreign sources of labour. Finland was the most important
source of migrant workers for Swedish industry, but a number of companies had difficulty in finding the work categories they were looking for in
that country. The Finns were also often regarded by management as a
very mobile workforce, especially as the degree of return migration was
high. A large number of Finns formed a pattern of circular migration to
and from Sweden in that they only travelled to Sweden for short-term
work, and then returned to Finland. This created problems for employers
that preferred a low turnover of staff. A number of companies therefore
looked for a new foreign source of labour during the period of organised
recruitments. Why did these companies prefer to recruit workers from
Yugoslavia, even though they didn’t form a significant nationality in
these companies? I have been able to show how, in certain cases, the
management of different companies emulated each other when they recruited workers from Yugoslavia. I have given special importance to recruitments by a company in the district of Kopparberg, in central Sweden.
This company had no experience of Yugoslav workers. There wasn’t
even anyone in Kopparberg who could speak Serbo-Croat, which meant
that the company was obliged to look for interpreters in another district.
This company learnt from and copied another company that had solved
its workforce problems by recruiting workers from Yugoslavia.
In Tilly’s general theory on durable inequality emulation is a mechanism that cements categorical inequalities. My analysis points towards
additional aspects that are more concerned with the dynamics of labour
migrations and what causes these migrations. The analysis of emulation
helps to explain why a certain immigrant category has been recruited to a
number of companies, and how a new ethnic division of labour has been
introduced. The establishment of a certain immigrant category in a company also increases the likelihood of additional migration from that same
place, which, for example, can take the form of network recruitment or
further organised recruitments. Emulation occurred between companies
in the same locality, as well as between those in different local milieus.
An investigation of the latter has enabled me to identify a mechanism that
explains how a nationality or ethnic group gains a foothold in a local en-
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vironment where it hasn’t existed previously. In these cases, the emulation practised by the companies led to the creation of a new ethnic minority in the local milieu in question.
During the 1960s, Yugoslavs became the largest non-Nordic group in
the migration streams to Sweden. How did Sweden become connected
with this emigration country situated in the Mediterranean? Why did so
many Yugoslav immigrants come to Sweden? One of the aims of this dissertation has been to include industrial companies in an analysis of the
forces that created the migration streams from Southern Europe to Sweden – not as a background factor that is used to explain the most general
migration patterns, irrespective of whether we call this “industry’s demand for labour” or “the economic forces”, but rather as a very concrete
actor that wanted migrant workers with definite characteristics and that
had enough power to get its own way. To a great extent, the requirements
and actions of industrial companies shaped the national composition of
the migration streams to Sweden, although they often had a willing associate in the form of the state.
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