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Abstract 
 
Svanberg, Johan, (2010). Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall 

och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945–1952 (Labour Relations and 

Ethnic Dimensions of Work. The Swedish Engineering Employers’ Association, the Swed-

ish Metalworkers’ Union and the Estonians at Svenska Stålpressnings AB in Olofström 

1945–1952). Linnaeus University Dissertations No. 9/2010. ISBN: 978-91-86491-11-6. 

Written in Swedish with a summary in English. 

 
Labour migration to Sweden is analysed from a labour perspective. As regards theory, the 
thesis focuses on how class and ethnicity intersect in a capitalistic setting, but it also gives at-
tention to gender and age as structural principles. The main purpose is to analyse migrants in 
Sweden as a party in the relationship between labour and capital, and to explore how the 
immigration and the active recruitment of workers in other countries affected and was af-
fected by the relative strengths of the parties on the labour market, covering the period 
1945–1952. 

The relationship between labour and capital, regarding migration-related issues, is ana-
lysed from above and below on both national and local level, and the thesis discerns how the 
state mediated between the parties. It examines the first encounters between foreign-born 
and native-born workers at shop-floor level, how these encounters affected the relationship 
between the trade union and the industrial management concerned, and explores how all 
this, in turn, affected the relationship between the national parties on the Swedish labour 
market. A structural perspective is combined with micro analyses of narratives from the ac-
tors involved, which opens up for a study of the history of society. 

Firstly, the thesis addresses the relationship between the Swedish Engineering Employ-
ers’ Association and the Swedish Metalworkers’ Union, and secondly it is a local workplace 
study, focusing on Svenska Stålpressnings AB in Olofström (the Swedish Steel Pressing Com-
pany). The more precise focus of attention is on war refugees from Estonia employed by the 
company in Olofström between 1945 and 1947, and on Estonians recruited directly from 
West German refugee camps in the early 1950s. 

The study reveals that the Metalworkers’ Union at first opposed labour recruitment 
abroad – at both national and local level –, but also how coincident interests developed be-
tween labour, capital and the state regarding labour immigration. An important finding is 
that the Metalworkers’ Union had great influence considering which companies would be 
allowed to recruit foreign-born workers, and that the trade union could direct the migrations 
to workplaces with acceptable staff policies.  

A fundamental research problem for the thesis is, furthermore, how social groups con-
struct ethnic boundaries between “us” and “the others”. It is stressed that Estonians’ back-
ground experiences and social memories differed from those of the Swedish workers, and 
that these differences affected the outcomes of the first encounters. But it is also pointed out 
that the Estonian group was internally divided, with a basis in interwar Estonian political 
history and in disparate class backgrounds among the Estonians. 
 
Key words: Migration, labour recruitment, migrant workers, refugees, trade union, labour, 
capital, state, class, ethnicity, gender, age, Estonia, Sweden, 20th century. 
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FÖRORD 

Forskarutbildningen har utan tvekan varit den intellektuellt mest utvecklande 
tiden i mitt liv. Jag vet redan nu att jag kommer att sakna doktorandtillvaron 
och det privilegium som det innebär att få läsa och forska på heltid i en stimule-
rande akademisk miljö. Forskningsmiljöer är dock inte stimulerande och pro-
duktiva i sig själva, utan bärs upp av engagerande och kunniga människor. 
Många personer har uppmuntrat, väglett och konstruktivt kritiserat mig fram till 
denna avhandling. Samtliga deltagare vid ”vårt” doktorandseminarium skall ha 
ett stort tack för alla de kloka synpunkter som ni alltid har haft på mina texter. 
Jag hoppas att det märks i avhandlingen att jag har lyssnat på era goda råd! 

Speciellt med min kollega och vän allt sedan grundkursen i historia för snart 
ett decennium sedan, Jesper Johansson, har jag kunnat diskutera stort och smått 
närhelst det har varit påkallat. Tack Jesper, både för spännande forskningsdis-
kussioner, effektiv undervisningsplanering, pedagogiska samtal och inte minst 
för roliga lördagskvällar långt ifrån avhandlingsbestyren! Jag vill även nämna 
min första universitetssambo och generationskamrat i doktorandtillvaron, Zara 
Bersbo. Det fanns nog en anledning till att prefekten till och med gav oss sam-
manhängande smeknamn – som jag inte tänker skriva ut – under vår första ter-
min. Vi gjorde tydligen allt ihop. Tack Zara, för att du har visat att det gick att 
vara nära vänner även efter bodelningen då vi blev särbos i korridoren! 

Ett särskilt stort Tack riktas emellertid till min huvudhandledare, Lars Ols-
son, som allt sedan mina studentuppsatser har guidat mig i historieforskningens 
komplicerade värld med en ”lagom” fast hand. Lars har alltid givit ovärderlig 
respons på mina texter, nagelfarit detaljerna och pedagogiskt diskuterat de stora 
sammanhangen med mig. Han har därtill enträget uppmanat mig att ta del av 
och medverka i såväl det nationella som internationella vetenskapliga samtalet 
genom konferensresor och egna publikationer. Tack för allt Lars! 

Under en period i början av min forskarutbildning fungerade Marion Leffler 
som biträdande handledare. Den rollen övertogs därefter av Lars Ekdahl. Jag 
tackar er båda stort för alla de nyttiga kommentarer och tips som ni har givit 
mig under de senaste åren! 

Halvvägs genom forskarutbildningen presenterade jag en licentiatavhand-
ling. Malin Thor opponerade och med tanke på det enorma arbete hon lade ner 
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på att syna avhandlingen i sömmarna har hon i praktiken närmast fungerat som 
en ytterligare biträdande handledare. Tack Malin! I den kreativt diskuterande 
betygskommittén ingick Alf O Johansson, Hans-Åke Persson och Norma Mon-
tesino, samt Jonas Sjölander som påläst reserv. Jag vill tacka er alla fyra för de 
synpunkter ni gav mig under licentiatseminariet! Alf vill jag dessutom tacka för 
att han givmilt lät mig ta del av de intervjuer som han genomförde i Olofström 
under sitt eget forskningsarbete där under 1980-talet. 

Avhandlingen hade svårligen kunnat skrivas utan människor som villigt och 
inlevelsefullt berättat om sina historiska erfarenheter och minnen kring bland 
annat flykt och arbete. Tack för att ni tog er tid för att bli intervjuade! Historisk 
forskning kan knappast heller bedrivas utan god hjälp från arkiv- och biblio-
tekspersonal. Jag vill speciellt nämna Annika Blissing vid Olofströms kom-
munarkiv, Sören Haglund på Metallindustriarbetareförbundets kontor i Stock-
holm, Bo Jacobsson på AMS:s arkivdepå i Söderhamn, Sirpa Ylitalo vid Vol-
vos företagsarkiv i Olofström samt personalen vid Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek och Centrum för näringslivshistoria i Stockholm. 

I slutspurten när manuset skulle förvandlas till en bok var Kerstin Brodén på 
Linnaeus University Press behjälplig. Summary och abstract språkgranskades 
effektivt och noggrant av Alan Crozier, och tidigare i forskningsprocessen har 
Pille-Mai Laas översatt en del källmaterial åt mig från estniska till svenska. 
Tack Kerstin, Alan och Pille-Mai! 

Jag vill också tacka de tre personer som har varit studierektorer under min 
forskarutbildning, första Ulla Rosén, sedan Magnus Persson och numera Malin 
Lennartsson. Jag är framförallt tacksam för att ni förtroendefullt har låtit mig 
utveckla nya kurser inom de arbetarhistoriska och migrationshistoriska fälten. 
Ulla riktar jag en speciell tacksam tanke till för att hon under min första tid som 
nykläckt doktorand försökte lära mig hur den för samhällsvetenskapligt inrikta-
de doktorander så obegripliga aktivitetsprocenten skulle räknas ut! 

En del av privilegiet med att få genomgå en forskarutbildning är möjlighe-
ten att resa och träffa nya människor. I tre omgångar har jag till exempel varit i 
USA vid Michigan State University (MSU). Våren 2006 läste jag, mina dokto-
randkamrater Cecilia Axelsson, Jesper Johansson och Anna Stark tillsammans 
med några amerikanska doktorander en arbetarhistorisk kurs där. Under den 
följande hösten besökte amerikanerna i sin tur Växjö för att delta i vår forsk-
ningsmiljö i ett par veckar, och under våren 2007 återvände vi till MSU för en 
workshop med våra kollegor. Detta var inte bara ett vetenskapligt givande ut-
byte, utan också oerhört roligt. Mina språkkunskaper har nog varken förr eller 
senare tagit så kvalitativa språng framåt som de gjorde under sena utekvällar i 
East Lansing tillsammans med våra amerikanska vänner! Slutligen fick jag 
chansen att återvända ännu en gång under vintern och våren 2009. Med ett sti-
pendium från STINT i bagaget läste jag mina sista forskarutbildningskurser vid 
MSU. Besides my sincere gratitude to my professors, Leslie Page Moch, Lewis 
Siegelbaum, and Dionicio Valdes, for making me feel welcome in their semi-
nars, and for their thorough reading of my essays, I would also like to thank my 
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great friends John Wisti, Micalee Sullivan and Erika Jackson Eckerly for mak-
ing my time in East Lansing as fun as it was. 

Så finns det ju också ett liv utanför akademin. Danny, Martin och Tomas, 
även om jag svårligen kan tacka er för stöd i avhandlingsarbetet, så har ni ju i 
alla fall fått mig att tänka på annat en helg då och då. Jag hoppas att vi orkar 
med våra regelbundna långhelger runt om i Europa under lång tid än, fastän vi 
numera är ”trettiplusare”! Jag vill även rikta en tanke till mina föräldrar. Ni 
stöttar mig alltid och har en viktig del att i jag har kunnat skriva den här av-
handlingen. Även om det kanske inte märktes då, är jag numera evigt tacksam 
för att ni envist tragglade korta meningar med en ung pojke som förmodligen 
ville göra allt annat än att lära sig läsa under sitt första sommarlov! Till sist min 
älskade Emelie, som åtminstone enligt folkbokföringsregistret tillika är min 
sambo. Tack för att du finns och för att du förgyller mitt liv! Kan vi inte från 
och med nu försöka hålla oss på i varje fall samma kontinent lite oftare?  
 
Växjö, februari 2010 
Johan Svanberg 
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1. INVANDRADE ARBETARE PÅ DEN 

SVENSKA ARBETSMARKNADEN 

Inledning 
Allt sedan Sverige började konsolideras till ett sammanhängande rike under 
medeltiden har landets utveckling påverkats av migrationer. Under tre perioder 
har invandringen varit särskilt intensiv: senmedeltiden, stormaktstiden och de-
cennierna närmast efter andra världskriget. Som etnologen Ingvar Svanberg 
och historikern Mattias Tydén påpekar kan dessa tre historiska epoker beskri-
vas som svenska ”uppbyggnadsskeden”. Till medeltidens handelsstäder och 
bergsbruk, stormaktstidens arméer och svällande byråkrati och efterkrigstidens 
välfärdsbygge efterfrågades och rekryterades invandrare.1 

I kvantitativa termer dröjde det dock länge innan invandringen till Sverige 
tog större proportioner. År 1860 befann sig exempelvis inte fler än 8 000 utri-
kes födda i landet. Under 1900-talets första decennier ökade antalet till om-
kring 50 000, men det var inte förrän under andra världskrigets senare del och 
tiden därefter som antalet verkligen ökade snabbt. Genom flyktingmottagning, 
aktiva arbetskraftsrekryteringar och omfattande arbetsrelaterade kedjemigra-
tionssystem ökade antalet utrikes födda i Sverige till 200 000 år 1950, 300 000 
år 1960 och till över en halv miljon ytterligare ett decennium senare.2 

Från tiden före andra världskriget hade således svenska manliga och kvinn-
liga arbetare överlag inte mycket erfarenheter av möten med människor från 
andra länder. Från och med krigets slutskede blev däremot etniska relationer en 
del av vardagen på flertalet arbetarklassdominerade arbetsplatser runt om i lan-
det. Svanberg och Tydén fäster också uppmärksamheten vid att det var först 
under 1800-talets senare del, i samband med nationalismens framväxt, som in-
––––––––– 
1 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, ”I nationalismens bakvatten. Hur svensken blev svensk och in-

vandraren främling”, 1994, s 224. 
2 Lars Olsson, ”Hundra år av arbetskraftsinvandringen: från kapitalismens genombrott till folkhems-

bygget i Sverige”, 2003, s 9. 
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flyttade människor från andra språkgrupper och kulturer började betraktas som 
främlingar i kontrast till det förment svenska.3 Arbetsplatsmötena kring andra 
världskrigets slut skilde sig därmed från de möten som hade ägt rum under tidi-
gare århundraden. Till arbetets relationer fogades nya etniska dimensioner. 

Avhandlingens övergripande ansats och syfte 
Den huvudsakliga ansatsen i denna avhandling är att studera invandring till 
Sverige utifrån ett arbetsperspektiv och ur ett intersektionellt klass- och etnici-
tetsperspektiv, där i viss mån även de kategoriella begreppen kön och ålder 
fungerar som analytiska redskap. Det övergripande syftet är att analysera in-
vandrare i Sverige under den tidiga efterkrigstiden som en del i relationen mel-
lan arbete och kapital och att undersöka hur invandringen och den aktiva re-
kryteringen av arbetskraft i andra länder påverkade och påverkades av styrke-
förhållandet mellan arbetsmarknadens parter. För att närma mig detta syfte 
blir det centralt att studera relationen mellan arbete och kapital på både natio-
nell och lokal nivå, samt att analysera de första mötena mellan invandrade och 
svenskfödda arbetare av båda könen på arbetsplatsnivå och att undersöka hur 
dessa möten i sin tur påverkade partsrelationerna. 

Med avhandlingens arbetsperspektiv sätter jag rekryteringen av utlands-
född arbetskraft i samband med den omvandlingsprocess som industriarbetet 
befann sig mitt inne i vid andra världskrigets slut, det vill säga den intensifie-
rings- och rationaliseringsprocess som vanligtvis benämns taylorism och/eller 
fordism. Historikern Lars Olsson hävdar att det rörde sig om ”en intensifiering 
av arbetsdelningen”. Denna process ökade antalet anställda män och kvinnor 
vid löpandeband och andra rutinbetonade arbeten, och det var främst till dessa 
degraderade arbetsuppgifter som utländska arbetare rekryterades. Som Olsson 
påpekar har dessa djupgående förändringar av arbetet emellertid inte analyse-
rats i anslutning till rekryteringen av utländsk arbetskraft.4 Anställandet av 
flyktingar som kom till Sverige under andra världskriget och den aktiva rekry-
teringen av arbetare i andra länder tiden därefter studeras i denna avhandling ur 
ett perspektiv där denna utveckling av arbetet ingår i analysen. Likaså beaktas 
de fackliga organisationernas förändrade villkor samt förändringar i partsrela-
tionerna på arbetsmarknaden. 

I litteraturen om arbetskraftsinvandringen till Sverige påpekas det ofta 
ganska svepande att invandrade arbetare för det mesta sattes att utföra tunga 
och monotona arbetsuppgifter, trots att det fanns tydliga myndighetsdirektiv 
om att den rekryterade arbetskraften skulle vara yrkesutbildad.5 Sociologen 
––––––––– 

 

3 Svanberg & Tydén, ”I nationalismens bakvatten”, 1994, s 227ff, 247. 
4 Olsson, ”Hundra år av arbetskraftsinvandringen”, 2003, s 21; se även Risto Laakkonen, ”Finländarna 

på den svenska arbetsmarknaden efter andra världskriget – arbetskraftsfrågan i finsk-svenska relatio-
ner”, 1996, s 110. 

5 Se t.ex. Joachim Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden. De rättsliga förutsättningarna för ut-
lännings tillträde till den svenska arbetsmarknaden, 1973, s 68; Wuokko Knocke, ”Sist på dagord-
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Wuokko Knocke betonar till exempel att många yrkesutbildade invandrare till-
delades lågkvalificerade arbeten i Sverige: ”Jobben var inte attraktiva för 
svenskarna, invandrarna behövdes där och där fastnade många för gott.”6 Detta 
sägs i sin tur ha öppnat möjligheter för svenskfödda att söka sig till arbetsplat-
ser och yrken som erbjöd bättre villkor. Ofta är sådana generaliseringar emel-
lertid bara svagt empiriskt underbyggda. Det finns enbart ett fåtal studier där 
den etniska arbetsdelningen på arbetsplatsnivå undersökts noggrant. Jag vill 
understryka att invandrares – vare sig de kategoriserades som flyktingar eller 
arbetskraftsinvandrare – inordning i svenska företags arbetsorganisationer 
egentligen inte är systematiskt undersökt, i varje fall inte i ett förändringsper-
spektiv med historiskt djup. Att detaljstudera vilka arbetsuppgifter invandrade 
arbetare av båda könen sattes att utföra i Sverige och att ställa det i relation till 
deras yrkesbakgrunder från hemlandet är en av mina ambitioner med förelig-
gande avhandling. 

Andra världskriget som invandringshistorisk brytpunkt? 
Under 1942 och 1943 förändrades den svenska invandringspolitiken, från att ha 
varit ytterst restriktiv till att bli allt mer inriktad mot att ta emot och hjälpa flyk-
tingar. När 7 000 dansk judar räddades över Öresund i oktober 1943 var om-
svängningen i den svenska politiken uppenbar.7 

Under krigets senare del tog Sverige således emot ett stort antal människor, 
i första hand från de nordiska grannländerna, men även från de baltiska stater-
na, Polen och Tyskland. Antalet kulminerade vintern 1944–1945, när 170 000–

                                                                                                                               
ningen? Invandringen, den invandrade arbetskraften och facket i Sverige”, 1997, s 6; Olsson, ”Hund-
ra år av arbetskraftsinvandringen”, 2003, s 21; Denis Frank, Staten, företagen och arbetskraftsin-
vandringen – en studie av invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 
1960–1972, 2005, s 17. Den enda svenska studie vari invandrade arbetares inordning i ett företags 
arbetsorganisation systematiskt undersöks är Carl-Ulrik Schierup & Sven Paulson (red.), Arbetets et-
niska delning. Studier från en svensk bilfabrik, 1994, som diskuteras närmare i kap. 7 i denna av-
handling. Andra exempel på studier där den etniska arbetsdelningen på arbetsplatsnivå i alla fall be-
rörs är Wuokko Knocke, Invandrade kvinnor i lönearbete och fack. En studie om kvinnor från fyra 
länder inom Kommunal- och Fabriksarbetareförbundets avtalsområde, 1986; Claudius H Riegler, 
”Arbeitsimmigranten im schwedischen Nachkriegsboom 1945–1976. Die Arbeitskräfterekrutierung 
der Gummifabrik Trelleborg aus den Anrainerstaaten der südlichen Ostsee und darüber hinaus”, 
1993; Gunnel Holmér, Kosta glasbruk – en etnisk smältdegel? Arbete och arbetskraftsinvandring 
1943–1973, 2009. 

6 Knocke, ”Sist på dagordningen?”, 1997, s 6. 
7 Karin Kvist Geverts, Ett främmande element i nationen. Svensk flyktingpolitik och de judiska flyk-

tingarna 1938–1944, 2008, s 179f, 209f, 272, visar dock att de ansvariga svenska myndigheterna 
fortfarande under 1943 kunde avslå inrese- och viseringsansökningar från judar i uppenbar livsfara. 
Kvist Geverts betoning på att omsvängningen i den svenska invandringspolitiken var en långsam och 
utdragen process formuleras i polemik mot tidigare forskning som betraktat hösten 1942 som ett tyd-
ligt brott. Se Sverker Oredsson, Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första 
hälft, 2001, s 258, 261, 284; ibid, ”Tes – antites – syntes? Synen på den svenska politiken under 
andra världskriget”, 2007, s 81f; Paul Levine, From Indifference to Activism. Swedish Diplomacy and 
the Holocaust; 1938–1944, 2008, kap. 7. 
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180 000 utrikes födda befann sig i landet. Av dessa kom drygt 25 000 från Est-
land, de flesta under hösten 1944. Flyktingarna minskade därefter successivt i 
antal, allt eftersom många med möjlighet därtill begav sig tillbaka till sina re-
spektive hemländer eller valde att flytta vidare. Många stannade dock kvar i 
Sverige efter krigsslutet, i synnerhet flertalet flyktingar från de baltiska länder-
na som inte kunde eller ville återvända till sina av Röda armén ockuperade 
hemländer.8  

Svenska företagare och myndigheter förstod snart att det stora antalet flyk-
tingar i landet inte bara behövde utgöra en ekonomisk börda. De kunde också 
vara en stor resurs i den fulla sysselsättningens krigsekonomi. Flyktingarna 
blev en del i den svenska arbetsmarknadspolitiken och slussades inom kort ef-
ter ankomsten ut till de branscher där efterfrågan på arbetskraft var som störst, 
det vill säga till skogsarbete, jordbruk eller till välbeställda familjers hem. I ok-
tober 1943 utfärdades ett generellt arbetstillstånd, som förvisso bara gällde 
utanför Stockholm, Göteborg och Malmö, för flyktingar från de nordiska och 
baltiska länderna.9 

I samband med krigsslutet och den kraftiga högkonjunktur som följde steg 
efterfrågan på arbetskraft även inom andra näringsgrenar. Särskilt industrisek-
torn brottades med rekryteringsproblem. De utkommenderade världskrigsflyk-
tingarna hade i detta läge visat företagare och myndigheter hur problemet kun-
de lösas genom aktiv rekrytering av utlandsfödd arbetskraft – eller ”import” 
som både företagsledare, statliga tjänstemän och fackliga företrädare i kallsin-
nigt ekonomiska termer benämnde rekryteringen i samtiden. En period av ar-
betskraftsinvandring inleddes som kom att vara fram till mitten av 1970-talet, 
då den ebbade ut med strukturkriser, oljekriser och den allmänna konjunktur-
nedgången.10 

Vanligtvis har andra världskrigets flyktinginvandring och efterkrigstidens 
arbetskraftsinvandring studerats som åtskilda företeelser, som två olika perio-
der i den svenska invandringshistorien som avlöser varandra. Kriget har funge-
rat som ett tydligt brott. Men som historikern Malin Thor påpekar är uppdel-
ningen mellan flykting- och arbetskraftsinvandring främst konstruerad utifrån 
ett svenskt mottagarperspektiv. Med det vill hon ha sagt att hur människor ka-
tegoriserades under den så kallade arbetskraftsinvandringsperioden – flykting 

––––––––– 
8 Lars Olsson, På tröskeln till folkhemmet. Baltiska flyktingar och polska koncentrationslägerfångar 

som reservarbetskraft i skånskt jordbruk kring slutet av andra världskriget, 1995, s 26f. 
9 Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995, s 56ff, 151. För många estniska flyktingar med intellektuell 

bakgrund ordnades dock så kallade arkivarbeten. Se t.ex. Carl Göran Andræ, Sverige och den stora 
flykten från Estland 1943–1944, 2004, s 153f. 

10 Världskrigsflyktingarnas betydelse för den fortsatta rekryteringen av utländsk arbetskraft till den 
svenska industrin påpekas av Riegler, ”Arbeitsimmigranten im schwedischen Nachkriegsboom 
1945–1976”, 1993, s 167; Olsson, ”Hundra år av arbetskraftsinvandringen”, 2003, s 17f. För en dis-
kussion kring arbetskraftsinvandringens bakgrund och en redogörelse för den totala invandrargrup-
pens förändrade sammansättning under efterkrigstiden, se Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från ar-
betskraftsimport till flyktinginvandring. 2:a reviderade upplagan, 1999, kap. 2 och 3. 
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eller arbetskraftsinvandrare – bestämdes mycket mer utifrån vilket program el-
ler inom vilken kvot som respektive invandrare kom till Sverige än utifrån per-
sonens förutsättningar och situation i utvandringsområdet. Istället bör flykting- 
och arbetskraftsinvandringen under den tidiga efterkrigstiden betraktas som 
”två parallella processer”.11 

I avhandlingen En broder, gäst och parasit ifrågasätter även historikern 
Mikael Byström krigsåren som en tydlig brytpunkt, i varje fall när det gäller at-
tityder till och föreställningar om invandrare. Han ställer frågan om ”de främ-
lingsfientliga attityderna”, som varit så framträdande i det mellankrigstida Sve-
rige, verkligen kunde avklinga helt som ett resultat av kriget. ”Förändringen 
gällde inte omedelbart och den gällde inte alla”, fastslår Byström. Det var i för-
sta hand de närmaste nordiska grannarna som möttes av positivare attityder, 
och till dessa räknades varken judar eller ”balter”12 (det vill säga den vanliga 
generaliseringen av ester, letter och litauer till en kategori: balt). Historiken Ka-
rin Kvist Geverts talar i sin avhandling Ett främmande element i nationen om 
”den svenska flyktingpolitikens janusansikte”. Den påtagliga diskrimineringen 
av judar i den svenska invandringspolitiken upphörde under 1943, samtidigt 
som de antisemitiska föreställningarna levde vidare.13 

För att studera efterkrigstidens invandring måste alltså de historiska trådar-
na dras tillbaka i tiden. Andra världskriget var förvisso ett brott i statistisk be-
märkelse; Sverige övergick definitivt från att under ett sekel ha varit ett utvand-
ringsland till att bli ett utpräglat invandringsland. Men det är mindre troligt att 
kriget utgjorde ett lika tydligt brott när det gällde attityder till invandrare i det 
svenska samhället. 

Inte desto mindre ser även Byström världskrigets flyktinginvandring och ef-
terkrigstidens arbetskraftsinvandring som två åtskilda företeelser. Hans avhand-
lings slutpunkt, 1947, motiveras till och med genom att ”arbetskraftsinvand-
ringen påbörjades” under det året.14 Jag vill däremot föra resonemanget ett steg 
längre och inte bara problematisera andra världskriget som en tydlig brytpunkt 
utan också betona det starka sambandet mellan krigets flyktingmottagning och 
efterkrigstidens arbetskraftsinvandring. Att betona just året 1947 som arbets-
kraftsinvandringens startpunkt är dessutom mycket diskutabelt. Redan innan 
bilaterala arbetskraftsavtal tecknades under det året med ”arbetskraftsexporte-

––––––––– 
11 Malin Thor, ”’Det är billigare att bota ett TBC-fall än att uppfostra en svensk’. Den svenska kvotut-

tagningen av icke arbetsföra flyktingar ca 1950–1956”, 2007, s 11, se även 16f. På det internationella 
migrationsforskningsfältet diskuteras överlappningen mellan begreppen flykting och arbetskraftsin-
vandrare även av Diana Kay & Robert Miles, Refugees or Migrant Workers? European Volunteer 
Workers in Britain 1946–1951, 1992, s 4ff. 

12 Mikael Byström, En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, 
flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942–1947, 2006, s 13f, 178, 245, 253, (citat 
14, 207). Jfr t.ex. Oredsson, Svensk rädsla, 2001, s 262ff, 284, 342, 357, som pekar ut opinionsför-
ändringar i flyktingvänlig riktning i samband med deportationen av de norska judarna 1942. 

13 Kvist Geverts, Ett främmande element i nationen, 2008, s 276. 
14 Byström, En broder, gäst och parasit, 2006, s 15. 
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rande” länder och den svenska rekryteringen bringades under mer kontrollerade 
former värvades arbetare aktivt i de nordiska grannländerna.15 Att flykting- och 
arbetskraftsinvandringen i praktiken var två parallella processer märks också i 
att det var Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som från och med 1950 ansvarade 
för både kvotuttagning av flyktingar till Sverige och den kollektiva rekrytering-
en av arbetskraft. Ofta togs kvotflyktingar ut från samma läger på kontinenten 
som arbetare rekryterades ifrån. Flyktingar som betraktades som arbetsföra sat-
tes snart efter ankomsten till Sverige i arbete jämsides med arbetskraftsinvand-
rarna.16 

Mer precist fokuserar jag i avhandlingen ester som kom till Sverige under 
1944 års stora flykt och ester som rekryterades till Sverige som arbetare i väst-
tyska läger under 1950-talets inledning. På så sätt vävs andra världskrigets 
flyktingströmmar och efterkrigstidens arbetskraftsinvandring samman. Bryt-
punkten mellan perioderna och avgränsningen mellan kategorierna flykting och 
arbetskraftsinvandrare blir därigenom möjliga att problematisera. Särskilt när 
det gäller de människor som aktivt rekryterades i tyska läger är gränsen synner-
ligen vag mellan en eventuell flyktingstatus och att komma till Sverige som ar-
betskraftsinvandrare. I mångt och mycket var de på en och samma gång både 
flyktingar och arbetskraftsmigranter. De levde i tyska flyktingläger men fick 
komma till Sverige tack vare att deras arbetskraft var efterfrågad. 

Lokalt, nationellt och samhällshistoriskt perspektiv 
Studien rör sig på flera samhällsnivåer. Det var på konkret lokal nivå som et-
niska svenskar och invandrade arbetare av båda könen möttes i vardagen efter 
andra världskriget. Det var ute i enskilda samhällen och på särskilda arbetsplat-
ser som den invandrade arbetskraften blev en fråga som påverkade och påver-
kades av relationen mellan företagsledningar och fackföreningar. Efterkrigsti-
dens arbetsrelaterade migrationer var emellertid en fråga som rörde sig i en 
växelverkan mellan lokal och nationell nivå. Upplevda problem på lokal nivå 
fördes upp till nationell nivå, till arbetsgivarorganisationer och fackförbund. De 
centrala instansernas interna diskussioner, prioriteringar och beslut, samt kamp, 
förhandlingar och kompromisser i relation till motparterna påverkade likaså 
den lokala händelseutvecklingen och de lokala parternas förutsättningar. Un-
dersökningen genomförs därför både som en lokalhistorisk arbetsplatsstudie 
och genom en analys av relationen mellan en arbetsgivarorganisation, Sveriges 
Verkstadsförening (VF), och ett fackförbund, Svenska Metallindustriarbetare-
förbundet (Metall), i frågor som rörde den stora efterfrågan på arbetskraft, ar-
betskraftsrekryteringen och den invandrade arbetskraften. 

VF och Metall var under efterkrigstiden två av Sveriges absolut mest bety-
delsefulla arbetsmarknadsorganisationer. Detta berodde både på organisatio-
––––––––– 
15 Lundh & Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 1999, s 58f. 
16 Thor, ”’Det är billigare att bota ett TBC-fall än att uppfostra en svensk’”, 2007, s 16. 
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nernas storlek och på att de representerade intressen som var centrala för den 
svenska samhällsekonomin under efterkrigsdecennierna. 1945 hade VF 751 
medlemsföretag med sammantaget ungefär 115 000 anställda arbetare. 1952 
hade antalet ökat till 1 067 företag med drygt 150 000 arbetare.17 VF var där-
med den klart största organisationen inom Svenska Arbetsgivareföreningen 
(SAF). Bland VF:s medlemmar fanns flertalet av de viktigaste svenska export-
företagen, som till exempel Volvo, ASEA, SKF, Electrolux, LM Ericsson och 
de stora varven i Göteborg och Malmö. Mycket av makten inom VF låg också 
hos dessa storföretag. Däremot var organiseringsgraden bland småföretagen 
inom verkstadsindustrin relativt låg, vilket upplevdes som ett stort problem 
inom VF.18 

Metall var under perioden av arbetskraftsinvandring likaså det största för-
bundet inom Landsorganisationen (LO). 1945 hade Metall drygt 200 000 med-
lemmar, varav ungefär 13 000 kvinnor. Vid 1950-talets mitt passerades 
kvartsmiljonstrecket, men fortfarande var mindre än 19 000 av dessa arbetare 
kvinnor (cirka 7,5 procent). Metall var alltså ett synnerligen utpräglat manligt 
förbund,19 vilket var en avspegling av rådande könssammansättning inom verk-
stads- och järnbruksindustrin.20 Andelsmässigt räknade Metall med att förbun-
det organiserade 90–95 procent av alla arbetare inom dess verksamhetsområ-
den.21 

VF och Metall var dock inte varandras enda motparter. Metall förhandlade 
också med Järnbruksförbundet och Bilverkstädernas Arbetsgivareförbund, lik-
som VF på arbetarsidan hade ytterligare en motpart i Gjutareförbundet. I den 
här avhandlingen är det relationen mellan VF och Metall som står i främsta 
rummet, fastän även järnbruksindustrin i viss mån måste inkluderas i studien 
eftersom Metalls ståndpunkter och argumentationslinjer kring invandringen i 
högsta grad rörde denna verksamhetsgren. 

Relationen mellan VF och Metall reglerades sedan 1905 i enlighet med 
riksomfattande verkstadsavtal, där förhandlingsordningen och minimilönerna 
preciserades.22 Förbundsvisa förhandlingar utgjorde alltså den normala ord-
ningen på den svenska arbetsmarknaden. Andra världskrigets löneregleringar 

––––––––– 
17 Kjell Treslow, Verkstadsföreningen under 90 år. En krönika, 1986, s 64. Treslow redovisar bara an-

talet tjänstemän i de anslutna företagen fr.o.m. 1954, men då hade VF:s 1 111 medlemsföretag 
53 000 anställda tjänstemän utöver de 143 000 arbetarna.  

18 Torbjörn Lundqvist, Arbetsgivarpolitik under full sysselsättning. En ekonomisk-historisk studie av 
Verkstadsföreningen 1946–1983, 2000, s 12, 106–112. 

19 Pär-Erik Back, Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia 1940–1956. Band IV, 1977, s 340. 
20 Enligt statistiska centralbyråns uppgifter arbetade den 31 december 1945 ungefär 267 000 personer 

inom kategorin metallindustri och malmbrytning, varav enbart lite mer än 6 procent var kvinnor. Se 
Statistisk årsbok för Sverige 1951, 1951, tab. 27. 

21 Metalls cirkulär nr 13/1947. Metalls arkiv (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm), 
vol. BIIIa:11. 

22 Christer Lundh, Spelets regler. Institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 
1850–2000, 2002, s 112f. 
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och övergripande indexavtal mellan SAF och LO sågs bara som ett tillfälligt 
avsteg från denna ordning. Med tiden gick utvecklingen på den svenska ar-
betsmarknaden likväl mot samordnade förhandlingar. 1952 gjordes ett första 
försök, och från och med 1956 var centraliserade löneförhandlingar mellan 
SAF, LO, och emellanåt även Tjänstemännens centralorganisation (TCO), en 
viktig del i den så kallade svenska arbetsmarknadsmodellen. Arbetsgivarna var 
drivande i denna utveckling. Efterkrigstidens arbetsmarknad kännetecknades av 
stor efterfrågan på arbetskraft, full, eller till och med ”överfull”, sysselsättning, 
ökad rörlighet och konkurrens om arbetskraften företag emellan, vilket i sin tur 
ledde till så kallad löneglidning. Från arbetsgivarnas perspektiv var de samord-
nade förhandlingarna ett sätt att stävja företagens inbördes konkurrens om be-
fintliga arbetare.23 I den här avhandlingen kopplas denna utveckling av partsre-
lationerna också till arbetskraftsinvandringen. Jag hävdar att arbetsgivarnas 
rekryteringar av arbetskraft i andra länder bland annat skall ses som en stra-
tegi för att mildra de samverkans- och konkurrensproblem som företagarna 
brottades med i den fulla sysselsättningens ekonomi, det vill säga de problem 
som ledde fram till de samordnade förhandlingarna mellan LO och SAF under 
1950-talet.  

Även fackföreningsrörelsen ställdes inför nya frågor i och med den fulla 
sysselsättningen, vilken för den var en mycket annorlunda och kvalitativt ny si-
tuation. Den fulla sysselsättningen öppnade nya möjligheter, men medförde 
också problem och ställde nya krav på en närmast överrumplad rörelse som 
saknade tidigare erfarenheter och beprövade teorier att falla tillbaka på. Rörel-
sens funktionärer var vana vid att förhandla om löner och arbetsvillkor utifrån 
en mycket svagare position, där utbudet av arbetskraft var större än efterfrågan. 
I den fulla sysselsättningen hade de fackliga organisationerna – i kontrast till 
det mellankrigstida arbetslöshetssamhället – alla trumf på hand för att pressa 
upp lönerna ordentligt. Men ett fullt utnyttjande av detta goda förhandlingsläge 
skulle bara leda till inflation, vilken på sikt skulle undergräva just den fulla sys-
selsättning som rörelsen ville konservera. Det begrep ledande företrädande 
inom både LO och det socialdemokratiska partiet (SAP). Det gällde därför att 
hålla löneanspråken i takt med företagens produktionsstegringar; reallöneök-
ningar utan inflation var bara möjliga om landets produktionskapacitet ökade. 
Följaktligen låg häri kärnan till eventuellt sammanfallande intressen mellan å 
ena sidan företagarna och deras organisationer och arbetarna och deras organi-
sationer å den andra, om rationaliserad produktion, effektivitet och tillväxt. I 
denna inflationsproblematik låg också grunden till arbetarrörelsens krav på 
ökad industriell demokrati under efterkrigsåren: för att de fackliga löneansprå-
ken skulle kunna gå i takt med produktionsstegringarna krävdes insikt i företa-

––––––––– 
23 Lundqvist, Arbetsgivarpolitik under full sysselsättning, 2000, s 80–87; Peter A Swenson, Capitalists 

against Markets. The Making of Labor Markets and Welfare States in the United States and Sweden, 
2002, s 10, 15, 29ff, 121ff. 
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gens ekonomi.24 Jag menar att denna inflationsproblematik i anknytning till 
den fackliga lönepolitiken måste beaktas i en studie om parternas inställning 
till aktiv arbetskraftsrekrytering i andra länder. 

––––––––– 

På lokal nivå fokuserar jag Svenska Stålpressnings AB i Olofström (SSAB) 
och Metalls avdelning 106. Undersökningen är en arbetsplatsstudie i vid be-
märkelse. Den berör inte bara arbetet och de sociala relationerna innanför fa-
briksportarna utan även hur dessa relationer, med koppling till arbetet, manife-
sterades utanför grindarna. Arbetsliv och samhällsliv hade många berörings-
punkter i en industri och bruksort som Olofström. Företagsledningen var invol-
verad i kommunalpolitiken, på bostadsmarknaden och i viss mån även i det lo-
kala föreningslivet; den var med andra ord en central aktör i den lokala politis-
ka ekonomin. 

Så fort den fem månader långa och upprivande Verkstadskonflikten var 
över sensommaren 1945 började SSAB:s ledning rekrytera ester bland de flyk-
tingar som kommit till Sverige under den föregående hösten. Mellan 1945 och 
1947 anställdes flera hundra stycken. 1950 fortsatte företagsledningen att re-
krytera ester genom att värva ett hundratal direkt i västtyska flyktingläger. 
Tidsmässigt inleds därför studien 1945 när de första esterna anställdes vid 
SSAB och avslutas 1952 när de sista esterna som rekryterades på kontinenten 
anlänt till Olofström. Under 1952 mattades också konjunkturen med följden att 
den stora efterfrågan på arbetskraft tillfälligt dämpades.25 

Olofström var vid andra världskrigets slut ett litet samhälle. När en invand-
rargrupp bestående av flera hundra individer bosatte sig där och började arbeta 
torde de sociala relationerna i orten och på arbetsplatsen ha påverkats påtagligt. 
Jag menar att esterna blev en part i relationen mellan arbete och kapital och 
att det uppstod nya sociala relationer mellan det etniskt svenska arbetarkollek-
tivet och de nyanlända arbetarna från Estland. Det är bland annat dessa rela-
tioner som analyseras i den här avhandlingen. 

För att kunna undersöka mötena mellan den lokala Metallavdelningens tidi-
gare medlemmar, den enskilda arbetsgivaren och de invandrade manliga och 
kvinnliga arbetarna utifrån ett lokalt perspektiv krävs att fler parter dras in i 
analysen och att relationerna betraktas i ett vidare samhällshistoriskt perspek-
tiv. VF, Metall på förbundsnivå och staten, i form av de svenska arbetsmark-
nadsmyndigheterna, är sådana parter som ingår i analysen. Vad jag framförallt 
tar fasta på i det samhällshistoriska perspektivet är det komplexa samspelet 
mellan strukturer, aktörer och händelser i ett processperspektiv, där relationer 
mellan sociologiskt urskiljbara kategorier fokuseras. Enskilda händelser kan 
inte analyseras avskilt från samhällsstrukturerna, liksom studier av strukturer 

24 Lars Ekdahl, Mot en tredje väg. En biografi över Rudolf Meidner. 1. Tysk flykting och svensk modell, 
2001, s 248, 356, 146f, 150, 195, 210f, 243ff, 278, 285, 309, 314, 325. 

25 Under 1952 permitterades till och med 4 500 verkstadsarbetare och den svenska järn- och metall-
branschen förlorade en dryg tredjedel av exportvolymen. Se kap. 3 i denna avhandling; Lundqvist, 
Arbetsgivarpolitik under full sysselsättning, 2000, s 45. 
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utan människor och händelser inte är samhällshistoria.26 Därför är det viktigt att 
placera in studien i den samtida politiska och ekonomiska kontexten. 

 

Konflikt och samförstånd 
Det sena 1940-talet och tidiga 1950-talet var för svenskt vidkommande en 
samhällspolitisk brytningstid. Efterkrigsperioden började med den största ar-
betsmarknadskonflikten sedan Storkonflikten 1909, när metallarbetarna gick ut 
i en fem månader lång strejk sommaren 1945.27 På den politiska arenan inled-
des efterkrigstiden med skarpa ideologiska och dagspolitiska motsättningar 
kring den socialdemokratiska arbetarrörelsens planhushållningsideal. Efter den 
långa och konfliktfyllda valrörelsen inför 1948 års val till riksdagens andra 
kammare mildrades dock samhällsklimatet betydligt. Perioden från 1945 till 
1952 inrymmer således en övergång från konflikter på arbetsmarknaden och i 
den nationella politiken till ett ökat samförstånd mellan arbetsmarknadens par-
ter och riksdagspartierna. Under 1940-talets andra hälft utmanades och ifråga-
sattes traditionella maktförhållanden i det svenska samhället öppet, vilket så 
småningom mynnade ut i att den svenska arbetsmarknadsmodellen tog allt tyd-
ligare form.28 På internationell nivå var detta perioden då andra världskrigets 
allianser bröts upp och ersattes av kallt krig mellan de nya supermakterna USA 
och Sovjetunionen (Sovjet). Även när det gäller kalla kriget var 1948 ett hän-
delserikt år, med till exempel Pragkuppen och Berlinblockaden. Sådana storpo-
litiska händelser på den internationella scenen fick återverkningar i den svenska 
inrikespolitiken och på arbetsmarknaden. 

––––––––– 

Krisuppgörelse och Saltsjöbadsavtal 
De klassöverskridande samförståndssträvandena efter 1948 var inte nya, utan 
de hade sina rötter i 1930-talet och sin bakgrund i 1920-talets skyhöga arbets-

26 För en argumentering för ett samhällshistoriskt perspektiv, se Eric Hobsbawm, ”Från socialhistoria 
till samhällets historia”, 2001. Hobsbawms artikel, som ursprungligen publicerades i början av 1970-
talet, kan utifrån ett nutida betraktelsesätt sägas vara behäftad med vissa brister. Den är till exempel 
både genus- och etnicitetsblind. Många skulle idag förmodligen också tycka att Hobsbawm gav ut-
tryck för en tämligen naiv kunskapsrealism när han påpekade att historia bör handla om ”vad som 
faktiskt hände” (s 96). Att göra sanna verklighetsbeskrivningar är emellertid långt ifrån det primära i 
hans argumentation, om det nu över huvud taget var det han menade. Se även Lars Olsson, Då barn 
var lönsamma. Om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några svenska indu-
strier under 1800-talet och början av 1900-talet, 1999 [1980], s 9ff; ibid, ”Från socialhistoria till 
samhällshistoria. Arbetarhistorisk forskning”, 1987. 

27 1909 års konflikt har något missvisande benämnts Storstrejken. Storkonflikt är en mer rättvisande 
benämning eftersom den startade med en lockout från SAF:s sida varpå LO svarade med strejk. 
Verkstadskonflikten 1945 diskuteras närmare i kap. 4 i denna avhandling, med särskilt fokus på rela-
tionen mellan arbetare och arbetsgivare i Olofström. 

28 Om 1940-talets andra hälft som ett samhällshistoriskt brytningsskede, jfr även Ekdahl, Mot en tredje 
väg, 2001, s 128, 158, 163, 328f. 
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löshet och oroliga arbetsmarknad med ständigt återkommande strejker och 
lockouter. Krisuppgörelsen 1933 och Saltsjöbadsavtalet 1938 brukar lyftas 
fram som epokgörande överenskommelser med stor betydelse för relationerna 
mellan arbete, kapital och stat och framväxten av den svenska modellen. 

Med socialdemokraternas valseger 1932 och genom uppgörelsen 1933 mel-
lan SAP, Bondeförbundet och några frisinnade politiker förändrades styrkeför-
hållandena i riksdagen. SAP-regeringen skaffade sig en bred parlamentarisk 
bas för att driva sin arbetslöshetspolitik, i utbyte mot eftergifter inom jord-
brukspolitiken. Efter 1936 års riksdagsval försäkrades riksdagsmajoriteten för 
kompromisspolitiken genom en koalitionsregering mellan SAP och Bondeför-
bundet. Som ekonomhistorikern Lars Ekdahl uttrycker det hotades den fackliga 
rörelsen i och med socialdemokratins stärkta ställning inte längre av ”en fient-
lig statsmakt och en utpräglad klasslagstiftning”.29 

Historikern Hans Dahlqvist, som analyserar SAF:s ideologiska grundvalar 
under 1900-talets första hälft, hävdar att det var maktförskjutningen i samhället 
som låg bakom arbetsgivarnas nya samförståndssträvanden under 1930-talet. 
SAF:s ledning började nämligen vid denna tidpunkt formulera allt tydligare 
krav på att arbetsgivarnas och arbetarnas organisationer skulle få sköta sina 
mellanhavanden själva utan statens inblandning. Detta stod i bjärt kontrast till 
arbetsgivarnas vänliga inställning till arbetsmarknadslagstiftning tidigare under 
1900-talet, då borgerligheten innehaft regeringsmakten. Vid sidan av denna 
maktpolitiska bakgrund till samförståndet mellan arbetsmarknadens parter pe-
kar Dahlqvist vidare på att SAF hade försvagats relativt gentemot LO. Från och 
med 1922 representerade LO:s medlemsförbund fler arbetare än SAF:s deläga-
re och denna klyfta växte under hela mellankrigsperioden, vilket försvagade 
lockoutvapnets verkan. Dahlqvist konkluderar därmed övertygande att så länge 

 
SAF:s egen styrka medgivit det, hade det varit föreningens strategi att möta 
arbetarrörelsen med strid på en ständigt konfliktfylld arbetsmarknad. När 
förhållandena ändrades, ändrades också arbetsgivarnas strategi.30 

 
Med SAP vid regeringsrodret eftersträvade alltså arbetsgivarna en arbetsmark-
nad som i möjligaste mån stod fri från statlig inblandning. En sådan arbetsdel-
ning mellan arbete, kapital och stat förespråkades också av LO. Efter två års 
förhandlingar undertecknades ett huvudavtal mellan LO och SAF i Saltsjöba-
den 1938, som satte ramarna för förhandlingsordningen på arbetsmarknaden 
och i praktiken definierade ansvarsfördelningen mellan arbetsmarknadens par-
ter och staten. Huvudpoängen var att staten skulle ansvara för arbetslöshetsbe-
kämpning och övergripande arbetsmarknadspolitik, men hålla sig borta från 
––––––––– 
29 Lars Ekdahl & Lars Olsson, Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling, 2002, 

s 66f, 80ff (citat 84f); se även Ekdahl, Mot en tredje väg, 2001, s 122. 
30 Hans Dahlqvist, Fri att konkurrera, skyldig att producera. En ideologikritisk granskning av SAF 

1902–1948, 2003, s 126ff, 98, 206, 134 (citat), se även 143f. 
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vad som benämndes ”parternas inre angelägenheter”. Ekonomhistorikerna An-
ders L Johansson och Lars Magnusson skriver lite tillspetsat att gränsen gick 
”vid fabriksgrindarna”. Innanför grindarna ”gällde parternas frivilliga avtalspo-
litik, medan staten utanför dessa skötte hela den ekonomiska politiken”. Hu-
vudavtalet 1938, som tillkom inte minst av konflikttrötthet för att stärka arbets-
freden och motarbeta 1920-talets ständiga konflikter, följdes under 1940-talet 
av flera andra avtal i samma anda. 1942 undertecknades ett avtal om arbetar-
skydd, 1944 om lärlingsutbildning, 1946 om företagsnämnder och 1948 om ra-
tionaliserings- och tidsstudier.31 

I likhet med Dahlqvist understryker Johansson och Magnusson att den så 
kallade Saltsjöbadsandan hade sin grund i de reella maktförhållandena i sam-
hället. SAF hamnade ofta ”i något av en utpressningssituation”, hävdar de båda 
sistnämnda författarna. Om inte SAF gick med på LO:s krav eller lyckades 
kompromissa hade LO alltid möjligheten att vända sig till regeringen för att få 
igenom sina krav lagstiftningsvägen: 

 
De många åren av frivilliga Saltsjöbadsöverenskommelser mellan parterna 
har således mera att göra med att alternativet förskräckte än att det var ett ut-
tryck för någon djupare ’samförståndsanda’ eller ’Saltsjöbadsanda’ mellan 
LO och SAF.32 

 
Att de grundläggande motsättningarna om hur det svenska samhället skulle ut-
formas fanns kvar mellan å ena sidan arbetsgivarnas organisationer och de bor-
gerliga partierna och arbetarnas organisationer och partier å den andra visade 
sig tydligt under de första efterkrigsåren. Arbetskraftsinvandringen till Sverige 
började ta fart under en period som samhällspolitiskt präglades av heta strider 
kring arbetarrörelsens planhushållningsideologi. 

Planhushållningsdebatt och 1948 års riksdagsval 
Sedan den socialdemokratiska arbetarrörelsen övergett den deterministiska, 
marxistiska ödestron om det kapitalistiska systemets inneboende undergångs-
mekanismer och utmönstrat utsugningsretoriken och klasskampsbegreppet kom 
mycket av den svenska politiska debatten att kretsa kring den planhushåll-
ningsideologi som SAP och LO istället kom att företräda. För ledande social-
demokrater stod det klart under tidigt 1930-tal att fattigdomen i landet inte en-
bart kunde utrotas genom radikal fördelningspolitik. Därtill krävdes produk-
tionsökning och en större kaka att fördela. Det hävdades att staten borde träda 
in som ägare i vissa branscher, men över huvud taget ”i en planmässig hushåll-

––––––––– 
31 Anders L Johansson & Lars Magnusson, LO andra halvseklet. Fackföreningsrörelsen och samhället, 

1998, s 17f (citat 18); se även Ekdahl, Mot en tredje väg, 2001, s 128; Ekdahl & Olsson, Klass i rö-
relse, 2002, s 83f. 

32 Johansson & Magnusson, LO andra halvseklet, 1998, s 20. 
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ning” sörja för ”rationellast möjliga drift”. Mycket inspiration hämtades från 
den engelske ekonomen John Maynard Keynes och dennes krisbekämpningste-
orier där den aktiva staten ställdes i centrum. Det var de svenska socialdemo-
kraternas fulla övertygelse att produktionen skulle kunna ordnas mer effektivt 
med ett ökat statligt inflytande över samhällsekonomin och genom en mer 
långsiktig planering. Näringslivet betraktades som en nationell resurs som skul-
le stå till det svenska samhällets tjänst. Vad som ansågs vara samhällsintresset 
skulle alltid gå före det privata vinstintresset. Planhushållningsideologin inne-
bar därmed aldrig någon allmän socialisering. Det vara bara när någon del av 
näringslivet ansågs kunna fungera effektivare i statlig ägo än i privata händer 
som förstatligande skulle komma ifråga. Rationalitet och pragmatik var vägle-
dande principer. Planhushållningsideologins kärna var att ”det kapitalistiska sy-
stemet inte skulle förstöras utan förbättras, reformeras och effektiviseras”.33 

Med den socialdemokratiska regeringens ambitioner att aktivt bekämpa ar-
betslösheten under 1930-talet intog fackföreningsrörelsen en i allmänhet positiv 
inställning till rationaliseringar och teknikförbättringar. Sambandet blev tydligt 
mellan ekonomisk tillväxt, potentiella välfärdsreformer och därmed höjd mate-
riell levnadsstandard för fackförbundens medlemmar, samtidigt som koppling-
en mellan effektiviserad drift och färre arbetstillfällen försvagades. Med de 
stärkta kraven på en planerad ekonomi, i enlighet med planhushållningsideolo-
gin, följde inte desto mindre en strävan ”efter ökad kontroll över den industriel-
la utvecklingen och en vidgad insyn i företagen”, från både de fackliga organi-
sationernas och statens sida. En sammanhållen målsättning började ta form un-
der 1940-talet, skriver Lars Ekdahl, 

 
där de anställda skulle uppnå ett reellt inflytande i företagen, där de fackliga 
organisationerna, eventuellt i samarbete med stat och industri, skulle med-
verka till branschrationaliseringar, och där staten och arbetsmarknadens par-
ter skulle utöva en effektiviserande kontroll över den industriella utveck-
lingen.34   

 
––––––––– 
33 Leif Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 75ff, 35 (citat), 224ff, 446 (citat), se även 249, 513; 

Ekdahl, Mot en tredje väg, 2001, s 10, 65ff, 100ff, 174, 179f, 190ff, 198, 206; Dahlqvist, Fri att kon-
kurrera, skyldig att producera, 2003, s 123f. Ekdahl benämner den socialdemokratiska arbetarrörel-
sens ideologi funktionssocialism. I enlighet med denna hävdades att en långtgående samhällsföränd-
ring var möjlig utan angrepp på den privata äganderätten. De maktbefogenheter som kom ur den pri-
vata äganderätten skulle istället urholkas genom arbetarinflytande i företagen grundat på arbetets rätt. 
”Ett ökat statligt och fackligt inflytande över förhållandena i arbetslivet och samhällsutvecklingen 
skulle i sin tur skapa förutsättningar för en ekonomisk tillväxt som gav utrymme för en mer omfat-
tande välfärdsstat.” Se dens, ”För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. Metall i 
politiken 1957–1981”, 2008, s 713ff, 830, 834, 840, (citat 714f). 

34 Ekdahl, Mot en tredje väg, 2001, s 138. Inflytandet över den industriella utvecklingen skulle vinnas, 
var det tänkt, genom en trenivåstrategi. Ett förslag var att ett centralt produktionsråd skulle inrättas på 
SAF-LO nivå, branschråd på förbundsnivå och företagsnämnder på företagsnivå. Detta omfattande 
förslag till industriell demokrati mötte dock starkt företagarmotstånd (se 194f, 197). 
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Statsvetaren Leif Lewin analyserar denna socialdemokratiska ideologi och den 
borgerliga motpropagandan noggrant i sin avhandling Planhushållningsdebat-
ten. Han visar hur de borgerliga partierna och näringslivets organisationer un-
der 1930-talet greps av en ”socialiseringsskräck, som tog sig uttryck i en strid 
ström av ledare, artiklar och broschyrer”, där det livligt propagerades mot 
SAP:s förmodade avsikter att förstatliga hela det svenska näringslivet. ”Plan-
hushållningens politik”, hävdar Lewin vidare, ”drog upp en obönhörlig skilje-
linje mellan socialism och liberalism, mellan regering och opposition”.35 

Krigsutbrottet 1939 pressade likväl fram ett samarbete över partilinjerna 
och den extraordinära situation som kriget utgjorde framtvingade planhushåll-
ningsåtgärder för att klara den akuta folkförsörjningen. Sveriges ekonomi re-
glerades genom lönestopp, priskontroll, ransoneringssystem, handelsregleringar 
och statlig dirigering i en rad andra hänseenden.36 

Med det nalkande krigsslutet befarade socialdemokraterna en efterkrigsde-
pression, liknande den som hade följt i första världskrigets spår. Titeln på Gun-
nar Myrdals bok Varning för fredsoptimism från 1944 andades exempelvis 
denna misstro inför framtiden. I Myrdals framtidsvision stod världen inför ”en 
tid av djupaste oro, ekonomiska kriser och politiska skakningar”. Han menade 
att alla borde vara nöjda om ”det som kommer efter Hitlertysklands fall är litet 
bättre än krig”.37 Det antogs att efterkrigsutvecklingen skulle genomgå tre sta-
dier: Det omedelbara krigsslutet skulle leda till stagnation. Därefter skulle en 
starkare återuppbyggnadskonjunktur vidta, men slutligen skulle konjunkturen 
ändå mynna ut i en allvarlig depression. Näringslivets män och borgerliga poli-
tiker hade dock en annan förväntanshorisont och var mer optimistiska inför 
framtiden. De fruktade främst att krigets regleringar skulle permanentas.38 Des-
sa meningsskiljaktigheter om den framtida ekonomiska utvecklingen är mycket 
viktiga att ha i åtanke när parternas inställning till rekrytering av arbetskraft ut-
omlands analyseras i denna avhandling. Särskilt den skisserade trestegsutveck-
lingen måste beaktas. Utifrån den kunde ju inte den omedelbart heta efterkrigs-
konjunkturen tas till intäkt för att den fulla sysselsättningen skulle bestå i ett 
längre framtidsperspektiv.  

Under de sista krigsåren tillsattes ett flertal utredningar och undersökningar 
utifrån de av socialdemokraterna förväntade efterkrigsproblemen. Delvis som 
en tänkt ekonomisk buffert utarbetades också ett omfattande handelsavtal med 
Sovjet, den så kallade rysskrediten.39 Stor betydelse hade Planeringskommis-
sionen, som från och med 1944 arbetade under den blivande handelsministern 

––––––––– 
35 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 132, 145 (citat). 
36 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 175f, 200, se även 178, 181, 185. 
37 Gunnar Myrdal, Varning för fredsoptimism, 1944, s 15. 
38 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 246, 201ff, 198ff; se även Ekdahl, Mot en tredje väg, 

2001, s 127, 129. 
39 Handelsavtalet med Sovjet analyseras av Birgit Karlsson, Handelspolitik eller politisk handling. Sve-

riges handel med öststaterna 1946–1952, 1992. 
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Myrdals ledning. Denna förespråkade aktiv och expansiv statlig ekonomisk po-
litik i keynesiansk anda för att möta den förmodade konjunkturnedgången. Ar-
betarrörelsens efterkrigsprogram som presenterades på SAP:s partikongress 
tillsammans med ett nytt partiprogram 1944 fick lika stor betydelse. De 27 
punkterna i programmet präglades i högsta grad av planhushållningsideologin 
och när en rent socialdemokratisk ministär efterträdde samlingsregeringen den 
31 juli 1945 användes programmet som regeringsförklaring.40 

Lewin hävdar att SAP:s efterkrigsprogram utgjorde ”det i särklass domine-
rande inrikespolitiska debattämnet” mellan 1945 och 1948. Den borgerliga 
motpropagandan blev både hätsk och intensiv och stundtals även synnerligen 
onyanserad. Med stöd i den österrikiske ekonomen F A Hayeks välspridda bok 
Vägen till träldom utmålades planhushållningen som totalitär ”tvångshushåll-
ning”. I den borgerliga pressen drogs paralleller än till nazisternas Tyskland än 
till det kommunistiska Sovjet. Med SAP:s (och kommunisternas) starka valre-
sultat 1944 fruktade många borgerliga – i likhet med 1930-talets ”socialise-
ringsskräck” – att ett förstatligande av näringslivet stod för dörren. I juli 1945 
författade statsminister Per-Albin Hansson ett öppet brev till SAF-direktören 
Gustav Söderlund, vari det sedermera välkända uttrycket planhushållningsmot-
stånd (PHM) myntades som beteckning på borgerlighetens motpropaganda.41 I 
november 1946 presenterade därtill 1945 års skatteberedning, under socialde-
mokraten Ernst Wigforss ordförandeskap, sina förslag. Dessa innebar skärpt fö-
retagsbeskattning och höjd förmögenhets- och kvarlåtenskapsskatt, varpå de 
borgerliga partierna och den borgerliga pressen satte sig i bestämt motvärn. En-
ligt statsvetaren Nils Elvander dominerade skatteförslaget landets ledarsidor i 
en intensiv debatt under 1947 års första hälft.42 Generellt var PHM särskilt 
starkt och ekonomiskt understött inom det samarbetsorgan som kallades Direk-
törsklubben. Detta var en mäktig sammanslutning av cheferna för de största 
exportföretagen inom den i denna avhandling fokuserade verkstadsindustrin: 
ASEA, Electrolux, L M Ericsson, Separator, SKF och AGA.43  

De politiska striderna om hur det efterkrigstida samhället skulle utformas 
kom hur som helst inte att leda till några radikala förstatliganden eller till något 
större statligt inflytande över landets näringsliv. Arbetarrörelsens ekonomiska 
profetior slog som bekant fel. Det privata näringslivet blomstrade som aldrig 
förr och arbetslöshetsgisslet övergick i sin motsats. I denna tillväxtekonomi 
––––––––– 
40 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 245f, 215f, 229, 262; Ekdahl, Mot en tredje väg, 2001, 

s 141ff, 189. 
41 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 263 (citat), 289f, 267, 265, 310f, 296, 321. 
42 Nils Elvander, Svensk skattepolitik 1945–1970. En studie i partiers och organisationers funktioner, 

1972, s 37; se även Niklas Stenlås, Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över 
partipolitik och opinionsbildning 1940–1949, 1998 s 146f; Werner Schmidt, C-H Hermansson. En 
politisk biografi, 2005, s 184f, 195. 

43 Sven Anders Söderpalm, Direktörsklubben. Storindustrin i svensk politik under 1930- och 1940-
talen, 1976, s 15f, 108, 114f. Om svenska storföretagsledares betydande ekonomiska stöd till opini-
onsbildande verksamhet genom Näringslivets fond, se även Stenlås, Den inre kretsen, 1998. 
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med stor och otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft utförde företagen stora 
rationaliseringsåtgärder utan statliga propåer.44 Lewin menar därför att det från 

 
de strikta effektivitetssynpunkter, som var vägledande för socialdemokrater-
nas ideologi, tycktes det inte finnas några starka skäl – om ens några skäl 
alls – för en utvidgning av statens roll i näringslivet.45 

 
Med förväntningarna om en efterkrigsdepression i åtanke hade SAP-regeringen 
bedrivit en keynesiansk finanspolitik som syftade till att öka köpkraften i sam-
hället. I kombination med den ”överfulla” sysselsättningen och företagarnas 
tendens att bjuda över varandra för att rekrytera arbetskraft ledde sådana åtgär-
der fram emot en inflationskris 1947. Ett stort underskott i handelsbalansen fick 
därtill till följd att den svenska valutareserven i stort sett tömdes. Denna kris 
förstärkte i sin tur PHM, när de borgerliga ”satte igång den s.k. vanstyrepropa-
gandan mot regeringens sätt att sköta den ekonomiska politiken”. 1947 års 
ekonomiska kris, påpekar Lewin, ”piskade upp de politiska lidelserna till den 
upprörda stämning, i vilken 1948 års valrörelse kom att utkämpas”. Motståndet 
mot SAP:s förmenta socialiseringsiver kulminerade under detta valår.46 

En belastning för socialdemokratin var att även Sveriges kommunistiska 
parti (SKP) antog efterkrigsprogrammet som sitt eget och ville se det som en 
språngbräda mot det socialistiska samhället. I slutet av andra världskriget och 
under den första efterkrigstiden red kommunismen på en framgångsvåg i köl-
vattnet av Sovjets krigsframgångar. I riksdagsvalet 1944 fick SKP 10,3 procent 
av rösterna och en Gallupundersökning i juni 1945 visade att fler svenskar ville 
se kommunister i regeringen än det var röstberättigade som var emot detta. 
Bara några dagar innan SAP publicerade efterkrigsprogrammet tog kommunis-
terna därtill makten i Sveriges största fackföreningsavdelning, Metallettan i 
Stockholm.47 

Den kommunistiska framgångsvågen strandade emellertid abrupt emot det 
uppblossade kalla kriget. I Fultontalet 1946 myntade Winston Churchill be-
greppet järnridå och genom framförallt Pragkuppen 1948 och Berlinblockaden 
1948–1949 fördjupades de internationella motsättningarna. Historikern Werner 
Schmidt beskriver en ”antikommunistisk hysteri” som grep stora delar av det 
svenska samhället under denna tid.48 

Dessa storpolitiska händelser på världsscenen bidrog alltså till att den in-
hemska opinionen i Sverige försköts åt höger. Lars Olsson hävdar att borger-

––––––––– 
44 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 329, 347, 332. 
45 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 332. 
46 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 341ff (citat 341, 343). Arbetsgivarnas samverkans- och 

lojalitetsproblem i den fulla sysselsättningen analyseras närmare i kap. 3 i denna avhandling. 
47 Schmidt, C-H Hermansson, 2005, s 154ff, 302, 157, 210; Ekdahl, Mot en tredje väg, 2001, s 178, 

184. 
48 Schmidt, C-H Hermansson, 2005, s 190, 203. 
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lighetens planhushållningsmotstånd kopplades till det kalla kriget genom att ef-
terkrigsprogrammets innehåll målades ut som ett steg mot öststatssocialism.49 
Schmidt poängterar att Folkpartitidningen Dagens Nyheter, och i synnerhet 
dess chefredaktör Herbert Tingsten, hade en central roll i underbyggandet av 
denna antikommunism. Propagandan riktade sig dock inte enbart mot kommu-
nister, utan i Tingstens retorik brännmärktes också socialdemokrater på väns-
terkanten som ”halvkommunister”.50 I PHM utmålades således socialdemokra-
ter och kommunister som två sidor av samma mynt. 

De borgerliga partierna och näringslivets organisationer misslyckades likväl 
i sina föresatser att få bort SAP från regeringsmakten. Folkpartiet gick framåt i 
valet 1948, men främst på Högerns och Bondeförbundets bekostnad. SAP för-
lorade tre mandat och satt följaktligen något försvagat kvar i regeringsställning. 
Den massiva PHM, ”vanstyrepropagandan” och SAP:s relativa tillbakagång i 
valet ledde likväl ändå till en ideologisk reträtt, skriver Lewin; de ”i valslaget 
hejdade socialistledarna” förde socialiseringsfrågan ”ur stridslinjen”.51 

Lewins slutsats problematiseras dock till viss del av Ekdahl, som tydligare 
påtalar en konfliktlinje mellan arbetarrörelsens fackliga och politiska grenar 
ifråga om realiserandet av efterkrigsprogrammet. Han tydliggör en spänning 
mellan dem som ville fortsätta i förkrigstidens samförståndsspår och dem som 
önskade realisera de 27 punkterna i en djupare bemärkelse och i konflikt med 
arbetsgivarnas organisationer. SAP:s och LO:s gemensamma front för ett ut-
manande av traditionella maktförhållanden i samhället ”underminerades suc-
cessivt”, dels i takt med det kompakta motståndet, dels eftersom industrin ändå 
gick för högtryck. Mer än Lewin, som sätter PHM och valet 1948 i fokus, pe-
kar Ekdahl på en maktförskjutning inom arbetarrörelsen till partiets fördel. In-
för 1948 års val proklamerade till exempel statsminister Tage Erlander att 1944 
års program i allt väsentligt redan var genomfört, medan fackföreningsrörelsen 
försökte uppmärksamma partiet på att ”de mer långsyftande delarna av efter-
krigsprogrammet hade blivit döda bokstäver”. Därför menar Ekdahl att borger-
lighetens kritik mot socialdemokratins socialiseringssträvanden var ”senkom-
men”: långt före ”1948 års valrörelse tog fart hade socialdemokraterna övergi-
vit de idéer och förslag som kunde skänka viss realism” åt borgerlighetens häf-
tiga kritik.52 Något förstatligande av det svenska näringslivet stod alltså i reali-
teten aldrig för dörren under de första efterkrigsåren, även om de regerande so-
cialdemokraterna strävade inpå valet 1948 efter att reglera och planera sam-
hällsutvecklingen långsiktigt i enlighet med planhushållningsideologin. 

––––––––– 
49 Lars Olsson, Gamla typer och nya produktionsförhållanden. Om rationalisering och medbestäm-

mande, åldrande och solidaritet bland typografer i Sverige från slutet av 1800-talet till omkring 
1960, 1986, s 196f. 

50 Schmidt, C-H Hermansson, 2005, s 206. 
51 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 346f (citat 347). 
52 Ekdahl, Mot en tredje väg, 2001, citat s 331, 215, 335, se även 164f, 214f, 331ff, 345. 
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1947 års ekonomiska kris spelade också en viktig roll för maktförskjutning-
en inom arbetarrörelsen. Krisen i det närmaste nödvändiggjorde ett blocköver-
skridande partipolitiskt samarbete och samtal mellan regeringen och näringsli-
vets organisationer om stabiliseringsåtgärder. Direkt efter valet 1948 vidtog 
därför SAP ”åtgärder för att förbättra det spända förhållandet till näringslivet”, 
påpekar Lewin, som vidare framhåller att dessa åtgärder ”utföll väl”. Parterna 
närmade sig varandra och stabiliseringspolitiken 1948–1949 slog väl ut. Infla-
tionen dämpades och höll sig på en stabil nivå i alla fall fram till att Koreakri-
get bröt ut 1950. Förhandlingar som inletts redan efter valet 1948 mellan SAP 
och Bondeförbundet återupptogs och en ny koalitionsregering ingicks 1951.53 
Ett uttryck för det nyvunna samförståndet mellan regeringen och näringslivet 
var Samarbetsorganet för export- och produktionsökning (Torsdagsklubben), 
med socialdemokraten Per Edvin Sköld som ordförande. I detta organ började 
representanter för regering, näringsliv och förvaltning regelbundet träffas för 
att diskutera olika ekonomiska spörsmål.54 

Däremot medförde stabiliseringspolitiken än mer spänningar mellan LO och 
SAP. Starka krav ställdes från regeringen mot fackföreningsrörelsen på åter-
hållsamhet i lönekraven för att dämpa inflationstrycket. I den fulla sysselsätt-
ningen klämdes de fackliga organisationerna mellan kraven från SAP-
regeringen och kraven från medlemmarna som önskade att den stärkta förhand-
lingspositionen skulle tillvaratas för lönelyft. 1948 och 1949 prolongerades lö-
neavtalen som ekonomiska stabiliseringsåtgärder, vilket uppfattades som ett 
stort misslyckande inom LO.55 

Mitt i denna kraftmätning om hur det framtida svenska samhället skulle ge-
staltas tog rekryteringen av utländsk arbetskraft fart. Invandringen blev därmed 
en fråga som hamnade mitt i spänningsfältet mellan de möjligheter och pro-
blem som den nyvunna fulla sysselsättningen innebar för både arbetsgivarna 
och arbetarparten. 

 

Arbetsmarknadens parter, staten och invandringen till 
Sverige 
Utifrån avhandlingens övergripande syfte är tidigare forskning som berör ar-
betsmarknadsrelationer i anknytning till invandring nödvändig att diskutera och 
knyta an till. Särskilt väsentlig är tidigare forskning om arbetskraftsrekrytering 
till Sverige och möten mellan arbetande människor från olika länder under den 
analyserade tidsperioden. Undersökningar om ester på den svenska arbets-
marknaden är allra mest betydelsefulla. Den svenska invandringspolitiken och 

––––––––– 
53 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 357f (citat 358). 
54 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 360, se även 383f. 
55 Ekdahl, Mot en tredje väg, 2001, s 325, 276, 282f. 
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detta politikområdes nära koppling till arbetsmarknadspolitiken har emellertid 
vuxit fram över tid. Inte heller uppkom företagares, fackliga organisationers el-
ler arbetsmarknadsmyndigheters syn på arbetskraftsinvandring efter 1945 ur ett 
historiskt vakuum, utan de påverkades i högsta grad av tidigare erfarenheter 
och traderade berättelser. Därför är forskning som berör invandring och ar-
betsmarknadsrelationer ur ett djupare historiskt perspektiv också av vikt att ta 
hänsyn till. Utifrån denna forskning urskiljer jag sedan avhandlingens precisa, 
empiriska frågeställningar. 

Arbetsmarknadsprotektionism och rasbiologi 
Mellankrigstidens svenska invandringspolitik byggde på främlingsfientlighet 
och arbetsmarknadsprotektionism. Historikern Sverker Oredsson preciserar den 
starka invandringsrädsla som han menar fanns i alla samhällsskikt under hela 
1900-talets första hälft; dels fanns det en offentlig fruktan för invandrares even-
tuella relationer till tänkbart fientliga stater (det vill säga Ryssland) eller för att 
de skulle bära på samhällsomstörtande idéer, dels fanns det en mer allmän räds-
la för att villkoren för den inhemska befolkningen skulle försämras på arbets- 
och bostadsmarknaden och för att det svenska ”folkmaterialet” skulle degenere-
ras genom invandring.56 

Ett av huvudmålen med den restriktiva utlänningslag som antogs 1927 sa-
des vara att ”bevara den inhemska arbetsmarknaden åt inhemsk arbetskraft”. 
Arbetstillstånd skulle enbart utfärdas till invandrare med speciella yrkeskvalifi-
kationer eller till yrken där efterfrågan på arbetskraft var särskilt stor. Därut-
över motiverades den restriktiva lagen utifrån rasbiologiska argument.57 Oreds-
son hävdar till och med – utan att göra eller hänvisa till någon komparativ stu-
die – att rastänkandet under 1920-talet synes ”ha varit ovanligt stort i Sverige”. 
Världens första rasbiologiska institut öppnade i Sverige 1921, det fanns starka 
röster som förespråkade genomgripande steriliseringslagar och i propositionen 
till 1927 års lag framhölls att värdet ”av att vårt lands befolkning är av en en-
hetlig ras kan knappast överskattas”. Det svenska folket uppfattades som en del 
av den nordiska eller germanska rasen, världens främsta, och denna skulle inte 
få uppblandas genom inflyttning av främmande folkelement.58 

Medan Oredsson i politiskt hänseende särskilt framhåller främlingsfientlig-
heten inom Högern och Bondeförbundet och socialt bland akademiker och 
småföretagare,59 analyserar historikern Håkan Blomqvist nationalismen och ra-
sismen inom den tidiga svenska arbetarrörelsen. Vid arbetarinternationalismens 
sida har det sedan det socialdemokratiska partiets tillkomst funnits en nationell 
––––––––– 
56 Oredsson, Svensk rädsla, 2001, s 14; se även Tomas Hammar, Sverige åt svenskarna. Invandrings-

politik, utlänningskontroll och asylrätt 1900–1932, 1964. 
57 Den svenska invandringspolitikens framväxt analyseras av Nelhans, Utlänningen på arbetsmarkna-

den, 1973, här refereras s 31ff (citat 33). 
58 Oredsson, Svensk rädsla, 2001, s 160–173, 225, (citat 172, citat från 1927 års proposition 170). 
59 Oredsson, Svensk rädsla, 2001, s 210–223, 225f. 
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och patriotisk retorik och praktik. Blomqvist visar hur den socialistiska agita-
tionen innehöll tydliga föreställningar om det nationellt säregna. Arbetarrörel-
sen strävade efter att erövra nationen från borgerligheten för att fylla nations-
begreppet med rörelsens egna ideal och visioner. Enligt de framträdande soci-
aldemokrater som citeras och refereras av Blomqvist var ”nationen Sverige lika 
med folket och folkets ryggrad i sin tur lika med arbetarklassen och bönderna”. 
För socialdemokratin handlade det om att hävda sig som folkets företrädare, 
och om folket var svenskt var arbetarrörelsen också tvungen att vara det.60 Det-
ta är väsentligt att ha i åtanke när efterkrigstidens invandring skall analyseras. 
Om arbetarrörelsen var svensk, var då medlemmarna i rörelsen också tvungna 
att vara det för att bli fullvärdigt inkluderade? 

––––––––– 

Vidare framhåller Blomqvist att det inte är någon svårighet att i SAP:s agi-
tationsmaterial ”finna formuleringar som uttrycker den allmänna utvecklingslä-
rans hierarki mellan folk och människoraser”. I förlängningen kunde nationa-
lismen och rasismen riktas mot invandrare, som till exempel när arbetarrörel-
sens organisationer protesterade mot den så kallade galizierimporten till det 
sydsvenska jordbruket före första världskriget. Då kunde agitationen ”riktas 
mot ’betkungarnas’ landsförrädiska import av lägre stående folk”.61 

Å andra sidan pekar Blomqvist också på socialdemokratiskt motstånd under 
sent 1920-tal och 1930-tal, mot antisemitism och avståndstagande från rasar-
gumentationen i 1927 års lagstiftning. Inom arbetarrörelsen nyanserades rasfrå-
gan efter att det tyska nazistpartiet erövrat tolkningsföreträdet och misskredite-
rat den. Likväl utmönstrades den inte helt, och idén om rasernas olikhet hade i 
kombination med vad författaren benämner ”den socialistiska vithetens etno-
centriska idéer inom socialdemokratin”, betydelse för invandringsrestriktioner-
na.62 Det rasistiska arvet från mellankrigstiden utgör således en viktig bakgrund 
till andra världskrigets flyktingpolitik. Med Mikael Byströms och Karin Kvist 
Geverts problematiseringar av kriget som brytpunkt när det gäller föreställ-
ningar om och attityder till invandare bör också linjerna dras framåt i tid mot 
den tidiga efterkrigstiden, även om de föreställda raskaraktärerna då oftast om-
formulerats till etniska skillnader. 

”Galizierimporten” decenniet före första världskriget är annars, var för sig, 
främst studerad av statsvetaren Tomas Hammar och av Lars Olsson. De rekry-
terade arbetarna (flest kvinnor) från Polen och dubbelmonarkin Österrike-
Ungern anställdes i första hand vid det sydsvenska jordbruket, för säsongsarbe-
te på betfälten. Hammar hävdar att de så kallade galizierna bland annat rekryte-

60 Håkan Blomqvist, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen, 2006, s 36f, 41, 
53, 66, 111, 128, 373, 113, 118ff, 188 (citat), 376f. 

61 Blomqvist, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen, 2006, s 148 (citat), 
210f; ibid, ”Socialdemokrati och svenskhet. Om den andra fosterländskhetens dubbla sidor”, 2006, 
s 11 (citat). 

62 Blomqvist, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen, 2006, s 379, 382f, (ci-
tat 383); ibid, ”Socialdemokrati och svenskhet”, 2006, s 17. 
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rades för att underminera den unga svenska lantarbetarrörelsen; de anställdes 
med lägre löner än svenska arbetare och de användes aktivt av arbetsgivarna 
som strejkbrytare under flera viktiga konflikter där arbetarnas föreningsrätt stod 
på spel. Enligt en undersökning av kommerskollegium år 1907, som Hammar 
refererar, hade lantbrukarna genom de invandrade arbetarna tillskansat sig ”ett 
medel att i viss mån motverka och reglera stegringen av de svenska arbetarnas 
löneanspråk”.63 Olsson vederlägger dock många av Hammars slutsatser. Sam-
bandet mellan lantarbetarnas fackliga organisering och rekryteringen av gali-
zisk arbetskraft är ytterst oklart, skriver han. Dessutom visar Olsson att bara ett 
litet antal av galizierna var strejkbrytare. Tvärtom deltog många i de svenska 
arbetarnas aktioner mot arbetsgivarna.64 

För min undersöknings vidkommande är det dock inte av särskilt stor bety-
delse huruvida galizierna verkligen var strejkbrytare eller om de på allvar un-
derminerade lantarbetarrörelsens strävanden. Det viktiga är att det existerande 
en föreställning om dessa invandrade arbetare som osolidariska lönedämpare 
och att sådana berättelser traderades inom arbetarrörelsen. Hammar konklu-
derar nämligen att rekryteringen av östeuropeisk arbetskraft vållade ”en bitter-
het” som levde kvar länge ”inom arbetsrörelsen och påverkade dess inställning 
till utländsk arbetskraft överhuvudtaget”.65 Ett utdrag från en intervju med An-
ton Persson som arbetade på SSAB i Olofström fram till sin pensionering 1951 
utgör ett tydligt exempel på sådana berättelser. Galizierna, berättar han, 

 
var fattiga och hade inte annat än trasor på sig. Det var inte bara på bruket [i 
Bromölla] som galizierna arbetade. När arbetarna på Råbelöv gick med i 
fackföreningen, vräktes de och istället tog Kennedy in galizier. 1907 de-
monstrerade 8000 personer i Kristianstad mot behandlingen av arbetarna på 
Råbelöv. De hade fått tag i en karl, som liknade Kennedy och klistrade ho-
nom full med röda blockadlappar. Kennedy själv var med i staden, och utan 
att han märkte det, klistrade småpojkar blockadlappar på hans vagn. De satt 
och lyste hela vägen hem till Råbelöv.66 

 
I Perssons berättelse är kopplingen otvetydig mellan de svenska lantarbetarnas 
organiseringssträvanden och disponent Kennedys rekrytering av strejkbrytande 
galizier. När de organiserade arbetarna vräktes från sina bostäder ersattes de av 
invandrad arbetskraft, och indirekt framgår att galizierna arbetade på en gård 

––––––––– 
63 Hammar, Sverige åt svenskarna, 1964, s 32–49 (citat 41). 
64 Lars Olsson, ”Skånska godsägare och galiziska roepiger. Kapitalism, betodling och arbetarimport 

före första världskriget”, 1987, särskilt s 266, 269ff; se även dens ”’Det var bara galizer i kaolinen…’ 
Om arbetskraftsimport och etnisk arbetsdelning vid Ifö kaolinbruk i Bromölla i början av 1900-talet”, 
2002. 

65 Hammar, Sverige åt svenskarna, 1964, s 49. 
66 Röster från Olofströms bruk. Personliga berättelser av personer födda mellan 1871–1906, samman-

ställning gjord av Sven Mårtensson, s 165f. 
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som var satt under blockad. Sådana berättelser om utländsk arbetskraft cirkule-
rade alltså bland svenska arbetare när invandringen till Sverige ökade under 
andra världskrigets senare del. 

Med nazistpartiets makttillträde i Tyskland 1933 förändrades förutsättning-
arna för den svenska invandringspolitiken. Under åren fram till krigsutbrottet 
tvingades hundratusentals människor på flykt undan rasistisk terror och poli-
tiskt förtryck. Som jag har påpekat ovan förändrades däremot inte den återhåll-
samma svenska invandringspolitiken i nämnvärd utsträckning förrän under kri-
gets andra hälft. Vid krigsutbrottet hade Sverige inte tagit emot fler än 5 000 
flyktingar, vilket skall jämföras med de 400 000 människor som vid tidpunkten 
var på flykt på kontinenten.67 

År 1937 antogs en ny restriktiv utlänningslag som i stort byggde på lagen 
från 1927. Året därefter utfärdade regeringen ett direktiv (den så kallade Sep-
temberkungörelsen) som effektivt satte stopp för judisk flyktinginvandring från 
Tyskland. Ett av de centrala syftena med 1927 års lag, att bevara den svenska 
rasens renhet, försvann förvisso i 1937 års lagstiftning. Men Kvist Geverts vi-
sar att de ansvariga tjänstemännens ”tal om urvalets politik och att välja dem 
som var lättast att assimilera” i praktiken även fortsättningsvis byggde på 
”gamla föreställningar om ’ras’”.68 Föreställningar och attityder är alltså myck-
et trögrörligare än politiska riktlinjer och beslut. 

––––––––– 

Fram till omsvängningen i den svenska invandringspolitiken 1942/1943 var 
det ett villkor för att få komma in i landet att försörjningen var tryggad, anting-
en genom någon privatperson eller genom en flyktingkommitté. Omkring 30 
kommittéer var verksamma under krigets förspel och under de första krigsåren, 
och de flesta var inriktade på att hjälpa någon specifik grupp, i etniskt, politiskt 
eller religiöst hänseende. En av de mest betydelsefulla var Arbetarrörelsens 
flyktinghjälp (AF) som bildades av SAP och LO 1933. AF:s insatser, liksom 
andra hjälporganisationers, innebar dock ”en solidaritet med stora inskränk-
ningar”, hävdar historikern Pär Frohnert som studerar denna flyktingkommitté. 
För att få ta del av AF:s hjälpinsatser krävdes medlemskap i någon arbetarrö-
relseorganisation i hemlandet samt att flyktingen var förföljd på grund av sin 
fackliga eller politiska verksamhet. Vidare påpekar Frohnert att AF ”ställde upp 
på den officiella linjen att flyktingarna inte skulle ta arbetsplatser från svens-
karna”;69 Sveriges arbetsmarknad skulle bevaras åt inhemsk arbetskraft. Under 
kriget ökade emellertid efterfrågan på arbetskraft, och därmed kom samman-
kopplingen mellan invandrings- och arbetsmarknadspolitiken att förändras i 
grunden. 

67 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria, 1992, s 277. 
68 Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden, 1973, s 37ff; Kvist Geverts, Ett främmande element i 

nationen, 2008, s 53, 55f, 76ff, 133, 262 (citat). 
69 Pär Frohnert, ”Den snäva solidariteten. Arbetarrörelsens flyktinghjälp, Svenska missionsförbundet 

och flyktingarna 1933–1945”, 2006, citat s 36, 38. 
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Aktiv arbetskraftsrekrytering i andra länder 
År 1943 tillsatte samlingsregeringen en statlig kommitté för att se över utlän-
ningslagstiftningen. Dess betänkande redovisades 1945 och resulterade i en 
proposition. Den 15 juni samma år antog sedan riksdagen 1945 års utlännings-
lag. I andan av förväntad efterkrigsdepression innebar den nya lagen fortsatt re-
striktiv invandringspolitik.70 

I anknytning till att lagen antogs utfärdade regeringen en kungörelse som 
anvisade hur den skulle tillämpas. Om en invandrare önskade ta anställning i 
Sverige, förväntades bosätta sig i landet eller var medellös skulle dennes ansö-
kan om visering underställas den centrala utlänningsmyndigheten, det vill säga 
den år 1944 nyinrättade Statens utlänningskommission (SUK). Därtill skulle 
arbetstillstånd vara godkänt före inresan, såvida invandraren inte var medbor-
gare i ett nordiskt grannland. Nordbor var undantagna från kravet på arbetstill-
stånd sedan 1943. För vistelse i landet längre än tre månader krävdes uppehålls-
tillstånd.71 

I november 1946 träffade SUK och Statens arbetsmarknadskommission 
(SAK) en överenskommelse om riktlinjer för behandling av inrese- och arbets-
tillstånd. Enligt denna var det SUK:s uppgift att pröva om den sökande kunde 
beviljas inresetillstånd utifrån givna politiska riktlinjer. Om SUK efter pröv-
ning biföll ansökan lämnades den över till SAK som därefter skulle undersöka 
om personen ifråga borde tillåtas inresa utifrån rådande arbetsmarknadsläge.72 
Därmed var invandringspolitiken tydligt länkad till arbetsmarknadspolitiken. 

De ekonomiska farhågor som dominerade i alla fall socialdemokraternas 
framtidsutsikter under slutet av andra världskriget kom inte att besannas. Den 
intakta svenska industrin upplevde snart en kraftigt stigande efterfrågan på dess 
varor, både från hemmamarknaden och internationellt. Som ekonomhistorikern 
Rudolf Tempsch uttrycker det fick efterkrigskonjunkturen ”en flygande start 
under sensommaren och hösten 1945”. I den kraftiga högkonjunkturen visade 
sig den manliga, infödda arbetskraftsstyrkan snart vara otillräcklig för att möta 
de svenska företagens efterfrågan. Enligt Tempsch började ”bristen på arbets-
kraft bli besvärande” kring årsskiftet 1945/1946. I slutet av maj 1946 uppskat-
tade SAF underskottet på arbetskraft till drygt 100 000 individer.73 I en rapport 
1946 från samhällsekonomerna Gösta Ahlberg och Ingvar Svennilson, som fick 
kraftigt genomslag, förordades arbetskraftsinvandring för att möta efterfrågan.74 

––––––––– 
70 Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden, 1973, s 43ff. 
71 Rudolf Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet. Den sudettyska invandringen till Sverige 

1938–1955, 1997, s 144. 
72 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 146. 
73 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 149. 
74 Gösta Ahlberg & Ingvar Svennilson, Sveriges arbetskraft och den industriella utvecklingen, 1946, 

s 41. För en diskussion kring de första reaktionerna på Ahlbergs och Svennilsons förslag, se 
Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 152ff. 
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Den stora efterfrågan på arbetskraft fick enskilda svenska företagsledningar 
att föra egna rekryteringskampanjer utomlands. I första hand värvades arbetare 
i de nordiska grannländerna, till stor del beroende på att dess medborgare var 
undantagna från reglerna om arbetstillstånd. Enligt ekonomhistorikerna Chris-
ter Lundh och Rolf Ohlsson föranledde dessa rekryteringar kritik både i utvand-
ringsländerna och i Sverige. Myndigheterna i de berörda länderna ogillade att 
svenska företag lockade till sig arbetskraft utan hänsyn till den egna efterfrå-
gan, och i Sverige kritiserades värvningarna 

 
bland annat därför att den invandrade arbetskraftens bristande kännedom om 
förhållandena i Sverige kunde få dem att acceptera sämre arbetsvillkor än 
vad svenskar skulle godta och därigenom hota stabiliteten på arbetsmarkna-
den.75 

 
Denna typ av facklig kritik och farhåga löper som en röd, kontinuerlig tråd ge-
nom 1900-talets svenska invandringshistoria, alltifrån ”galizierdebatten” och 
framåt. Vad som däremot förändrades var den samhälleliga maktbas, varifrån 
fackföreningsrörelsen kunde framföra och få gehör för denna typ av kritik. För 
att bringa den tidiga efterkrigstidens rekryteringskampanjer under mer organi-
serade former tillsatte den socialdemokratiska regeringen sommaren 1946, ge-
nom statsrådet Eje Mossberg, en beredningsgrupp som under sitt första möte 
antog namnet Beredningen för utländsk arbetskraft (BUA). Som ett utslag av 
de framväxande samförståndssträvandena i sysselsättningsproblematiken var 
den partssammansatt. Till ordförande utsågs socialdemokraten Folke Thun-
borg, vilken kom att sköta mycket av det fortlöpande arbetet. K O Wahlström 
från SAK blev sekreterare i beredningen, och där jämte ingick även SAF:s ord-
förande Bertil Kugelberg, LO:s vice ordförande Gunnar Andersson samt Hjal-
mar Åselius från Industriförbundet. Enligt Tempsch, som har studerat bered-
ningens interna material, var dess direktiv att efter inventering av befintliga in-
hemska ”arbetskraftsreserver”, fastställa efterfrågan på utländsk arbetskraft, ut-
arbeta riktlinjer för rekryteringen och därefter förhandla och sluta arbetskrafts-
avtal med myndigheter i andra länder.76 

Tempsch framhåller att den rådande återhållsamheten i inrese- och arbets-
tillståndsbeviljandet mjukades upp något efter förslag från BUA. Den nya prax-
isen innebar att inresetillstånd i regel beviljades när SAK fann den sökande ut-
göra ett värdefullt arbetsmarknadstillskott. Det var dock inte frågan om någon 
fri invandring, utan tillstånd skulle enbart beviljas kvalificerade arbetare till in-
dustrier som hade ”betydelse för folkförsörjningen”. För att godkännas skulle 
den sökande ha flera års yrkesvana och helst inte överstiga 45 års ålder. I un-
––––––––– 
75 Lundh & Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 1999, s 58f, (citat 59). 
76 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 159f, 173. Arbetet i BUA analyseras också av 

Arne Järtelius, Drömmen om Sverige. Italienare i Västerås 1947–1987, 1987, s 23–37; Attila Lajos, 
På rätt sida om järnridån? Ungerska lantarbetare i Sverige 1947–1949, 2008, s 33–45. 
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dantagsfall kunde förvisso även tempoarbetare till ”nyckelindustrier” accepte-
ras, men dessa skulle i så fall inte vara äldre än 35 år.77 ”Rätt” ålder var således 
ett viktigt kriterium när arbetstillstånden delades ut. Den invandrades arbets-
kraft skulle kunna utnyttjas under många år framöver, i tjänst för vad socialde-
mokratin betraktade som samhällsintresset. 

I ett cirkulär från SUK i januari 1947 gjordes det också klart att etnisk till-
hörighet var ett avgörande kriterium i de arbetsmarknadsanknutna viseringsfal-
len. Yrkeskunskaperna rankades i fyra grupper, där grupp 1 med ”specialister 
av hög kvalitet” som det rådde ”brist” på var mest önskvärda, och grupp 4 be-
stående av personer ”utan mera ingående fackutbildning” var minst eftertrakta-
de. Denna rangordning kombinerades sedan med en etnisk hierarki. Sudettys-
kar ansågs vara mest önskvärda och skulle enligt riktlinjerna kunna tilldelas in-
rese- och arbetstillstånd om de tillhörde antingen grupp 1, 2 eller 3. Därunder 
rankades tyskar, österrikare, polacker och ungrare som skulle kunna komma 
ifråga om deras yrkeskunskaper nådde upp till kriterierna för grupp 1 eller 2. 
Lägst rankades ”balter” och medborgare i ”Balkanländerna”; bara ”specialister 
av hög kvalitet” var intressanta som potentiella arbetskraftsinvandrare därifrån. 
Sudettyskarna, skriver Tempsch, var eftertraktade av flera anledningar. De an-
sågs lättassimilerade, överlag vara duktiga yrkesmän och av de svenska arbe-
tarnas organisationer betraktades sudettyskarna ”som goda fackförenings-
män”.78 Implicit betyder detta att ”balter” och sydösteuropéer ansågs vara svår-
assimilerade, besitta sämre yrkeskunskaper och vara odugliga fackförenings-
män. 

Utifrån de givna direktiven föreslog BUA regeringen att tillstånd skulle sö-
kas för att rekrytera sudettyska arbetare som befann sig i det ockuperade Öster-
rike, yrkesarbetare från Italien samt lantarbetare och, i mindre utsträckning, in-
dustriarbetare från Ungern.79 Att överföra några arbetare från de baltiska län-
derna som befann sig i läger på kontinenten var det däremot inte tal om. Eko-
nomhistorikern Arne Järtelius hävdar att ledningen för Bultfabriken i Hallsta-
hammar ville rekrytera ett trettiotal litauer, men att utrikesminister Östen Un-
dén bestämt motsatte sig detta. Undén skall till BUA ha framhållit att 

 
frågan om att till vårt land överföra flyktingar från de baltiska länderna icke 
skulle kunna aktualiseras i samband med utredningen om den utländska ar-
betskraften.80 

 
Den svenska regeringen var visserligen vid den här tidpunkten klart restriktiv 
när det gällde att ta emot displaced persons över huvud taget.81 ”Balterna” pe-
––––––––– 
77 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 162. 
78 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 147, 162ff (citat 147, 165). 
79 Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden, 1973, s 139. 
80 Citerad i Järtelius, Drömmen om Sverige, 1987, s 26. Lajos, På rätt sida om järnridån?, 2008, s 36, 

nämner också att letter fördes på tal inom BUA som ett tänkbart arbetskraftsalternativ.  
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kades dock ut speciellt; utifrån Tempsch genomgång framgår att utrikesminis-
tern till och med varnade för ”införsel av balter från Tyskland”.82 Förutom den 
etniska rangordning som SUK stod för var förmodligen respekten för Sovjet en 
viktig förklaring till Undéns motstånd, liksom den upphetsade offentliga debat-
ten kring den så kallade Baltutlämningen 1946. Att ta emot fler flyktingar från 
de baltiska länderna, vilka ledningen i Kreml helst ville se repatrierade till Sov-
jet, skulle inte komma ifråga. Jag kommer i denna avhandling också att visa att 
de första mötena mellan svenska och estniska arbetare kunde vara tämligen 
konfliktfyllda. Det är möjligt att sådana erfarenheter också spelade in, både i 
utrikesministerns ställningstagande och i SUK:s hierarkisering. 

Under 1947 ingicks därefter flera bilaterala avtal om överföring av arbets-
kraft: den 19 april med Italien, den 19 juli med Ungern och den 3 oktober med 
de brittiska och amerikanska ockupationsmyndigheterna i Österrike.83 Arbetar-
na valdes ut genom förmedlingskontor som SAK öppnade i Turin, Budapest, 
Wien och Linz.84 Ungefär 4 300 personer kom till Sverige i enlighet med dessa 
avtal. Till rekryteringsaktionerna under de första efterkrigsåren skall också om-
kring 750 tyska hembiträden räknas, som överfördes från läger i Danmark.85 
Jag vill hävda att både utredningsarbetet inom BUA och denna statligt organi-
serade rekrytering skall betraktas i skenet av SAP:s planhushållningsideal. Sta-
ten tog ansvar för näringslivets arbetskraftstillförsel och dirigerade arbetarna 
efter centralt fastställda riktlinjer; genom rationell styrning och planering skulle 
tillväxtkakan förmås att växa.86 

                                                                                                                              

Utifrån en av AMS gjord sammanställning summeras den kollektiva rekry-
teringen av arbetskraft till Sverige 1947 och 1948 i tabell 1. 

 

 
81 Termen displaced persons användes efter andra världskriget för att beteckna människor som hade 

blivit förflyttade eller deporterade från sina hem under kriget. Ofta handlade det om personer som ta-
gits till Tyskland som tvångsarbetskraft. Utgångspunkten var att de skulle repatrieras när stridighe-
terna var över. Esternas, letternas och litauernas situation var dock mycket komplex och generellt 
önskade de inte återvända så länge deras hemländer var ockuperade av Sovjet. Se i övrigt Kim Salo-
mon, Refugees in the Cold War. Towards a New International Refugee Regime in the Early Postwar 
Era, 1991, s 39, 66ff, 144ff, 158ff. 

82 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 171. 
83 Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden, 1973, s 139. 
84 ”P.M. ang. Europarådets förfrågan om arbete för flyktingar och annan utländsk arbetskraft”, 1952 

(odaterad). AMS:s arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån (AMS:s arkivdepå, Söder-
hamn), vol. EVIIba:5. 

85 När Röda armén i början av 1945 ryckte fram västerut evakuerades omkring 200 000 tyskar från 
Tysklands östra delar till det ockuperade Danmark. De rekryterade tyska hembiträdena hörde till des-
sa människor. Se Hans-Åke Persson, Retorik och realpolitik. Storbritannien och de fördrivna tyskar-
na efter andra världskriget, 1993, s 41, 182f, 255f. 

86 Jfr även Lajos, På rätt sida om järnridån?, 2008, s 25f. 
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Tabell 1. Rekrytering av arbetskraft till Sverige i statlig regi 1947–1948 

Antal arbetare 
Medföljande

 anhöriga Summa: 
Italienare 1 258 142 1 400 
Ungrare 463 611 1 074 
Sudettyskar 1 278 540 1 818 
Tyskar 732 19 751 
Summa: 3 731 1 312 5 043 

 
Källa: ”PM ang överföring av utländsk arbetskraft till Sverige 1946–1956”, den 21 
december 1956. AMS:s arkiv: arbetsförmedlingsbyrån/utlänningssektionen, vol. 
EVIIba:5. 
 
Av den ovan refererade sammanställningen framgår det inte att det var både 
manlig och kvinnlig arbetskraft som rekryterades, eller att arbetarna rekrytera-
des av den planhushållande svenska staten efter könssegregerade principer. Av 
de 1 278 sudettyskarna som arbetsplacerades var 490 kvinnor. Medan männen i 
första hand fick arbeten inom verkstadsindustrin, placerades kvinnorna i lika 
hög grad inom textil- och beklädnadsindustrin och i ”husligt arbete”. Likaså ut-
ökades det italienska avtalet, från att initialt ha rört manliga verkstadsarbetare 
till att jämväl gälla kvinnliga porslins- och textilindustriarbetare.87 I AMS:s 
ovan refererade sammanställning har det vidare gjorts en uppdelning mellan 
arbetare och medföljande anhöriga som inte heller svarade mot verkliga förhål-
landen. Till exempel visar historikern Attila Lajos i boken På rätt sida om 
järnridån? att många av de ungerska kvinnorna – som i AMS:s statistik räknas 
som bihang till sina män – blev lantarbetare i Sverige.88 

Den kvantitativa betydelsen av de statligt organiserade rekryteringskampan-
jerna skall heller inte överdrivas. Mellan 1945 och 1950 fördubblades antalet 
utrikes födda i Sverige, från 100 000 till 200 000. Framförallt var det invand-
ringen från de nordiska grannländerna som ökade. I slutet av år 1945 fanns det 
till exempel bara 15 000 finländare i Sverige, mot 45 000 fem år senare.89 Sett 
ur det perspektivet var de 5 000 personerna som kom till Sverige i enlighet med 
den statligt regisserade arbetskraftsrekryteringen av begränsad betydelse. Där-
emot var nog den organiserade invandringen symboliskt viktig; den aktiva re-

––––––––– 
87 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 214f; ”P.M. ang. Europarådets förfrågan om 

arbete för flyktingar och annan utländsk arbetskraft”, 1952 (odaterad). AMS:s arkiv: utlänningssek-
tionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:5. Se även Järtelius, Drömmen om Sverige, 1987, s 25. 

88 Lajos, På rätt sida om järnridån?, 2008, s 70, 79, 122. Det genomfördes också en begränsad rekryte-
ring av sjuksköterskor till Sverige från kontinentens flyktingläger. Se Sune G Dufwa, ”Våra systrar 
snart här. Import av sjuksköterskor till Sverige från flyktingläger i Österrike och Tyskland efter andra 
världskriget”, 2007. 

89 Olsson, ”Hundra år av arbetskraftsinvandringen”, 2003, s 9. 
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kryteringen markerade Sveriges definitiva övergång från att ha varit ett utvand-
ringsland till att bli ett invandringsland. 

Från och med sommaren 1950 fortsatte den kollektiva rekryteringen av ar-
betskraft, men under förändrade former. Statens roll tonades ner. Analogt med 
att betrakta 1947 års avtal i skenet av regeringens planhushållningsideologi, 
skall denna förändring ses i ljuset av SAP:s reträtt från denna politik som var 
uppenbar efter 1948 års val. Liksom Lajos vill jag betona att denna ”privatise-
ring av arbetskraftsimporten” sammanfaller med ”en allmän liberalisering i sy-
nen på samhällsplanering i början av 1950-talet”.90 Till skillnad från den tidiga-
re rekryteringen i statlig regi involverades företagen mycket mer i uttagnings-
processerna. Enligt Lundh och Ohlsson beviljade AMS under dessa former re-
krytering av 12 500 personer under 1950-talets första hälft.91 Det är i denna se-
nare våg av aktiv arbetskraftsrekrytering som SSAB:s värvningar av ester i 
västtyska läger ingår. Detta kommer att studeras ingående i kapitel 9. 

Den aktiva rekryteringen av utlandsfödd arbetskraft till Sverige under sent 
1940-tal och tidigt 1950-tal är över huvud taget ett tämligen outforskat ämnes-
område. Rekryteringen av italienska och sudettyska verkstadsarbetare och un-
gerska lantarbetare har varit föremål för forskning, men däremot finns det en 
stor kunskapslucka när det gäller de tyska hembiträdena och de rekryteringar 
som gjordes på kontinenten i början av 1950-talet. Likaså är de kvinnliga sudet-
tyskarnas och italienarnas arbete i porslins-, textil- och beklädnadsindustrin 
mig veterligen helt obeforskade områden. Dessutom beaktar den forskning som 
väl berör den tidiga rekryteringen i statlig regi bara i mycket liten utsträckning 
de rekryterades första möten med svenska arbetare och de fackliga organisatio-
nerna i Sverige. Inte minst saknas inflyttarnas perspektiv på dessa möten. 

Tempschs avhandling Från Centraleuropa till folkhemmet om den sudet-
tyska invandringen 1938–1955 och Lajos ovan nämnda bok hör till de få studi-
er som systematiskt undersöker den aktiva rekryteringen under arbetskraftsin-
vandringens inledningsskede. Tempsch visar tydligt hur vag gränsen var mellan 
filantropisk flyktingmottagning och pragmatisk arbetskraftsrekrytering under 
denna brytningstid. Samtidigt som det kontinentala Europa fortfarande brotta-
des med de oerhörda mänskliga lidanden som följde i krigets spår, upplevde 
många arbetsgivare i mindre drabbade områden svårigheter att få tag i så 
många arbetare som de ville ha. Världskrigsproblem och ekonomisk efterkrigs-
expansion existerade sida vid sida; flyktingar förvandlades under dessa förhål-
landen till arbetskraftsmigranter genom att den kategoriella stämpeln helt soni-
ka byttes. Tempsch pekar till exempel på att de dryga 1 800 sudettyskar som 
valdes ut i österrikiska flyktingläger 1948, och togs emot för fast bosättning i 
Sverige, selekterades efter strikta urvalsregler: ”Förutom flerårig yrkesvana 
inom efterfrågat yrke skulle den sökande vara politiskt obelastad, inte överstiga 

––––––––– 
90 Lajos, På rätt sida om järnridån?, 2008, s 44. 
91 Lundh & Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 1999, s 59. 
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45 års ålder och vara fullt frisk.”92 Att det var unga, starka och friska yrkesmän 
som efterfrågades visar också Lajos i sin studie om de ungerska lantarbetarna. 
Han skriver att de flesta uttagna var mellan 20 och 30 år, samtidigt som det ”lil-
la antal äldre – runt 40 år alltså – som fick komma med var de som hade vuxna 
eller nästan vuxna barn”. Med teoretisk inspiration från sociologen Robert Mi-
les betraktar Lajos dessa ungrare som ofri arbetskraft. Invandrarnas arbetstill-
stånd var nämligen begränsade till att bara gälla det arbetsområde som de var 
rekryterade för. Enligt Lajos medförde denna rörelsebegränsning att ungrarna, 
utifrån arbetsgivarnas perspektiv, blev till ”en lättplacerad och lättkontrollerad 
arbetskraft som kunde dirigeras med utomekonomiska medel till de ställen där 
behoven fanns”.93 

På liknande sätt åskådliggör historikern Anders Svensson (numera Wiger-
felt) i avhandlingen Ungrare i folkhemmet AMS:s avgörande inflytande över 
vilka ungerska flyktingar i österrikiska läger som fick komma till Sverige efter 
Ungernrevolten 1956. Författaren menar förvisso att det fanns vissa filantropis-
ka och humanitära drag i den svenska invandringspolitiken, men huvudpoängen 
i avhandlingen är att arbetsmarknadskriterier var avgörande när flertalet av 
flyktingarna valdes ut för permanent bosättning.94 Detta är alltså ytterligare ett 
exempel på hur flyktingmottagning och arbetskraftsrekrytering gick hand i 
hand i denna kontext, karaktäriserad av stor efterfrågan på arbetskraft i Sverige.  

Till skillnad från Tempsch, som alltså pekar på att det var yrkesarbetare 
som efterfrågades, visar historikern Gunnel Holmér i licentiatavhandlingen 
Kosta glasbruk – en etnisk smältdegel? att den undersökta företagsledningen 
främst rekryterade invandrare utan tidigare erfarenhet av glasarbete. Arbetet i 
hyttan präglades av långtgående arbetsdelning, vilket innebar att många arbeten 
var rutinbetonade och därmed kunde besättas av outbildade (och utbytbara) ar-
betare. Holmér visar att det i synnerhet var till dessa degraderade arbetsuppgif-
ter, med lägre löner och status, som Kosta rekryterade invandrade arbetare. 
Men det betydde inte, understryker hon vidare, att invandrarna exploaterades 
mer än svenska arbetare. De yrkesskickliga, svenska arbetarna i hyttan vistades 
i samma hälsovådliga arbetsmiljö som de outbildade invandrarna, och svenskar 
utan lång erfarenhet sattes också att utföra de allra enklaste arbetsuppgifterna. 
Emellertid poängterar Holmér att glasindustrins otillfredsställda efterfrågan på 
arbetskraft var strukturellt betingad. Svenskar med möjlighet därtill undvek 
glasbruken på grund av den låga lönen och den överlag dåliga arbetsmiljön. För 
att täcka detta underskott, och fylla den ”lucka” som svenskars flykt från bru-
ken skapade, valde arbetsledningen i Kosta att satsa på rekrytering av så kallad 

––––––––– 
92 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 253. 
93 Lajos, På rätt sida om järnridån?, 2008, s 79 (citat), 75. Om ungrarna som ofri arbetskraft, se även 

s 26f, 64, 104, 133ff. 
94 Anders Svensson, Ungrare i folkhemmet. Svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skugga, 1992. 
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okvalificerad utländsk arbetskraft.95 Detta är således ett exempel på att arbets-
kraftsinvandringen måste kopplas till arbetes förändringar under 1900-talet. 

Varken Tempsch eller Svensson följer flyktingarna/arbetarna in i det svens-
ka arbetslivet. De analyserar därmed inte deras möten med den svenska fackfö-
reningsrörelsen och studerar följaktligen inte invandringen som en del i relatio-
nen mellan arbete och kapital. Inte heller Lajos har mycket att tillföra när det 
gäller relationen mellan invandrade och svenska arbetare. I Lajos bok får läsa-
ren veta att utplaceringen av de ungerska lantarbetarna huvudsakligen bemöttes 
positivt av de svenska arbetskamraterna, men ”inte utan friktion i enstaka fall”. 
Vad denna ”friktion” handlade om lämnas dock oberört. Han informerar om att 
ungrarna utnyttjade alla befintliga möjligheter till extrainkomster, såsom över-
tids- och helgarbeten, och att de transfererade stora summor till Ungern,96 men 
inte hur svenska arbetare reagerade på detta. Sannolikt ansågs emellertid ung-
rarnas arbetstempo bryta mot normerna i arbetarkulturen, och i så fall var nog 
det intensiva arbetstempot i många fall grunden till ”friktionen”. 

Liksom Lajos har Holmér ambitionen att studera vilken inställning den be-
rörda fackföreningen hade till de invandrade arbetarna. I de fackföreningspro-
tokoll hon excerperar nämns inga konflikter mellan invandrare och svenskar, 
vilket tolkas som om ”inga allvarliga” problem relaterade till arbetet förekom. 
Holmér konstaterar likväl att Fabriksarbetareförbundet (Fabriks) ansåg att in-
vandrarna överlag var svårorganiserade och att det fanns relativt många oorga-
niserade invandrade arbetare på Kosta vid mitten av 1960-talet. Hon nämner 
också att den lokala fackföreningsordföranden 1949 klagade ”över att den ut-
ländska arbetskraften hade stor benägenhet att flytta”. Detta sades inverka ”ne-
gativt på ackorden, eftersom det alltid fanns någon eller några nya i laget”.97 I 
klartext klagade alltså svenska arbetare med en längre tid på företaget över att 
nyanställda, outbildade invandrare inte lyckades hålla tempot, vilket höll nere 
samtligas betalning i och med att lönerna baserades på gruppackord. Vid sidan 
av den fackliga organiseringen verkar sålunda arbetstempot – antingen det an-
sågs vara för högt eller för lågt – ha varit en viktig ingrediens i relationen mel-
lan svenska och invandrade arbetare. Hur organiseringsfrågan och arbetstempot 
gjordes relevant i konstruktionsprocessen av sociala gränser mellan ”vi” och 
”de andra” kommer jag att ge många exempel på i den här avhandlingen. 

Vid sidan av Tempschs och Holmérs studier är Järtelius bok Drömmen om 
Sverige, om italienska arbetskraftsinvandrare vid ASEA i Västerås, den enda 
som direkt berör arbetskraftsrekryteringen till den svenska industrin under den 
tidiga efterkrigsperioden. Järtelius framställning, som täcker perioden 1947 till 
1987, är dock översiktlig till sin karaktär, särskilt när det gäller de etniska rela-
tionerna i arbetet. 

––––––––– 
95 Holmér, Kosta glasbruk – en etnisk smältdegel?, 2009, s 29, 167f, 176, 179f, 184, 202f, 207. 
96 Lajos, På rätt sida om järnridån?, 2008, s 113 (citat), 123. 
97 Holmér, Kosta glasbruk – en etnisk smältdegel?, 2009, citat s 197, se även 141, 205.  
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En betydelsefull iakttagelse i Järtelius bok utgörs inte desto mindre av ett 
par pressklipp från 1946. Han citerar för det första Svenska Befolkningsför-
bundets medlemsblad, Svenska Familjevärnet, som i september skrev: 

 
Det bör understrykas, att den nationalekonomiska vinsten av en invandring 
måste vara stor nog för att med marginal också täcka de sociala och kultu-
rella avigsidorna av att få vårt hittills homogena folk uppblandat [… Om en 
invandring skulle komma till stånd] vore det givetvis bäst med germaner, 
sämre med romaner och slaver […]98 

 
För det andra citerar Järtelius SAF-tidningen Industria: 
 

Av betydelse är att svenskarna utgör en sund folkstam, som det finns all an-
ledning att bevara och fortplanta. Det utländska inslaget kan lika väl betyda 
en förbättring som en försämring av rasen. Huvudsaken är ett riktigt urval. 

 
På samma sätt citerar Tempsch SAP:s ideologiska organ Ny Tid, som i mars 
1946 påpekade ”att invandrarna måste kunna assimileras med den svenska 
folkstocken och helst vara bärare av goda rasegenskaper”. I samband med re-
kryteringen av ungerska lantarbetare, som analyseras av Lajos, beskrev likaså 
Dagens Nyheter så sent som i oktober 1947 dessa invandrare i termer av repre-
sentanter för ”den magyariska rasen”.99 

Järtelius lämnar dock uttalandena okommenterade och varken Tempsch el-
ler Lajos analyserar sina citat i någon djupare bemärkelse. För att fylla i vill jag 
därför ännu en gång återkoppla till Mikael Byströms och Karin Kvist Geverts 
avhandlingar. Andra världskriget som brytpunkt gällande föreställningar om 
och attityder till invandrare måste problematiseras. Ovanstående citat visar att 
tänkandet i människoraser fanns kvar efter andra världskriget i alla politiska lä-
ger, till och med explicit i det offentliga samtalet i Sverige.100 

Arbetsmarknadens parter och invandringen 
Även om initiativen bakom efterkrigstidens arbetskraftsrekryteringar var före-
tagarnas, i samverkan med staten, har den svenska fackföreningsrörelsen hela 
tiden varit en inflytelserik aktör i invandringsärendena. Grunden till detta infly-
tande lades redan efter första världskriget. Ett regeringsdirektiv från 1919 sta-

––––––––– 
98 Detta och nästa blockcitat: citerade i Järtelius, Drömmen om Sverige, 1987, s 25.  
99 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 155; Lajos, På rätt sida om järnridån?, 2008, 

s 93. Kvist Geverts, Ett främmande element i nationen, 2008, s 127f, ger ytterligare ett exempel. Hon 
citerar en tjänsteman på SUK som i en rapport hösten 1946 vid ett par tillfällen använde den rasim-
pregnerade termen ”judisk börd”. 

100 Jfr Svanberg & Tydén, Tusen år av invandring, 1992, s 260, där de påpekar att ”rastänkandet i sin 
första, grövre form påverkade svensk invandrardebatt från sekelskiftet och ända fram till andra 
världskriget”. (Min kursivering.) 
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tuerade att arbetsmarknadens organisationer skulle ha rätt att yttra sig i viser-
ingsärenden.101 Det är emellertid inte helt klart vilken betydelse fackförbundens 
yttranden tillmättes vid denna tid. Med tanke på maktförhållandena i samhället 
och på arbetsmarknaden i övrigt torde arbetarnas organisationer inte ha varit 
några särskilt inflytelserika aktörer. Bara ett decennium tidigare hade arbetsgi-
varna i en riksomfattande hamnarbetarkonflikt kunnat använda sig av utländska 
strejkbrytare på ett organiserat sätt.102 Men å andra sidan verkar det ha rått ett 
klassövergripande samförstånd i arbetslöshetens mellankrigstida svenska sam-
hälle om att arbetsmarknaden skulle förbehållas inhemsk arbetskraft. Vid sidan 
av världskrigets flyktingproblematik var det således inte förrän med efterkrigs-
tidens stora och otillfredsställda efterfrågan på arbetskraft som invandring verk-
ligen blev ett viktigt ämne på den fackliga agendan. 

I den tidigare forskningen råder det något delade meningar om fackföre-
ningsrörelsens inställning till de första planerna på arbetskraftsrekrytering i 
andra länder. Rättssociologen Joachim Nelhans hävdar att fackförbunden ”var 
motståndare till en sådan överföring”, eftersom invandringen ansågs ”hota det 
sociala utvecklingsprogram som de själva var initiativtagare till”. Fackförbun-
den ställde sig därför ”kallsinniga” till 1947 års arbetskraftsavtal.103 

Rudolf Tempsch hävdar däremot, i polemik mot Nelhans, att fackförenings-
rörelsen i jämförelse med SAF visserligen intog en ”mera reserverad hållning i 
frågan”, men att det ändå tycks ha rått en ganska stor samstämmighet mellan 
arbetsmarknadens parter om att en begränsad ”import” borde tillåtas. Enligt 
Tempsch insåg arbetarrörelsens ledarskikt att invandring var gynnsam för den 
industriella expansionen, vilken i förlängningen kunde innebära en standard-
höjning för arbetarklassen.104 

Historikern Jesper Johansson, som undersöker retoriken och praktiken kring 
LO:s invandrings- och invandrarpolitik 1945–1981, tar stöd i både Nelhans och 
Tempschs resultat. Han hävdar att SAP, LO och SAF i princip var ”överens om 
att arbetskraftsinvandring var det snabbaste sättet att lösa den omedelbara efter-
frågan på arbetskraft”, men att Metall initialt ”var tveksam till rekryteringen”. 
Johansson framhåller också utifrån sin egen empiriska genomgång att landssek-
––––––––– 
101 Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden, 1973, s 29f. 
102 Se Yngve Tidman, Spräng Amalthea! Arbete, facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska 

hamnar 1870–1914, 1998, t.ex. s 216–234. Ingvar Flink, Strejkbryteriet och arbetets frihet. En studie 
av svensk arbetsmarknad fram till 1938, 1978, s 97, 99, påpekar att även om rekryteringen av strejk-
brytare från andra länder i praktiken upphörde efter 1908 så förekom det i sporadiska fall fram till 
mitten av 1930-talet. Han nämner t.ex. att finska, norska och danska strejkbrytare användes under 
sjömansstrejken 1925 och att tyska strejkbrytare inkallades under en lantarbetarstrejk vid Asa gård i 
Småland 1934–1935. Swenson, Capitalists against Markets, 2002, s 115, hävdar vidare att SAF fort-
satte att finansiera strejkbrytarbyråer fram till 1951. 

103 Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden, 1973, s 139f. Med en referens till Nelhans forskning 
påtalar även Gunhild Kyle, Gästarbeterska i manssamhället. Studier om industriarbetande kvinnors 
villkor i Sverige, 1979, s 199, att Metall reste ”kraftigt motstånd” mot planerna på arbetskraftsrekry-
tering utomlands. 

104 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 155ff (citat 155). 
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retariatet kortfattat diskuterade rekrytering av arbetskraft utomlands vid fyra 
tillfällen under 1946 och 1947, och att ”inga uttalanden eller beslut var uttalat 
negativa eller riktade mot en rekrytering”. Han understryker även att LO tidigt 
ställde som villkor ”att de fackliga organisationerna vid en eventuell rekryte-
ring skulle konsulteras och ge sitt godkännande samt att invandringen skulle 
vara begränsad och ske under kontrollerade former”. Vidare framhåller han att 
det fackliga organiseringsvillkoret var centralt för LO.105 

Det fackliga inflytandet visade sig sedan tydligt i de olika ingångna arbets-
kraftsavtalen år 1947. I såväl de bilaterala avtalen med Italien och Ungern som 
med ockupationsmyndigheterna i Österrike om sudettyskar stadgades att de ut-
tagna arbetarna redan före avresan skulle förbinda sig att ansluta sig till sina 
yrkens respektive fackliga organisationer i Sverige och att de skulle förbli or-
ganiserade under hela den fortsatta vistelsen i landet. Tempsch framhåller att 
frågan om invandrarnas fackliga medlemskap diskuterades redan under BUA:s 
första sammanträde, och att organiseringen uppfattades som en skyldighet i be-
redningen.106 

Enligt Wuokko Knocke gick den fackliga anslutningen på arbetsplatserna 
ofta närmast automatiskt även för de invandrare som inte rekryterades i anslut-
ning till de tre avtalen. Många verkar till en början till och med ha trott att fack-
ligt medlemskap var ett villkor för anställning. Trots viss tolkmedverkan vid 
anslutningen förstod många inte vad det fackliga medlemskapet innebar. Enligt 
Knocke var detta särskilt obegripligt för många kvinnor som inte hade varit 
fackligt anslutna i sina hemländer. Dessutom kunde tolkens uppgift – om en 
sådan över huvud taget fanns – enbart bestå i att hjälpa till med att fylla i inträ-
deshandlingarna.107 Knockes studier av de inflyttades relationer till de svenska 
fackföreningarna berör dock främst 1960-talet och inte – som min – arbets-
kraftsinvandringens tidigare fas. 

Jämte den obligatoriska organiseringen visar Attila Lajos också det stora 
fackliga inflytandet i utplaceringen av arbetskraftsinvandrarna. Lantarbetsgiva-
re som hade ”skamfilat rykte” eller erbjöd alltför undermåliga bostäder nekades 
arbetskraftstillskott från Ungern. Inte heller kunde arbetsgivare som vägrade 
skriva under kollektivavtal, eller nyligen avskedat svenska arbetare, förvänta 
sig några arbetare från den rekryterade kvoten. Enligt Lajos rättade sig arbets-
marknadsmyndigheterna efter Lantarbetareförbundets ställningstaganden,108 

––––––––– 
105 Jesper Johansson, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.” Retorik och praktik i LO:s 

invandrarpolitik 1945–1981, 2008, s 123. 
106 Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden, 1973, s 143; Tempsch, Från Centraleuropa till folk-

hemmet, 1997, s 178, 159ff. 
107 Wuokko Knocke, Invandrare möter facket. Betydelse av hemlandsbakgrund och hemvist i arbetsli-

vet, 1981, s 12f; ibid, Invandrade kvinnor i lönearbete och fack, 1986, s 158ff; ibid, ”Sist på dagord-
ningen?”, 1997, s 7. 

108 Lajos, På rätt sida om järnridån?, 2008, s 100f. 
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och således påverkades invandringen av maktförhållandet mellan arbetsgivare 
och fackförbund. 

––––––––– 

Den avsaknad av facklig invandrarpolitik under det första efterkrigsdecen-
niet (liksom i samhället i övrigt), som Knocke berör, poängteras också av Jo-
hansson. Han menar att LO:s självförståelse vilade på en manlig och monokul-
turell tolkningsram. Det förutsattes att arbetares gemensamma klasspositioner 
medförde samfällda intressen, som alla delade oavsett etnicitet, kön och ålder. 
LO:s rädsla för inre splittring och den manligt konstruerade monokulturella 
normen bidrog, hävdar Johansson, ”till ett osynliggörande av frågor och krav 
som utgick från såväl infödda kvinnor som manliga och kvinnliga invandrares 
specifika intressen”. Han visar på en slående omedvetenhet och avsaknad av 
diskussioner inom LO om att invandrarstatusen medförde ett sämre utgångslä-
ge, vilket innebar att det också saknades förslag på särskilda policyåtgärder 
som på allvar syftade till att underlätta invandrade arbetares introduktion i ar-
bets- och samhällsliv. Johansson betecknar LO:s handlingslinje som generellt 
likvärdig klasspolitik, och menar att det är ”rimligt att tala om en inkluderande 
underordning” baserad på både etnicitet och kön inom LO efter andra världs-
kriget. Utifrån en assimilationslinje som togs för given skulle invandrarna ”an-
passas till det svenska majoritetssamhällets kulturella normer”. Arbetskraftsin-
vandrarna sågs ”som en slags tillfälliga gäster som förväntades återvända till 
sina hemländer” efter utfört arbete, fastän något renodlat gästarbetarsystem ald-
rig utvecklades.109 

Metall, VF och den fulla sysselsättningen 
När det gäller Metall – det förbund som är en av de centrala aktörerna i denna 
avhandling – finns det inte några studier som specifikt ställer just den fackliga 
organisationens inställning till arbetskraftsinvandringen under det första efter-
krigsdecenniet i centrum. När statsvetaren Pär-Erik Back 1977 författade sin 
Metallhistorik över perioden var den historiska invandringsforskningen i Sveri-
ge knappt ens i sin linda. I hans historik, som främst ägnades åt Verkstadskon-
flikten 1945, fick varken världskrigsflyktingarna eller de första arbetskraftsin-
vandrarna inom Metall knappast något utrymme alls. Back konstaterar bara 
kort att förbundet intog en försiktig inställning till den aktiva rekryteringen i 
andra länder och att Metall försökte se till att invandrarna placerades vid ”de 
bättre företagen”.110 

Lars Ekdahl, som författat avsnittet om Metall i politiken i den följande Me-
tallhistoriken över perioden 1957–1981, är något mer utförlig än Back kring 
Metall och arbetskraftsinvandringen. Han kopplar också sina resonemang tyd-
ligare till förbundets samhällspolitiska argumentationslinjer. Ekdahl hävdar att 

109 Johansson, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.”, 2008, s 135ff (citat 136), se 
även 171, 181, 227, 243. 

110 Back, Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia 1940–1956, 1977, s 338. 
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den fulla sysselsättningen fungerade som ledstjärna för Metalls verksamhet, 
vilket han förstår mot bakgrund av mellankrigstidens arbetslöshetskriser som 
drabbade förbundets medlemmar hårt. Någon dryg procents arbetslöshet ut-
gjorde ”en tolerabel smärtgräns”, och han visar hur arbetskraftsinvandringen 
kopplades samman av Metall med parollen om full sysselsättning.111 Samman-
fattningsvis menar Ekdahl att  

 
Metalls ansträngningar att bidra till och slå vakt kring den fulla sysselsätt-
ningen kom […] till uttryck i en strävan att nå ett ökat inflytande över ar-
betsmarknaden och dess funktionssätt. Strategin var där vid lag dubbel. Å 
ena sidan gällde det att söka påverka utbudet av arbetskraft, det vill säga av-
göra vem eller vilka grupper som i första hand skulle erbjudas de arbeten 
som fanns på arbetsmarknaden, å andra sidan att på kort och lång sikt söka 
utöva ett inflytande över och öka efterfrågan på arbetskraft.112 

 
Att utöva kontroll över utbudet av arbetskraft och därigenom kontrollera ar-
betsmarknaden var således en viktig ingrediens i Metalls fackliga politik. För 
den fackliga organisationen var invandrings- och arbetsmarknadspolitiken 
därmed tätt förbundna. I anslutning till denna maktfråga påtalar Ekdahl också 
att den utländska arbetskraften ibland sågs ”som ett instrument i företagens 
händer”, som användes för att hålla tillbaka löneutvecklingen och driva upp ar-
betstakten, vilket främst drabbade förbundets äldre medlemmar113 – precis på 
samma sätt som ”galizierna” ansetts vara ett arbetsgivarinstrument ett halvsekel 
tidigare. Men Ekdahls sammantagna intryck är ändå att arbetskraftsinvandring-
en ”sällan eller aldrig” ledde till ”motsättningar eller konflikter” mellan Metall 
och dess motpart VF. Förbundet var övertygat 

 
om att importen av arbetskraft också hade sina uppenbara fördelar för den 
ekonomiska tillväxten. Här förelåg inte en absolut motsättning som kunde 
tecknas i svart eller vitt utan snarast en gråzon där avvägningar gjordes ut-
ifrån vad som närmast uppfattades som gemensamma intressen av att hålla 
produktionen och sysselsättningen uppe.114 

 
I linje med vad jag framhållit tidigare i detta kapitel gör Ekdahl gällande att pe-
rioden efter att planhushållningsstriden var bilagd (och före den uppblossade 
löntagarfonddebatten under sent 1970-tal) var en ”sällsynt period av samför-
stånd och strävanden efter samförståndslösningar”.115 Det återstår däremot för 
––––––––– 
111 Ekdahl, ”För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen”, 2008, s 716, 730f. 
112 Ekdahl, ”För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen”, 2008, s 731, se även 757f. 
113 Ekdahl, ”För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen”, 2008, s 731, se även 797f, 

800, 804, 806, 822. 
114 Ekdahl, ”För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen”, 2008, s 764f, se även 782. 
115 Ekdahl, ”För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen”, 2008, s 899. 
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mig att undersöka i vilken mån invandringsfrågan handlades lika friktionsfritt 
under en period som annars i mycket högre grad präglades av samhällskonflik-
ter än den period som Ekdahl skriver om, och där den fulla sysselsättningen 
med dess möjligheter och problem var något nytt för den fackliga rörelsen. I 
denna avhandling undersöks Metalls inställning till och inflytande över arbets-
kraftsrekryteringarna från andra världskrigets slut till 1952. 

Inom den svenska arbetslivsforskningen finns det över huvud taget en klar 
slagsida mot studier som fokuserar arbetarsidan. Arbetsgivarnas ageranden och 
åsikter kring arbetskraftsinvandringen är i stort sett ostuderade delar av efter-
krigshistorien.116 Ingen undersökning har specifikt inriktats på VF och arbets-
kraftsrekryteringen under efterkrigsperioden. Närmast till hands ligger eko-
nomhistorikern Torbjörn Lundqvists bok Arbetsgivarpolitik under full syssel-
sättning. Han är intresserad av de konkurrens- och samverkansproblem som ar-
betsgivarna inom VF ställdes inför i samband med lönebildningen under perio-
den av stor efterfrågan på arbetskraft, vilket betyder att jag kan ta stöd i hans 
undersökning. Han hävdar att VF som arbetsgivarkartell motarbetade alla före-
tagsindividuella försök att locka till sig arbetare från andra företag. Föreningen 
förbjöd till exempel så kallade gratifikationer, semesterstipendier, semesterhem 
och annonsering efter arbetskraft. Konkurrens om arbetskraften företag emellan 
ansågs endast medföra stigande löner och bekämpades därför hårt. ”God till-
gång på arbetskraft” bedömdes inom VF ”vara en förutsättning för att hålla lö-
neutvecklingen under kontroll”.117 

På liknande sätt hävdar statsvetaren Peter A Swenson i studien Capitalists 
against Markets att SAF understödde – om än indirekt genom att inte protestera 
– de flesta av SAP-regeringens välfärdsreformer under efterkrigsdecennierna. 
Utifrån arbetsgivarorganisationens perspektiv var generella reformer att föredra 
framför den välfärdspaternalism som många företag stod för individuellt och 
som undergrävde arbetsgivarlojaliteten. Swenson pekar alltså ut ett viktigt 
sammanfallande intresse mellan arbetsmarknadens parter, angående en reglerad 
arbetsmarknad där alla konkurrerade på lika villkor.118 

Både Lundqvists och Swensons studier är emellertid ensidiga, eftersom de 
bara undersöker arbetsgivarsidan. I den här avhandlingen vill jag lyfta fram re-
lationen mellan VF och Metall i frågor som rörde rekryteringen av utländsk ar-
betskraft, och mycket tydligare än dem koppla samman arbetsgivarnas lojali-
tetsproblem kring gemensam lönebildning med arbetskraftsinvandringen. 

––––––––– 
116 I skrivandets stund arbetar emellertid Joachim Waara vid Göteborgs universitet med ett avhand-

lingsprojekt om SAF och arbetskraftsinvandringen. 
117 Lundqvist, Arbetsgivarpolitik under full sysselsättning, 2000, s 32ff, 50ff, 39 (citat). Se även dens 

Arbetsgivarna efter 1945 – arbetskraftsbrist och kartellstrategi. Verkstadsföreningen samt Bryggeri-
arbetsgivareförbundet och SAF, 1998. 

118 Swenson, Capitalists against Markets, 2002, s 40ff, 248, 253, 263f. Om VF:s strävan efter att bygga 
en enhetlig arbetsgivarlinje alltifrån 1920-talet och framåt för att motverka illojal konkurrens om ar-
betskraften, se även 89, 133ff. 
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Jämte denna svenska bakgrund och forskning om arbetskraftsinvandringen 
till Sverige är den estniska bakgrunden och flyktens internationella samman-
hang lika viktiga utgångspunkter för den här undersökningen. Migration bör 
alltid analyseras som en process där både förhållanden i utvandrings- och in-
vandringsområden ingår i analysen. Hemlands- och krigserfarenheterna hade 
esterna med sig in mötena med både svenska manliga och kvinnliga arbetare 
och företagsledningar. 

 

Flykten från Estland under andra världskriget 
Den 23 augusti 1939 slöts Molotov-Ribbentroppakten mellan Sovjet och Tysk-
land. Till denna så kallade icke-angreppspakt fogades en uppdelning av Östeu-
ropa i intressesfärer; Baltikum som hade varit införlivat med Ryssland fram till 
första världskrigets slut hamnade på den sovjetiska sidan. Efter sovjetiska på-
tryckningar undertecknades därefter i slutet av september 1939 ett avtal mellan 
Sovjet och Estland, som bland annat gav Sovjet rätt att placera 25 000 soldater 
på estniskt territorium. Den 18 oktober anlände sedan de första sovjetiska trup-
perna.119 

I juni 1940 drogs tumskruvarna åt ytterligare när Sovjet krävde att ett obe-
gränsat antal soldater skulle släppas in i Estland. Landet hade inget att sätta 
emot och en militär ockupation inleddes. Enligt den lettiska forskaren Agnis 
Balodis var målet för makthavarna i Kreml en fullständig sovjetisering av de 
baltiska staterna, vilket skulle uppnås genom eliminering av tänkbara regim-
motståndare och fullständig kontroll över samhällena. Om än i långsam takt 
förstatligades det estniska näringslivet och jordbruket kollektiviserades, såsom 
redan hade skett i Sovjet.120 

Natten mellan den 13 och 14 juni 1941 arresterades efter noggrann plane-
ring av den sovjetiska säkerhetstjänsten, NKVD, omkring 40 000 män, kvinnor 
och barn i de tre baltiska länderna. I ett femtiotal godståg deporterades dessa 

––––––––– 
119 Över huvud taget har mycket av den estniska statens politiska historia präglats av relationen till den 

sovjetiska stormakten. Ockupationen under andra världskriget var inte första gången oberoendet på-
tagligt hotades. Snart efter att landet hade förklarat sig självständigt från Ryssland i samband med 
ryska revolutionen och Tsardömets sammanbrott försökte den nyupprättade Sovjetstaten återigen in-
förliva de nyss självständiga baltstaterna i unionen. När de tyska trupperna drog sig tillbaka från Bal-
tikum hösten 1918 anföll sovjetiska trupper länderna. Under första halvan av 1919 ockuperade Röda 
armén omfattande delar av Estland och en Sovjetvänlig regering utropades i opposition mot republi-
kens egen. Först efter att den estniska armén fått hjälp av den brittiska flottan och frivilliga soldater 
från Finland kunde bolsjevikerna slås tillbaka. Vid freden i Tartu i februari 1920 erkände Sovjet Est-
lands oberoende och ett betydande krigsskadestånd utbetalades. Se Seppo Zetterberg, ”Det nationella 
uppvaknandet och vägen mot självständighet”, 1992, s 94ff, 75ff. 

120 Agnis Balodis, ”Båtflyktingarna kommer till Sverige”, 1986, s 17f; Curt Ekholm, Balt och tyskut-
lämningen 1945–1946. Omständigheter kring interneringen i läger i Sverige och utlämningen till 
Sovjetunionen av f d tyska krigsdeltagare, Band 1, 1984, s 7; Zetterberg, ”Det nationella uppvaknan-
det och vägen mot självständighet”, 1992, s 105f. 
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misstänkta ”kontrarevolutionärer” med familjer till Sovjet, där slavläger och 
dödsdomar väntade. Under juni 1941 deporterades ungefär 10 000 ester, och 
det första året av sovjetisk ockupation kan ha krävt så många som 60 000 liv 
enbart i Estland.121 

Med det tyska anfallet mot Sovjet kring midsommar 1941 hoppades många 
ester på en befrielse från det sovjetiska förtryck som de upplevt sedan föregå-
ende sommar. Den påföljande naziockupationen kom dock i realiteten endast 
att betyda att en diktatur byttes mot en annan. De baltiska länderna sammanfo-
gades tillsammans med Vitryssland under den administrativa benämningen 
Reichskommissariat Ostland, med tyska SS-män och inhemska quislingar på 
alla viktiga, beslutande poster. Till den militära ockupationen och den politiska 
underordningen tillkom ekonomisk utsugning: arbetskraft mobiliserades och 
soldater rekryterades, till en början under frivilliga former för att så småningom 
ske under tvång. För dem som vägrade lyda inkallelseorder eller deserterade 
från de tyska arméerna väntade koncentrationsläger.122 

Mot denna bakgrund är den panik som spred sig i Estland sensommaren 
1944 lättbegriplig, när krigsfronten och Röda armén åter närmade sig landet. 
Många fruktade – säkert inte obefogat – att en ny sovjetisk ockupation skulle 
innebära en ny våg av avrättningar och massdeportationer. Särskilt stor anled-
ning till oro hade de estniska män som hade deltagit i strider på Tysklands sida 
mot Sovjet. Hösten 1944 flydde cirka 80 000 människor västerut undan krigs-
zonen i Estland. Den tyska armén försökte på alla sätt styra flyktingarna mot 
Tyskland, eftersom nazistledningen inte ville gå miste om denna mänskliga 
resurs som kunde användas både som arbetskraft och i arméerna. Men bland 
annat Östersjökustens karaktär gjorde det svårt för tyskarna att helt hindra flyk-
ten mot Sverige. De estniska öarna, vikarna och skären var jämfört med den re-
lativt raka lettiska kusten svåra att övervaka. Från Estland fanns också möjlig-
heten att fly till det näraliggande Finland, och därifrån tog sig omkring 7 000 
estniska flyktingar vidare till Sverige. Men ett stort antal tog sig också igenom 
tyskarnas avspärrningar. Under mörka och kalla höstnätter 1944 flydde de över 
Östersjön till Sverige.123 

Som den estniske sociologen Sven Alur Reinans påpekar råder det oklarhe-
ter kring hur många flyktingar från Estland som egentligen kom till Sverige. 

––––––––– 
121 Ekholm, Balt och tyskutlämningen 1945–1946, Band 1, 1984, s 7f; Aigi Rahi, ”Mass Deportations 

from Estonia in 1941 and 1949. The Sources and Current Status of Research”, 2003, s 47, 50. Siffror 
som rör antalet stupade, saknade och deporterade under andra världskriget är alltid tämligen osäkra 
och ofta motsägelsefulla, så även siffror som rör antalet deporterade och avrättade ester under den 
sovjetiska ockupationen 1940–1941.  

122 Balodis ”Båtflyktingarna kommer till Sverige”, 1986, s 18; Zetterberg, ”Det nationella uppvaknan-
det och vägen mot självständighet”, 1992, s 106; Ekholm, Balt och tyskutlämningen 1945-1946, Band 
1, 1984, s 8f. 

123 Balodis, ”Båtflyktingarna kommer till Sverige”, 1986, s 18f. Samtidigt som många lyckades ta sig 
till Sverige var det dock nästan lika många som på olika vägar hamnade i Tyskland. Detta diskuteras 
närmare i kap. 9 i denna avhandling. 
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Det brukar vanligtvis antas att gruppen i sin helhet bestod av cirka 25 000 ester 
och ungefär 7 000 så kallade estlandssvenskar. Samtidigt uppskattas i regel an-
talet flyktingar från Lettland och Litauen till 4 000 respektive 500. Enligt Alur 
Reinans finns det dock två stora problem förknippade med dessa siffror, som 
bygger på Socialstyrelsens sammanställningar över utlänningar med uppehålls-
tillstånd. För det första är det oklart om alla minderåriga är inräknade eftersom 
uppehållstillstånd inte krävdes för barn under 16 år, och för det andra är det 
ovisst om en del av estlandssvenskarna i den officiella statistiken också räkna-
des in bland esterna, det vill säga i kategorin ”estländare med uppehållstill-
stånd”.124 Den första invändningen innebär att siffran 25 000 ester skulle vara 
för låg, medan den andra antyder att siffran istället skulle vara för hög. Till viss 
del kan alltså tendenserna antas motverka varandra, varför uppskattningen 
25 000 ester ändå kan stämma någorlunda väl. 

Vad gäller könsfördelningen inom den estniska gruppen är dock statistiken 
tydlig. Till skillnad från de manligt dominerade flyktinggrupperna från Dan-
mark och Norge bestod den estniska till ungefär lika stora delar av kvinnor och 
män. Esterna kom ofta till Sverige familjevis, ibland i tre generationer.125 

För drygt 6 000 båtflyktingar blev Gotland den första svenska anhalten. Yt-
terligare andra tog sig hela vägen in i Stockholms skärgård eller till andra trak-
ter längs med Sveriges ostkust. Efter de många gånger dramatiska överfärderna 
anlände flyktingarna trötta, frusna och hungriga. Dessutom hade de bara kunnat 
ta ett fåtal eller inga alls av sina tidigare ägodelar med sig. På Gotland ordnades 
provisoriska inkvarteringar i till exempel militärtält, skolor och gymnastiksalar. 
I den mån de svenska myndigheterna hann med förhördes och registrerades 
flyktingarna. De blev också desinficerade och läkarundersökta. Mycket snart 
överfördes de sedan från uppsamlingslägren på Gotland till förläggningar på 
fastlandet. I slutet av oktober 1944 var de gotländska lägren i stort sett tömda.126 

Flyktingförläggningarna på fastlandet förlades ofta till olika brunnsorter, 
pensionat eller hotell. I oktober 1944 uppgick antalet förläggningar i landet av 
olika storlekar till ungefär 170. Från och med slutet av år 1944 minskade sedan 
förläggningarna successivt i antal, allt eftersom flyktingarna slussades ut på ar-
––––––––– 
124 Sven Alur Reinans, ”Balterna i Sverige – några demografiska aspekter”, 1986, s 66. Vad som därtill 

ökar förvirringen i den svenska litteraturen om flyktingar från Estland i Sverige är att begreppen est 
och estländare ibland används synonymt och ibland med skilda innebörder. Ett sätt att differentiera 
begreppen kan vara att använda ester som en etnisk kategori och estländare som juridisk-
administrativ kategori. Till den senare gruppen räknas i så fall, jämte esterna, exempelvis även est-
landssvenskar och balttyskar som hade medborgarskap i Estland. Att det i praktiken är omöjligt att 
skilja kategorierna åt visar erfarenheterna från estlandssvenskarnas överföring till Sverige 1943. För 
att räknas som estlandssvensk krävdes i allmänhet ”25% svensk härstamning”, men eftersom detta 
vaga och rasimpregnerade kriterium givetvis inte underlättade uttagningsproceduren kom det till stor 
del att handla om vem som kunde visa upp lämpliga intyg eller hade ekonomiska medel att betala för 
sig med. Se Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943–1944, 2004, s 39f. 

125 Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995, s 32, 34. 
126 Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943–1944, 2004, s 99ff; intervju med Albert Fa-

tejev, den 5 november 2003. 
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betsmarknaden. Även om esterna, liksom flyktingar av andra nationaliteter, 
själva stod för en stor del av det interna lägerarbetet skenade kostnaderna för 
driften av det stora antalet läger snabbt iväg. Den svenska statsmakten upp-
märksammade givetvis fort detta hot mot finanserna. Målsättningen var att 
flyktingarna så snabbt som möjligt skulle göra rätt för sig själva. De skulle med 
andra ord inte bara behöva vara en börda som låg det allmänna till last, utan 
skulle också kunna vara en ekonomisk resurs att tillvarata i den stora efterfrå-
gan på arbetskraft. Därutöver behövdes lägren för de överlevande från nazister-
nas koncentrationsläger som togs till Sverige kring krigsslutet. Våren 1945 
hade därför i stort sett alla flyktingar från Estland på ett eller annat sätt kommit 
ut i det svenska samhället. För dem som trilskades för mycket och inte godtog 
anvisat arbete väntade interneringsläger.127 

För tusentals ester blev Sverige dock bara en anhalt i migrationsprocessen. 
Enligt historikern Carl Göran Andræ ansåg många helt enkelt att Sverige låg 
för nära Sovjet och att ett sovjetiskt anfall västerut var ett reellt framtidsscena-
rio. Pragkuppen och händelserna kring Berlinblockaden torde sedermera ha 
förstärkt dessa uppfattningar om Sovjets expansionistiska ambitioner. Likaså 
kunde Baltutlämningen 1946 tolkas som ett bevis på att Sverige stod under hårt 
politiskt tryck från Sovjet. Mellan åren 1949 och 1951 emigrerade 6 800 ester 
från Sverige, de flesta till Nordamerika.128 I advokaten och statsvetaren Karl 
Auns bok The Political Refugees beskrivs hur ester i Sverige slog ihop sina be-
sparingar och köpte båtar för att komma bort. Enligt Aun avseglade redan mel-
lan 1946 och 1949 1 500 ester från Sverige i 46 ”Viking boats”. Sjutton av des-
sa landade i USA, tio i Kanada, sex i Sydafrika, fem i Argentina, tre i England, 
en i Brasilien, medan två bevisligen sjönk under Atlantöverfärden och två för-
svann spårlöst.129 

 

Ester i Sverige kring andra världskriget 
Organiseringen av flyktingtrafiken över Östersjön, både vad gäller estlands-
svenskar och ester, analyseras ingående av Carl Göran Andræ. I hans bok Sve-
rige och den stora flykten från Estland 1943–1944 studeras de politiska uppgö-
relserna, bakom flyktingtrafiken, mellan svenska, tyska och allierade myndig-
heter, politiker och militärer. Tämligen utförligt beskrivs också den första mot-
tagningen i Sverige och upprättandet av flyktingläger, liksom det diplomatiska 
spelet kring Baltutlämningen. Esternas första möten med det svenska samhället 

––––––––– 
127 Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943–1944, 2004, s 111ff. Interneringslägrens 

disciplinerande funktion analyseras av Jesper Johansson, Vägershult – en disciplinförläggning för 
flyktingar i Sverige under andra världskriget, 2003. 

128 Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943–1944, 2004, s 147f; Balodis, ”Båtflykting-
arna kommer till Sverige”, 1986, s 28f. 

129 Karl Aun, The Political Refugees. A History of the Estonians in Canada, 1985, s 25f. 

 48 



och arbetslivet får däremot betydligt mindre utrymme i Andræs politiska per-
spektiv. Bara kortfattat nämns att det uppstod vissa problem i mötena med den 
svenska arbetarklassen: 
 

Ordet socialism hade för [esterna], genom erfarenheterna från den första 
ryska ockupationen 1940–1941, fått en negativ klang. Och på samma sätt 
förhöll det sig med deras uppfattning av fackföreningsrörelsen. De vägrade 
att ansluta sig till facket vilket deras svenska kamrater såg som något oför-
låtligt.130 

 
I samband härmed refererar Andræ en Gallupundersökning som publicerades i 
Dagens Nyheter i maj 1945 angående inställningen till de baltiska flyktingarna 
i Sverige. Enligt denna var tveksamheten till flyktingarna störst inom arbetar-
klassen: 25 procent av de tillfrågade inom denna samhällsklass ansåg att alla 
balter (det vill säga både ester, letter och litauer) borde utlämnas till Sovjet och 
ytterligare 30 procent tyckte att i varje fall vissa borde skickas tillbaka. Andræ 
citerar också den blivande socialdemokratiske statsministern Tage Erlanders 
dagboksanteckningar där det talas om en ”hatstämning mot balterna” och där 
det sägs att en majoritet av befolkningen ”vill ha ut inte bara de militära utan 
alla balter”.131 

Andræ analyserar emellertid inte mötena och de förekommande motsätt-
ningarna mellan estniska och svenska arbetare på något djupare sätt. Varken 
den fackliga organiseringens betydelse i arbetarkulturen, eller varför just arbe-
tarklassen var mest fientligt inställd till dessa flyktingar diskuteras. I den här 
avhandlingen undersöker jag däremot betydelsen av det påtalade brottet mot 
normerna i arbetarkulturen och på vilka sätt de estniska arbetarna ansågs hota 
de svenska arbetarnas arbetsmarknadsposition. De fåtaliga flyktingar som er-
bjöds tjänster som arkivarbetare kunde ju knappast hota de högre klassernas 
positioner på arbetsmarknaden på samma sätt som de tusentals som anställdes i 
industrierna. Det är därutöver berättigat att fråga sig om det verkligen är frukt-
bart att generalisera i den utsträckning som Andræ gör. Var verkligen alla flyk-
tingar från Estland antisocialister och skeptiska till fackligt medlemskap, oav-
sett bakgrunder från hemlandet? 

Attityder till balterna i Sverige uttryckta i den offentliga debatten är även en 
central del i Mikael Byströms forskningsarbete. Hans avhandling kretsar kring 
tesen om den nordiska tanken, som innebar att ”det i första hand var mot etnis-
ka nordbor som Sverige menade sig ha ett ansvar”, och till dessa räknades est-
landssvenskar men inte människor från de baltiska länderna i övrigt. Byström 
åskådliggör hur den kommunistiska pressen och kommunisterna i riksdagen 
––––––––– 
130 Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943–1944, 2004, s 146. För en diskussion kring 

flyktingtrafiken, se exempelvis även Balodis, ”Båtflyktingarna kommer till Sverige”, 1986; Andreas 
Küng, Sverige och Estland. Äntligen goda grannar?, 1991. 

131 Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943–1944, 2004, s 146f (citat 147). 
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propagerade högljutt för att balterna överlag var nazister och krigsförbrytare 
och därför borde skickas tillbaka utan pardon. Därtill framställdes flyktingarna 
som rika, välmående, välklädda och högmodiga, vilket implicerade att de hade 
lyckats sko sig ganska väl under det nazistiska styret och inte alls var i behov 
av någon svensk hjälp. Byström visar också att kommunisternas ståndpunkter 
enbart bemöttes halvhjärtat i det offentliga samtalet. ”Det tycks alltså som om 
kommunisterna i denna fråga fick ett tolkningsföreträde”, spekulerar Byström 
och påpekar vidare att ”föreställningen om ’balten-som-nazist’” blev till något 
ständigt närvarande. Däremot hävdar han att en dylik stereotyp aldrig fick fäste 
om finska och norska flyktingar, trots att det fanns misstänkta nazister och 
quislingar också bland dem. I dessa fall fungerade den nordiska tanken som 
överordnad princip, men detta motargument saknades när det kom till flykting-
arna från Baltikum. Till bilden av ”balten-som-nazist” fogades därutöver en 
uppfattning om att de förpestade de svenska arbetsplatserna. Balterna ”fick ryk-
te om sig att vara fientligt inställda till de svenska fackförbunden” och de ”an-
sågs pressa lönerna och försämra arbetsvillkoren”.132 Huruvida dessa ”rykten” 
hade fog för sig diskuterar Byström dock inte. Det är ”bilden av” som analyse-
ras, inte de reella mötena mellan infödda och inflyttade arbetare. Som grund för 
att kunna analysera det senare måste till att börja med flyktingarnas sociala 
bakgrunder studeras, vilket varken Andræ eller Byström gör.133 

När det gäller esternas första möten med arbetslivet i Sverige är två böcker 
särskilt betydelsefulla: Lars Olssons På tröskeln till folkhemmet och historikern 
Björn Horgbys Dom där. Olsson undersöker utplaceringen av flyktingar i det 
skånska jordbruket och Horgbys studie kretsar kring textilindustrierna i Norr-
köping.134 Dessa båda forskares undersökningar skiljer sig markant åt, och de 
kommer delvis fram till olika slutsatser. I synnerhet är författarnas teoretiska 
utgångspunkter olikartade. Medan Olsson utgår från ett historiematerialistiskt 
perspektiv, där relationen mellan arbete och kapital står i fokus, konstruerar 
Horgby en omfångsrik teoretisk modell, i vilken begreppen diskurs och menta-
litet fungerar som analytiska redskap. Mot Olssons materiella perspektiv står 
Horgbys intresse för de mentala och diskursiva sfärerna. 

Olsson menar att flyktingarna snart efter ankomsten till Sverige hamnade ”i 
en skärningspunkt mellan filantropisk flyktingpolitik och en arbetsmarknad, där 
kapitalet och statsmakten sökte mer arbetskraft”. Flyktingarna skulle inte bara 
––––––––– 
132 Byström, En broder, gäst och parasit, 2006, s 24 (citat), 105f, 121–127 (citat 123), 192 (citat), se 

även 109, 206. 
133 Esternas sociala bakgrunder analyseras däremot av Huko Merendi, ”De estniska flyktingarnas an-

passningsproblem i Sverige. En sociologisk undersökning bland ester i en västsvensk industristad 
1950–1951”, 1952; Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995. Dessa undersökningar diskuteras ned-
an i kap. 6 i samband med att jag analyserar den estniska gruppens sammansättning i Olofström. 

134 Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995; Björn Horgby, Dom där. Främlingsfientligheten och ar-
betarkulturen i Norrköping 1890–1960, 1996. I skrivandets stund arbetar också Lena Hallberg vid 
Örebro Universitet med ett avhandlingsprojekt som bland annat fokuserar ester vid Bolinder-
Munktells i Eskilstuna. 
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stå för sitt eget och sina anhörigas uppehälle, utan även bidra till folkförsörj-
ningen. Att utbudet av arbetskraft i Sverige vid tidpunkten var mindre än efter-
frågan kan delvis förklaras med den militära beredskapen, men de strukturella 
faktorer som författaren framhåller torde ha varit minst lika viktiga: Arbets-
uppgifterna i jordbruket var slitsamma och dåligt betalda. Svenska arbetare 
sökte sig om möjligt därifrån till bättre betalda arbeten, med bättre arbetsförhål-
landen och högre status. Författaren menar följaktligen att flyktingarna fick ta 
de arbeten som svenskar i möjligaste mån undvek.135 

Lantarbetareförbundet verkar inte ha engagerat sig nämnvärt i utplaceringen 
av flyktingar i Sydsverige, och av Olssons resultat att döma skedde det utan 
några utmärkande konflikter med det organiserade svenska lantarbetarkollekti-
vet. De enda krav förbundet framförde var att svenska arbetare inte fick undan-
trängas och att samtliga skulle betalas full lön. När dessa krav var uppfyllda var 
de invandrade arbetarna inte längre en viktig fråga för den fackliga organisatio-
nen.136 I likhet med vad Jesper Johansson visar på LO-nivå saknades alltså in-
vandrarpolitiska policyåtgärder. 

När de svenska myndigheterna under 1945 började förstå att flertalet flyk-
tingar från Baltikum inte skulle återvända till sina ockuperade hemländer blev 
det nödvändigt för dem att tänka i ett längre framtidsperspektiv. Balterna skulle 
”mer långsiktigt integreras i det återupptagna folkhemsbygget än vad som kun-
de ske med dem som säsongsarbetare på betfälten”. Det var därför viktigt att 
finna ”mer stadigvarande arbeten”, konkluderar Olsson.137 Där stannar emeller-
tid hans studie. Föreliggande avhandling kan därmed bidra till ökad kunskap 
om esternas möten med svenskt samhälls- och arbetsliv under efterkrigstidens 
första år. 

Horgby hävdar däremot att de estniska kvinnornas och männens första mö-
ten med det svenska arbetslivet var ganska konfliktfyllt. Det framhålls att es-
ternas erfarenheter av sovjetiskt förtryck av hemlandet under kriget och deras 
yrkesbakgrunder – utan att dessa undersöks – påverkade arbetsmarknadsinte-
grationen, åtminstone kortsiktigt. Studien tar sin utgångspunkt i ett beslut som 
representantskapet för Textilettan i Norrköping fattade i september 1945, när 
det krävde att förbundet skulle begära hos statsmakterna att alla balter skulle 
utvisas ur Sverige. Horgby studerar detta beslut, och en genomgående tes i bo-
ken är att utvisningskravet berodde på ”en främlingsfientlig mentalitet som fö-
rekom i [den svenska] arbetarkulturen”. I samband med utvisningskravet tryck-
te fackföreningen i Norrköping speciellt på att balterna (varav de flesta i realite-
ten var ester) inte ville organisera sig. Textilarbetarnas organisation hävdade 
också att invandrarna konkurrerade ut svensk arbetskraft och pekade på att de 
hade problem med språket vilket försvårade arbetsplatskommunikationerna. Av 

––––––––– 
135 Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995, s 16 (citat), 160, 57f, 151. 
136 Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995, s 78f. 
137 Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995, s 157. 
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den kommunistiska fraktionen inom Textilettan anklagades esterna därtill för 
att vara nazister.138 

Även om Horgby påpekar att missnöjet med att esterna inte organiserade sig 
påverkade beslutet framställs ändå det kulturella argumentet som det viktigaste 
för norrköpingsarbetarnas utvisningskrav: balterna ”var inte svenskar och sak-
nade nödvändiga kunskaper i det svenska språket och i den svenska kulturen”. 
Men samtidigt ger alltså Horgby i sin empiri likväl exempel som inte nödvän-
digtvis behöver ha sin grund i en främlingsfientlig mentalitet i den svenska ar-
betarkulturen. För den berörda fackliga organisationen var, som sagt, många av 
esterna i Norrköping svåra att organisera. I samtiden beskyllde svenska arbetare 
esterna därtill för att vara lata och nonchalanta hjälparbetare, och i det minnes-
material som Horgby analyserar anklagas esterna – motsägelsefullt – för att 
trissa upp arbetstakten.139 Kanske var konflikterna kring arbetet huvudanled-
ningen till utvisningskravet? Om det var fallet berodde konflikterna inte främst 
på en främlingsfientlig mentalitet i arbetarkulturen utan troligtvis mer på de or-
ganiserades kamp för att ha inflytande över arbetsprocessen och påverka löne-
nivån.140 Perspektiven behöver dock inte utesluta varandra. Främlingsfientlighe-
ten och kampen om makten över arbetet löpte nog parallellt, grep in i varandra, 
och förstärkte ömsesidigt varandra, när balterna konstruerades som ”de andra” i 
kontrast till ”vi” fackligt organiserade svenska arbetare.141 Jag vill däremot 
starkt ifrågasätta Horgbys tes om en specifik främlingsfientlighet inom arbetar-
klassen. Vad skilde i så fall den ifrån en generell främlingsfientlighet i det 
svenska samhället? Främlingsfientlighet är ett strukturellt fenomen. Att den 
fanns i alla samhällsklasser i det efterkrigstida svenska samhället framgår inte 
minst av Familjevärnet, Industria och Ny Tid som jag citerade ur ovan. 

Det framgår slutligen i Horgbys studie att motsättningarna tynade av efter-
hand. Huruvida det förekom hot och tvång i denna process, eller om de avty-
nande motsättningarna berodde på att esterna anpassade sig till ”spelets regler”, 
såsom de definierades av de organiserade svenska arbetarna, återstår att utfors-
ka mer grundligt. Att studera hur det förhöll sig med det i Olofström är ett av 
mina mål med denna avhandling.  

I en samtida studie utförd i Borås av sociologen Huko Merendi iakttogs lik-
nande resultat som de Horgby når. Merendi framhöll att 

 
esternas beteende icke motsvarade svenska seder och bruk samt rubbade 
jämvikten i de svenska fabrikssamhällenas sociala system och därmed fram-
kallade de svenska medarbetarnas icke-vänskapliga reaktioner, varmed de 
försökte återställa det av esterna störda jämviktsläget. 

––––––––– 
138 Horgby, Dom där, 1996, s 88, 9, 27 (citat), 10, 22ff. 
139 Horgby, Dom där, 1996, s 26 (citat), 10, 22f, 121f. 
140 Liknande synpunkter framförs av Olsson, “Hundra år av arbetskraftsinvandringen”, 2003, s 20. 
141 Jfr även diskussionen om Olssons och Horgbys resultat i Johansson, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi 

brukar göra så här.”, 2008, s 117f. 
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Vid sidan av flera esters motvilja till fackligt medlemskap nämner Merendi 
också flyktingarnas tendens att arbeta för mycket och för fort som anledning till 
svenskarnas ”icke-vänskapliga reaktioner”. Förutom att ackorden ”förstördes” 
gick esterna med på att arbeta mer övertid än vad de svenska fackliga organisa-
tionerna ville godkänna.142 Som jag har påpekat ovan var det säkert också såda-
na erfarenheter som var grunden till den ”friktion” som Attila Lajos omtalar 
vad gäller relationen mellan ungerska och svenska lantarbetare. Arbetstempot 
var således en synnerligen viktig beståndsdel i relationen mellan svenska och 
invandrade arbetare, antingen de sistnämnda anklagades för att arbeta i ett för 
högt tempo eller för att vara lata och långsamma. 

Ekonomhistorikern Anu Mai Kõll diskuterar likaså de estniska flyktingar-
nas ovilja till facklig organisering i en kortare artikel. Till skillnad från Horgby 
och Merendi lyfter hon in fler förklarande bakgrundsfaktorer än den sovjetiska 
ockupationen och annorlunda yrkesbakgrunder. Hon generaliserar inte heller 
gruppen i samma utsträckning som exempelvis Andræ gör. 

För det första pekar Kõll på arvet från mellankrigstiden. Estlands sociala 
struktur skilde sig från förhållandena i Sverige. Under den första självständig-
hetstiden under 1920-talets början fanns det ”en bred jordbrukargrupp och en 
ännu större grupp jordlösa på landsbygden”, medan industriarbetarklassen var 
relativt liten. Som Kõll påpekar låg ”partisystemet i träda” under ett auktoritärt 
styre 1934–1940. Den politiska vänstern var splittrad och hade inte uppnått 
samma maktposition som arbetarrörelsen i Sverige. Den estniska fackföre-
ningsrörelsen var kluven mellan revolutionärer med stöd från Sovjet och social-
demokratiska reformister. Dessutom fanns det ”socialrevolutionärer samt ett 
närmast liberalt arbetsparti”. Efter ett misslyckat kommunistiskt kuppförsök 
1924 var denna klyfta ännu vidare. Den fackliga organiseringsgraden var över-
lag låg. De estniska flyktingarna som kom till Sverige hörde, enligt Kõll, alltså 
antingen till ”de grupper som stod den reformistiska arbetarrörelsen nära, och 
då var förmodligen relationerna [med de svenska fackföreningarna] inte särskilt 
problematiska”, eller hörde de till grupper som ”levt skilda från industrierna” 
och kände i så fall inte till ”den estniska fackföreningsrörelsen särskilt väl”. 
Mest hade de senare ”hört talas om den underjordiska, förbjudna grenen som 
hade öppna sympatier” för Sovjet. Även kollektivavtalets principer var okända 
för det stora flertalet ester.143 

För det andra analyserar Kõll flyktingarnas självbild. När gruppen presente-
rade sig själv, via bilder och texter i tidningar och böcker, var det framförallt 
välklädda manliga tjänstemannagrupper som fick symbolisera esterna i Sveri-
ge. Arbetarna fanns med, men mest för att stolt visa på gruppens yrkesmässiga 

––––––––– 
142 Merendi, ”De estniska flyktingarnas anpassningsproblem i Sverige”, 1952, s 93. 
143 Anu Mai Kõll, ”Den påtvingade identiteten. Estniska flyktingar och livet som arbetare”, 2006, s 50f, 

54, (citat 50, 51). 
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bredd och för att åskådliggöra att till och med arbetare tvingades fly ifrån ”ar-
betarstaten” Sovjet. Överlag ”framtonar en bild av en grupp som har gemen-
samma mål och kulturella särdrag, en etnisk grupp snarare än en socialt diffe-
rentierad grupp”. Målet var att hålla den estniska identiteten och kulturen le-
vande. Därmed underordnades och osynliggjordes särintressen som hade sin 
grund i klass.144 

Som en tredje bakgrundsfaktor diskuterar Kõll de förändrade klasspositio-
ner och statusförsvagningar som flykten förde med sig för många: från friare 
tjänstemannapositioner, jordbruks- och fiskearbeten till arbetarstatus, ofta i fa-
briker. Utifrån framförallt Merendis forskning poängteras att ungefär hälften av 
alla ester som fick industriarbeten i Sverige inte hade provat på dylika yrken i 
hemlandet. Flyktingarnas identiteter förändrades dock långsammare. Kõll me-
nar att de många estniska organisationerna i Sverige kan ses 

 
som en oas borta från den svenska vardagen […] där flyktingarnas gamla 
status och yrken återigen gällde. Man byggde ett slags minisamhälle med 
sina medhavda värderingar, som hade ganska litet att göra med flyktingar-
nas svenska vardag. 

 
Många ester såg sig inte som arbetare trots den klassmässiga degraderingen i 
det nya landet. Särskilt den estniska intelligentian försökte bibehålla och repro-
ducera identiteten från tiden före flykten.145 

För att kortfattat sammanfatta forskningsläget om ester i Sverige är alltså 
själva flykten från Estland till Sverige och det politiska spelet bakom denna re-
lativt väl beforskade områden. Det har tydliggjorts att bilden av ”balten-som-
nazist” var generellt förekommande och fick ordentligt fäste i det offentliga 
samtalet om dessa flyktingar. Det är också klart att esterna, liksom övriga 
världskrigsflyktingar, snart efter ankomsten slussades ut på arbetsmarknaden 
till de branscher där efterfrågan på arbetskraft var som störst. Ur svenska före-
tagares och myndighetspersoners ögon betraktades de som en välbehövlig ar-
betskraftsreserv, och inom kort började också industrin rekrytera estnisk ar-
betskraft. Det har visats att i varje fall de första mötena mellan svenska och est-
niska arbetare inom textilindustrin kunde vara tämligen konfliktladdade. 
Många ester motsatte sig facklig organisering samtidigt som de bröt mot andra 
av det organiserade arbetarkollektivets normer. Däremot är esternas situation i 
den övriga svenska industrin åren efter andra världskriget outforskad. Det finns 
inte mycket kunskap om hur relationerna mellan infödda och inflyttade arbetare 
utvecklade sig, varken i ett kort eller långt perspektiv. Den tidigare forskningen 
––––––––– 
144 Kõll, ”Den påtvingade identiteten”, 2006, s 51ff (citat 53). 
145 Kõll, ”Den påtvingade identiteten”, 2006, s 53ff (citat 53f). När det gäller ester i Kanada visar Aun, 

The Political Refugees, 1985, s 40ff, liknande resultat. Han menar att många ester med bakgrund i de 
högre samhällsskikten levde ett ”dubbelliv” i Kanada, ett liv på arbetet och ett kulturellt liv på friti-
den där hemlandets klasspositioner gällde. 
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säger heller inte mycket om hur fackföreningarna bemötte de påstått svårorga-
niserade esterna. Jag vill också påstå att det är oklart om esterna generellt verk-
ligen var så svårorganiserade som det vanligtvis påstås. Det antyds ju i den ti-
digare forskningen att gruppen var socialt och politiskt delad, vilket torde ha 
gett upphov till olika inställningar till exempelvis fackföreningar. Likaså är de 
svenska arbetsgivarnas relationer till invandrarna helt förbisedda i forskningen, 
liksom relationerna mellan arbetsgivar- och arbetarorganisationer i frågor som 
rörde den invandrade arbetskraften. Detta är iakttagelser som leder fram till 
denna avhandlings konkreta frågeställningar. 

 

Frågeställningar 
Avhandlingen handlar om hur invandring påverkar och påverkas av rådande 
arbetsmarknadsrelationer. Konkret fokuserar undersökningen relationen mellan 
VF och Metall i frågor som rörde den stora efterfrågan på arbetskraft och rekry-
teringen av arbetare i andra länder, relationen mellan en företagsledning i verk-
stadsindustrin och de utlandsfödda arbetare som den rekryterade och om möten 
mellan svenska och estniska arbetare på en industriell arbetsplats efter andra 
världskriget. Detta är problemområden som rör sig på olika samhällsnivåer, 
men som ändå griper in i varandra i en ömsesidig påverkan. 

Utifrån avhandlingens övergripande syfte är målsättningen med studien att 
besvara följande frågeställningar, vad gäller tidsperioden 1945–1952: 

 
• Hur utvecklades relationen mellan VF, Metall och staten, i form av de 

svenska arbetsmarknadsmyndigheterna, i frågor som rörde den stora 
efterfrågan på arbetskraft, och specifikt rekryteringen av arbetare i 
andra länder? Varför utvecklades relationen som den gjorde? Vilka re-
lationer utvecklade Metall till de invandrade arbetarna? 

 
• Vilka relationer byggdes upp och utvecklades mellan företagsledning-

en vid SSAB i Olofström och de rekryterade estniska arbetarna av 
båda könen? Skilde sig dessa relationer på något sätt från företagsled-
ningens relationer till de svenska arbetarna, och i så fall hur? 

 
• För vilka konkreta arbetsuppgifter rekryterades de estniska männen 

och kvinnorna till SSAB? Hur förhöll sig dessa arbetsuppgifter till de-
ras yrkesmässiga bakgrunder och klasstillhörigheter i hemlandet? Hur 
förhöll sig esternas arbetsuppgifter till svenskars arbeten? 

 
• Hur utvecklade sig relationerna mellan de nyinflyttade esterna och den 

lokala Metallavdelningens svenska medlemmar i Olofström? Varför 
utvecklades relationerna som de gjorde? Hur berättar svenskar respek-
tive ester i efterhand om dessa möten och varför berättar de som de 
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gör? Hur och varför påverkades relationen mellan SSAB:s ledning och 
Metallavdelningen av företagets rekrytering av ester? 

 
• Hur agerade Metallavdelningen i Olofström i fråga om SSAB:s aktiva 

arbetskraftsrekryteringar utanför Norden? Vilka preferenser för olika 
kategorier arbetskraft gav företagsledningen respektive fackföreningen 
uttryck för i samband med dessa rekryteringar? Hur kan dessa prefe-
renser förklaras? 
 

Avhandlingens fortsatta disposition 
Efter skildringar av bakgrunder och genomgång av tidigare forskning har av-
handlingens frågeställningar preciserats i detta inledande kapitel. I nästa kapitel 
utmejslas studiens teoretiska utgångspunkter och jag diskuterar källmaterial 
och metoder. I avhandlingens första empiriska del, kapitel 3, analyserar jag re-
lationen mellan VF och Metall på nationell nivå, vad gällde parternas förhåll-
ningssätt till den stora efterfrågan på arbetskraft och rekryteringen i andra län-
der. I kapitel 4 förflyttas fokus till lokal nivå, när jag i ett djupare historiskt per-
spektiv beskriver och diskuterar den politiska ekonomin i undersökningsorten 
Olofström. Det var i denna lokala kontext, och i de relationer som tidigare hade 
varit rådande mellan SSAB:s ledning och Metallavdelningens medlemmar, som 
många av de svenska arbetare som esterna mötte från 1945 och framåt hade 
levt sina liv och påverkats av förflutna händelser. Jag vill hävda att både före-
tagsledningens och arbetarnas tidigare erfarenheter av facklig kamp, och trade-
rade berättelser om sådan, påverkade de lokala parternas ageranden när de est-
niska arbetarna anställdes. I det följande femte kapitlet analyserar jag sedan de 
relationer som företagsledningen försökte bygga upp med esterna i Olofström. 
Kapitel 6 är en undersökning av inflyttningsmönster och den estniska gruppens 
sammansättning vad gällde ålder, kön och framförallt klassbakgrunder från 
hemlandet. En sådan analys är nödvändig för att kunna förstå de första mötena 
mellan svenska och estniska arbetare. I kapitel 7 förflyttar jag analysen innan-
för fabriksportarna och studerar vilka arbeten de estniska männen och kvinnor-
na tilldelades på fabriken, och i kapitel 8 undersöker jag relationen mellan Me-
tallavdelningens svenska medlemmar och de nyanställda inflyttarna från Est-
land. I detta kapitel analyserar jag också svenskars och esters berättelser om 
varandra i ett efterhandsperspektiv. Det nionde och sista empiriska kapitlet är 
en analys av SSAB:s ansökningar om tillstånd för att rekrytera arbetskraft på 
kontinenten och av Metalls reaktioner och remissvar på dessa. Anledningen till 
att denna delundersökning placeras efter det åttonde kapitlet är att jag vill un-
derstryka vikten av erfarenheterna från de tidigare mötena mellan de estniska 
världskrigsflyktingarna och de svenska arbetarna för avdelningens ställningsta-
ganden kring de följande aktiva rekryteringarna. I kapitel 10 sammanfattas och 
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diskuteras avhandlingens viktigaste resultat, och kapital 11 är slutligen en 
summary på engelska. 
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2. TEORETISKA OCH METODISKA 

UTGÅNGSPUNKTER 

Inledning 
Syftet med detta kapitel är att diskutera och specificera avhandlingens 
teoretiska och metodiska utgångspunkter. Den följande diskussionen genomsy-
ras av pluralism. Ingen enskild teori eller metod kan svara mot det övergripan-
de syfte och de frågeställningar som jag formulerade i det föregående kapitlet, 
utan flera teorier, begrepp och metoder måste kombineras. Industrikapitalis-
mens utveckling utgör den historiska bakgrunden och kontexten som teorin 
struktureras kring. Innebörden i begreppen organiserad kapitalism och väl-
färdskapitalism fungerar på så sätt som avhandlingens teoretiska ramverk. 
Klassbegreppet är därmed ett centralt teoretiskt verktyg för att skapa förståelse 
kring migrationers inverkan på relationen mellan arbete och kapital. Utifrån 
avhandlingens syfte och frågeställningar måste också den fackliga organisatio-
nen i sig definieras: Vad är en fackförening? För att få ett historiskt djup disku-
terar jag därefter begreppen industripatriarkalism och välfärdspaternalism, 
som även kopplas till industrikapitalismens utveckling. Det förstnämnda be-
greppet används för att ge insikt i hur relationen mellan det studerade företaget 
och den studerade fackföreningen i Olofström växte fram under det halvsekel 
som föregick andra världskriget, och det sistnämnda utnyttjar jag för att analy-
sera relationen mellan företagsledningen och de invandrade arbetarna efter kri-
get. Därnäst ställer jag klassbegreppet i relation först och främst till etnicitet, 
men i viss mån även till kön och ålder. Precis som klassbegreppet inbegriper 
dessa begrepp tydliga maktdimensioner och bör ses som relationella underord-
ningsprinciper i kapitalismen. Arbetskraftsmigrationer kopplas sedan till ar-
betslivsrelationer och jag diskuterar olika dilemman som fackliga organisatio-
ner i invandringsländer ställs inför i samband med arbetskraftsinvandring. Ka-
pitlet avslutas med en diskussion kring val av undersökningsort och om av-
handlingens metoder och källmaterial, där kategoribegreppet och innebörden 
av sociala minnen utgör viktiga tolkningsverktyg. 
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Kapitalism – ett teoretiskt ramverk 
Den organiserade kapitalismen som teoretisk modell har sitt ursprung kring 
första världskriget och teoretikern Rudolf Hilferding.146 Senare har Hilferdings 
tankar vidareutvecklats av till exempel historikerna Jürgen Kocka och Hans-
Ulrich Wehler. För att relatera denna period i kapitalismen till svensk kontext 
knyter jag även bland annat an till historikern Klas Åmarks resonemang om 
den organiserade kapitalismen i Sverige.147 

Beträffande Sverige har flera forskare pekat på en brytpunkt i kapitalismens 
utveckling under 1930- och 1940-talen.148 Sociologen Walter Korpi talar i sin 
välkända bok från 1978 om Arbetarklassen i välfärdskapitalismen. I begreppet 
välfärdskapitalism försöker Korpi fånga det specifika i efterkrigstidens relation 
mellan arbete, kapital och stat genom att analysera samhällsutvecklingen ut-
ifrån ett maktresursperspektiv. Som Korpi framhåller var Sverige efter andra 
världskriget alltjämt ett i grunden kapitalistiskt land, men den ”långtgående an-
vändningen av politiska åtgärder för att påverka välfärdsfördelningen i det 
svenska samhället” visar samtidigt på ”det starka inflytandet från politiska och 
fackliga organisationer baserade på arbetarklassen”.149 Kapitalismen utgjorde 
ramen inom vilken det fanns möjligheter till handling utifrån rådande maktför-
hållanden. Dåtidens aktörer formade historien, men inte under förhållanden el-
ler villkor som de själva fritt rådde över. 

Likaså följer kapitalismens utveckling i stort det periodiska mönster av 
strukturförändringar och långa konjunkturer som ekonomhistorikern Lennart 
Schön urskiljer för svenskt vidkommande. Han menar att de stora förändringar 
som har skett i svensk ekonomi ”har uppträtt koncentrerade i tiden som struktu-
rella brott”. Perioder av relativ stabilitet och tillväxt har visat sig åtföljas av 
krisperioder med ungefär 40–45 års mellanrum. En av dessa kriser inträffade 
under 1930-talet. De av Schön påvisade cyklerna inleds med en period av för-
––––––––– 
146 För en kommentar av Hilferdings teori, se Heinrich August Winkler, ”Zu Hilferdings Theorie des 

Organisierten Kapitalismus”, 1974. 
147 Begreppet organiserad kapitalism har i Sverige också bland andra diskuterats utförligt av Rolf Tors-

tendahl. Han menar att industrikapitalismen sedan 1800-talets mitt genomgått stegvisa utvecklingsfa-
ser, med brytpunkter på 1890-talet (övergång till organiserad kapitalism), kring 1935–1945 (till par-
ticipatorisk kapitalism) och ungefär 1970 (till korporativ kapitalism). Faserna är i första hand struktu-
rerade efter samspelet mellan teknologisk förändring och samhällsorganisation. Se dens, ”Teknologi 
och samhällsutveckling 1850–1980. Fyra faser i västeuropeisk industrikapitalism”, 1989, s 85f; ibid, 
“Socialdemokratins roll i industrikapitalismens utveckling”, 1994, s 126f. Jag ansluter mig emellertid 
till Klas Åmarks kritik mot Torstendahl för att han ”i sin modell lägger för stor vikt vid teknologin 
och för liten vikt vid ekonomin”. Se dens, Facklig makt och fackligt medlemskap. De svenska fack-
förbundens medlemsutveckling 1890–1940, 1986, s 34. 

148 Se Walter Korpi, Arbetarklassen i välfärdskapitalismen. Arbete, fackförening och politik i Sverige, 
1978, s 100, 118, 350ff; Göran Therborn, ”Den svenska socialdemokratin träder fram”, 1984, s 3, 5, 
9, 39f, 45, 51, 58ff; Thorsten Nybom, ”Samhällsformation och samhällsorganisation i Sverige 1890–
1975 – en principskiss, 1989, s 15ff; Torstendahl, ”Socialdemokratins roll i industrikapitalismens ut-
veckling”, 1994, s 133. 

149 Korpi, Arbetarklassen i välfärdskapitalismen, 1978, s 15. 
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nyelse och omvandling (innovationer och dessas spridning), följs av en period 
karaktäriserad av stabilitet och rationaliseringar och avslutas med en struktur-
kris.150 Schöns närmast deterministiska perspektiv tar emellertid mycket liten 
hänsyn till maktförskjutningar i samhället och hur dessa påverkade samhällsor-
ganisationen och makten över arbetet. Kapitalismens inneboende motsättningar 
försvinner i skuggan av industrialiseringens stegvisa framåtskridande mot allt 
högre nivåer samtidigt som politiskt handlande aktörer negligeras. 

Min undersökningsperiod var alltså en brytningstid varunder kapitalismen 
och samhällsorganisationen var under omvandling. Det var en period där för-
ändring och förnyelse var en del av arbetets vardag och rationaliseringssträvan-
dena allt mera påtagliga. Det måste dock understrykas att brytpunkten främst 
har formulerats för att ringa in omvandling på en övergripande samhällsnivå. 
Med min studie vill jag även föra ner och analysera dessa förändringars åter-
verkningar på lokal nivå genom att koppla arbetskraftsinvandringen till bland 
annat förändringar i arbetsorganisation och arbetsprocess i verkstadsindustrin. 

Som en bakgrund till den organiserade kapitalismen vill jag först mycket 
kortfattat nämna några utmärkande drag för den tidiga industrikapitalismen. 
Utan historisk förankring går det inte att förstå kapitalismens senare utveckling. 

Mot en organiserad kapitalism 
Den centrala basinnovation som bar upp den första industriella revolutionen var 
ångkraften som började användas i svenska sågverk och mekaniska verkstäder 
under 1850-talet. Likaså var ångkraften en förutsättning för de nya kommuni-
kationsmedlen, där utbyggnaden av järnvägsnäten var mest betydelsefull. Med 
de snabbare kommunikationerna vidgades avsättningsmarknaderna och en ar-
betsmarknad med internationell räckvidd skapades. De påföljande decennierna 
kan karaktäriseras som ett industriellt genombrott för svensk del. Tiden kring 
1850 innebar också ett genomslag för den ekonomiska liberalismen. Skråvä-
sendets avskaffande 1846 och näringsfriheten 1864 brukar få symbolisera den-
na nyorientering. Därmed skapades fria marknader för varor, kapital och arbete, 
vilket i sin tur skärpte konkurrensen företagare emellan. Samtidigt förändrades 
den samhälleliga arbetsdelningen när arbetsuppgifter som tidigare utförts i 
hemmen i allt högre utsträckning sammanfördes i industrier.151 

Vid 1800-talets mitt var den industriella mekaniseringsgraden låg. Många 
arbetsuppgifter krävde fortfarande traditionella hantverkskunskaper. Maskiner 
och andra komplicerade arbetsredskap tillverkades för hand. Arbetarklassen var 
internt skiktad och det fanns en tydlig hierarki inom den som byggde på olika 
arbetens kvalifikationsgrad och på arbetarnas hantverkskunskaper. Organise-
ringsnivån på arbetsmarknaden var mycket låg. Makten fanns i arbetsgivarnas 

––––––––– 
150 Lennart Schön, ”Tillväxt och omvandling i svensk ekonomi”, 1999. 
151 Lundh, Spelets regler, 2002, s 41, 44, 61ff; Åmark, Facklig makt och fackligt medlemskap, 1986, 

s 25f. 
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händer, även om det hantverksmässiga inslaget i produktionen kunde ge arbe-
tarna väsentlig frihet. Ett annat karaktäristiskt drag för industriarbetet var att 
arbetsledningen ofta stod i nära förbindelse med arbetarna på golvet.152 

Den andra industriella revolutionen som tog fart från och med 1890-talet 
byggde på elkraften och förbränningsmotorn som basinnovationer. Genom den 
teknologiska utvecklingen och med de kraftigt förbättrade kommunikations-
möjligheterna (ångbåtslinjer och mer järnvägar) under slutet av 1800-talet blev 
det möjligt att standardisera produktionen i högre utsträckning och att tillverka 
i längre serier för vidare avsättningsmarknader. Industriföretagen växte i stor-
lek, både vad gällde arbetare och tjänstemän. Arbetsdelningen ökade och ac-
kordsbaserade löner infördes i anslutning till många arbeten. Därigenom blev 
den tidigare hierarkin inom arbetarklassen mer utjämnad.153 

Arbetets delning och fördelning på olika händer och i förlängningen arbe-
tets degradering är den röda tråden i Harry Bravermans numera klassiska studie 
Arbete och monopolkapital. Han påpekar att det  

 
unika för det kapitalistiska samhället är att det, till skillnad från alla andra 
samhällen, systematiskt spaltat upp arbetet inom varje produktionsspecialitet 
i skilda begränsade operationer.154 

 
Arbetsdelning på en samhällelig nivå har funnits lika länge som det har funnits 
mänskliga civilisationer. Arbetsdelning inom en verkstad, det vill säga att ar-
betsprocessen analyseras, bryts ner i dess grundläggande beståndsdelar och 
fördelas på olika personer, hänger däremot samman med kapitalismen. Denna 
detaljerade arbetsdelning upplöser, enligt Braverman, ”yrkena och gör det 
omöjligt för arbetaren att på egen hand genomföra hela produktionsprocessen”. 
Därigenom ökar företagsledningen sin kontroll över arbetet. Dessutom är den 
arbetskraft som köps av kapitalisten för att enbart utföra deloperationer avse-
värt billigare än gedigna yrkesarbetare som är kapabla att utföra hela eller åt-
minstone en större del av arbetsprocessen på egen hand.155 

I Bravermans analys av arbetets degradering under det tjugonde århundradet 
ges den amerikanske ingenjören Frederick Winslow Taylor och det tidiga 
1900-talets scientific management-rörelse en avgörande roll. Enligt Braverman 
hade gängse praxis tidigare varit att företagsledningen ”endast bestämt den 
allmänna inriktningen av arbetet”, varpå arbetarna själva bestämde hur det 
konkret skulle utföras. Med taylorismen fastslogs däremot ”ledningens rätt och 
skyldighet att exakt bestämma hur arbetet skall utföras”. I de idéer om så kal-
––––––––– 
152 Torstendahl, ”Teknologi och samhällsutveckling 1850–1980”, 1989, s 86f. 
153 Lundh, Spelets regler, 2002, s 79ff; Torstendahl, ”Teknologi och samhällsutveckling 1850–1980”, 

1989, s 89. 
154 Harry Braverman, Arbete och monopolkapital. Arbetets degradering under det tjugonde århundra-

det, 1977, s 70. 
155 Braverman, Arbete och monopolkapital, 1977, s 70–80 (citat 71). 
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lad vetenskaplig, rationell arbetsledning som Taylor sammanfattade och gav en 
programartad karaktär ingick att arbetsledningen skulle samla in kunskap om 
hur arbetet verkligen bedrevs på verkstadsgolvet, systematisera kunskapen och 
därpå fastställa instruktioner för hur det skulle utföras. Därmed skulle all plane-
ring av arbetet flyttas från verkstadsgolvet till kontoret; tankeverksamheten 
skulle skiljas från handens arbete. Med arbetsledningens nyvunna monopol på 
kunskap om hur arbetet bäst bedrevs skulle också kontrollen över arbetet bli to-
tal.156 Dessa idéer började så smått realiseras i svenska verkstäder under 1910- 
och 1920-talen,157 men det var först efter 1945 som de genomfördes systema-
tiskt och mer allmänt. 

Både Jürgen Kocka och Hans-Ulrich Wehler ser en utveckling mot organi-
serad kapitalism i Tyskland från och med slutet av 1800-talet. Arbetsmarkna-
den blev allt mer genomorganiserad, både vad gällde företagare och arbetare.158 
Med de starkare organisationerna på den svenska arbetsmarknaden kring sekel-
skiftet blev klasskampen i organiserad form också mera påtaglig. Efter flera ar-
betsmarknadskonflikter undertecknades 1905 det första nationella verkstadsav-
talet mellan Metall och VF, vilket året därpå följdes av den så kallade Decem-
berkompromissen mellan LO och SAF. Genom kollektivavtalsystemets ge-
nombrott erkände arbetsgivarnas organisationer arbetarnas rätt att organisera 
sig i fackföreningar mot att arbetarnas organisationer erkände arbetsgivarnas 
rätt att fritt anställa och avskeda arbetare samt deras rätt att leda och fördela ar-
betet.159 

Andra utmärkande beståndsdelar i den organiserade kapitalismen som 
Kocka och Wehler belyser är kapitalets koncentration, det nya finanskapitalets 
starka position, storföretagens ökade betydelse och begränsningar i den fria 
konkurrensen genom kartellbildningar. Kapitalkoncentrationen och det faktum 
att företagen blev större innebar också ofta att ägandet och företagsledningen 
skiljdes åt; ett nytt socialt skikt av industritjänstemän av olika rang växte i om-
fång.160 

Klas Åmark understryker särskilt konkurrensbegränsningarna som var för-
knippade med organiseringen i arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. 
Den allt mer skärpta konkurrensen under den tidiga och liberalt präglade indu-

––––––––– 
156 Braverman, Arbete och monopolkapital, 1977, s 81ff, (citat 85), 103–111. 
157 Se t.ex. Thommy Svensson, Från ackord till månadslön. En studie av lönepolitiken, fackförening-

arna och rationaliseringarna inom svensk varvsindustri under 1900-talet, 1983; Lars Magnusson, 
Arbetet vid en svensk verkstad: Munktells 1900–1920, 1987; Alf O Johansson, Arbetarrörelsen och 
taylorismen: Olofström 1895–1925. En studie av verkstadsindustrin och arbetets organisering, 1990. 

158 Jürgen Kocka, ”Organisierter Kapitalismus oder Staatsmonopolistischer Kapitalismus?”, 1974, 
s 20f; Hans-Ulrich Wehler, ”Der Aufstieg des Organisierten Kapitalismus und Interventionsstaates in 
Deutschland”, 1974, s 41, 44. 

159 Lundh, Spelets regler, 2002, s 110ff; Ekdahl & Olsson, Klass i rörelse, 2002, s 32f. 
160 Kocka, ”Organisierter Kapitalismus oder Staatsmonopolistischer Kapitalismus?”, 1974, s 20f; Weh-

ler, ”Der Aufstieg des Organisierten Kapitalismus und Interventionsstaates in Deutschland”, 1974, s 
39ff. 
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strikapitalismen innebar en svår utmaning för kapitalisterna. I konkurrensbe-
gränsande syfte organiserade företagarna sig därför i vad Åmark kallar ”öppna 
karteller”. Arbetsgivarorganisationer med öppet inträde var typiska exempel. 
Dessa begränsade den ohämmade konkurrensen av både försäljning av varor 
och köp av arbetskraft. Organiseringen i arbetsgivarföreningar och fackliga or-
ganisationer innebar alltså att de maktresurser som enskilda företagare eller ar-
betare bar på samlades ihop till kollektiv styrka. Denna styrka kunde, enligt 
Åmark, inte bara nyttjas på arbetsmarknaden, utan också för att ”påverka såväl 
samhällsutvecklingen som statens agerande”.161 

Ett annat påtagligt drag för den organiserade kapitalismen var just att rela-
tionen mellan staten och kapitalet tog ny form: ”staten skulle inte bara garante-
ra kapitalistens frihet utan också bli hans nära samarbetspartner”, skriver histo-
rikern Rolf Torstendahl.162 Historikern Thorsten Nybom påpekar vidare att sta-
tens ansvar under perioden kom att ”utsträckas till att omfatta samhället i dess 
helhet”. Staten kom i allt högre utsträckning att ta ansvar för ”alltifrån näring-
arnas blomstring till den enskilde medborgarens sociala välfärd”. Men, under-
stryker Nybom, statens förändrade roll under den organiserade kapitalismen 
”initierades, understöddes och delvis även genomfördes av den del av närings-
livet eller finanskapitalet som kommit att gå under beteckningen ’industrihö-
gern’”. Statsapparaten formades alltså efter näringslivets intressen. Handelspo-
litiken syftade till exempel till att skydda den inhemska industrin från konkur-
rens och den arbetsrättsliga lagstiftningen till att konservera och reglera makt-
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare.163 

Välfärdskapitalism 
Efter strukturkrisen under 1930-talets inledning följde en ny period av industri-
ell och samhällelig utveckling som även den byggde på sekelskiftets basinno-
vationer. Sverige elektrifierades och bilismen bredde ut sig som det primära 
kommunikationssättet. Massproduktion av konsumtionsvaror och kapitalkon-
sumtionsvaror (till exempel bilar) fick ett ordentligt genombrott efter andra 
världskriget. I hög utsträckning var det den svenska exportindustrin som låg 
bakom den snabba ekonomiska tillväxttakten under perioden. Den utveckling 
som Jürgen Kocka och Hans-Ulrich Wehler lyfter fram vad gällde den organi-
serade kapitalismen över huvud taget förstärktes i Sverige tiden kring andra 
världskriget, med ökad ägarkoncentrationen inom näringslivet och allt betydel-
sefullare storföretag. Det var också först under trettiotalet som tätortsbefolk-
ningen – om än i vid mening – kom att utgöra en större andel av Sveriges be-
––––––––– 
161 Åmark, Facklig makt och fackligt medlemskap, 1986, s 28–34 (citat 34). 
162 Torstendahl, ”Teknologi och samhällsutveckling 1850–1980”, 1989, s 88ff; se även Kocka, ”Orga-

nisierter Kapitalismus oder Staatsmonopolistischer Kapitalismus?”, 1974, s 21ff; Wehler, ”Der Aufs-
tieg des Organisierten Kapitalismus und Interventionsstaates in Deutschland”, 1974, s 37ff. 

163 Nybom, ”Samhällsformation och samhällsorganisation i Sverige 1890–1975 – en principskiss”, 
1989, s 111ff, (citat 111f). 
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folkning än de glesbygdsboende och industrin passerade jordbruket i antalet ar-
betstillfällen. Under efterkrigstiden ökade även de gifta kvinnornas förvärvsar-
betarfrekvens hastigt, i stor utsträckning i takt med att den offentliga sektorn 
expanderade men också genom att allt fler kvinnor anställdes i industrierna. 
Med det offentligas större ansvar för utbildning, omsorg och sjukvård kom sta-
tens roll att bli ännu mer framträdande än tidigare.164 

Thorsten Nybom hävdar att det var under 1930-talet som intresset för ratio-
nalisering av såväl produktion som företagsadministration fick sitt definitiva 
genombrott i Sverige. Antalet tidsstudiemän på verkstadsgolven ökade liksom 
antalet löpandeband.165 Med denna grund fick sedan det fordistiska produk-
tionssättet sitt genomslag efter andra världskriget. Som det beskrivs av Christer 
Lundh var arbetsorganisationen härunder strikt hierarkisk och byggde på en 
tydlig arbetsdelning mellan arbetare och tjänstemän. Arbetsuppgifterna specia-
liserades och arbetsdelningen drevs närmast till sin spets. Därigenom standardi-
serades och förenklades många arbetsuppgifter: de utarmades. Yrkeskunska-
pernas betydelse minskade och hantverksarbetare kunde i stor utsträckning er-
sättas av outbildade arbetare.166 Frederick Winslow Taylors idéer om veten-
skaplig och rationell arbetsledning fick alltså nu praktisk utformning i Sverige.  

––––––––– 

För svensk del lyfter Walter Korpi fram socialdemokratins maktövertagan-
de 1932, krisuppgörelsen mellan SAP och Bondeförbundet 1933 och Saltsjö-
badsavtalet 1938 som stora och avgörande steg mot en ny samhällsordning.167 
Under den så kallade Saltsjöbadsandan försvagades i varje fall de öppna klass-
motsättningarna. Välfärdskapitalismen karaktäriserades, enligt Korpi, av att det 
ekonomiska systemet kombinerades med omfattande politiska åtgärder som 
syftade till att utjämna den olikhet som kapitalismen skapade: 

 
Utmärkande för välfärdskapitalistiska samhällen är spänningen mellan, på 
den ena sidan, makt baserad på ägande av kapital och, på den andra sidan, 
makt baserad på mobilisering av folkets breda lager i politiska partier och 
fackföreningar.168 

 
I Korpis modell är det tydligt att arbetarnas organisationer och deras styrka ef-
ter det demokratiska genombrottet i högsta grad påverkade och kringgärdade 
det kapitalistiska systemet. Staten, som från och med 1932 blev allt mer formad 

164 Schön, ”Tillväxt och omvandling i svensk ekonomi”, 1999, s 46f; Lundh, Spelets regler, 2002, 
s 139ff, 145ff; Therborn, ”Den svenska socialdemokratin träder fram”, 1984, s 22, 63. 

165 Nybom, ”Samhällsformation och samhällsorganisation i Sverige 1890–1975 – en principskiss”, 
1989, s 117. 

166 Lundh, Spelets regler, 2002, s 139. 
167 Korpi, Arbetarklassen i välfärdskapitalismen, 1978, s 100, 118, 350ff; se även Therborn, ”Den 

svenska socialdemokratin träder fram”, 1984, s 5, 9, 51; Torstendahl, “Socialdemokratins roll i indu-
strikapitalismens utveckling”, 1994, s 133. 

168 Korpi, Arbetarklassen i välfärdskapitalismen, 1978, s 15. 
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av den politiskt makthavande socialdemokratin, tog både en tydligare och en 
förändrad roll i kapitalismen än tidigare.169  

Som Korpi framhåller hade arbetarklassen efter andra världskriget emeller-
tid ”inte införlivats i kapitalismen”. Den höga fackliga organiseringsgraden 
tvärtom ”understryker löntagarnas motsatsförhållande till arbetsgivarna”.170 
Den kapitalistiska utvecklingen kom inte att betraktas som ”ett gemensamt 
mål” som arbetare och företagare delade. För att knyta an till historikern Bo 
Stråth handlade det snarare om sammanfallande intressen.171 Genom välfärds-
politiska fördelningsåtgärder kunde arbetarklassen tillskansa sig en del av före-
tagens vinster. En väl fungerande industri som alstrade tillväxt var en förutsätt-
ning för det välfärdssamhälle som arbetarrörelsens reformistiska gren siktade 
mot. På lokal nivå torde det likaså ha funnits ett stort intresse hos fackförening-
ar för att företagen i fråga skulle gå med vinst. Om de inte genererade profit 
riskerade ju arbetstillfällena att försvinna från orten. Dessa sammanfallande in-
tressen får dock inte sammanblandas med gemensamma intressen. Den grund-
läggande konflikten om ”kakans” fördelning och inflytandet över arbetets ut-
förande fanns trots allt kvar. 

––––––––– 

Korpi menar att det var just detta som den ”historiska kompromissen” – väl-
färdskapitalismens kärna – mellan arbetsgivarnas och arbetarnas organisationer 
under 1930-talet handlade om. Efter det socialdemokratiska maktövertagandet 
var den politiska makten i samhället skild från den ekonomiska. Stora delar av 
näringslivet insåg förmodligen att arbetarrörelsens makt skulle bestå, särskilt 
efter kraftsamlingen inför 1948 års val då borgerligheten ändå misslyckades 
med att få bort SAP-regeringen. Den socialdemokratiska arbetarrörelsens före-
trädare gick, enligt Korpi, å sin sida med på att bestämmanderätten över när-
ingslivet skulle finnas kvar hos ägarna, medan de senare å sin sida accepterade 
att arbetarrörelsen utifrån det politiska maktinnehavet och genom sina starka 
organisationer försökte se till att företagens vinster fördelades ur ett för dem 
mer fördelaktigt sätt och att staten ansvarade för en grundläggande välfärd.172 
De förmånliga ekonomiska betingelserna under den goda, ihållande efterkrigs-
konjunkturen var härvid också ett villkor. Som Rolf Torstendahl påpekar är det 
ju betydligt enklare att fördela rikedom genom välfärdspolitik när ”kakan” väx-
er än under perioder av stagnation.173 

Detta maktresursperspektiv kritiseras av Peter A Swenson för att det inte i 
tillräcklig utsträckning tar hänsyn till arbetsgivarnas intressen. I en kompara-

169 SAK och sedan AMS är kanske det tydligaste exemplet på hur SAP omformade statsapparaten. Se 
Bo Rothstein, Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmark-
nads- och skolpolitik, 1986. 

170 Korpi, Arbetarklassen i välfärdskapitalismen, 1978, s 16. 
171 Bo Stråth, “Verkstadsklubbarna vid Volvo och SAAB: Facklig politik i två företagskulturer”, 1988, 

s 84, 100. 
172 Korpi, Arbetarklassen i välfärdskapitalismen, 1978, s 350f. 
173 Torstendahl, ”Teknologi och samhällsutveckling 1850–1980”, 1989, s 92f. 

 65 



tion mellan USA och Sverige driver han tesen att arbetsgivarnas organisationer 
i högsta grad var involverade i byggandet av den svenska välfärdstaten och i ut-
formandet av den svenska arbetsmarknadens funktionssätt, på ett sätt som inte 
synliggörs i litteratur med ett utpräglat konfliktperspektiv. Swenson pekar på 
sammanfallande intressen mellan arbete och kapital i flera hänseenden under 
efterkrigsdecennierna.174 

Korpis teoretiska ansats kritiseras också av ekonomhistorikerna Alf O Jo-
hansson och Lars Ekdahl, främst för att vara normativ och idealistisk. De me-
nar att Korpis ”syn på 1930-talets kompromiss och på utvecklingen därefter 
präglats av arbetarrörelsens egen självförståelse”. Vidare påpekar de att Korpi 
inte tagit hänsyn till de kompromisser som ingicks på det lokala planet redan 
under 1910- och 1920-talen mellan arbetsgivar- och arbetarparter, vilka för-
modligen påverkade den centrala uppgörelsen 1938. Johansson och Ekdahl 
framhåller därutöver att Korpi kritiserats av andra för att han vare sig har ana-
lyserat motstridiga och skiftande intressen inom arbetarrörelsen eller industri-
kapitalets över tid förändrade sammansättning och maktresurser.175 Jag vill där-
till understryka de förändringar i relationerna på arbetsmarknaden och i den na-
tionella politiken under 1940-talets andra hälft som diskuterades i det förra ka-
pitlet. Åren före och efter 1948 var en övergångsperiod, från skarpa motsätt-
ningar till tydligare samförståndslösningar, varför det inte finns några raka ut-
vecklingslinjer från 1930-talets överenskommelser till efterkrigstidens svenska 
arbetsmarknadsmodell. 

Maktresursperspektivet i Korpis ansats måste därför, poängterar Johansson 
och Ekdahl, 

 
kompletteras med en analys av de på kort sikt skiftande intressena och strä-
vandena hos viktiga grupper bland såväl anställda som arbetsgivare. Själva 
ramen inom vilken aktörerna rörde sig skulle kunna kallas en historisk kom-
promiss. Men en sådan ordning måste ju vila på eller åtminstone vara fören-
lig med olika gruppers specifika intressen och strävanden på kort och me-
dellång sikt.176 

 
Vad som förespråkas är analyser på konkret lokal nivå som fördjupar studierna 
av den nationella nivån. Det är genom sådana som det kan visas hur ”den histo-
riska kompromissen varit resultatet av ständiga avvägningar mellan såväl 
sammanfallande som motstridiga intressen”, både vad gäller mellan företag och 

––––––––– 
174 Swenson, Capitalists against Markets, 2002, om arbetsgivarorganisationernas del i byggandet av det 

svenska välfärdssamhället, se t.ex. s vii, 14, 21, 72f, 293, om kritiken mot maktresursperspektivet, se 
t.ex. 5, 294f. 

175 Alf O Johansson & Lars Ekdahl, “Den historiska kompromissen som tillfällig maktallians. Perspek-
tiv på arbetarrörelsens kris”, 1996, s 4ff. 

176 Johansson & Ekdahl, “Den historiska kompromissen som tillfällig maktallians”, 1996, s 5. 
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fackföreningar, inom organisationerna och på det politiska planet.177 När den 
stora efterfrågan på arbetskraft och rekryteringen utomlands analyseras i den 
här avhandlingen är det följaktligen centralt att urskilja både områden där ar-
betsgivarnas och arbetarnas organisationer kom överens i sann Saltsjöbadsanda 
och frågor där de verkligen hade motstridiga intressen att bevaka. För att analy-
sera detta är klassbegreppet grundläggande, dels för att begripa de sociala mot-
sättningarna, dels för att förstå historisk förändring. 

 

Klass 
Kapitalistiska samhällen präglas av den motsättningsfyllda relationen mellan 
arbete och kapital och av att denna relation innefattar en tydlig maktdimension 
mellan existerande klasser. Utifrån förhållandena till produktionsmedlen urskil-
jer sociologen Erik Olin Wright ett grundläggande schema för kapitalistiska 
samhällen bestående av tre klasser: kapitalister som äger produktionsmedel och 
anställer arbetskraft, arbetare som inte äger produktionsmedel och säljer sin 
arbetskraft samt småborgare som äger produktionsmedel men som inte anstäl-
ler arbetskraft. Förhållandet mellan kapitalister och arbetare är exploaterande 
eftersom de förra, genom ägandet av produktionsmedlen, kan tillgodogöra sig 
en del av produktionsresultaten utan att själva delta i den direkta produktio-
nen.178 Utifrån det perspektivet handlar motsättningarna i grunden om priset på 
varan arbetskraft (lönen), hur mycket arbete som skall utföras till ett visst pris 
och om hur det skall utföras (arbetstempo och arbetets organisering). 

För att klassbegreppet skall kunna operationaliseras och användas i en histo-
risk undersökning som denna måste det enkla schemat med tre klasser emeller-
tid problematiseras. Den förflutna verkligheten är mycket mer komplex än vad 
denna idealtypiska uppdelning ger sken av. Schemat med tre klasser tar bara 
hänsyn till direkta klasspositioner, det vill säga vilka förhållanden till produk-
tionsmedlen personerna i fråga har själva. Personer som står utanför arbets-
marknaden lämnas därhän och det tar ingen hänsyn till skiktningar inom klas-
serna. Det problematiserar inte heller mellanskiktet, till exempel industritjäns-
temän och poliser, personer som varken kan sägas tillhöra arbetarklassen eller 
borgerligheten.179 

Förhållandet till produktionsmedlen fungerar således inte ensamt som krite-
rium för att bestämma en klassposition. Företag anställer som bekant inte bara 
arbetare utan också arbetsledare och andra tjänstemän i olika befattningar. En 
direktör kan ju knappast betraktas som arbetare bara för att han eller hon har 
månadslön och inte äger några produktionsmedel. Inom klasstrukturen finns det 

––––––––– 
177 Johansson & Ekdahl, “Den historiska kompromissen som tillfällig maktallians”, 1996, s 7. 
178 Erik Olin Wright, Class Counts. Comparative Studies in Class Analysis, 1997, s 10ff, 17. 
179 Olin Wright, Class Counts, 1997, s 19. 
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många motsägelsefulla klasspositioner,180 och enligt Olin Wright bör lönean-
ställda differentieras både utifrån det inflytande de har över sitt eget och andras 
arbete och utifrån kunskaper och expertis. Med tjänstemännens högre löner 
minskar graden av exploatering samtidigt som inflytandet över den egna (och 
kanske även andras) arbetssituationen ökar. Ju högre upp en anställd befinner 
sig i arbetsplatshierarkin desto mer sammanfaller dennes intressen teoretiskt 
med kapitalägarnas. Direktören står följaktligen kapitalisterna mycket närmare 
än arbetarklassen. När det gäller kunskaper skiljer sig yrkesarbetare från tem-
poarbetare och grovarbetare. I alla fall å länge det är stor efterfrågan på yrkes-
arbetarnas kunskaper besitter de ett mer fördelaktigt förhandlingsläge gentemot 
arbetsgivarna än andra arbetare som har högre grad av utbytbarhet.181 

Långt ifrån alla människor har någon direkt koppling till produktion och lö-
nearbete. Barn, pensionärer och reproduktivt hemarbetande (vanligtvis kvinnor) 
är tre tydliga exempel på detta. Det är därför intressant att studera familjer som 
enheter och försöka placera in dessa i klasstrukturen, vilket Olin Wright gör 
genom begreppet förmedlad klassposition.182 Till skillnad från Olin Wright vill 
jag dock teoretiskt skilja barnets indirekta klassposition, som han eller hon har 
med sig från födseln och genom livet utifrån föräldrarnas direkta positioner, 
från makars förmedlade positioner till varandra. Även om de ekonomiska ban-
den är starka mellan generationer, till exempel genom arv, torde det ömsesidiga 
beroendet av varandras inkomster vara ännu starkare inom en familj. Den 
strukturella klasspositionen bestäms alltså i första hand av den direkta positio-
nen och i andra hand av den indirekta och förmedlade positionen. 

Som framgått är Olin Wright främst intresserad av klass som struktur och 
som ”objektiva” positioner med anknytning till arbetet. Människans ställning i 
produktionen är även utgångspunkten för historikern Ira Katznelson, som emel-
lertid definierar strukturen som enbart den första av klassbegreppets fyra nivå-
er: struktur, levnadssätt, dispositioner och kollektiv handling.183 

Den första nivån utgörs av de övergripande ekonomiska strukturerna och av 
aggregerade, abstrakta och polariserade klasser. Det är på denna nivå som det 
finns skäl att tala om en grundläggande motsättning mellan arbete och kapital. 
Privatägda företag försöker maximera vinsten och ackumulera kapital genom 
att köpa arbetskraft, producera och sälja sina varor på en marknad. Klassbe-
greppets andra nivå är mycket mer erfarenhetsnära, fastän det fortfarande 
handlar om ”objektiva” klasspositioner. Nivån berör samhällets sociala organi-
sation på en konkret nivå och involverar verkliga människor av kött och blod. 

––––––––– 
180 Min översättning av “contradictory locations within class relations”. 
181 Olin Wright, Class Counts, 1997, s 19ff; ibid, “Rethinking, Once Again, the Concept of Class Struc-

ture”, 1997, s 52ff. 
182 Olin Wright, Class Counts, 1997, s 26ff; ibid, “Rethinking, Once Again, the Concept of Class Struc-

ture”, 1997, s 61ff. 
183 Detta och nästa tre stycken samt två blockcitat: Ira Katznelson, ”Working-Class Formation: Con-

structing Cases and Comparisons”, 1986, s 14–20 (citat 18f, 20). 
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Sociala relationer på arbetsplatsen faller till exempel under denna nivå. De 
båda första nivåerna är likväl tätt förbundna med varandra. Hur ekonomin är 
strukturerad på den första nivån och hur maktförhållandet mellan arbete och 
kapital förändras påverkar i högsta grad vilka möjligheter människor har att or-
ganisera sina liv i vardagen. 

Analyser på den andra nivån säger oss hur människor lever sina liv, men 
inget om hur de upplever sin vardag. På den tredje nivån lämnar Katznelson 
därför det ”objektiva” klassbegreppet för ett mer ”subjektivt”. Klasser är här 
formerade grupper som delar vissa kognitiva dispositioner. Med detta menar 
han att människor genom sina ”objektiva” positioner kommit att dela en viss 
förståelse av det sociala systemet som de lever i. Klasskultur vill jag således 
hänföra till denna nivå. Vikten av facklig organisering och att inte bryta mot 
vedertagna normer om arbetstempo och relationer till arbetsledare ser jag som 
arbetarklassdispositioner. Enligt Katznelson är dispositionerna alltså kollektiva: 

 
They are formed by the manner in which people interact with each other. 
Thus dispositions are transindividual, not merely opinions or views of indi-
vidual actors […] nor, however, do dispositions simply mirror reality. 
Rather, they are plausible and meaningful responses to the circumstances 
workers find themselves in. 

 
Katznelson väljer således att tala om dispositioner istället för medvetenhet, vil-
ket han gör för att undvika att hamna i diskussioner om olika grader av med-
vetenhet, klassers mognadsgrad och så vidare. Även om arbetare interagerar på 
arbetsplatsen och bor nära inpå varandra i arbetarklassområden, och därigenom 
utvecklar en kollektivism, behöver inte gemensamma dispositioner omedelbart 
leda till handling. Katznelson skiljer därför den tredje nivån från den fjärde 
som också inbegriper kollektiv handling. Klassbegreppets fjärde nivå 
 

refers to classes that are organized and that act through movements and or-
ganizations to affect society and the position of the class within it. This kind 
of behaviour is self-conscious and refers to activity that is more than just the 
common but unself-conscious shared behaviour of a class. 

 
Fackliga organisationers medvetna handlanden för att förbättra sina medlem-
mars levnadsförhållanden kan ses som ett konkret exempel på vad Katznelson 
syftar på när han i citatet skriver om den agerande klassen. Människor med lik-
nande ”objektiva” positioner och som kommit att dela ett visst synsätt på den 
sociala ordningen har därvid valt att agera kollektivt. Likaså hör till exempel 
kollektiva strategier för att upprätthålla organiseringsgraden på en arbetsplats 
till denna fjärde nivå. 
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Primär- och sekundärorganisationer 
Lars Ekdahl formulerar en teoretisk modell över företags relationer med fackli-
ga organisationer. Han framhåller att ”reproduktionen av kapitalismen – reali-
serandet av kapitalets kretslopp – förutsätter, att kapitalets abstrakt bestämda 
intressen tillgodoses”. Med kapitalets intressen som bas, försöker Ekdahl defi-
niera en fackförening.184 

Ett kapitalistiskt företag agerar på fyra olika arenor: på köpmarknaden, i 
produktionsprocessen, på säljmarknaden och på kapitalmarknaden. På var och 
en av dessa arenor fattar företagsledningar olika beslut. På 

 
köpmarknaden skall företaget ta ställning till villkoren och priset för råva-
ror, tekniska hjälpmedel och arbetskraft; i produktionen skall beslut fattas 
om utnyttjandet av de tekniska hjälpmedlen, om arbetsorganisationen och, 
bredare, om den interna företagsstrukturen; slutligen skall på säljmarknaden 
bestämmas under vilka villkor och till vilket pris varorna kan och skall av-
yttras. 

 
Företagets vinst omvandlas sedan till investeringar, aktieutdelning med mera på 
kapitalmarknaden. De fyra arenorna utgör tillsammans kapitalets kretslopp. 

När Ekdahl har splittrat upp kapitalets kretslopp i olika delar, och bestämt 
”lönearbetarnas intressen som motstridiga kapitalets”, går det att bestämma op-
timalt fackligt agerande i relation till kapitalets intressen på varje arena och på 
så sätt definiera den fackliga organisationen. Kapitalisters beslut på de i model-
len utpekade områdena berör nämligen i någon mån alltid ”lönearbetarnas 
ställning i och utanför produktionen”. Det ligger sålunda i arbetarnas intresse 
att påverka dessa beslut, och deras röster kan kanaliseras genom en facklig 
sammanslutning av lönearbetare, som agerar för att ”nå ett inflytande över de 
beslut, som kapitalisten måste fatta för att realisera kapitalets kretslopp”. Frågor 
av både långsiktig och kortsiktig karaktär, som exempelvis löner, arbetsmiljö 
och anställningsvillkor, kan drivas genom fackliga sammanslutningar mot ar-
betsgivare och deras organisationer. Fackföreningar grundas alltså i förhållande 
till och i försvar mot andra organisationer och intressen. Att en arbetsgivare 
(företag eller myndighet) har etablerat verksamhet är en första förutsättning för 
att anställda skall sluta sig samman. Fackföreningar är med andra ord sekun-
därorganisationer, och dess medlemmars intressen är intimt förbundna med 
primärorganisationens intressen. 

I den svenska arbetarhistoriska forskningen har två skilda perspektiv fram-
trätt i synen på fackliga organisationers huvudsakliga funktioner. Ett mark-
nadsperspektiv kan sägas stå emot ett arbetsprocessperspektiv. 

––––––––– 
184 Detta och nästa tre stycken samt ett blockcitat: Lars Ekdahl, ”En historia om makt? Om den svåra 

konsten att studera den fackliga rörelsens historia”, 1994, s 388ff, 276 (citat 388, 389, 389f). 
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Klas Åmark, som utgör marknadsperspektivets kanske främste företrädare i 
Sverige, menar att facklig styrka till stor del bygger på att fackföreningar ”ge-
nom sitt kollektiva uppträdande gentemot arbetsgivarna begränsar konkurren-
sen mellan arbetarna om arbetstillfällena”. Primära begrepp i Åmarks fackföre-
ningsforskning är därför konkurrens och konkurrensbegränsning. När arbetar-
klassen genom folkökning och proletarisering växte i storlek under 1800-talet, 
samtidigt som antalet degraderade arbetsuppgifter steg i antal, ökade också ar-
betarnas utbytbarhet. En arbetare utan specifika yrkeskunskaper kunde arbets-
givaren enkelt byta ut. I en situation där arbetskraftsutbudet var större än efter-
frågan kunde utbytbarheten vara särskilt förödande för arbetarsidan. Om arbe-
tare i en sådan situation förhandlar var för sig med arbetsgivaren om lön och 
anställningsförhållanden finns det en uppenbar risk för underbudskonkurrens. 
Den kollektiva organiseringen och kollektivavtalet – att uppträda som en i mö-
tet med kapitalets företrädare – kan ses som strategier för att omöjliggöra un-
derbudskonkurrens.185 

Marknadsperspektivet kritiseras emellertid av Ekdahl; i arbetsprocessper-
spektivet står istället makten över det konkreta arbetet i fokus. Fackliga organi-
sationer nöjer sig i allmänhet inte med att försöka kontrollera utbudet av ar-
betskraft, utan de tar också upp kampen med arbetsgivarna om arbetsprestatio-
nen och arbetets innehåll.186  

Ekdahl påpekar själv att hans modell över fackligt agerande ”kan, och bör 
kompletteras och vidareutvecklas”.187 I modellen är det tydligt att fackliga or-
ganisationer strävar efter att ha inflytande över alla beslut som påverkar arbeta-
res situation. Men däremot kan det förtydligas att fackföreningar inte alltid och 
i alla frågor har intressen som står i motsatsställning till arbetsgivares. Kapita-
listers och arbetares intressen kan, som sagt, vara sammanfallande, fastän ut-
gångspunkterna är skilda. Jag vill också hävda att Ekdahls arbetsprocessper-
spektiv inte behöver utesluta Åmarks marknadsperspektiv. När det gäller fack-
liga organisationers hanteranden av migrationsfrågor kan perspektiven tvärtom 
komplettera varandra. I viss mån är perspektiven till och med överlappande. 
Konkurrensbegränsande strategier kan utgöra en delförklaring till eventuellt re-
striktiv inställning till invandring, och arbetsprocessperspektivet belyser i lika 

––––––––– 
185 Åmark, Facklig makt och fackligt medlemskap, 1986, s 20–33, (citat 20). (Min kursivering.) Se även 

dens, Maktkamp i byggbransch. Avtalsrörelser och konflikter i byggbranschen 1914–1920, 1989, 
s 20–27; ibid, ”Arbete, makt och marknad. Ett svar till Lars Ekdahl”, 1991. Johansson och Magnus-
son hävdar på ett liknande sätt att de tidigaste fackföreningarnas främsta uppgift var att försöka 
”undvika förödande lönekonkurrens”. Se LO andra halvseklet, 1998, s 29. Lundh anför ett än mer 
explicit marknadsperspektiv. Fackföreningar kan, enligt Lundh, ses som ”monopolitiska organisatio-
ner”, vilka har som sina främsta syften att motverka underbudskonkurrens arbetare emellan. Se Spe-
lets regler, 2002, s 20. 

186 Lars Ekdahl, ”Taylor i Olofström”, 1991; se även dens, ”Från teoretiskt kaos till…?”, 1993.  
187 Ekdahl, ”En historia om makt?”, 1994, s 391. 
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mån orsaker till fackföreningars strävan efter att organisera samtliga anställda 
på en arbetsplats som en del i kampen om makten över arbetet.188 

Den svenska arbetarklassens fackliga organisation är strukturerad i fyra ni-
våer. På större företag finns det vanligtvis en verkstadsklubb, som är en del av 
en lokal eller regional avdelning av ett nationellt förbund. I Olofström var dock 
klubben vid SSAB och Metalls avdelning 106 i princip samma sak. Vid 1945 
års slut hade avdelningen 1 010 medlemmar, varav alla utom elva tillhörde 
verkstadsklubben vid SSAB. Styrelsen var densamma.189 Alltså: avdelningarna 
är samlade i branschvisa eller – vilket under efterkrigstiden blivit allt mer ovan-
ligt – yrkesbaserade, nationella fackförbund. I toppen av hierarkin fungerar LO 
som paraplyorganisation med de olika arbetareförbunden som medlemmar. På 
motsvarande sätt var SSAB medlem i den nationella branschorganisationen VF, 
som var med i SAF. 

Vid sidan av dessa lokala och nationella analysnivåer måste även hänsyn tas 
till fackliga organisationers möjligheter att ”kanalisera sitt agerande till en poli-
tisk nivå”. Eftersom Sverige under stora delar av efterkrigstiden har haft en so-
cialdemokratiskt dominerad riksdag och en socialdemokratisk regering har lag-
stiftningsmöjligheten åtminstone varit ett reellt alternativ för den fackliga rörel-
sen. Ekdahl exemplifierar med löneförhandlingar och fackföreningsrörelsens 
ambition att öka sitt inflytande över produktionen. Förhandlingar kring dessa 
två områden har under 1900-talet förts både på lokal nivå, på förbundsnivå och 
på central LO-nivå, samtidigt som krav på politiskt ingripande och lagstiftning 
stundtals har framförts.190 Den fackliga rörelsens del i Arbetarrörelsens efter-
krigsprogram och planhushållningsdebatten visar likaledes på fackföreningsrö-
relsens ambition att genom politiken vara med och bestämma inriktningen på 
det svenska samhällets utveckling. 

 

Industripatriarkalism och välfärdspaternalism 
Patriarkalism eller paternalism fungerar ofta som teoretiska verktyg för att be-
skriva och analysera sociala relationer i förindustriella och förkapitalistiska 
samhällen, vid industrikapitalismens genombrott och under den organiserade 
kapitalismen. Särskilt när mindre bruks- eller industrisamhällen fokuseras an-
vänds något av begreppen för att ringa in maktförhållandet mellan företagsled-
ning och underlydande arbetare. Två sidor av maktrelationen lyfts då fram och 
betonas i olika mån: å ena sidan den ”faderliga” omsorgen och å andra sidan 
kontrollen och repressionen. Vissa forskare problematiserar emellertid detta 
ovanifrånperspektiv och lyfter fram arbetarnas möjligheter att vara med och 
––––––––– 
188 Se även diskussion om detta i Johansson, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.”, 

2007, s 42ff. 
189 Metalls avd. 106, årsberättelse 1945. Metalls arkiv, serie EIX, avd. 106. 
190 Ekdahl, ”En historia om makt?”, 1994, s 387 (citat), 390. 
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forma patriarkalismens och paternalismens innehåll.191 Få forskare har däremot 
försökt dra ut linjerna längre framåt i tid för att studera dessa typer av arbetspo-
litik och dess möjliga former och innehåll under den svenska välfärdskapita-
lismen. Jag vill i denna avhandling hävda att SSAB:s strategier i relationen till 
de estniska arbetarfamiljerna till innehållet påminde mycket om den äldre indu-
stripatriarkalismen, fastän formerna var annorlunda än de hade varit under ka-
pitalismens tidigare skeden. 

I svensk forskning har de båda begreppen patriarkalism och paternalism an-
vänts parallellt och ofta synonymt. Inte desto mindre har, som Lars Magnusson 
påpekar, definitionerna varierat från forskare till forskare.192 Sociologen Åsa 
Lundqvist framhåller likaså att det är begrepp som ”definieras olika, dels ut-
ifrån skilda teoretiska traditioner, dels utifrån skilda tidsepoker”, och att det 
därför är ”nästintill omöjligt” att ge dem ”enbart en innebörd”.193 I linje med 
den engelske historikernestorn Edward P Thompson vill jag dock betona att det 
är möjligt att betrakta dem som begrepp med olika styrka. Patriarkalism har i så 
fall ”litet strängare klang” än paternalism.194 Med sina repressiva och tvingande 
former blev industripatriarkalismen nedmonterad under det demokratiska ge-
nombrottet. De företagsunderstödda välfärdsprogram som utvecklades under 
den sena organiserade kapitalismen och under välfärdskapitalismens initialske-
de, och som byggde på frivillighet, benämner jag istället välfärdspaternalism. 
Genom att på detta sätt koppla begreppen till kapitalismens utveckling betrak-
tas patriarkalismen och paternalismen i ett samhällshistoriskt perspektiv. 

Med tanke på mångtydigheten måste begreppen preciseras och ges innehåll 
för att kunna fungera som analysinstrument i en konkret undersökning.195 Patri-
arkalismen och paternalismen bör, skriver historiken Thommy Svensson, först 
och främst ses som 

 
ett led i försöken att skapa den vinst som var en förutsättning för den indust-
riella verksamhetens fortbestånd. Paternalismen var ett medel för rekryte-
ring av arbetskraft, ett sätt att göra arbetarna lojala och att skapa en miljö 

––––––––– 
191 För mer ingående forskningsöversikter än vad som presenteras här, se t.ex. Lars Berggren, Ångviss-

lans och brickornas värld. Om arbete och facklig organisering vid Kockums Mekaniska Verkstad och 
Carl Lunds fabrik i Malmö 1940–1905, 1991, s 267–274; Christer Ericsson, ”Vi är alla delar av 
samma familj”. Patronen, makten och folket vid Nyby bruk 1880–1940, 1997, s 49–56; Mikael Ottos-
son, Sohlberg och Surdegen. Sociala Relationer på Kosta Glasbruk, 1999, s 164ff; Åsa Lundqvist, 
Bygden, bruket och samhället. Om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm, 1900–
1979, 2001, s 57–65. 

192 Lars Magnusson, ”Patriarkalism och social kontroll. Några synpunkter på ett problemkomplex”, 
1986, s 47. 

193 Lundqvist, Bygden, bruket och samhället, 2001, s 58. 
194 Edward P Thompson, ”1700-talets engelska klassamhälle – klasskamp utan klass?”, 1983, s 139. 
195 Magnusson, ”Patriarkalism och social kontroll”, 1986, s 47f; ibid, Arbetet vid en svensk verkstad, 

1987, s 227. 
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som fick dem att utföra arbetet på ett disciplinerat sätt till minimerade kost-
nader. 

 
Ekonomiska motiv stod därmed i förgrunden. Det var arbetspolitik, ett knippe 
strategier som omfattade en mycket vidare del av arbetarfamiljernas liv än bara 
vad som försiggick innanför fabriksportarna och som ytterst syftade till att öka 
företagens vinster.196 Genom att binda yrkeskunnig och skötsam arbetskraft till 
sig, som dessutom hölls någotsånär frisk, kunde kalkylerbarheten ökas och 
produktionsstörningar förhoppningsvis undvikas.197 Patriarkalismen och pater-
nalismen handlade följaktligen även om arbetskraftens reproduktion. 

Sociologen Michael Burawoy understryker att arbetskraft i en kapitalistisk 
ekonomi hela tiden måste reproduceras i två avseenden: För det första måste 
den bibehållas. De grundläggande behoven, mat och sömn, måste tillfredställas 
så att arbetaren kan komma tillbaka till arbetet varje ny arbetsdag. Arbetskraf-
ten behöver kunna ta sig mellan arbetet och bostaden, och om det rör sig om 
familjer fordrar barnen till de arbetande föräldrarna tillsyn. För det andra måste 
arbetskraftsstyrkan oavbrutet förnyas. Vakanser som uppstår på grund av pen-
sioneringar, avflyttningar eller förslitningar måste fyllas genom nyrekryte-
ring.198 

I ett typiskt och väl utbyggt patriarkalt system var det vanligtvis ett företag 
som dominerade den lokala samhällsmiljön, arbets- och bostadsmarknaden. 
Sådana företag var djupt involverade i samhällenas förvaltning och hade omfat-
tande sociala program. I en närmast idealtypisk modell över hur ett patriarkalt 
samhälle ofta såg ut understryker Svenson vidare att det dominerande företaget 
också ansträngde sig för att systematiskt påverka ”arbetarnas tankesätt och atti-
tyder genom kontroll och styrning av skolundervisning, kyrka och förenings-
liv”.199 Kontroll och disciplinering skedde alltså på två nivåer: dels på en med-
veten nivå där diverse välfärdsanordningar användes på ett aktivt sätt av före-
tagsledningen, dels på ett mer omedvetet plan varigenom samhörighet och iden-
tifikation med företaget skapades i den lokala miljön.200 För att återknyta till Ira 
Katznelson försökte alltså företagsledningarna påverka arbetarnas kollektiva 
dispositioner, bort från klassolidaritet och mot en mer företagarvänlig syn på 
det sociala systemet. 

Christer Ericsson ger i sin avhandling i historia, om det sörmländska sam-
hället Nyby, ett tydligt, empiriskt exempel på hur ett välutvecklat patriarkalt 
system i praktiken kunde se ut. Det omfattade fria bostäder för brukets arbetare, 

––––––––– 
196 Thommy Svensson, ”Japansk företagsledning och svenska bruk – en felande länk?”, 1986, s 8 (ci-

tat), 13. 
197 Ericsson, ”Vi är alla delar av samma familj”, 1997, s 144. 
198 Michael Burawoy, ”The Functions and Reproduction of Migrant Labor: Comparative Material from 

Southern Africa and the United States”, 1976, s 1051f. 
199 Svensson, Från ackord till månadslön, 1983, s 82. 
200 Magnusson, ”Patriarkalism och social kontroll”, 1986, s 47f (citat 47). 
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stabila anställningsförhållanden för yrkesskickliga män, fri sjukvård och medi-
ciner, tryggad livsmedelsförsörjning, olyckfallsförsäkringar och ålderdomsun-
derstöd. Alltihop ramades in genom en noggrant planerad fysisk scenografi, 
som knöt ihop de anställdas arbetsplats med deras boendemiljö och med den 
högt belägna herrgården varifrån patronen kunde blicka ut över ”sitt” samhälle. 
Som Ericsson uttrycker det sörjde alltså företagsledningen för arbetarnas 
”grundläggande behov, från vaggan till graven”. Men han påminner också om 
den faderliga omsorgens baksida, att det var ”ett uttalat hierarkiskt maktförhål-
lande, där patronens auktoritet inte fick utmanas”.201 

Patriarkalism och paternalism som arbetspolitiska strategier är föränderliga 
över tid, och måste därför även definieras mot den tidsperiod som studeras. 
Ekonomhistorikern Ulf Magnusson menar att patriarkalismen under det sena 
1800-talet omvandlades från ”samhällsideologi till företagsledningspolitik”, 
och att det var då industripatriarkalismen föddes.202 Svensson blottlägger vida-
re en tydlig förändring i samband med arbetarrörelsens framväxt decennierna 
kring sekelskiftet 1900. Han hävdar att arbetsgivarna då först svarade med att 
öka det ”paternalistiska trycket” och mera direkt försökte ”påverka de anställ-
das tankesätt”. Systemets kärna – ”idén om det gemensamma intresset mellan 
arbetsgivare och anställda” – försvarades därigenom idogt. Med exemplet Jon-
sered visar han emellertid hur systemet successivt avvecklades när arbetarrörel-
sen vann mer kraft. Mycket av innehållet överfördes också efterhand till statens 
eller kommunens ansvar.203 Jag vill även understryka att denna utveckling 
sammanfaller med den organiserade kapitalismens framväxt i Sverige. 

Grundidén om lojalitet och beroendeband mellan företag och anställda för-
svann dock inte helt, utan ”paternalismen tog ny form, anpassad till nya om-
ständigheter”. Svensson talar om välfärdism som den nya formen av paterna-
lism. Liksom vad gällde de taylorska arbetsledningsprinciperna var USA det 
föregångsland som svenska företagsledare hämtade inspiration från och försök-
te efterlikna. Den nya välfärdismen byggde, till skillnad från den äldre bruks- 
eller industripatriarkalismen, på företagsledningarnas tydligare insikt 

 
om den faktiska existensen av motsatta intressen mellan arbete och kapital, 
men understryker att det finns gemensamma intressen när det gäller produk-
tivitetsökningar och det egna företagets framgång. 

 
Gemensamma intressen betonades alltså på bekostnad av intressekonflikter. 
Om den äldre patriarkalismen byggde på personliga band mellan patron och ar-
betare var målsättningen under välfärdismen att skapa emotionella lojalitets-
––––––––– 
201 Ericsson, ”Vi är alla delar av samma familj”, 1997, s 129, 78ff, 144, 125, 139, 164, 141, 9ff, 48 (ci-

tat). 
202 Ulf Magnusson, Från arbetare till arbetarklass. Klassformering och klassrelationer i Fagersta – ett 

mellansvenskt brukssamhälle ca 1870–1909, 1996, s 65f. 
203 Svensson, ”Japansk företagsledning och svenska bruk – en felande länk?”, 1986, s 21. 
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band mellan arbetare och ett mer opersonligt företag. Det handlade om att ska-
pa en företagsanda, ”som gör att alla upplever sig tillhöra en stor familj”.204 

Historikern Christer Hult framför ett perspektiv som mycket påminner om 
innehållet i begreppet välfärdism. I en uppsats diskuterar han kopplingen mel-
lan arbetets ”taylorisering” och kapitalistiska företags utvecklande av sociala 
välfärdsprogram. Den allt tydligare arbetsdelningen, maskinbundenheten och 
känslan av att bara vara en liten kugge i ett stort maskineri torde ha dämpat 
många arbetares motivation. Därmed ställdes företagsledningarna inför ett svår-
löst personalproblem: De önskade stärka kontrollen över arbetsprocessen men 
samtidigt också öka arbetskraftens motivation och effektivitet. Det förra mot-
verkade ju det senare.205 

De företagsledda välfärdsprogram som tog form kring sekelskiftet 1900 tol-
kar Hult både som strategier för att mildra verkningarna av motsättningen mel-
lan kontroll- och motivationsaspekterna och för att undergräva den fackliga 
verksamheten. Tanken, påpekar Hult,  

 
var att om ett enskilt företag kunde lyckas bygga upp ett effektivt och väl 
fungerande socialpolitiskt system så skulle den socialistiska agitationen för-
svåras eller tillintetgöras. 

 
Företagsledningarna ville därigenom leda in motsättningen mellan arbete och 
kapital ”i nya, för företagen mindre riskabla banor”. Med andra ord betonades 
samförståndet, intressegemenskapen och företagens sociala ansvarsfullhet. Väl-
färdsarrangemangens ofta vidsträckta innehåll varierade och kunde till exempel 
inbegripa kreditförmedling, avbetalningssystem, marketenteri, bad- och tvätt-
stuga, sjukstuga, utbildningskurser, bibliotek, varuförmedling, kolonilotter och 
bostäder. Till innehållet och vad gällde företagens bakomliggande syften på-
minde det alltså mycket om den äldre industripatriarkalismen. Det var dock stor 
skillnad vad gällde form: välfärdsarrangemangen byggde i grunden på frivillig-
het.  

I kapitel 4 kommer jag att diskutera industripatriarkalismens form och inne-
håll i Olofström kring sekelskiftet 1900. Denna diskussion får sedan utgöra 
bakgrund till analysen i kapitel 5, där SSAB:s välfärdspaternalism och relation 
till de estniska männen och kvinnorna studeras. I en sådan analys är klassbe-
greppet inte tillräckligt utan måste kompletteras med diskussioner kring fram-
förallt etnicitet, men även kön och ålder. Analyserade intersektionellt kan dessa 

––––––––– 
204 Svensson, ”Japansk företagsledning och svenska bruk – en felande länk?”, 1986, s 22. 
205 Detta och nästa två stycken samt ett blockcitat: Christer Hult, ”Privat företagsamhet och social väl-

färd under den organiserade kapitalismen i Sverige”, 1987, s 153ff (citat 156).  
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fyra kategoriseringsgrunder problematisera de mångskiftande positioner, identi-
teter och medvetanden som människor har i en komplex verklighet.206 

 

Etnicitet, kön och ålder 
Att kategorisera och dela in individer i avskiljbara grupper med stereotypa drag 
är ett sätt för människor att försöka bringa ordning i vardagen i en annars oänd-
ligt komplex verklighet. Etnicitet skapas på så sätt genom dikotomisering mel-
lan ”vi” och ”de andra”, en kategorisering som ideligen upprätthåller makthie-
rarkier. Den norske antropologen Fredrik Barth underströk redan i slutet av 
1960-talet att det väsentliga med etnicitetsstudier inte är att analysera den et-
niska kulturens essens utan etniska gränser.207 En annan norsk antropolog, 
Thomas Hylland Eriksen, betonar i samma anda att etnicitet – liksom klass och 
genus – ”till sin natur [är] en aspekt av en relation, inte en egenskap hos en 
grupp”. Vilka ”vi” är bestäms alltid i relation till några ”andra”, antingen på 
avstånd eller i vardagliga möten. Det kan således aldrig finnas enbart en etnisk 
grupp.208 

Föreställningar om gemensamma respektive skilda ursprung spelar en cen-
tral roll vid konstruktionen av etnicitet. Att det förekommer faktiska kulturella 
skillnader mellan grupper är alltså inte avgörande. Etniska gränser skapas bara 
när den ena gruppen hyser ”föreställningar om att den andra gruppen är kultu-
rellt annorlunda än den egna”. Kulturella skillnader har därför ”med etnicitet att 
göra om och endast om sådana skillnader görs relevanta i en social växelver-
kan”.209 

Etnicitet är föränderlig, manipulerbar och situationsbestämd. Innehållet för-
ändras med tiden och vikten av att identifiera sig etniskt är beroende av situa-
tionen. Hylland Eriksen påpekar att etnisk identitet generellt blir ”mest betydel-
sefull när den uppfattas som hotad”, och att ett sådant ”upplevt hot kan utgöras 
av flera olika faktorer, men de har alltid att göra med något slags förändring”, 
till exempel migration.210 

Detta sätt att analysera etnicitet påminner mycket om statsvetaren Benedict 
Andersons definition av nationer som föreställda gemenskaper. Alla gemen-

––––––––– 
206 För en historiegrafisk diskussion kring arbetarhistoriens anammande av andra identitetskategorier än 

klass, se Lex Heerma van Voss & Marcel van der Linden (red.), Class and Other Identities. Gender, 
Religion and Ethnicity in the Writing of European Labour History, 2002, s 17f.  

207 Fredrik Barth (red.), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, 
1969, t.ex. s 10, 15. 

208 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, 2007 [1993], s 34ff, 28, 21f (citat), 47. För ut-
förliga diskussioner kring etnicitetsbegreppet, se även uppsatserna i Erik Olsson (red.), Etnicitetens 
gränser och mångfald, 1999. 

209 Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, 2007 [1993], s 78, 21 (citat), 53 (citat). 
210 Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, 2007 [1993], s 11, 31, 53, 95, 81, 42f, 89 (citat), se 

även 99, 127. 
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skaper där kontakterna inte sker ansikte mot ansikte är föreställda, fastslår An-
derson. Det beror på att 

 
medlemmarna av även den minsta nation [eller etnisk grupp] aldrig kommer 
att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga med-
lemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemen-
skap.211 

 
Etnicitet kan också användas av överordnade grupper för att ”rättfärdiga sociala 
hierarkier”. Etnicitet och klass överlappar och förstärker i så fall varandra som 
maktdimensioner och underordningsprinciper. Men därmed inte sagt att det 
finns någon enkel korrelation mellan etnicitet och klass, utan kategoriseringar-
na är av skilda slag. Det finns klasskillnader som skär tvärs igenom varje etnisk 
grupp, liksom etnicitet kan bidra till att segmentera klasser.212 

Precis som etnicitet skall även det socialt konstruerade könet, genus, uppfat-
tas som en relation. Manlighet förutsätter kvinnlighet, och vice versa. Genus re-
laterar till maskulina och feminina ideal och praktiker, vilka genom historien 
ofta har konstruerats som motsatspar. Kvalitéer förknippande med manlighet 
har i så fall varit frånvarande i det kvinnliga idealet, och tvärtom.213 Det masku-
lina familjeförsörjaridealet under den organiserade kapitalismen och under sto-
ra delar av välfärdskapitalismen utgör en typisk sådan genuskonstruktion, kon-
struerad i direkt relation till det feminina husmodersidealet. 

Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes kritiserar den svenska invandrings-
forskningen för att vara genusblind samt den genusvetenskapliga forskningen 
för att vara etnicitetsblind (och i någon mån även klassblind). Hon lyfter fram 
”avsaknaden av ett genusperspektiv på arbetskraftsinvandringen” och poängte-
rar att makt och genus inte är några etniskt neutrala begrepp; en del kvinnor har 
makt över andra kvinnor och vissa män är underordnade både andra män och 
kvinnor. I den svenska historieskrivningen har arbetskraftsinvandraren allt som 
oftast framställts i skepnaden av en manlig verkstadsarbetare, trots att det var 
fler kvinnor än män som invandrade till Sverige under de första efterkrigs-
åren.214  

Fastän det är verkstadsarbetet som fokuseras även i föreliggande avhandling 
strävar jag efter att ta till mig av de los Reyes kritik mot forskningsfältet. Jag 
––––––––– 
211 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och 

spridning, 2005 [1992], s 21. 
212 Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, 2007 [1993], s 67ff. 
213 Denna vanliga distinktion mellan kön och genus finns t.ex. förklarad i Eileen Yeo, ”Gender in La-

bour and Working-Class History”, 2002, s 74. 
214 Paulina de los Reyes, ”Det problematiska systerskapet. Om ’svenskhet’ och ’invandrarskap’ inom 

svensk genushistorisk forskning”, 1998, s 335–343, 351, (citat 340). För en statistisk sammanställ-
ning vad gäller antal och kön bland invandrare i Sverige tiden 1950–1975, se Johan Svanberg, Min-
nen av migrationen. Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien till Svenska Fläktfabriken i Växjö kring 
1970, 2005, tabell 1 s 23.  
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analyserar etnicitets- och genusinnehållet i SSAB:s välfärdspaternalistiska 
praktiker, hur arbetsdelningen i fabriken konstruerades utifrån etnicitet och kön 
och hur företagsledningens personalrekrytering styrdes av föreställningar om 
manligt och kvinnligt.215 

I viss mån är även ålder som analytisk kategori relevant för den här studien; 
de erfarenheter esterna hade med sig vid flykten skilde sig inte bara från de in-
födda olofströmarnas generellt utan var också beroende på ålder. De äldsta es-
terna hade egna erfarenheter från det så kallade Estländska frihetskriget i köl-
vattnet av ryska revolutionen, av det ständigt närvarande hotet från Sovjet un-
der mellankrigstiden och hade förmodligen utvecklat ett annat politiskt med-
vetande när Röda armén besatte landet sommaren 1940, än den yngre genera-
tionen som bara var i tjugoårsåldern hösten 1944. De äldre esterna hade också 
egna erfarenheter av inrikespolitisk instabilitet och av reaktionärt och auktori-
tärt styre under mellankrigstiden. Med andra ord hade de erfarenheter av poli-
tiskt förtryck från både höger och vänster.  

Likaså hade de äldre infödda olofströmarna erfarenheter av konflikter mel-
lan fackföreningen och SSAB som varken yngre svenska arbetare eller esterna 
över huvud taget hade. Jag argumenterar därför i denna avhandling för att skil-
da erfarenheter beroende på ålder inverkade på de första mötena mellan svens-
ka och estniska arbetare i Olofström. Denna fokusering på skilda erfarenheter 
måste dock kompletteras med resonemang om sociala minnen. Detta återkom-
mer jag till nedan i samband metoddiskussionen. 

 

Migrationer i industrikapitalismen 
Allt sedan det industrikapitalistiska genombrottet har internationell migration 
varit ett betydande element för relationen mellan arbete och kapital. De tidigas-
te internationella arbetarorganisationerna i Europa upprättades åtminstone del-
vis som en reaktion på 1800-talets migrationer. Ett syfte med Första Internatio-
nalen, som grundades 1864, var till exempel att försöka få inflytande över den 
internationella arbetsmarknaden och därmed förhindra arbetsgivare från att re-
krytera utländska strejkbrytare under konflikter. På samma sätt var den interna-
tionella migrationen en prioriterad fråga när ett stort antal fackliga yrkesinter-
nationaler bildades decennierna kring sekelskiftet 1900.216 

––––––––– 
215 För en argumentering för studier av det könade innehållet i företags rekryteringsstrategier, se Pier-

rette Hondaganeu-Sotelo, ”Introduction. Gender and Contemporary U.S. Immigration”, 1999, s 566f; 
Sarah J Mahler & Patricia R Pessar, “Gender Matters: Ethnographers Bring Gender from the Periph-
ery toward the Core of Migration Studies”, 2006, s 46ff. 

216 Marcel van der Linden, Transnational Labour History. Explorations, 2003, s 3, 14, 16; ibid, “FFI 
vid skiljevägen. En historiskt tolkning”, 2004, s 7; se även Gerd Callesen, “Internationalism som ar-
vegods. Ett arvegods från förra seklet”, 2004, s 28f. 
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När det gäller internationell migration tar de divergerande intressena mellan 
arbetarnas och arbetsgivarnas organisationer sig främst uttryck i fråga om den 
sammantagna arbetskraftsstyrkans storlek och arbetskraftens utnyttjande på 
arbetsplatserna. Den sammantagna arbetskraftstyrkans storlek påverkar priset 
på varan arbetskraft, det vill säga arbetarnas löner. Frågan om arbetskraftens 
utnyttjande på arbetsplatserna handlar om arbetets organisering, alltså om ar-
betstempo, hur arbetsprocesserna skall utföras och om trivseln i arbetet i all-
mänhet. 

I inledningskapitlet till antologin The Politics of Immigrant Workers skriver 
historikerna Camille Guerin-Gonzales och Carl Strikwerda att det är ett ofta 
förbisett faktum att 

 
in-migration of workers is actively encouraged and even initiated by em-
ployers in advanced industrial countries despite the presence of unemployed 
native-born workers who could be recruited for these jobs.217 

 
Avsikten med att rekrytera arbetskraft från andra länder, fastän det funnits in-
hemska reserver att tillgå, har under sådana omständigheter varit att hålla nere 
lönenivåerna och att splittra arbetarna efter etniska linjer: 
 

Employers can often use immigrant workers to depress wages and to un-
dermine labor organizing. Sometimes employers are successful in this strat-
egy, and at other times immigrant and native-born workers join forces in 
their fight for higher wages, better working conditions, and greater control 
over production. 

 
Hur sådana splittringsstrategier i praktiken använts av arbetsgivare visas av his-
torikern Rick Halpern i hans produktionsnära studie om arbetsrelationer vid 
Chicagos slakteriindustrier. Olikartade etniska lojaliteter försvagade där arbe-
tarklassolidariteten, ”and provided the packing companies with a powerful we-
apon against organized labor”. Splittringen mellan grupperna förstärktes också 
av den etniska arbetsdelningen, eftersom arbetsledningarna behandlade arbe-
tarna olika beroende på deras ställning i produktionsprocessen.218 

Halpern beskriver hur Chicagoindustrierna började rekrytera svarta arbetare 
från södern när den europeiska invandringen bröts i och med första världskri-
get. Många av dessa amerikanska internmigranter hade bara vaga kunskaper 
om fackföreningar, och bland dem som faktiskt hade kommit i kontakt med 
fackliga organisationer i sydstaterna var misstron utbredd på grund av den på-
tagliga rasismen. Halpern påpekar att när arbetsgivarna till fullo insåg de svar-
––––––––– 
217 Detta och nästa blockcitat: Camille Guerin-Gonzales & Carl Strikwerda (red.), The Politics of Im-

migrant Workers. Labor Activism and Migration in the World Economy since 1830, 1998, s 16, 17. 
218 Rick Halpern, Down on the Killing Floor. Black and White Workers in Chicago’s Packinghouses, 

1904–54, 1997, s 22ff, 64 (citat 22). 
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tas negativa inställning till de vitas fackföreningar intensifierades rekryteringen 
i södern: ”Aware of the union’s strength among whites, the packers regarded 
the black workers as the weak link in the union’s armour.”219 

Den svenska efterkrigskontexten kan förvisso inte likställas med den ameri-
kanska situation som Halpern beskriver, eller med det empiriska underlag som 
ligger till grund för Guerin-Gonzales och Strikwerdas teoretiska utgångspunk-
ter. Men det finns likväl beröringspunkter. När till exempel den stora efterfrå-
gan på arbetskraft uppstod i Sverige efter andra världskriget önskade industri-
kapitalisterna lösa problemet genom rekrytering av utlandsfödd arbetskraft, 
medan arbetarnas organisationer argumenterade för att befintliga inhemska re-
server, i form av gifta kvinnor, äldre och så kallade partiellt arbetsföra, skulle 
anställas i första hand.220 

Det måste dock inflikas direkt att de skilda ståndpunkterna i denna fråga 
inte riktigt var så okomplicerade som den officiella retoriken kunde ge sken av. 
LO:s syn på kvinnliga arbetare var motsägelsefull och full av tvetydigheter. 
Som historikern Ylva Waldemarson visar var det långt ifrån en självklarhet i 
1940-talets Sverige att (gifta) kvinnor över huvud taget borde integreras på ar-
betsmarknaden. I den manligt dominerade LO-kulturen var mångas ingrodda 
åsikt att lönearbetet var mannens revir, medan den gifta kvinnan skulle sköta 
barn och förestå hushåll. Familjen sågs som en enhet där man och kvinna hade 
olika uppgifter, närmast av naturen givna.221 Kvinnor fick på intet sätt hota vad 
historikern Yvonne Hirdman benämner den normala, manlige arbetarens posi-
tion på arbetsmarknaden. Skulle kvinnor över huvud taget förvärvsarbeta fick 
det aldrig ske på mannens bekostnad. Enligt Hirdman såg hellre de svenska 
fackföreningsmännen att de arbetare som redan fanns på arbetsmarknaden, det 
vill säga svenska män, användes mer effektivt än att ny arbetskraft tillfördes. 
Till exempel kunde det manliga ”överskottet” från jordbruket tillföras indu-
strin. Rationalisering var ledstjärnan som gick före både infödda kvinnor och 
invandrare av båda könen.222 Rationaliseringssträvandena skall också ses som 
en viktig beståndsdel i den framväxande välfärdskapitalismen. 

En annan fråga som Hirdman reser är också minst sagt adekvat: ”Var inte 
detta att dra fram ’kvinnor’ (och äldre och handikappade) som om det vore ett 
reellt alternativ, ett sätt att bevara bristen”?223 Liksom arbetsgivare har ett gott 
förhandlingsläge i arbetslöshetstider kan arbetarnas organisationer flytta fram 
––––––––– 
219 Halpern, Down on the Killing Floor, 1997, s 46, 52, 54, 59 (citat). 
220 Knocke, Invandrare möter facket, 1981, s 5. Om SAF:s syn på kvinnlig arbetskraft som ”trögrör-

lig”, se även Yvonne Hirdman, Med kluven tunga. LO och genusordningen, 1998, s 41. 
221 Ylva Waldemarson, Mjukt till formen – hårt till innehållet. LOs kvinnoråd 1947–1967, 1998, s 33f, 

38, 129f, 226. 
222 Hirdman, Med kluven tunga, 1998, t.ex. s 34, 76, 83, 186ff. 
223 Hirdman, Med kluven tunga, 1998, s 195. Tesen att LO argumenterade för infödda kvinnors arbets-

marknadsintegration istället för invandring för att ”fördröja lösningen på arbetskraftsbristen” drivs 
även av Zeki Yalcin, ”Arbetskraftsinvandrare eller kvinnor? Om LO och bristen på arbetskraft under 
tidig efterkrigstid”, 2007, s 330 (citat).  
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sina positioner när arbetskraften upplevs som en bristvara. Om arbetarrörelsens 
representanter förespråkade infödda kvinnor före (manliga) arbetskraftsinvand-
rare, så är det möjligt att det var minst lika mycket utifrån taktiska övervägan-
den som av omtanke om svenska kvinnors arbetsmarknadsintegration. 

I motsats till Guerin-Gonzales och Strikwerda hävdar sociologen Denis 
Frank att det finns få belägg för att svenska företagsledningar rekryterade ut-
ländska arbetare ”med syftet att skapa splittring i arbetarklassen, och därmed 
försvaga denna”. Han menar istället att olika ”praktiskt-integrativa” skäl vägde 
tyngre när företagsledningarna valde vilka grupper de skulle rekrytera.224 

Det kan å andra sidan tänkas att även om inte svenska företagsledningar såg 
splittringen som en explicit målsättning med rekryteringen av utlandsfödd ar-
betskraft så kan den ha betraktats som en positiv bieffekt. Forskarparet Kristina 
Meurle och Mile Andrić visar att ett industriföretag i Göteborg under 1960-talet 
gärna såg att dess tilldelade rekryteringskvot fylldes med antingen jugoslaviska 
jordbruksarbetare eller fiskare,225 det vill säga personer som inte hade arbetat i 
industrier förut och därmed saknade erfarenheter av industriarbetarkulturens 
normvärld. Så länge inte de ”praktiskt-integrativa” skälen emot var alltför kost-
samma rekryterade kapitalets företrädare, åtminstone i detta fall, alltså gärna 
arbetskraft ur yrkeskategorier som saknade fackliga traditioner som liknade de 
svenska industriarbetarnas. Även historikerna Stefán F Hjartarson och Peter 
Knutar påpekar i en uppsats om industriarbetets utveckling vid ASEA i Ludvi-
ka att anställandet av invandrararbetare under efterkrigstiden gav arbetsled-
ningen ”flera möjligheter att splittra arbetarkollektivet”. Eftersom arbetarna 
hade svårt att kommunicera med varandra kunde de inte ”stå enade mot t ex 
tidsstudiemännen”. Arbetsledningen kunde därigenom få kunskap om ”dold ar-
betstid” och i och med det drevs arbetstempot upp. Vidare framhåller Hjartar-
son och Knutar att de svenska arbetarna i Ludvika klagade över att invandrade 
arbetare ofta tilldelades arbetsuppgifter som det var enklare att tjäna pengar på 
än de som de själva sattes att utföra.226 Hur SSAB i Olofström agerade i dessa 
avseenden hör till de frågor som jag ska behandla i denna avhandling. 

Guerin-Gonzales och Strikwerda påpekar också att invandrade arbetare i in-
dustrialiserade västländer vanligtvis träder in på arbetsmarknaden så att säga 
underifrån. De anställs generellt i botten av arbetsmarknadshierarkin.227 Att för-
klara koncentrationen av invandrare i ”underordnade yrkeskategorier” i svens-
ka företag är likaså ett syfte i Franks avhandling Staten, företagen och arbets-
kraftsinvandringen. Frank, som studerar den organiserade rekryteringen av 
framförallt jugoslavisk arbetskraft till Sverige åren 1966–1971, hävdar att före-

––––––––– 
224 Frank, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen, 2005, s 222. 
225 Kristina Meurle & Mile Andrić, Background to the Yugoslav migration to Sweden. Case study of a 

group of Yugoslav workers at a factory in Sweden, 1971, s 184. 
226 Stefán F Hjartarson & Peter Knutar, “Industriarbetets utveckling”, 1988, s 35f. 
227 Guerin-Gonzales & Strikwerda (red.), The Politics of Immigrant Workers, 1998, s 16. 
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tagsledningar i allmänhet föredrar att rekrytera ur arbetarkategorier som redan 
finns i organisationerna: 

 
Det fanns en stark tendens bland företagsledningar att fortsätta rekrytera ju-
goslaver när de en gång börjat med detta. För dessa företag hade kategorin 
’jugoslav’ förbundits med egenskaper som ansågs önskvärda i tunga och 
underordnade industriarbeten […] de accepterade utan större klagomål de 
slitsamma och underordnade arbetsuppgifter som det ofta var frågan om, 
och det skiljde dem från många svenskfödda personer.228 

 
Därmed reproducerades den etniska arbetsdelningen inom företagen. Som jag 
redan har påpekat fortsatte SSAB:s ledning i Olofström att rekrytera ester när 
den väl hade börjat utnyttja den arbetskraftskällan. 

 

Tre fackliga dilemman 
Rekrytering av arbetskraft i andra länder initieras vanligtvis i samverkan mel-
lan kapitalets företrädare och staten. Arbetarsidan, i skepnaden av fackliga or-
ganisationer, har sedan utifrån sina maktresurser att ta ställning till invandring-
en. Som redaktörer för en jämförande studie över fackliga attityder till invand-
ring i sju västeuropeiska länder urskiljer migrationsforskarna Rinus Penninx 
och Judith Roosblad tre grundläggande och generella dilemman som fackliga 
organisationer i invandringsländer ställs inför i samband med arbetskraftsin-
vandring. 

Det första dilemmat berör rekryteringen och invandringen i sig och kretsar 
kring dikotomin samverkan/motstånd: samverkar den berörda fackliga organi-
sationen med företag och myndigheter eller väljer den att motsätta sig invand-
ringen? Organisationen kan befara att arbetskraftstillskottet utgör en nackdel 
för befintliga medlemmar med tanke på lönenivå och arbetets organisering. 
Den kan även frukta att företagsledningar skall använda sig av nyrekryterad ar-
betskraft vid konflikter. Å andra sidan är det möjligt att arbetarnas företrädare 
ser en utökad arbetskraftsstyrka som en nödvändighet för att det allmänna väl-
ståndet skall kunna utvecklas och därmed i förlängningen också de egna med-
lemmarnas situation.229 Utifrån vad som sagts ovan om den ”historiska kom-
promissen” och välfärdskapitalismen torde samverkan ha legat närmast till 
hands för den svenska fackföreningsrörelsen. I denna avhandling studeras pro-
blematiken kring samverkan/motstånd på både nationell och lokal nivå. I kapi-

––––––––– 
228 Frank, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen, 2005, s 17, 221 (citat). 
229 Rinus Penninx & Judith Roosblad (red.), Trade Unions, Immigration and Immigrants in Europe, 

1960–1993. A Comparative Study of the Attitudes and Actions of Trade Unions in Seven West Euro-
pean Countries, 2000, s 4. 
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tel 3 analyseras relationen mellan VF och Metall i invandringsrelaterade frågor, 
och i kapitel 9 undersöks SSAB:s rekryteringar i västtyska läger.  

Det andra dilemmat som Penninx och Roosblad urskiljer uppstår när mi-
granterna anlänt och inträtt på arbetsmarknaden i det nya landet och fokuserar 
motsatsförhållandet inkludering/exkludering: inkluderar fackföreningen ifråga 
de nyanlända arbetarna som fullvärdiga medlemmar eller väljer den att behand-
la dem som en speciell kategori utan fullvärdigt medlemskap, eller väljer den 
till och med att helt utestänga dem från organisationen? Exkludering betyder 
för arbetarsidan en svagare position i mötet med arbetsgivarna, men särskild 
hänsyn till invandrarspecifika frågor och problem kan samtidigt innebära 

 
a threat to nationally defined labour market or trade union interests: it might 
clash with the interests of indigenous members, or at any rate certain fac-
tions within the labour movement might come to hold this view.230 

 
Detta dilemma hänger intimt samman med fackliga organisationers förhåll-
ningssätt till invandringen i sig. Forskarparet Stephen Castles och Godula Ko-
sack påpekar i en pionjärstudie att det ur ett fackföreningsperspektiv kan vara 
logiskt att motsätta sig invandring utifrån ekonomiska argument, men att det 
däremot är ytterst angeläget att organisera alla invandrade arbetare när de väl 
finns i landet. Detta betyder att det finns en spänning mellan två förhållnings-
sätt: 
 

If the unions oppose immigration initially and even continue to do so, they 
may find that immigrants do not trust them and are unwilling to join. Where 
this happens, the unions have the worst of two worlds. Not strong enough to 
prevent immigration, their attempt to do so only serve to alienate the new 
workers from them. The result is a weakening of the unions and the deepen-
ing of the split in the working class. Thus there is a potential contradiction 
between trade union policies towards immigration on the one hand and poli-
cies towards immigrant workers once they are in the country, on the other.231 

 
Som framgick i avhandlingens inledningskapitel har den svenska fackföre-
ningsrörelsens strategi utan tvekan varit att så snabbt som möjligt organisera 
alla invandrade arbetare. Oavsett invandrarnas bakgrunder förväntade sig, och 
krävde de organiserade arbetarna på de svenska arbetsplatserna att invandrarna 
skulle ansluta sig till respektive fackförening. Men det har även framgått att 
fackföreningarna av olika anledningar stötte på motstånd från en del invandrare 
som, i alla fall till en början, var skeptiska till medlemskapet. 
––––––––– 
230 Penninx & Roosblad (red.), Trade Unions, Immigration and Immigrants in Europe, 1960–1993, 

2000, s 8f, (citat 9). 
231 Stephen Castles & Godula Kosack, Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe, 

1973, s 128. 

 84 



I den tidigare forskningen råder det mer osäkerhet kring det tredje dilemma 
som Penninx och Roosblad berör. Detta handlar om de fackliga organisationer-
nas ageranden i ett länge tidsperspektiv, efter att migranterna enrollerats i med-
lemsregistren: behandlar fackföreningen de invandrade arbetarna på ett särskilt 
sätt eller behandlas alla medlemmar lika? Det tredje dilemmat kretsar alltså 
kring motsatsförhållandet mellan lika behandling och särbehandling. I jämfö-
relse med svenskfödda medlemmar medför invandrarstatusen ofta ett sämre ut-
gångsläge; deras kunskaper i det nya landets språk är i många fall bristfälliga 
och de möter fackliga strukturer som är formade långt före deras ankomst. Vid 
lika behandling kommer skillnaderna att bestå, men en likvärdig behandling – 
som innebär positiv särbehandling – skulle å andra sidan kunna medföra att 
andra arbetare känner sig förbisedda och försummade.232 

Fackliga organisationer måste alltså internt hantera motstridiga intressen 
som främst har sin grund i medlemskårernas interna skiktningar. Sociologerna 
Diana Mulinari och Anders Neergaard menar att följden av dessa motsättningar 
blir att vissa grupper underordnas. Etnicitet och kön fungerar i detta samman-
hang som underordnande principer inom fackföreningsrörelsen, och dess age-
randen och strategier gentemot den invandrade arbetskraften betecknas inklu-
derande underordning. Den inkluderande delen innebär att invandrarna till var-
je pris skall organiseras, vilket fackföreningarna också, enligt Neergaard och 
Mulinari, lyckats med. När väl migranterna har blivit inskrivna i respektive 
fackförening har de emellertid placerats i underordnade positioner. Den typiske 
facklige ombudsmannen är i detta perspektiv ”en ’svensk’, manlig, kvalificerad 
yrkesarbetare”.233 Inom organisationerna har de utländska arbetarna haft undan-
skymda roller under efterkrigstiden, och fortfarande är invandrare i allmänhet 
underrepresenterade på de fackliga poster där de avgörande besluten fattas.234 
Enligt Mulinari och Neergaard har den svenska fackföreningsrörelsen konse-
kvent framställt invandrade arbetare som oengagerade och fackligt passiva i 
underordnande syfte.235 

Likväl kan underordningen av invandrade arbetare av båda könen ses som 
en del i kapitalismens funktionssätt. Rasism, påpekar världssystemteoretikern 
Immanuel Wallerstein, handlar inte bara om att förakta eller frukta människor 
från andra grupper, som antingen definierats efter rasmässiga eller utifrån soci-
ala kriterier. Enligt Wallerstein har rasism en mycket djupare innebörd än så. 
Den är en inneboende och upprätthållande del av det kapitalistiska systemet. 
––––––––– 
232 Penninx & Roosblad (red.), Trade Unions, Immigration and Immigrants in Europe, 1960–1993, 

2000, s 11f. 
233 Anders Neergaard, ”Fackföreningsrörelsen i ett rasifierat samhälle”, 2002, s 139 (citat); Diana Mu-

linari & Anders Neergaard, Den nya svenska arbetarklassen. Rasifierade arbetares kamp inom fack-
et, 2004, s 38, 100, 112ff, 118, 213. 

234 Knocke, “Sist på dagordningen?”, 1997, s 8. Om kvinnors underordning i den fackliga verksamhe-
ten och klassperspektivets prioriterade ställning över andra maktordningar, se även Waldemarson, 
Mjukt till formen – hårt till innehållet, 1998, s 10, 23, 113, 163, 213, 229. 

235 Mulinari & Neergaard, Den nya svenska arbetarklassen, 2004, s 19f, 118. 
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Kapitalism alstrar rasism (vilket dock inte innebär att all rasism har sin grund i 
kapitalismen). Rasism rättfärdigar ”en mycket mindre ersättning [lägre lön eller 
mer betungande arbeten mot samma ersättning] till en stor del av arbetskraften 
än vad som någonsin kan rättfärdigas med hänvisning till meriter”. Konkret tar 
sig alltså rasismen uttryck i en etnifiering av arbetskraften. Den påföljande hie-
rarkin av yrken och ersättningar, som bygger på etnifieringen, varierar med tid 
och rum. Flexibiliteten i rasismen gör det möjligt för kapitalet ”att öka eller 
minska det antal människor som på en särskild plats i rummet och tiden finns 
att tillgå för de lägst betalda och de minst tillfredsställande” arbetsuppgifterna. 
Konstant i kapitalismen är dock att någon grupp alltid underordnas.236 

Utifrån ovanstående blir följdfrågan om fackföreningar inte bara har utgjort 
en maktbas för män gentemot kvinnor,237 utan för infödda, organiserade män 
mot såväl infödda kvinnor som invandrade arbetare av båda könen. Som redan 
påpekats är varken makt eller genus några etniskt neutrala begrepp. Makt bör 
förstås som en ”multidimensionell konstruktion”, varvid klass, etnicitet och ge-
nus är bärande principer.238 Invandrade kvinnor riskerar på så sätt att utsättas 
för tredimensionell strukturell underordning.239 

––––––––– 

Wuokko Knocke trycker i sin forskning särskilt på kvinnliga migranters 
strukturella underordning i arbetsliv och mansdominerade industrifack. Även 
om både svenskfödda och invandrade kvinnor arbetar i svenska fabriker är in-
dustriarbetarkulturen maskulin: ”Facket har en stark manlig prägel och även 
där kvinnor börjat komma in i fackets lokala kader, dröjer den maskulina fa-
briksatmosfären kvar.” Arbetarorganisationernas normer och arbetssätt har ut-
formats efter svenska, manliga arbetares preferenser och intressen.240 

Språkbarriären i allmänhet och den fackliga terminologin i synnerhet är 
hindrande faktorer för invandrade arbetare överlag, medan hemarbete och 
barnpassning många gånger är en kvinnospecifik svårighet för fackligt enga-
gemang. På vardagskvällar – då fackliga möten vanligtvis hålls – väntar för 
många migrantkvinnor (och infödda kvinnor) det ordinarie hushållsarbetet.241 
Som Knocke påpekar är det emellertid av yttersta vikt att inte göra generella ut-
talanden om invandrares förhållanden till, och situation i fackföreningsrörelsen, 
utan olika invandrargruppers bakgrunder och erfarenheter är av yttersta vikt. 
Exempelvis verkar många arbetskraftsinvandrare från Finland ha haft lättare att 

236 Immanuel Wallerstein, ”Kapitalismens ideologiska spänningar: Universalism kontra rasism och sex-
ism”, 2004 [2002], s 53ff. 

237 Se t.ex. Heidi Hartman, ”Kapitalismen, patriarkatet och könssegregationen i arbetet”, 1993; Anita 
Göransson, ”Mening, makt och materialitet”, 1998. 

238 de los Reyes, ”Det problematiska systerskapet”, 1998; Paulina de los Reyes, Irene Molina & Diana 
Mulinari (red.), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, 
2002, kap 1, (citat s 25). 

239 Knocke, Invandrade kvinnor i lönearbete och fack, 1986, s 15. 
240 Knocke, Invandrade kvinnor i lönearbete och fack, 1986, s 182, 184. 
241 Knocke, Invandrade kvinnor i lönearbete och fack, 1986, s 169, 173; se även Waldemarson, Mjukt 

till formen – hårt till innehållet, 1998, s 49ff, 64. 
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förstå det svenska fackföreningsväsendets uppbyggnad och arbetssätt än in-
vandrare från sydeuropeiska länder. En anledning torde vara att exempelvis ju-
goslaviska och grekiska fackföreningar i större utsträckning skilde sig från de 
svenska än vad de finska gjorde. En representant för Grekiska Riksförbundet 
som kommer till tals hos Knocke får även här demonstrera bakgrundens bety-
delse för mötet med arbetarnas organisationer i Sverige: 

 
Fackföreningar i Grekland fungerade inte bra; man har svarta minnen. De 
var alltid på arbetsgivarnas sida och man har dessa misstankar kvar. Man 
kan helt enkelt inte förstå att det är helt annorlunda i Sverige.242 

 
Många av esterna som kom till Sverige hade förmodligen lika ”svarta minnen” 
av hur fackföreningarna hade fungerat i hemlandet under både det reaktionära 
högerstyret under mellankrigstiden och under Sovjets ockupation. Men som ett 
tillägg till Knockes efterlysning av nyansering vill jag avslutningsvis även 
framhålla värdet av att inte heller generalisera etniska grupper i sig. Migra-
tionsforskaren Dirk Hoerder argumenterar för en forskningsrörelse bort från ett 
paradigm vari etniska grupper studeras som helheter utan klassmässiga och kö-
nade skiljelinjer eller regionala olikheter.243 Som jag kommer att visa i denna 
avhandling kom esterna till Sverige med skilda bakgrundserfarenheter. Alla 
hade inte ”svarta minnen” av fackföreningar. Klassbarriärer skar tvärs igenom 
den etniska gruppen och könsrelaterade och åldersmässiga erfarenheter kom-
plicerade den föreställda gemenskapen. 

 

Material, metod och avgränsningar 
Med en undersökning som rör sig på både nationell och lokal nivå, där olika 
typer av källmaterial kombineras, öppnas möjligheten att skriva historia utifrån 
olika infallsvinklar, ovanifrån och underifrån. Genom att referera, citera, disku-
tera och analysera skilda typer av källor kan framställningen också bli polyfo-
nisk till sin karaktär. Olika aktörer tillåts komma till tals utifrån skilda sociala 
positioner. ”De skeenden som berör många människor kommer att ge (olikarta-
de) avtryck i skilda källor”, fastslår ekonomhistorikern Janken Myrdal. Därför 
”ger användandet av flera olika källor en rikare och riktigare bild”.244 

Befintligt källmaterial i offentliga arkiv är i allmänhet producerat av perso-
ner från samhällets högre skikt och klasser. Underordnade grupper omnämns 
sällan, annat än indirekt genom myndighetspersoner eller bara i förbigående. 
Material som berör enskilda orter är dessutom ofta fragmentariskt. I jämförelse 
med studier som enbart handlar om den nationella nivån, som till exempel kret-
––––––––– 
242 Knocke, Invandrare möter facket, 1981, s 30, 59f, 34 (citat). 
243 Christine Harzig, Dirk Hoerder & Donna Gabaccia, What is Migration History?, 2009, s 61, 102. 
244 Janken Myrdal, ”Källpluralismen och dess inkluderande metodpaket”, 2007, s 495. 
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sar kring offentliga institutioner, myndigheter eller mer kända personligheter, 
innebär lokalhistorisk forskning ett större mått av vad som närmast kan liknas 
vid detektivarbete. För att kunna rekonstruera delar av ett lokalsamhälles eller 
en enskild arbetsplats historia gäller det att samla och kombinera en rad olika 
materialtyper från flera sorters arkiv. En metodisk och källmässig pluralism kan 
bilda grunden för en historieskrivning om möten mellan arbetare från olika län-
der i en enskild ort som Olofström. Med intervjuer närmar jag mig målsätt-
ningen att skriva historia underifrån, och med det samhällshistoriska perspekti-
vet och de teoretiska begreppen kapitalism, klass, etnicitet, och i viss mån kön 
och ålder, lyfter jag resultaten till en mer generaliserande nivå. 

Fragmentariska notiser och en sammanhållen historieskrivning 
De skriftliga källor som jag studerar för att närma mig studiens frågeställningar 
består för det första av internt material från inblandade organisationer, företag 
och myndigheter, och för det andra av tidningsmaterial, främst från de regiona-
la nyhetstidningarna i Blekinge Sydöstra Sveriges Dagblad (socialdemokratisk) 
och Karlshamns Allehanda (liberal).245 Var för sig är många av källorna tämli-
gen tunna, närmast att betrakta som fragmentariska notiser. Tillsammans utgör 
de emellertid ett bredare underlag som borgar för en tjockare beskrivning, en 
mer sammanhållen historieskrivning av polyfonisk karaktär om relationer mel-
lan arbetsmarknadsparter och möten mellan invandrade och infödda arbetare. 

Mycket av det skriftliga materialet kan både betraktas som kvarlevor och 
berättande källor. Ett brev från en fackföreningsfunktionär kan exempelvis ses 
som en kvarleva i den meningen att det kan tänkas säga någonting om skriben-
tens åsikter, temperament eller intentioner i skrivandets stund. Men nästan alla 
källor – alltifrån tidningsmaterial och promemorior till protokoll – kan även an-
ses vara berättande källor, eftersom det vanligtvis påstås något om omvärlden. 
Om distinktionen mellan kvarlevor och berättande källor över huvud taget är 
adekvat, så använder jag källorna utifrån båda betydelserna. Jag analyserar be-
rörda parters berättelser om mötena mellan invandrade och infödda arbetare av 
båda könen. Samtidigt utvinner jag enskilda historiska händelser ur dessa berät-
telser och sammanfogar dessa byggstenar till en sammanhängande skildring, en 
ny berättelse om framförallt den estniska invandringen utifrån många männi-
skors skilda perspektiv. 

Fackligt aktiva arbetares röster går att nå genom fackliga protokoll och 
ibland genom bevarad korrespondens eller tidningsmaterial. Arbetare som re-
gelbundet besökte fackliga möten torde dock ha varit i minoritet, och av dem 
som väl var där var det förmodligen ännu färre som gjorde sin röst hörd och 
därmed i bästa fall blev noterade med sina åsikter i protokollen. Osynligheten i 
denna typ av material gäller speciellt invandrade arbetare, i synnerhet nyanlän-
––––––––– 
245 Jag har dock inte excerperat tidningarna systematiskt för hela undersökningsperioden. Tidningsma-

terialet är främst hämtat från en klippsamling vid Olofströms kommunarkiv. 
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da. Även om de vid ankomsten var fackligt intresserade så hindrade språkkun-
skaperna, och kanske även infödda arbetares avoghet, i många fall deltagande i 
möteskulturen. 

Likaså finns det en mängd händelser och maktstrukturer som aldrig har 
fångats i några texter. I det skriftliga källmaterialet talas det därtill mest om es-
terna. Utifrån det interna fackliga materialet kan jag således bara rekonstruera 
de fackliga upprätthållarnas syn på mötena med de nya arbetskamraterna från 
Estland. Det förutvarande materialet är intetsägande när det gäller invandrarnas 
perspektiv på dessa möten. Därför har jag genom intervjuer skapat nytt källma-
terial. 

Muntlig historia i relation till skriftliga källor 
En av de verkliga pionjärerna inom muntlig historia, Paul Thompson, demon-
strerar med all tydlighet i The voice of the past vilken enorm potential det finns 
för historiker i intervjuer som källmaterial. Medan bevarade skriftliga källor 
sällan, mer än indirekt, har något att säga om lägre klassers och andra osynlig-
gjorda gruppers vardagsliv kan muntliga källor i det närmaste vara outtömliga i 
det avseendet. Genom intervjuer finns det stora möjligheter att skriva historia 
underifrån, vilket ofta inte är genomförbart utifrån traditionellt skriftligt käll-
material, producerat av makthavare som så att säga har sett samhället uppifrån. 
Thompson understryker också fördelen med att forskaren själv är med och ska-
par sitt källmaterial. En historiker som arbetar med intervjuer väljer själv vem 
som skall intervjuas, vilka frågor som skall ställas, och det finns en möjlighet 
att komma tillbaka och ställa följdfrågor i efterhand.246 De möjligheterna finns 
inte för forskare som bara arbetar med arkiverade källor. 

Muntlig historia har vunnit mycket erkännande sedan Thompson publicera-
de första upplagan av sin bok 1978 och kan idag sägas tillhöra historieveten-
skapens metodologiska kanon. Metoden har dock utvecklats allt eftersom, och 
flera av Thompsons tämligen naiva utgångspunkter har varit föremål för för-
djupad teoretisk reflektion. 

Inte desto mindre höjs fortfarande kritiska röster och metodologiska var-
ningar. Historiker som arbetar med muntliga källor avkrävs ofta noggrannare 
metoddiskussioner än vad som vanligtvis förväntas av forskare som använder 
sig av mer traditionellt källmaterial. Historikern Arne Jarricks artikel i Histo-
risk tidskrifts temanummer om källkritik är ett tydligt exempel på hur vissa his-
toriker fortfarande ser de skriftliga källorna som historievetenskapens adels-
märke. Han påpekar nämligen bland annat att ”texten som den primära källty-
pen har kommit att skilja ut historikern från andra som forskar om det som va-
––––––––– 
246 Paul Thompson, ”The voice of the past. Oral History”, 2003, s 21–28. Se även orginalutgåvan, The 

voice of the past. Oral history, 1978. Thompson lyfter också fram ett emancipatoriskt syfte med 
muntlig historia. Vid intervjuer kan kontakter skapas över generations-, etnicitets- och klassgränser. 
Värdet av tidigare osynliggjorda gruppers historia stärks och kanske därmed även de intervjuades 
självkänsla och självförtroende. 
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rit”. För honom verkar samtidighetskriteriet vara särskilt betydelsefullt, efter-
som vi, enligt Jarrick, ”glömmer med tiden”.247 Generellt har kritikerna skjutit 
in sig på att muntliga källor helt enkelt är mindre tillförlitliga än skriftliga käl-
lor.  

Som den italienske litteraturvetaren – som gärna kallar sig själv oral histo-
rian – Alessandro Portelli påpekar måste det till att börja med konstateras att 
det faktiskt föreligger vissa skillnader mellan muntliga och skriftliga källor. De 
förra är just muntliga och måste därför tolkas som sådana. Det är viss skillnad 
på att lyssna och att läsa. Jämfört med skriftligt material kan gester, konnota-
tioner, tonlägen och rytmer vara viktiga beståndsdelar att beakta i muntliga be-
rättelser. Samtidigt finns det dock stora likheter. Mycket skriftligt material 
bygger indirekt på muntliga berättelser och inte sällan beskriver det, liksom in-
tervjuer, händelser i ett efterhandsperspektiv.248 

Malin Thor bemöter mycket av den kritik som handlat om muntliga källors 
ringa källvärde. Hon hävdar att muntlig historia 

 
enbart synliggör problemet med att alla källor är skapade av någon eller 
några, vid en viss tidpunkt, i en specifik kontext och i ett bestämt syfte, ett 
problem som alltid finns där och alltid bör beaktas, oavsett typ av källa.249 

 
Allt skriftligt källmaterial är alltså skapat i en viss kontext, av någon i ett direkt 
eller indirekt samtal med någon eller några andra. En dagbok är till exempel ett 
samtal. Antingen samtalar författaren med sig själv eller med en fiktiv samtals-
partner. När det rör sig om skriftliga källor är det emellertid sällan uppenbart 
vem som talar för vem eller i vilket syfte. Källornas tillkomstsituationer är ofta 
dolda. Vad gäller muntliga källor är skapelseprocesserna däremot mer uppen-
bara. Någon berättar något för en annan i en konkret intervjusituation. 

Det måste samtidigt understrykas att intervjuer inbegriper en tydligare sub-
jektiv dimension än mycket skriftligt material; både intervjuare och den som 
berättar är delaktiga i skapandet av källmaterialet. Som till exempel Oral Histo-
ry-forskaren Ronald J Grele framhåller tillkommer intervjuer i en viss ideolo-
gisk kontext. Båda parter har sin egen historiesyn och ett kulturellt och ideolo-
giskt ”bagage” med sig in i intervjusituationen, som mer eller mindre formar 
och strukturerar samtalen.250 I likhet med Thor menar jag att detta likväl kan 
vändas till sin fördel. Genom att dokumentera och diskutera intervjusituationen 
kan den subjektiva dimensionen åtminstone i viss mån synliggöras och med-

––––––––– 
247 Arne Jarrick, “Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva”, 2005, s 224 (citat), 

226. (Min kursivering.) 
248 Alessandro Portelli, ”What makes oral history different”, 2006, s 33ff. 
249 Malin Thor, “Tankar om källkritik och Oral History”, 2003, s 7. 
250 Ronald J Grele, “Movement without aim. Methodological and theoretical problems in oral history”, 

2003, s 44ff; se även, Joan Sangster, “Telling our stories. Feminist debates and the use of oral his-
tory”, 2003, s 89. 
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vetandegöras på ett sätt som är omöjligt med kvarlevor och andra berättande 
källor.251 Skriftliga källor (som till exempel protokoll) är dessutom ofta tillrätta-
lagda på ett mer systematiskt sätt än muntliga berättelser. 

Vad som framförallt skiljer muntliga källor från samtida skriftliga är att de 
förra påverkas mer av samhällsförändringar under den mellanliggande tiden, 
från en beskriven händelses faktiska skeende till intervjutillfället. En människas 
minne är långt ifrån en trygg förvaringsbox för ”historiska fakta”. Till exempel 
kan attityder och värderingar förändras med tiden hos den som berättar. Det 
som han eller hon ansåg vara ett självklart agerande i det förflutna kan för 
samma individ senare framstå som oförklarliga handlanden. Tystnad kan därför 
vara lika viktig att upptäcka som att analysera vad som faktiskt sägs. Även om 
intervjuer många gånger belyser okända händelser i det förflutna säger de, som 
Portelli påpekar, förmodligen mer om dessa händelsers mening för de som be-
rättar än om händelserna i sig: ”Oral sources tell us not just what people did, 
but what they wanted to do, what they believed they were doing, and what they 
now think they did.”252 

Inte desto mindre vill jag hävda att det är just genom att vara annorlunda än 
skriftligt material som muntliga källor kan svara på andra frågeställningar och 
åskådliggöra problem utifrån andra perspektiv. Intervjuer kan användas både 
för att blottlägga händelser som inte finns nedtecknade i skriftligt material och 
för att analysera händelsers betydelser för enskilda individer på ett sätt som tra-
ditionellt material inte tillåter. I den här avhandlingen analyserar jag till exem-
pel svenskars och esters berättelser om varandra, med utgångspunkt i vilken 
mening de ger gränsen mellan de etniska kategorierna. 

Berättelser i intervjuer inkluderar alltså ett komplicerat samspel mellan be-
rättaren och den specifika situation som han eller hon berättar om. Detta disku-
teras i en uppsats av Samuel Schrager, som hävdar att samspelet handlar om 
hur berättaren positionerar och framställer sig själv och andra aktörer i berättel-
sen, dels i förhållande till händelsen ifråga, dels i relation till övriga aktörer. 
När någon berättar om det förflutna är det vanligt att berättarens egna erfaren-
heter blandas med vad som hänt personer i dennes närhet. Berättaren kan vara 
huvudperson i berättelsen, men behöver nödvändigtvis inte vara det. Genom att 
se till hur den intervjuade i sin berättelse använder olika typer av pronomen går 
det att analysera den intervjuades subjektiva grupptillhörighet, både i inklude-
rande och exkluderande termer. Berättaren tar utgångspunkt i perspektiv som 
denne delar med andra, och detta delande av perspektiv är en form av identifi-
kation, slår Schrager fast. ”Jag” står i berättelsen för vad som minns eller vill 
minnas som det egna handlandet, medan ”vi” däremot betecknar den intervjua-

––––––––– 
251 Thor, “Tankar om källkritik och Oral History”, 2003, s 7, 16. 
252 Portelli, ”What makes oral history different”, 2006, s 36ff (citat 36). 
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des subjektiva grupptillhörighet.253 Detta gäller också, menar jag, berättelser i 
skriftligt källmaterial. 

Ett annat ofta framhållet metodproblem med muntlig historia rör urvalet. 
Thor redogör i en reflekterande metoduppsats noggrant för hur hon genom oli-
ka kanaler fann de människor hon intervjuar i sitt avhandlingsarbete.254 Hon be-
rör dock inte urvalsproblematiken i sig. Vad är ett representativt urval? Finns 
det över huvud taget ett representativt urval? 

Förvisso kan det finnas ett urval som kan anses vara representativt i positi-
vistisk bemärkelse, men jag anser att frågan om representativitet är felställd om 
den bara handlar om att finna ett genomsnittligt urval av personer att intervjua. 
Istället vill jag se på representativitets- och urvalsproblematiken på ungefär 
samma sätt som historikern Maria Ågren ser på källor i allmänhet. Som alterna-
tiv till representativitetsbegreppet vill hon hellre tala om en källas vikt. Hon 
menar att det ”finns något unikt i varje situation och fenomen, som bör respek-
teras och som representativitetsbegreppet inte gör rättvisa”. Detta vill jag över-
sätta till att varje enskild levnadsberättelse är unik. Ingen berättelse är mer ty-
pisk – mer representativ – än någon annan. Men för den skull, påpekar Ågren 
vidare, behöver läsaren ”få veta om ett fenomen är vanligt, centralt och bety-
delsefullt, eller om det är ovanligt, udda och perifert”.255 Berättelser från in-
vandrade ester som arbetat på SSAB i Olofström och från svenska arbetare och 
tjänstemän som var anställda samtidigt som dem är betydelsefulla med tanke på 
flera av mina frågeställningar: deras berättelser har stor vikt i sammanhanget. 

Att välja ut vilka ester som skulle ingå i intervjuundersökningen skapade 
hur som helst inga större problem. Jag har talat med samtliga ester som fanns 
kvar i Olofströms omedelbara närhet när jag påbörjade forskningsarbetet, och 
som ville och kunde bli intervjuade.256 Denna grupp består av sju personer, fem 
män och två kvinnor. Sex av dem flydde från Estland till Sverige under hösten 
1944, och den sjunde försökte fly men arresterades av tyska vakter och hamna-
de i Tyskland. Den äldsta av dem föddes 1910 och den yngste 1927. De har alla 
tillbringat större delen av sina yrkesverksamma liv på SSAB i Olofström. Men 
eftersom bara en av dessa sju kom till Olofström genom Tyskland har jag också 
i alla fall lokaliserat och intervjuat en till av de ester som rekryterades i Tysk-
land i början av 1950-talet. Därutöver har jag intervjuat två yngre ester som 
kom med sina föräldrar till Olofström som barn och som bodde där under sin 
uppväxt.  

––––––––– 
253 Samuel Schrager, “What is social in oral history?”, 1998, s 292. 
254 Malin Thor, “Reflektioner om insamling och tolkning av muntliga källor utifrån möten med judiska 

invandrare och utvandrare”, 2003, s 25ff. 
255 Maria Ågren, ”Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik. Några synpunkter på källkritikens roll 

i dagens historieforskning”, 2005, s 257. 
256 Enbart två ester i Olofström som jag har talat med har avböjt medverkan, varav den ena gjorde det 

genom sin sköterska av ålders- och hälsoskäl. 
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Vidare har jag analyserat några arkiverade intervjuer med ester. Vid tre 
skilda tillfällen har etnologer från Lund nämligen samlat in levnadsberättelser i 
Olofström: 1959, 1970 och 1984. Insamlingen 1970 var specifikt inriktad på 
ester och ungrare och är därför mest intressant. Emellertid var de etnologistu-
denter som genomförde Olofströmsundersökningen 1970 inte nämnvärt intres-
serade av arbetslivsrelationer, utan mer ute efter att analysera invandrarnas be-
varande av kulturella traditioner från hemlandet. Bara ett par intervjuer med 
estniska kvinnor i vilka det berättas om flykten och bostadssituationen i Olof-
ström har därför beröringspunkter med denna avhandling.257 

Eftersom det skriftliga fackliga källmaterialet främst ger uttryck för de mest 
fackligt aktivas erfarenheter och synpunkter har jag också gjort några intervjuer 
med svenskar i Olofström, samt använt mig av arkiverade intervjuer med 
svenskar som gjorts tidigare. I Olofströmsundersökningen intervjuades några 
personer ur SSAB:s ledning om bland annat företagets arbetskraftsanskaffning, 
och några av de etnologiska intervjuerna från 1984 års insamling är värdefulla 
eftersom de innehåller arbetarminnen om både arbetets vardag, fackligt arbete 
och i viss mån även om relationer mellan infödda och invandrade arbetare. 
Slutligen har jag tagit del av de intervjuer som Alf O Johansson genomförde i 
Olofström i samband med att han skrev boken Arbetarrörelsen och tayloris-
men.258 Dessa används i kapitel 4 när jag analyserar sociala minnen om den hi-
storiska relationen mellan företaget och fackföreningen i Olofström. 

I regel tog mina intervjuer en till två timmar. Några personer har jag träffat 
flera gånger. Det är, som sagt, en av de stora fördelarna med att arbeta med in-
tervjuer: som forskare har jag möjligheten att i lugn och ro i min kammare re-
flektera över en intervju, för att därefter kunna komma tillbaka och ställa nya 
frågor. Följaktligen ligger den största begränsningen med att arbeta med arkive-
rade intervjuer i att denna möjlighet saknas. 

Intervjuerna följde en kronologiskt uppbyggd frågemall som jag har kon-
struerat för att dokumentera livshistorier. Den inleds med frågor om uppväxtti-
den och de första kontakterna med arbetsmarknaden, för att därefter (när det 
gällde esterna) övergå till flykten och den första tiden i Sverige (eller Tysk-
land). Mest tid och fokus lades dock på minnen från den första tiden på SSAB i 
Olofström och på de första mötena med de nya arbetskamraterna och den loka-

––––––––– 
257 Olofströmsundersökningen 1970 var en intervju- och enkätundersökning som en grupp etnologistu-

denter från Lund genomförde. Fältstudierna resulterade i fyra B-uppsatser: Britt-Inger Kvist (m.fl.), 
Balter och ungrare i Olofström; Eva Hellborg (m.fl.), Årets högtider bland balter och ungrare i Olof-
ström; Ann-Christin Simonsson (m.fl.), Kostvanor bland balter och ungrare i Olofström; Brita Karls-
son & Birgitta Åkesson, Den yngre baltgenerationens integrering i det svenska samhället. Insam-
lingen av muntligt material 1984 gjordes specifikt för att utgöra underlag för en jubileumsskrift till 
Olofströmsföretagets 250-årsfirande 1985. Se Helge Hane, Kronan på verket. Olofström 1735–1985, 
1985. 1959 års intervjuer kretsar kring upplevelser från tidigt 1900-tal och har få beröringspunkter 
med föreliggande avhandling. 

258 De arbetare som har intervjuats av Johansson presenteras i Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, 
kap. 1. 
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la Metallavdelningen. Frågemallen följdes dock inte slaviskt, utan jag försökte 
få samtalen att löpa relativt fritt. Följdfrågor ställdes efterhand som jag lyssna-
de på berättelserna. Mallen fungerade mest som ett stöd och en ”checklista” för 
mig som intervjuare. Det finns som jag ser det ingen större mening med att för-
söka göra intervjuer så lika varandra som möjligt eller att alltid ställa exakt 
samma frågor. Tvärtom öppnar det relativt fria samtalet möjligheter för den 
som berättar att koncentrera sig på det som just denne anser ha varit mest bety-
delsefullt i den egna livshistorien.259 På så sätt har de individuella berättelserna 
flera gånger kunnat öppna mina ögon för nya infallsvinklar som jag kanske an-
nars skulle ha förbisett. 

En sista fråga som jag vill ta upp i samband med intervjuundersökningen 
gäller hur de berättande behandlas i slutprodukten, det vill säga i föreliggande 
bok. Frågan handlar om att omnämna de intervjuade med deras riktiga namn al-
ternativt anonymisera dem. I historiska undersökningar förekommer båda vari-
anterna. Till exempel uttryckte några av de intervjuade kvinnorna i historikern 
Anna Lindbergs avhandling om indiska cashewnötarbeterskor farhågor för att 
vad de uppgett skulle kunna innebära repressalier från arbetsgivare eller fackfö-
reningsledare. Därför är alla personer självklart anonymiserade i Lindbergs 
bok.260 Annars är jag rent allmänt av samma uppfattning som historiken Susan-
na Hedenborg, som påpekar att hon i sin studie om barnarbete i stall ”har valt 
att ange personernas riktiga namn”, eftersom ”de, precis som kända människor, 
har rätt att få sina namn i historien”.261 Att den enskildes namn syns i den tryck-
ta boken är således en viktig ingrediens i en demokratiserad historieskrivning, 
och därmed nära sammanhängande med underifrånperspektivet. Givetvis till-
frågades alla som har intervjuats av mig om de ville att deras namn skulle fing-
eras, men det önskade de inte. Däremot blev de involverade i 1984 års etnolo-
giska intervjuer lovade sekretess. Denna bryter jag inte. 

Berättelser, sociala minnen och kategorier 
Som framgått handlar den här avhandlingen om relationer, dels mellan en ar-
betsgivarorganisation och en facklig organisation, dels mellan en företagsled-

––––––––– 
259 Jfr Portelli, ”What makes oral history different”, 2006, s 39. 
260 Anna Lindberg, Experience and Identity. A Historical Account of Class, Caste and Gender among 

Cashew Workers of Kerala, 1930–2000, 2001. För ett annat exempel där författaren valt att använda 
fingerade namn, se Sune G Dufwa, Kön, lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling under 
1900-talet, 2004. Ett exempel på ett mellanting mellan fullständig anonymisering och att använda de 
intervjuades riktiga namn är att enbart använda deras förnamn, se t.ex. Wirginia Bogatic, Stanna eller 
återvända. Flyktingskap, återvändande och kvarstannande bland polska kvinnliga överlevande från 
koncentrationslägret Ravensbrück 1945–1946, 2006. 

261 Susanna Hedenborg, ”Barnarbete, barns arbete eller hobby? Stallarbetet i generationsperspektiv”, 
2006, s 47 not 2. Ett par andra exempel där intervjupersonerna synliggörs med sina egna namn är 
Lars Hansson, Slakt i takt. Klassformering vid de bondekooperativa slakteriindustrierna i Skåne 
1908–1946, 2004; Malin Thor, Hechaluz – en rörelse i tid och rum. Tysk-judiska ungdomars exil i 
Sverige 1933–1943, 2005.  
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ning och detta företags anställda arbetare, dels mellan invandrade och infödda 
arbetare; studien fokuserar hur sociala gränser och kategoriseringar skapas, 
upprätthålls och förändras. En målsättning är att undersöka dessa relationer 
med utgångspunkt i skilda perspektiv, genom att källmaterialet analyseras som 
flerstämmiga berättelser. 

Med hänvisning till antropologen James Fentress och historikern Chris 
Wickham hävdar jag att gemensamt skapade och sedermera vedertagna berät-
telser om det förflutna utgör viktiga beståndsdelar för olika typer av sociala 
gruppers formering och sammanhållning. Sådana berättelser fungerar också 
ofta som avgränsningar gentemot andra grupper. Inkludering och exkludering 
är två sidor av samma mynt. Detta är vad Fentress och Wickham understryker 
när de skriver att 

 
recalled past experience and shared images of the historical past are kinds of 
memories that have particular importance for the constitution of social 
groups in the present.262 

 
Dessa typer av formering och avgränsningar kan exempelvis ha sin grund i fö-
reställda etniska gemenskaper och/eller i klassintressen. När det gäller migra-
tioners konsekvenser skär många gånger individuella identiteter och kollektiva 
medvetanden uppbyggda kring etnicitet och klass tvärs igenom varandra. I en 
viss situation är en identitets- eller medvetandegrund starkare än i andra situa-
tioner. Individuella identiteter och kollektiva medvetanden är med andra ord si-
tuations- och kontextbundna. 

När händelser från det förflutna diskuteras och traderas inom en viss grupp 
skapas vad Fentress och Wickham benämner sociala minnen. Det är alltid en-
skilda människor som minns (inte kollektiv), men det privata blir socialt och 
gemensamt i samma stund som minnena artikuleras tillsammans med andra 
som har liknande erfarenheter och bakgrunder. Berättelser skapas genom sam-
tal. En social grupp konstruerar sin egen (förenklade) världsbild genom över-
enskommelser kring historien. Egna upplevelser eller minnen av specifika för-
flutna händelser är emellertid inte avgörande för denna konstituering. Berättel-
ser, vare sig de är muntliga eller skriftliga, om till exempel tidigare konflikter, 
kan indirekt vara lika identitets- och medvetandeskapande som personliga min-
nen. Huruvida gruppens sociala minnen stämmer med en förfluten verklighet 
spelar inte heller någon stor roll, enligt Fentress och Wickham. Huvudsaken är 
att en särskild förståelse av det förflutna delas av många människor i liknande 
sociala positioner.263 

––––––––– 
262 James Fentress & Chris Wickham, Social Memory, 1992, s xi; jfr även Schrager, “What is social in 

oral history”, 1998, s 284, 289, 292, 294. 
263 Fentress & Wickham, Social Memory, 1992, s ix–xii, 47; om minnet som både personligt och soci-

alt, se även 4f, 7, 47f. 
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Sociala minnen existerar för att de har en specifik mening för gruppen som 
bär upp dem. När det gäller arbetarklassen handlar traderade berättelser ofta om 
radikalism och konflikter. De är vanligtvis explicit politiska, med udden riktad 
mot arbetsgivare och ibland även mot staten. Uppträdandet under strejker och 
lockouter framställs inte sällan i heroiskt skimmer, oavsett om arbetarsidan av-
gick med segern eller inte. Berättelserna är generellt en historiserad tradition av 
motstånd, kamp och intern solidaritet.264 

Således förstärks gränser mellan kategoriella par i berättelser, såsom mellan 
infödda och invandrare, mellan ”vi” och ”de andra”. En kategori, skriver den 
historiskt inriktade sociologen Charles Tilly,  

 
består av en grupp aktörer som delar en gränslinje genom vilken de skiljs 
från och förbinds med åtminstone en annan grupp aktörer, som tydligt 
stängs ute från denna gräns. En kategori förenar aktörer som bedöms vara 
lika, skiljer ut aktörer som anses vara olika och definierar relationerna mel-
lan de båda grupperna. 

 
Det verkar, fortsätter Tilly, ”som om kategorier nybildas huvudsakligen då 
medlemmar av grupper präglade av solidariska sociala relationer konkurrerar 
med en eller flera aktörer utanför gruppen”.265 Detta kan exemplifieras med mi-
grationers konsekvenser. Utökning av arbetskraftsstyrkans storlek, eller därmed 
sammanhängande förändringar i arbetskraftens utnyttjande på en arbetsplats, 
torde frambringa konkurrenssituationer där gränser stärks mellan inhemsk ar-
betskraft och de som kommer utifrån: ”vi” och ”de andra” skapas och förstärks 
som kategoriella motsatspar. 

Interaktion präglad av solidaritet och konkurrens, påpekar Tilly vidare, 
frambringar också berättelser som används av berörda aktörer för att rättfärdiga 
beteenden i möten. Berättelser ger nämligen ”uttryck för delade föreställningar 
om vilka vi är, vilka de är, vad som skiljer oss och vad som förenar oss”. Om 
människor skiljs åt genom berättelser om gemensamma respektive olikartade 
ursprung skapas etniska kategorier ur interaktionen. När sådana berättelser – 
för att koppla ihop Tilly med Fentress och Wickham – blivit till sociala min-
nen, försvårar de samspel över den definierade gränslinjen.266 

I realiteten är kategorier likväl sällan helt homogena. Gränserna mellan dem 
är trögrörliga men penetrerbara. Kategorier är ”inte specifika grupper av män-
niskor eller omisskännliga egenskaper utan är standardiserade, rörliga sociala 
relationer”, hävdar Tilly. Kategorisering innebär att människor ”på vardera si-
dan om gränslinjen tillskrivs särskilda egenskaper”. När det gäller parställda 
kategorier, ”ägnar aktörerna sig åt att ge varandra beteckningar”.267 Men efter-
––––––––– 
264 Fentress & Wickham, Social Memory, 1992, s 87, 115, 117. 
265 Charles Tilly, Beständig ojämlikhet, 2000, citat s 74, 75. 
266 Tilly, Beständig ojämlikhet, 2000, s 75f. 
267 Tilly, Beständig ojämlikhet, 2000, s 18, 40, 78f (citat 79). (Min kursivering.)  
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som kategorier är socialt konstruerade är de föränderliga över tid. I den här av-
handlingen undersöker jag bland annat den kategoriella gränsen mellan svens-
kar och ester i Olofström, dess konstruktion och kortsiktiga förändringar. 

Val av undersökningsort 
I början av 1990-talet diskuterade Lars Ekdahl och Klas Åmark förtjänster och 
problem med olika analysnivåer i samhällsstudier. Ekdahl argumenterade för 
ett lokalhistoriskt perspektiv och Åmark för studier på meso- eller makronivå. 

Åmark hävdar i debatten att enstaka fall sällan bevisar någonting, och att 
det därför inte går att ”dra några generella slutsatser om fackligt arbete från 
studier av enskilda företag”. Han menar vidare att det inte räcker med lokala 
studier, utan de 

 
måste kompletteras med övergripande komparativa studier på andra nivåer. 
Och när det gäller att avgöra vad som är allmängiltigt resp vad som är 
bransch- eller företagsspecifikt behöver vi kunna jämföra resultaten i den 
enskilda studien med förhållandena på arbetsmarknaden i stort.268 

 
Ekdahl vänder sig mot detta, som han ser det, kvantitativa argument. Bara för 
att studier på meso- eller makronivå omfattar ett större antal företag och indivi-
der behöver det inte betyda att de genererar mer generell kunskap än mikrostu-
dier. Intensivstudier på lokal nivå kan alstra annorlunda, kvalitativ kunskap. 
Det viktiga är att studien ”tar sin utgångspunkt i ett övergripande teoretiskt per-
spektiv”. Vidare hävdar han att ingen undersökning, oavsett analysnivå, kom-
mer ifrån det faktum att den enbart berör en delmängd. Som svar på Åmarks 
kritik mot mikrostudier, som ”sällan bevisar någonting”, påpekar Ekdahl att 
även studier på branschnivå bara är att betrakta som fallstudier. En enskild 
bransch är en del av den svenska arbetsmarknaden, liksom den svenska arbets-
marknaden kan betraktas som en liten enhet i ett internationellt perspektiv.269 

Vad Ekdahl efterlyser är ett ”bredare, samhällshistoriskt perspektiv […] där 
en koppling mellan mikro- och makronivå öppnar för en problematisering av 
förhållandet mellan struktur och aktör”. Med ett sådant teoristyrt angreppssätt 
finns det stora möjligheter att studera ”i vilken utsträckning och under vilka 
förutsättningar aktörer skapar sin historia”.270 

Som Åmark framhåller måste kunskapsintresset styra valet av analysnivå.271 
Att hans böcker rör sig på meso- och makronivå ter sig inte särskilt underligt 
med tanke på dess frågeställningar. Ekdahl, som mer intresserar sig för makten 

––––––––– 
268 Åmark, ”Arbete, makt, marknad, 1991, s 56. 
269 Ekdahl, ”Från teoretiskt kaos till…?”, 1993, s 126f, (citat 127). 
270 Ekdahl, ”Taylor i Olofström”, 1991, s 58. 
271 Åmark, ”Arbete, makt, marknad”, 1991, s 59; se även dens, Facklig makt och fackligt medlemskap, 

1986; ibid, Maktkamp i byggbransch, 1989. 
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över arbetet än medlemsutveckling och förbundens strategier vid konflikter, är 
däremot tvungen att glänta på dörren till ”produktionens hemliga verkstad”.272 

Mötena mellan infödda och invandrade arbetare av båda könen utspelade 
sig ute på enskilda arbetsplatser och i särskilda samhällen. Det är därför nöd-
vändigt att studera dessa möten på lokal nivå, men i ett samhällshistoriskt per-
spektiv med tydliga teoretiska verktyg som kan lyfta analysen till en mer gene-
raliserande nivå.273 Emellertid vill jag i denna avhandling, som sagt, lyfta fram 
och analysera relationen mellan nivåerna, mellan det nationella och det lokala. 
Detta är ju inte enbart en lokalhistorisk undersökning, utan också en studie av 
relationen mellan VF och Metall och hur denna formade de lokala förutsätt-
ningarna. Därigenom är det möjligt att nå fördjupad kunskap om aktörers möj-
ligheter, strategier och praktiker i och kring arbetet. 

 Varför lämpar sig då Olofström som undersökningsort? Många svenska in-
dustriorter tog ju emot estniska flyktingar efter andra världskriget. Den estniske 
författaren Bernard Kangro uppger i sin bok Estland i Sverige att det snart upp-
stod estniska centra kring textilstäderna Borås och Norrköping, och att det så 
småningom samlades stora antal ester i verkstadsdominerade orter, ”till exem-
pel i Eskilstuna, Göteborg, Södertälje, Uddevalla, Olofström och på andra plat-
ser”.274 

Jag vill hävda att Olofström lämpar sig särskilt väl för en studie av här dis-
kuterat slag av flera anledningar. Det stora antalet ester är ett självklart motiv. I 
jämförelse med exempelvis Borås och Norrköping underlättar emellertid också 
ortens relativa litenhet. Till skillnad från dessa större städer har Olofström 
byggts upp och utvecklats kring en dominerande arbetsgivare. Detta ger i sin 
tur att det bara är en facklig organisation som är av väsentlig betydelse. Det 
finns således goda möjligheter att överblicka undersökningsområdet och att de-
taljstudera de sociala relationerna. Ortens litenhet ökar därtill esternas relativa 
andel av den totala befolkningen, en koncentration som kan ha tvingat upp fö-
reställningar och förhållningssätt till ytan som i andra sammanhang kan ha för-
blivit dolda. 

Även företagets produktionsinriktning talar för Olofström. Allt sedan 1920-
talets andra hälft har tillverkningen vid SSAB allt mer inriktats mot leverans av 
bilkarosser till Volvo. Bilindustrin hör till de branscher som påverkades mest 
av efterkrigstidens rationaliseringssträvanden. Det verkar ju främst ha varit till 
branscher och yrken med hög rationaliseringsgrad som den utländska arbets-
kraften rekryterades, och jag vill i denna avhandling koppla denna rekrytering 
till förändringar i arbetet. 

Därtill måste det också nämnas att jag själv är uppväxt i Olofström. Mina 
lokalkunskaper och redan etablerade kontakter i samhället var i synnerhet i 
––––––––– 
272 Se t.ex. Lars Ekdahl, Arbete mot kapital. Typografer och ny teknik – studier av Stockholms tryckeri-

industri under det industriella genombrottet, 1983. 
273 Jfr Hobsbawm, ”Från socialhistoria till samhällets historia”, 2001. 
274 Bernard Kangro, Estland i Sverige. Översikt i ord och bild, 1976, s 54f. 
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upptakten av avhandlingsarbetet betydelsefulla. Jag visste redan från början 
vilka jag skulle vända mig till för att få tillgång till arkiv, och jag anar att min 
lokala förankring underlättade de första kontakterna med dem jag ville inter-
vjua. Valet av Olofström som huvudsaklig undersökningsarena motiveras hur 
som helst främst genom den stora estniska invandrargruppen, ortens storlek, fö-
retagets dominans i bygden och med dess produktionsinriktning. I Olofström 
torde relationerna mellan invandrade och infödda arbetare ha ställts på sin 
spets. 
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3. VF, METALL OCH DEN STORA 
EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT 

Inledning 
Företag i en kapitalistisk ekonomi fattar beslut och agerar på olika arenor och 
samhällsnivåer inom kapitalets kretslopp. Primärorganisationens handlanden 
påverkar sekundärorganisationens villkor, och tvärtom.275 SSAB i Olofström 
var medlem i arbetsgivarorganisationen VF, och den lokala Metallavdelningen 
var en del av det nationella förbundet Metall. Relationen mellan dessa båda na-
tionella parter påverkade relationen mellan och förutsättningarna för både före-
tagsledningen och fackföreningen i Olofström. Likaså inverkade de lokala var-
dagserfarenheterna i produktionen och i dess närhet på de nationella parternas 
verksamhet och ställningstaganden. Relationerna på de olika samhällsnivåerna 
påverkade ömsesidigt varandra. 

Syftet med detta kapitel är att analysera relationen mellan VF och Metall på 
nationell nivå i frågor som hade anknytning till den stora efterfrågan på arbets-
kraft. Undersökningen påbörjas vid tidpunkten då Verkstadskonflikten var över 
sommaren 1945 och avslutas 1952 när efterfrågan på arbetskraft tillfälligt mat-
tades. Mer specifikt koncentrerar jag mig på parternas ståndpunkter och argu-
mentationslinjer när det gällde rekrytering av arbetskraft i andra länder. Även 
om det alltså är relationen mellan VF och Metall som undersöks i kapitlet mås-
te i viss mån även järnbruksindustrin inkluderas i undersökningen, eftersom 
Metalls diskussioner kring invandringen i lika hög grad berörde denna industri-
gren som verkstadsindustrin. I och med detta problemområde närmar jag mig 
en viktig del av avhandlingens övergripande syfte, att undersöka hur invand-
ringen påverkade och påverkades av styrkeförhållandet mellan arbetsmarkna-
dens parter. Arbetskraftsinvandringen behandlas på så sätt som en inbakad del i 
ett bredare komplex av arbetsgivar- och fackliga utgångspunkter, målsättningar 

––––––––– 
275 Ekdahl, ”En historia om makt”, 1994, s 388f; se även diskussion i kap. 2 i denna avhandling. 
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och strategier. När det gäller Metall studerar jag också förbundets förhållnings-
sätt till de generella dilemman som Rinus Penninx och Judith Roosblad urskil-
jer kring invandringen i sig och den fackliga organisationens behandling av de 
invandrade manliga och kvinnliga arbetarna: samverkan eller motstånd i sam-
band med rekrytering i andra länder, inkludering eller exkludering av rekryte-
rade arbetare samt lika behandling eller särbehandling av invandrade arbetare 
efter den fackliga anslutningen.276 

Därmed fokuserar jag relationen mellan VF och Metall på två arenor: i för-
sta hand på köpmarknaden men i viss mån även i produktionsprocessen. Priset 
på varan arbetskraft och villkoren för dess exploatering bestäms genom för-
handling, kamp, kompromisser och beslut på båda dessa arenor. I detta kapitel 
studerar jag dock inte produktionsprocessen i sig, utan enbart utifrån de natio-
nella parternas horisont. Produktionen som arena undersöks närmare i senare 
kapitel i denna avhandling. 

Arbetskraftsinvandringen kan inte frikopplas från sitt samhällshistoriska 
sammanhang. Relationen mellan VF och Metall och rekryteringen av arbets-
kraft i andra länder måste förstås mot bakgrund av partsförhållandena på ar-
betsmarknaden och samhällskontexten i stort. På den nationella politiska are-
nan inrymde perioden planhushållningsdebatten och det motsättningsfyllda 
riksdagsvalet 1948, som inte minst berörde och engagerade många av VF:s le-
dande direktörer och förbundsledningen inom Metall. Men perioden innefatta-
de också ett framväxande samförstånd mellan arbete, kapital och stat angående 
sambandet mellan ökad produktion, export och välståndsutveckling för folk-
flertalet i den fulla sysselsättningens tid. För den svenska arbetsmarknadsmo-
dellens vidkommande utgjorde dessa år den väsentliga bakgrunden till de sam-
ordnade och centraliserade löneförhandlingarna mellan SAF, LO och ibland 
TCO, med ett första försök 1952 och därefter kontinuerligt under den långa pe-
rioden från 1956 till 1983. Arbetskraftsinvandringen tog fart i ett samhällskli-
mat där radikalismen inom arbetarrörelsen gav vika för reformism och samför-
ståndslösningar. På den internationella nivån sattes ramarna av kalla kriget, och 
på den svenska arbetsmarknaden och inom fackföreningsrörelsen fick de allt 
frostigare storpolitiska relationerna återverkningar i förhållandet mellan social-
demokrater och kommunister.277 

En studie av relationen mellan VF och Metall under sent 1940-tal och tidigt 
1950-tal, med fokus på rekryteringen av utländsk arbetskraft, är med tanke på 
organisationernas storlek och betydelse en studie av den svenska arbetsmark-
nadens funktionssätt och framväxten av den svenska arbetsmarknadsmodellen; 
det är en samhällshistorisk undersökning. Invandringen var ett av de områden 
––––––––– 
276 Penninx & Roosblad (red.), Trade Unions, Immigration and Immigrants in Europe, 1960–1993, 

2000, s 4–10; se även diskussion i kap. 2 i denna avhandling. 
277 Söderpalm, Direktörsklubben, 1976, s 108f, 114f, 126, 139, 147; Olsson, Gamla typer och nya pro-

duktionsförhållanden, 1986, s 196f; Lundh, Spelets regler, 2002, s 199ff; Ekdahl & Olsson, Klass i 
rörelse, 2002, s 92–103. 
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där VF, Metall och det regerande socialdemokratiska partiet drevs till samver-
kan med hänsyn till rådande arbetsmarknadssituation. Den stora efterfrågan på 
arbetskraft berörde på olika sätt samtliga tre parter, och alla hade intressen av 
att efterfrågan tillgodosågs utifrån sina specifika bevekelsegrunder. Rekryte-
ringen av arbetskraft i andra länder var följaktligen ett av de områden varinom 
den så kallade Saltsjöbadsandan först sattes på prov. Den stora efterfrågan på 
arbetskraft tvingade parterna till förhandlingar och kompromisser, grundbultar i 
den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

 

Den stora efterfrågan på arbetskraft uppmärksammas 
Under den tidiga hösten 1945 började ”bristen på arbetskraft” försiktigt disku-
teras i VF:s ledningsorgan, överstyrelsen. Givetvis hade direktörerna i styrelsen 
svårt att sia om framtiden och om hur arbetsmarknadssituationen skulle komma 
att se ut under de närmaste åren. Meningarna om framtidsutsikterna var delade. 
Med en ton av varning för fredsoptimism förmodade Hans von Kantzow från 
Bultfabriken i Hallstahammar ”att en lågkonjunktur med bättre tillgång på ar-
betskraft vore i annalkande på grund av bristen på kol och det höga prisläget”. 
Chefen för Nordiska Armaturfabrikerna, Bertil Gyllenram, trodde däremot på 
motsatsen, att den uppkomna ”bristen på arbetskraft säkerligen ej vore av till-
fällig natur”. I vilket fall som helst tyckte Oscar Hellman från ASEA i Västerås 
att arbetsgivarna inte borde ”tala så mycket om knappheten på arbetskraft”. Att 
tydligt deklarera att arbetsgivarna ville anställa mer folk än vad de kunde få tag 
i ”uppeggade arbetarna till löneaktioner”: det var klokare att tiga om problemen 
så länge som möjligt.278 Därmed sattes fingret på det sätt som maktrelationerna 
på den svenska arbetsmarknaden förändrades efter andra världskriget. Med den 
stora efterfrågan på arbetskraft stärktes arbetarsidans förhandlingsposition, 
både på köpmarknaden och i produktionsprocessen. 

Under våren 1946 klingade i alla fall de sista varningsresterna om alltför 
stor fredsoptimism ut. Problemen med den överhettade arbetsmarknaden blev 
ett allt viktigare och ständigt återkommande tema på VF:s agenda. Georg 
Styrman (VF:s verkställande direktör 1924–1949) hävdade i april 1946 att den 
”mest brännande frågan inom verkstadsindustrin vore för närvarande läget på 
arbetsmarknaden”. Personalomsättningen i industrierna nådde nya, för indu-
strin problematiska, höjder, och företagarnas efterfrågan kunde långt ifrån till-
godoses.279 

Speciellt oroväckande för arbetsgivarna tedde sig den attitydförändring till 
vissa typer av arbeten som de tyckte sig kunna märka bland arbetarna. Led-
ningen för Motala verkstad konstaterade ”en allvarlig förskjutning från tungt 
––––––––– 
278 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 27 september 1945, § 4. VF:s arkiv (Centrum för 

näringslivshistoria, Bromma), vol. AI:24. 
279 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 9 april 1946, § 5. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
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och varmt arbete till lättare verkstadsarbete”. Från Bolinder-Munktells i Eskils-
tuna påtalades det på samma sätt att det var svårt ”att hålla arbetsstyrkan uppe 
för tyngre och smutsigare arbeten”, och ASEA:s ledning lade till att det nästan 
var ”omöjligt att få arbete utfört på skifttid”. Därutöver – vilket säkert ansågs 
lika allvarligt – påpekade Bolinder-Munktells ledarskap att en ”disciplinär upp-
luckring kan förmärkas”, vilket betydde ”att man måste behandla personalen 
varligare än förr”.280 Den stora efterfrågan på arbetskraft öppnade således möj-
ligheter för många arbetare att söka sig bort från de mest degraderade, tyngsta, 
varmaste och smutsigaste arbetsuppgifterna till något angenämare arbeten på 
bekvämare arbetstid och med högre status. Detta skapade en ”lucka” i arbetshi-
erarkins lägre skikt som på något sätt behövde fyllas för att produktionen skulle 
kunna fortlöpa och expandera. Som jag kommer att visa nedan var rekrytering 
utomlands det alternativ som föredrogs av många arbetsgivare. Den disciplinä-
ra uppluckring som rapporterades från Eskilstuna tydliggör vidare de förändra-
de maktförhållanden som den omättade efterfrågan på arbetskraft förde med 
sig. För att få behålla sina arbetare var arbetsgivarna tvingande att ”behandla 
personalen varligare än förr”. 

Statsvetaren Per Helldahl, som studerar synen på arbetskraftens rörlighet 
under efterkrigstiden i Sverige, benämner den här studerade perioden överrör-
lighetens epok. Helldahl hävdar att staten och arbetsmarknadens parter under 
dessa år var överens om att ”människor helt enkelt bytte arbete för ofta”. Denna 
överrörlighet ansågs leda till produktionsbortfall, ökade inskolningskostnader 
och inflation. Från den fackliga rörelsens sida ansågs rörligheten vara ett ”ett 
hot mot den ekonomiska stabiliteten och därmed tillväxten”. Det var också un-
der den här perioden som det starkt negativt laddade epitetet ”Hopp-Jerka” 
myntades som beskrivning på den alltför rörlige arbetaren. Som figur avbilda-
des Hopp-Jerka i propagandamaterialet som en manlig gräshoppa, som hoppa-
de från fabrik till fabrik för att göra kortsiktiga lönevinster.281 Förutom att gräs-
hoppan var manlig skulle det kunna tilläggas till att han även var ljushyad, 
blond och blåögd. Det var således den etniskt svenska arbetarens rörlighet som 
problematiserades. Denna rörlighetens etniska dimensioner återkommer jag till. 
Så här långt vill jag bara understryka den problembild och negativa syn på in-
tern migration som, enligt Helldahl, delades av den socialdemokratiska reger-
ingen, SAF och LO. Mer än Helldahl vill jag dock koppla rörlighetsproblema-
tiken till de grundläggande motsättningarna på arbetsmarknaden. Även om det i 
stort rådde samsyn kring problembilden kunde ett enskilt fackförbund som Me-
tall använda arbetsgivarnas stora efterfrågan på arbetskraft i överrörlighetens 
epok som ett förhandlingsvapen, liksom den stora efterfrågan gav den enskilde 
arbetaren möjligheter att förbättra sin arbetssituation. 
––––––––– 
280 Brev från VF till SAF, den 17 oktober 1947. VF:s arkiv, VF:s särskilda utredningar 1947 (sign. sak-

nas). 
281 Per Helldahl, Hopp-Jerkas återkomst? Synen på arbetskraftens rörlighet från 1940-talet till idag, 

2008, s 10, 25–36 (citat 26, 35). 
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I mycket högre utsträckning än arbetsgivarsidan såg arbetarnas representan-
ter ”arbetskraftsbristen” som något relativt snarare än ett absolut tillstånd. Un-
der de återkommande diskussionerna mellan Metall, arbetsmarknadsmyndighe-
terna och regeringen angående ”arbetskraftsbristen vid järnbruken” framkom 
detta tydigt. Enligt Metall var anledningen till att ”arbetarna i stor utsträckning 
lämna järnbruken för att söka anställning inom andra områden” framförallt ”de 
låga löner, som utgingo vid järnbruken med hänsyn till det tunga och ansträng-
ande arbetet där”. Därutöver framhöll fackförbundsledningen bostadsbristen 
kring bruken och det omfattande skiftarbetet som huvudsakliga anledningar.282 
Utifrån arbetarsidans sätt att se på saken var grunden till den stora, otillfreds-
ställda efterfrågan på arbetskraft således inte främst att (den manliga) arbets-
kraftsstyrkan i landet var för liten över huvud taget. Problemet var att anställ-
ningsförhållandena inom vissa delar av näringslivet var undermåliga, vilket 
ledde till stor rörlighet. 

De dåliga förhållandena föranledde inte bara yrkeskunniga arbetare att söka 
sig från bruken. Lika oroväckande för Metall verkar det ha varit att ”den upp-
växande ungdomen ej söker anställning inom järnbruksindustrin, där den nor-
malt borde taga anställning”.283 Det fanns alltså en föreställning om att den sti-
gande rörligheten på arbetsmarknaden var något onormalt, något onaturligt. 
Utgångspunkten torde ha varit att ungdomar uppväxta på bruksorter sedan ka-
pitalismens genombrott generellt stannat kvar och arbetat på bruken i födelse-
orterna. För att återknyta till Helldahl delades denna problembild av staten och 
arbetsmarknadens parter.284 Analysen av överrörlighetsproblemet skilde sig 
emellertid åt. När det ”normala” tillståndet bröts sågs det av Metall som ett up-
penbart tecken på att förhållandena vid bruken var långt ifrån tillfredsställande, 
medan VF hellre framhöll det bristfälliga arbetskraftsutbudet.  

Metalls syn på rörlighet var dock ytterst motsägelsefull vid den här tiden. I 
kontrast till synen på intern migration som något onaturligt deklarerade Oscar 
Westerlund (förbundsordförande 1936–1948) i november 1945 att 
 

företag, som icke ha den produktion, att de kunna giva sina arbetare en skä-
lig levnadsstandard, böra slås ut. Det bör vara en statlig angelägenhet att så 
sker. Arbetarna skola flytta över till de mer bärkraftiga företagen.285 

 

––––––––– 
282 ”Rapport. Ang. arbetskraftsbristen vid järnbruken”, den 31 oktober 1946; se även ”Rapport. Ang. 

sammanträde med statsrådet Sträng”, den 22 juli 1947; ”Rapport. Ang. sammanträde inför statsrådet 
Möller”, den 26 februari 1948. Metalls arkiv, vol. AIII:92, 94, 96. 

283 ”Rapport. Ang. sammanträde inför statsrådet Möller”, den 26 februari 1948. Metalls arkiv, vol. 
AIII:96. (Min kursivering.) Jfr även Johan Svanberg, ”Mellan olika intressen. FFI och europeisk ar-
betskraftsmigration 1949–1956”, 2008, s 18. 

284 Helldahl, Hopp-Jerkas återkoms?, 2008, kap. 3.  
285 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 5–6 november 1945, § 8. Metalls arkiv, vol. AII:9. 
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Denna fackliga argumentering för en aktivare arbetsmarknadspolitik gavs se-
dan en fastare ram i den modell som ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf 
Meidner presenterade inför LO-kongressen 1951. Grunden till modellen var 
den solidariska lönepolitiken. Företagens skilda ekonomiska förutsättningar 
skulle inte få ge grund till olika lönenivåer: lika arbete skulle ge lika lön oavsett 
arbetsplats. Företag som inte klarade av att betala avtalsenliga löner skulle slås 
ut och den friställda arbetskraften skulle föras över till lönsamma företag ge-
nom aktiv arbetsmarknadspolitik ledd av de statliga arbetsmarknadsmyndighe-
terna.286 Så skulle full sysselsättning skapas och upprätthållas. Denna tilltro till 
den nationella, interna migrationens tillväxtpotential implementerades sedan av 
AMS från och med slutet av 1950-talet. I första hand kom den att innebära en 
rörelse från Norrland söderut, den så kallade flyttlasspolitiken.287 Fanns det ten-
denser inom Metall till att se den interna migrationen som ”onormal” och pro-
blematisk åren kring 1950, gav således sådana föreställningar snart vika för en 
rörlighetsideologi inom arbetarrörelsen.288 I alla fall bejakades rörlighet inom 
nationens gränser. 

Även om den stora efterfrågan på arbetskraft och rörligheten på arbets-
marknaden var indirekta problem för arbetarsidan, med tanke på önskade väl-
färdsreformers genomförbarhet, var de i alla fall inga direkta problem för Me-
tall på samma sätt som för VF: Metalls förhandlingsposition stärktes ju i den 
rådande efterkrigssituationen. Under de första åren efter kriget lärde sig Metall 
och dess avdelningar efterhand hur den stora efterfrågan på arbetskraft på olika 
sätt kunde användas som ett förhandlingsvapen. Hösten 1947 registrerade till 
exempel Westerlund att arbetstillgången var ”bättre än någonsin”, och att det 
vid sidan av det ordinarie avtalet hade träffats flera överenskommelser ute i 
landet om att höja lönerna (löneglidning). ”Arbetsgivarna ha nödgats ge bättre 
löner för att över huvud taget få arbetare”, konstaterade förbundsordföranden.289 
Den stora efterfrågan på arbetskraft och den höga personalomsättningen satte 
alltså arbetsgivarlojaliteten på prov. En primär uppgift för VF under de kom-
mande åren kom att bli att med alla till buds stående medel försöka begränsa 
konkurrensen om arbetskraften och upprätthålla en så enhetlig löne- och perso-
nalpolitik inom föreningen som möjligt. På sikt ledde denna lojalitetsproblema-
tik fram emot de samordnade löneförhandlingarna mellan LO och SAF vid 
1950-talets mitt. 

 

––––––––– 
286 Ekdahl & Olsson, Klass i rörelse, 2002, s 106f. 
287 Bo Stråth, Mellan två fonder. LO och den svenska modellen, 1998, kap. 3, särskilt s 77. 
288 Jfr även Helldahl, Hopp-Jerkas återkoms?, 2008, s 37, som påpekar att ”från mitten av 1950-talet 

till slutet av 1970-talet, antogs rörligheten inte längre vara ett problem”. I och med den ”solidariska 
lönepolitiken” som ekonomisk ledstjärna ansågs tvärtom ”behovet av rörlighet” vara stort. 

289 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 6 november 1947, § 8. Metalls arkiv, vol. AII:9. 
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Konkurrensbegränsning och arbetsgivarlojalitet 
Kollektiva organisationer är ett utmärkande drag för den organiserade kapita-
lismen. Arbetsgivarorganisationer – såsom VF – är enligt Klas Åmark ”typiska 
exempel på öppna karteller”. Inträdet till en sådan kartell är i princip fritt för 
alla inom samma eller liknande tillverkningsområde, och den innebär en ”all-
män begränsning av konkurrensen för alla tillverkare inom området”.290 Tor-
björn Lundqvist tillägger att vad som utmärker en arbetsgivarkartell är  
 

att det råder en konkurrenssituation om arbetskraften som arbetsgivarna an-
ser är i behov av reglering. En sådan konkurrensreglering avser både stan-
dardisering av priset, d.v.s. lönerna, och kanske i ännu högre grad att minska 
arbetskraftens rörlighet mellan företag. När sådana ambitioner regleras och 
organiseras inom arbetsgivarorganisationernas ram kan man tala om en kar-
tellstrategi.291 

 
VF motarbetade aktivt företagsindividuella försök att locka till sig arbetskraft 
från andra företag inom kartellen. Konkurrens om arbetskraften företag emellan 
ansågs enbart leda till stigande löner och bekämpades därför hårt. Denna strä-
van efter enhetlighet inom föreningen tog sig flera uttryck under de första ef-
terkrigsåren, varav ett var att VF:s förbud från år 1920 mot offentlig annonse-
ring efter arbetare åter aktualiserades.292 

Annonseringsförbudet 
VF:s definition av annonseringsförbudet var tämligen vid, och innebörden prö-
vades ideligen när medlemsföretag anklagade andra medlemmar för att bryta 
mot förbudet. I början av 1947 anklagades till exempel L M Ericsson i Stock-
holm för att ha satt igång en ”annonsserie”, vars ”innehåll finge anses vara äg-
nat stimulera arbetare att taga anställning vid telefonbolaget”. VF:s arbetsut-
skott beordrade företaget att upphöra med annonseringen.293 Vid ett annat till-
fälle anmärkte den verkställande direktören, Georg Styrman, att Husqvarna 
Vapenfabriks AB ”haft en annons införd i pressen med rubriken ’Var tredje 
man fattas – det måste gå ändå’”. Denna artikel godkändes inte heller.294 Vid yt-
terligare ett annat tillfälle uppmärksammades att AB A Johanssons Radiofabrik 
i Sundbyberg ”trots upprepade påstötningar brevledes och vid besök av krets-
––––––––– 
290 Åmark, Facklig makt och fackligt medlemskap, 1986, s 28. 
291 Lundqvist, Arbetsgivarpolitik under full sysselsättning, 2000, s 23. 
292 Om annonseringsförbudet 1920, se Lundh, Spelets regler, 2002, s 195. 
293 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 20 mars 1947, § 14. Om annonseringsförbudet, se 

även prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 9 april 1946, § 5. VF:s arkiv, vol. AI:26, 25. Jfr 
även Lundqvist, Arbetsgivarpolitik under full sysselsättning, 2000, s 32f. 

294 Prot. för vid möte med VF:s arbetsutskott, den 17 april 1947, § 13. Om fördömande av så kallad 
”förtäckt annonsering” genom industrireportage, se även prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, 
den 3 november 1949, § 7. VF:s arkiv, vol. AI:26, 28. 
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ombudsmannen vägrat att upphöra med annonseringen efter arbetare”. VF:s 
överstyrelse beslutade enhälligt att utesluta företaget från föreningen, ”därest 
det icke ställde sig annonseringsförbudet till efterrättelse”.295 På gränsen till 
olovlig annonsering räknade VF också vissa broschyrer som företagsledningar 
utarbetade och överlämnade till arbetsförmedlingarna. Upplysningsbroschyrer 
”till tjänst för arbetsförmedlingarna” tilläts bara under förutsättning att VF först 
fick granska dem.296 

Två tilltag av L M Ericsson i Stockholm ansågs vara ännu tydligare brott 
mot förbudet. Dels satte företaget upp ett eget anställningskontor i innerstan, 
dels skickade företagsledningen ut ett cirkulär med posten med information om 
anställningsmöjligheter. VF uppmanade företaget att stänga kontoret, men det 
gjorde inte L M Ericsson frivilligt. Detta, menade Styrman, var ”ett flagrant 
kringgående av förbudet mot annonsering”.297 Därtill tryckte arbetsutskottets 
medlemmar på att det 

 
vore ovedersägligt att upprättandet av ett dylikt anställningskontor vore en 
åtgärd ägnad att skärpa konkurrensen om arbetskraften. Om en medlem opå-
talat finge upprätta ett sådant kontor, komme säkerligen hans exempel att 
följas av andra arbetsgivare.298 

 
Tilläts ett företag att sätta upp ett eget värvningskontor skulle snart andra följa 
efter och lojaliteten och enhetligheten inom föreningen skulle bryta samman 
fullständigt. VF:s strikta linje fick på intet sätt frångås. 

Ett stort problem för VF var emellertid att dess medlemmar bara utgjorde en 
del av det totala svenska arbetsgivarkollektivet. För att annonseringsförbudet 
skulle ha någon påtaglig verkan gällde det att också få med övriga branschor-
ganisationer på samma linje. VF anhöll därför i en skrivelse till SAF sommaren 
1947 ”om skärpta åtgärder mot annonsering efter arbetskraft inom andra bran-
scher”. För att sätta tyngd bakom skrivelsen hotade VF med att ”släppa loss 
verkstädernas annonsering”. SAF lovade med anledning därav ”skärpt poli-
tik”.299 Något förbud blev det dock inte. Fortfarande 1950 var VF:s medlemmar 
upprörda över annonseringen efter arbetare till andra branscher och över att 
SAF ”endast vädjat till delägarna att icke annonsera”.300 Arvid H Nilsson (ord-
förande i VF 1946–1949) uttryckte sin besvikelse gentemot det egna lägret och 
sin beundran inför motparten när han i en diskussion som berörde arbetsgivar-
––––––––– 
295 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 24 augusti 1951, § 3. VF:s arkiv, vol. AI:30. 
296 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 26 augusti 1948, § 7. VF:s arkiv, vol. AI:27. 
297 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 9 april 1946, § 5; se även prot. fört vid möte med 

VF:s arbetsutskott, den 14 maj 1946, § 7. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
298 Prot. fört vid möte med VF:s arbetsutskott, den 14 maj 1946, § 7. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
299 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 26 september 1947, § 8; se även prot. fört vid möte 

med VF:s arbetsutskott, den 11 juli 1946, § 4; prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 20 mars 
1947, § 14. VF:s arkiv, vol. AI:26, 25; Swenson, Capitalists against Markets, 2002, s 252f. 

300 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 25 augusti 1950, § 11. VF:s arkiv, vol. AI:29. 
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lojaliteten påpekade att ”arbetsgivarna måste visa samma goda sammanhållning 
som arbetarna.”301 

Olovliga löneförmåner 
Torbjörn Lundqvist påpekar att ”belöningsformer utöver lönen” motarbetades 
av VF utifrån konkurrensbegränsande skäl. Så kallade gratifikationer, semes-
terstipendier och semesterhem ansågs exempelvis utgöra maskerade lönefor-
mer.302 

Frågan om gratifikationer aktualiserades genom en skrivelse från flera av 
föreningens medlemmar i Motala, vari Motala verkstad kritiserades för utbetal-
ning av ”julgratifikationer” till arbetarna. Georg Styrman anförde att förening-
en ”alltid avrått arbetsgivarna från att giva generella gratifikationer till arbetar-
na”.303 Men med den stora och växande efterfrågan på arbetskraft bedömdes 
gratifikationerna, mer än tidigare, utgöra ett arbetsgivarinstrument i kampen om 
arbetskraften. Några månader senare införde VF ett generellt förbud mot grati-
fikationer.304 

Även resor till och från arbetsplatserna kopplades till konkurrensen om ar-
betarna. Till överstyrelsens sammanträde den 26 september 1947 hade klago-
mål inkommit ”från vissa arbetsgivare över att andra arbetsgivare sökte draga 
till sig arbetskraft genom fria bussresor”. Fastän de berörda arbetsgivarna i det 
här fallet hade kunnat lämna ”tillfredsställande förklaringar”, underströk direk-
tör Hans von Kantzow, att ”busstransporterna måste betraktas som en detalj i 
arbetarevärvningen”.305 

En annan strategi som flera företag verkar ha velat använda sig av för att 
skaffa sig fördelar i konkurrensen om arbetskraften var att tillmötesgå arbetarna 
i deras begäran om att få arbeta in tid för att få lördagarna fria under sommar-
månaderna. VF:s överstyrelse motsatte sig dock under de första efterkrigsåren 
alla planer som inbegrep arbetstidsförkortningar eller omfattande arbetstidsom-
läggningar. Tidsläget lämpade sig inte för några experiment med arbetstiden, 
menade VF:s ledning: ”Landet behövde utnyttja all sin produktionsförmåga”.306 

I den interna kampen för att upprätthålla den enhetliga arbetsgivarlinjen 
gentemot arbetarsidan framställdes således det specifika företagarintresset, sär-

––––––––– 
301 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 26 september 1947, § 4. VF:s arkiv, vol. AI:26. 
302 Lundqvist, Arbetsgivarpolitik under full sysselsättning, 2000, s 50ff (citat 50). 
303 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 12 mars 1946, § 19; se även prot. fört vid möte med 

VF:s arbetsutskott, den 14 maj 1946, § 4; prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 4 juni 1946, 
§ 10; prot. fört vid möte med VF:s arbetsutskott, den 11 juli 1946, § 1. VF:s arkiv, vol. AI:25. 

304 VF:s cirkulär nr 14/1946, den 12 juli 1946. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
305 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 26 september 1947, § 9; se även den 22 november 

1950, § 18. VF:s arkiv, vol. AI:26, 29. 
306 Se t.ex. prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 4 juni 1946, § 6; den 9 april 1946, § 5; den 

13 maj 1947, § 3, (citat); den 3 november 1949, § 4; den 15 december 1949, § 7. VF:s arkiv, vol. 
AI:25, 26, 28. 
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intresset, som ett allmänintresse som sträckte över klassgränserna. Arbetarnas 
krav motarbetades genom anspelningar på det nationella, objektivt riktiga in-
tresset.307 Det skall dock samtidigt påpekas att även socialdemokraterna, i en-
lighet med planhushållningsideologin, betraktade landets produktionsapparat 
utifrån ett samhällsintresse. På ytan var retoriken alltså ganska snarlik. Men ut-
gångspunkter och målsättningar var däremot väsensskilda: företagarnas vinst-
maximering stod mot arbetarrörelsens fördelningspolitik. 

Inåt fick VF det emellertid allt svårare att upprätthålla förbudet mot som-
marfria lördagar. Ett par medlemsföretag bröt mot förbudet och bötfälldes. Där-
till gjorde problemen med oorganiserade företag sig påminda. Gösta Göransson 
(VF:s verkställande direktör 1949–1951) påpekade att vid ”oförändrade förhål-
landen komme de oorganiserade verkstäderna förmodligen att göra eftergif-
ter”.308 Hösten 1951 begärde till exempel ett företag i Eskilstuna att ”få införa 
45 timmars arbetsvecka med fria lördagar året runt”. Eskilstunaföretaget häv-
dade att det fanns ”flera oorganiserade industrier i Eskilstuna”, och att det 
”hade förlorat en hel del arbetskraft till dessa mindre industrier”. För att få be-
hålla sina arbetare ville företagets direktör således lägga om arbetstiden efter 
arbetarnas önskemål. Denna hemställan kunde dock VF inte tillmötesgå, och 
det framhölls att om bolaget skulle 

 
bryta häremot, finge överstyrelsen utesluta det ur föreningen samt uttaga ett 
kraftigt skadestånd. Därest bolaget genomförde den ifrågasatta omläggning-
en av arbetstiden, komme läget att bliva synnerligen prekärt för föreningens 
övriga medlemmar i Eskilstuna.309 

 
Resonemanget känns igen från diskussionerna kring annonseringsförbudet. Det 
gick inte an att några enstaka arbetsgivare lade om arbetstiden för att locka till 
sig fler arbetare. Då skulle snart alla andra också tvingas att följa efter för att 
inte förlora i kampen om arbetskraften. De medel VF hade att ta till för att upp-
rätthålla lojaliteten inom föreningen var böter och uteslutning. Det kan tyckas 
som om uteslutning på grund av att ett företag inte ville ställa sig till efterrättel-
se i en viss fråga var en tämligen mild bestraffning, eftersom företagsledningen 
ifråga då lämnades att göra som den ville. Men som jag kommer att visa nedan 
kunde uteslutning, eller självvalt utanförskap, vara förknippat med tunga eko-
nomiska avbräck. 

––––––––– 
307 Om hur SAF genom organet Industria på samma sätt framställde företagarnas särintresse som ett 

nationellt allmänintresse, jfr även Dahlqvist, Fri att konkurrera, skyldig att producera, 2003, s 28, 
51, 92, 103, 187, 204, 210. 

308 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 15 september 1949, § 6; se även den 23 maj 1951, 
§ 8. VF:s arkiv, vol. AI:28, 30. 

309 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 18 oktober 1951, § 4; se även den 14 november 
1951, § 5. VF:s arkiv, vol. AI:30. 
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Lojal arbetskraftsrekrytering 
En annan konkurrensbegränsande strategi som diskuterades inom VF var sam-
arbeten kring anställningsförfarandena. Under föreningens allmänna möte 1946 
menade en av de församlade direktörerna att sammanhållningen behövde stär-
kas inom VF och föreslog att arbetsgivarna 
 

på varje ort borde träffa överenskommelse sinsemellan om att ej anställa ar-
betare, som haft arbete hos annan till överenskommelsen hörande arbetsgi-
vare.310 

 
Det eftersträvansvärda idealet verkar sålunda i det närmaste ha varit den sedan 
år 1926 avskaffade legostadgan. Arbetarna skulle inte hur som helst få säga upp 
sig för att söka en annan anställning. Detta kan också betraktas som en bred 
tolkning av arbetsgivarnas rätt att fritt leda och fördela arbetet i enlighet med 
Decemberkompromissen 1906 mellan SAF och LO och § 23 (sedermera § 32) i 
SAF:s stadgar. Att reglera anställningsbarheten hos ”överrörliga” arbetare sågs 
ur det perspektivet som en del av arbetsgivarnas obestridliga rätt att anställa 
och avskeda arbetskraft.  

En liknande synpunkt hade dessförinnan framförts i VF:s överstyrelse av di-
rektör Ture Öberg från Husqvarna Vapenfabriks AB vad gällde de offentliga 
arbetsförmedlingarnas verksamhet: 

 
Arbetsförmedlingarna toge tyvärr ej hänsyn till om arbetssökande redan in-
nehade anställning. De sade sig ha skyldighet att söka bereda arbete åt alla 
som sökte plats. Denna inställning från arbetsförmedlingarnas sida beford-
rade givetvis i högsta grad avflyttningarna.311 

 
Statsvetaren Bo Rothstein analyserar ingående övergångsprocessen när den för 
arbetarrörelsen så förhatliga Arbetslöshetskommissionen (AK) omvandlades, 
först till den provisoriska SAK och sedan 1948 till den permanenta AMS. Den 
borgerligt dominerade AK, som bedrev hjälparbeten med löner långt under 
marknadspriser och som hade befogenheter att placera arbetslösa vid konflikt-
drabbade arbetsplatser, gjordes mer eller mindre tandlös efter krisuppgörelsen 
mellan SAP och Bondeförbundet 1933. 1940 blev kommissionen nedlagd och 
ersattes av SAK. Rothstein visar hur socialdemokraterna formade arbetsmark-
nadsorganen och styrde verksamhetens inriktning efter sina intressen genom att 
kontrollera personalrekryteringen. Personer till chefsposter hämtades nästan 
enbart ur arbetarrörelsens led. AMS:s första generaldirektör, Gustav Vahlberg, 
hade till exempel tidigare varit vice ordförande i LO. Bertil Olsson, som var 
chef för AMS:s utlänningsbyrå under den första efterkrigstiden och blev gene-
––––––––– 
310 Prot. fört vid VF:s allmänna möte, den 4 juni 1946, § 11. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
311 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 9 april 1946, § 5. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
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raldirektör 1957, var även han uttalad socialdemokrat.312 Ett annat viktigt namn 
i sammanhanget var K O Wahlström, som var tjänsteman först på SAK och se-
dan i AMS. Han var även sekreterare i BUA och han argumenterade i Me-
tallarbetaren vid flera tillfällen i början av 1950-talet för restriktivare invand-
ringspolitik och ökat fackligt inflytande i dessa ärenden.313 

Även om det socialdemokratiska inflytandet över myndigheten var mycket 
stort är det viktigt att framhålla att också SAF, TCO och Sveriges akademikers 
centralorganisation (SACO) var representerade i AMS och fungerade som re-
missorgan.314 AMS var på så sätt snarare en viktig mötesplats för arbetsmark-
nadens parter, där förhandlingar kunde föras och kompromisser ingås kring den 
svenska invandringspolitiken. Den centrala arbetsmarknadsmyndigheten som 
arena för förhandling var ett organ där den svenska arbetsmarknadsmodellen 
utvecklades.315 

Utifrån arbetsgivarnas perspektiv var dock de offentliga arbetsmarknadsor-
ganen en gammal allierad, som efter andra världskriget höll på att omformas av 
de politiskt makthavande socialdemokraterna. Den gamla AK, som hade om-
vandlat overksam arbetskraft till billiga och produktiva arbetare och till och 
med förmedlade strejkbrytare, hade från den ovan citerade direktörens horisont, 
med de nya politiska maktförhållandena i samhället, förvandlats till en impro-
duktiv myndighet som mest ställde till förtret för arbetsgivarna. Det är givetvis 
omöjligt att veta vilken utbredning denna uppfattning hade i arbetsgivarleden 
eller i vilken omfattning arbetsgivare på lokal nivå faktiskt samarbetade vid an-
ställningsförfarandena. Men det är i alla fall noterbart att anställningskartellen i 
en skepnad som liknade legostadgan diskuterades som strategi.   

När det gällde att minska rörligheten på arbetsmarknaden medgav en före-
tagsledare också, om än indirekt, att han försökte hålla kvar avflyttningsbenäg-
na arbetare med mer eller mindre förtäckta hot. De höga lönerna i byggbran-
schen var lockande för många arbetare, menade han. Men när någon av ”hans” 
anställda var på gång att lämna företaget för att istället ta anställning på något 
bygge brukade han upplysa dem om att ”materialbrist kunde komma att uppstå 
inom byggindustrien” och att han ”ej hade för avsikt att återtaga de arbetare 
som lämnade verkstaden”.316 

––––––––– 
312 Rothstein, Den socialdemokratiska staten, 1986, s 111–120, 141. Om Bertil Olsson, se även 

Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 213. 
313 Kyle, Gästarbeterska i manssamhället, 1979, s 224. 
314 Kyle, Gästarbeterska i manssamhället, 1979, s 202. 
315 Jfr Ekdahl, ”För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen”, 2008, s 764f. 
316 Prot. fört vid VF:s allmänna möte, den 4 juni 1946, § 11. Framförallt ansåg VF:s ledning att bygg-

branschen, men även “konsumtions- och nöjesindustrin”, lönemässigt höll på att konkurrera ut verk-
stadsindustrin. Oscar Hellman anförde t.ex. att lönerna ”inom byggindustrien låge redan alltför högt” 
och att SAF ”borde tillse att de ej ytterligare höjdes”. Detta är ett tydligt exempel på hur arbetsgivar-
nas konkurrens- och samverkansproblem sträckte sig utanför de egna branschorganisationernas ra-
mar. Se prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 27 september 1946, § 3. VF:s arkiv, 
vol. AI:25. 
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Att företagsledare skulle vara lojala mot varandra var emellertid inget att 
lita till, menade en annan talare på det allmänna mötet 1946. Det bästa en ar-
betsgivare kunde göra var ”att se till, att arbetarna trivdes så bra vid företaget” 
att de ”inte hade lust att flytta till något annat företag”. För att minska arbetar-
nas rörlighet borde det satsas mer på bostadsfrågan och den industriella demo-
kratins utveckling, fortsatte han. Han presenterade alltså en problembild som 
stämde väl överens med arbetarsidans. 

Denne företagsledare fick dock mothugg. Ytterligare en annan av mötets 
deltagare ville göra gällande att det där med trivsel inte hade så mycket med 
saken att göra: 

 
Ingen av de arbetare som slutat vid talarens företag hade sagt sig sluta på 
den grund att de ej trivdes. Anledningen till avflyttningen hade alltid helt 
enkelt varit den, att de fått erbjudande om högre betalning på annat håll. 
Förtjänstmöjligheterna vore den avgörande faktorn för arbetarnas val av ar-
betsplats.317 

 
Följaktligen menade han att det var ogjort arbete att försöka göra något åt un-
dermålig arbetsmiljö och stressiga arbeten. Betalade bara alla arbetsgivare lika 
(låga) löner skulle rörligheten per automatik minska. Genom VF:s interna löne-
statistik hade direktörerna god kontroll på varandra, och de kunde se till att 
ingen medlem bjöd över de andra. Därmed var diskussionen tillbaka vid de 
oorganiserade företagen som ansågs bära skulden till att lönerna trissades upp i 
den överhettade ekonomin. 

VF:s problem med oorganiserade företag 
Liksom för fackföreningar är organiseringsgraden högst väsentlig för arbetsgi-
varnas organisationer. Bara om flertalet är med kan organisationen uppträda 
med enad front, som en i mötet med motparten. Med alltför många oorganise-
rade företag på köpmarknaden skulle det ha varit omöjligt för VF att upprätt-
hålla en kollektiv, lojal arbetsgivarlinje i mötet med arbetarnas representanter. 
Ovan har jag ju berört några av de problem som oorganiserade företag – eller 
”skuttar” som de konsekvent benämndes i samtiden – kunde medföra för de or-
ganiserade. 

VF upplevde framförallt stora problem att få med småföretagen i förening-
en. 1948 räknade Georg Styrman med att det fanns omkring 1 000 verkstäder i 
landet med sammanlagt 20 000–25 000 arbetare som var oorganiserade. Inte 
minst ”för föreningens styrka vid konflikter”, underströk Styrman, var det vik-
tigt att ”föreningen fortsatte med den hittillsvarande politiken att söka en så 

––––––––– 
317 Prot. fört vid VF:s allmänna möte, den 4 juni 1946, § 11; se även prot. fört vid möte med VF:s ar-

betsutskott, den 24 oktober 1946, § 15. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
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bred förankring som möjligt i verkstadsindustrien”.318 Precis som Metall bedrev 
VF alltså en aktiv medlemsrekrytering; alla företag inom VF:s verksamhetsom-
råde skulle vara med i sin arbetsgivarorganisation. Kartellen var inte bara ”öp-
pen”. Det fanns också ett hårt tryck på de oorganiserade företagen att gå med i 
arbetsgivarorganisationen, på samma sätt som fackföreningar sätter press på 
oorganiserade arbetare. 

På VF:s allmänna möte i början av sommaren 1946 var ”skuttarnas” verk-
samhet en central diskussionspunkt. De ledamöter som uttalade sig var rörande 
överens när det gällde problematiken med oorganiserade företag. ”De överbeta-
lade arbetarna”, var det en talare som hävdade och underströk att sådana före-
tags verksamhet ”borde på alla sätt stävjas”. En annan talare hävdade bestämt 
att den organiserade industrin borde ”konsekvent upphöra med att lämna order 
till skuttarna”. En tredje talare förslog därtill att VF:s medlemmar skulle ”sluta 
upp med att sälja sina gamla maskiner” till de oorganiserade. Det var då till och 
med bättre att ”skrota ned de utrangerade maskinerna”. Detta var också en frå-
ga om hur de oorganiserade värvade arbetskraft. En av de församlade direktö-
rerna framhöll att i Malmö ”hade ’skuttar’ drivit en så ogenerad värvningspoli-
tik att de brukat stå utanför verkstadsportarna och vänta på arbetarna”.319 Upp-
fattningen att medlemmarna inte borde ”gynna ’skuttarna’ med beställningar, 
enär dessa genom överbetalning av arbetarna starkt bidroge till oron på arbets-
marknaden”, framkom även vid andra tillfällen.320 Med andra ord talade direk-
törerna sig varma för bojkott av oorganiserade företag. Förslagen gick ut på att 
det skulle vara ekonomiskt kostsamt att bryta arbetsgivarlojaliteten. 

Internt uppmanade VF:s ledning till bojkott av oorganiserade företag från 
och med 1947. I två cirkulärskrivelser anmodades medlemmarna att inte lämna 
beställningar till företag, ”som bedrevo illojal konkurrens om arbetskraften”.321 
Men redan innan bojkottstrategin sanktionerades av VF:s ledning användes den 
av medlemmarna. Till exempel berättade Oscar Hellman hösten 1946 för över-
styrelsens övriga ledamöter att 

 
ej mindre än 24 ’skuttar’ hört av sig om beställningar från ASEA i Västerås, 
men att framställningarna avböjts med hänvisning till att vederbörande ej 
vore medlemmar av Verkstadsföreningen.322 

 

––––––––– 
318 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 22 oktober 1948, § 19. VF:s arkiv, vol. AI:27. 
319 Prot. fört vid VF:s allmänna möte, den 4 juni 1946, § 11. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
320 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 9 april 1946, § 5; se t.ex. även den 18 mars 1952, § 8. 

VF:s arkiv, vol. AI:25, 31. Ett än mer radikalt förslag var att ”fästa yrkesinspektörernas uppmärk-
samhet på de sanitära förhållandena vid ifrågavarande småföretag”. Se prot. fört vid möte med VF:s 
överstyrelse, den 29 augusti 1946, § 3. VF:s arkiv, vol. AI:25. 

321 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 11 maj 1948, § 15. VF:s arkiv, vol. AI:27. 
322 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 6 november 1946, § 6. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
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Därmed fylldes uteslutningshotet som användes för att upprätthålla lojaliteten 
med konkret, ekonomiskt kännbart innehåll. Oorganiserade småföretag anlita-
des inte som underleverantörer av storföretagen i VF och de tilläts inte heller 
beställa nödvändig utrustning av dem. Det annars omhuldade ”nationella in-
tresset” av produktivitet och tillväxt, och den frihet mot tvång som arbetsgivar-
na värnade om i planhushållningsdebatten, ställdes således i skuggan av företa-
garnas särintresse av inbördes lojalitet. 

VF:s aktiva medlemsrekrytering uppmärksammades och problematiserades 
av Metall. Förbundsordförande Oscar Westerlund anförde att VF 

 
bedriver en sådan politik, att den söker få in så många medlemmar som möj-
ligt i sin organisation, även om dessa ha en verksamhet, som icke direkt an-
sluter sig till verkstadsindustrin. Verkstadsföreningen har på så sätt beviljat 
medlemskap till företag som dels äro mycket små och dels ha en tillverk-
ning, som mer hör hemma inom andra verksamhetsområden än vårt. Dessa 
företag har ofta mycket dålig bärkraft, och [V]erkstadsföreningen hänvisar 
alltid till svårigheterna som där äro tillfinnandes.323 

 
Westerlund såg alltså VF:s aktiva medlemsrekrytering som en genomtänkt stra-
tegi i kampen mot arbetarnas organisationer. Små medlemsföretag med tvivel-
aktig ekonomisk bärkraft användes, enligt Metalls förbundsordförande, som 
förhandlingsargument för att hålla nere lönerna vid storföretagen som tog hem 
betydligt högre vinster. I ett bredare samhällshistoriskt sammanhang kan VF:s 
medlemsrekrytering också ses som en strategi mot den solidariska lönepoliti-
ken, vilken Westerlund tangerade i förbundsstyrelsen redan hösten 1945 och 
som Gösta Rehn och Rudolf Meidner vidareutvecklade några år senare. Även 
om Peter A Swenson har rätt i att de svenska arbetsgivarorganisationerna efter-
strävade en jämnare lönestruktur mellan olika företag och branscher, och att det 
därmed fanns sammanfallande intressen kring den solidariska lönepolitiken,324 
var målsättningarna ändå divergerande. Mot företagarnas ”lönetak” stod fack-
föreningsrörelsens strävan efter ett ”lönegolv”. Speciellt med tanke på de för-
ändrade maktförhållandena på arbetsmarknaden låg det förmodligen något i 
Westerlunds ovan citerade påpekande. För VF gällde det att finna nya, bärkraf-
tiga förhandlingsargument för att inte lönegolvet skulle höjas. 

 

––––––––– 
323 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 5–6 november 1945, § 8. Metalls arkiv, vol. AII:9. 
324 Swenson, Capitalists against Markets, 2002, s 10, 15, 29ff, 121ff. 
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Förändrade maktförhållanden i samhället och på  
arbetsmarknaden 
Med den stora efterfrågan på arbetskraft förändrades maktförhållandet mellan 
VF och Metall, både på köpmarknaden och i produktionsprocessen. Företagen 
konkurrerade om arbetarna och VF hade svårt att upprätthålla lojaliteten inom 
föreningen, vilket ledde till lönepress uppåt. På lokal nivå utnyttjades situatio-
nen och arbetarna flyttade fram sina positioner genom mer eller mindre legiti-
ma strategier. Dessutom formades statliga myndigheter efter den socialdemo-
kratiska arbetarrörelsens intressen. 

Kollektiva arbetaraktioner och makten i samhället 
Vid ett möte i VF:s överstyrelse våren 1946 meddelade Georg Styrman, i vad 
som kan antas ha varit en upprörd ton, att vid 
 

vissa företag hade grupper av arbetare gjort framställningar om kollektiva 
löneförhöjningar under hot om att, om framställningen ej bifölles, komme 
att sluta sina anställningar.325 

 
Arbetarna förstod arbetsgivarnas läge och kunde hota med att sluta om de inte 
fick bättre betalning. Om de inte hade särskilt starka band som höll dem kvar 
på orten ifråga visste arbetarna att de enkelt kunde få ett nytt arbete på annan 
plats. Det är också i ljuset av dylika aktioner som de ovan refererade diskussio-
nerna om anställningskarteller skall ses. För att stävja alla eventuella tillmötes-
gåenden av arbetaraktionerna föreslogs att 
 

Verkstadsföreningen borde sända ut ett cirkulär till medlemmarna med på-
pekande om att konkurrensen om arbetarna ej ökade antalet arbetare utan 
blott hade för industrin oförmånliga verkningar.326 

 
I en cirkulärskrivelse våren 1946 uppmärksammade VF därefter sina medlems-
företag om att arbetare i allt högre utsträckning byter ”anställning för att skaffa 
sig högre löner”. Som Styrman hade framhållit i överstyrelsen hävdades det 
också i cirkuläret att det förekom ”kollektiva framstötar”, där ”hela arbetar-
grupper begära löneförhöjning under hot om att sluta”. Medlemsföretagen var-
nades för all illojal konkurrens: det gick inte att öka utbudet av arbetskraft ge-
nom att höja lönerna. Dessutom underströks att de ”politiska maktförhållande-
na” – det vill säga det socialdemokratiska regeringsinnehavet – skulle göra det 

––––––––– 
325 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 9 april 1946, § 5; se även den 31 oktober 1945, § 8; 

den 15 september 1949, § 4; den 25 augusti 1950, § 4. VF:s arkiv, vol. AI:24, 25, 28, 29. 
326 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 9 april 1946, § 5. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
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hart när omöjligt att i framtiden pressa tillbaka de stigande lönerna. Särskilt 
problematiska ur VF:s perspektiv var 
 

s.k. skuttar, oorganiserade, ofta nystartade företag, som vilja utnyttja kon-
junkturen och betala vilka löner som helst. Att gynna sådana företag med 
beställningar är att binda ris åt egen rygg.327 

 
Inåt ville föreningsledningen alltså se en bättre sammanhållning, för att utåt 
kunna visa upp både en starkare fasad i mötet med arbetarna och deras organi-
sationer och mot oorganiserade företag som skulle bojkottas. Återigen ligger 
det nära till hands att jämföra med hur fackligt organiserade arbetare såg ner 
på, bojkottade och straffade arbetskamrater som bröt mot kollektivets veder-
tagna normer. Detta återkommer jag till i kapitel 8. 

VF:s gamla annonseringsförbud uppmärksammades också i cirkuläret. 
Medlemsföretagen manades att iaktta 

 
full lojalitet gent emot varandra. Illojala åtgöranden, såsom värvning, brev-
skrivning till i annan medlems tjänst anställd arbetare etc., avsedda att draga 
till sig yrkesarbetare från föreningsmedlemmar, äro icke tillåtna. Under-
handling om anställning får icke förekomma med arbetare, som icke med 
betyg kan styrka att vederbörande lämnat sin senaste anställning, och ännu 
mindre får anställning ställas i utsikt för sådan arbetare. 

 
Det var således bara illojal rekrytering från ”föreningsmedlemmar” som bann-
lystes; de oorganiserades arbetskraft var lovligt byte. Smärre undantag från an-
nonseringsförbudet kunde dock tillåtas, när det handlade om tempoarbetare 
(från andra branscher). SSAB i Olofström fick till exempel tillåtelse att vid ett 
enstaka tillfälle under våren 1946 annonsera i Karlshamns Allehanda för att 
”söka uppsamla stenhuggare och andra grovarbetare” från de närliggande om-
rådena i västra Blekinge.328 Kollektivismen inom VF satte emellertid i stort 
stopp för rekrytering av (manlig) arbetskraft inom Sveriges gränser. Ingen 
överbudskonkurrens tilläts. Istället önskades och eftersträvades en utökning av 
den sammantagna arbetskraftsstyrkans storlek i landet. Därmed skulle hotet om 
överbudskonkurrens kunna undanröjas och lönepressen uppåt hållas tillbaka. 
Detta kunde ske på flera sätt. Antingen kunde företagarna satsa på att öka för-
värvsarbetarfrekvensen bland inhemska grupper, det vill säga gifta kvinnor, 
äldre och de så kallat partiellt arbetsföra, eller kunde de rekrytera arbetskraft i 
andra länder. Ett ytterligare alternativ var att minska efterfrågan på arbetskraft 

––––––––– 
327 Detta och nästa blockcitat: VF:s cirkulär nr 6/1946, den 26 april 1946. Volvos arkiv i Olofström 

(sign. saknas). 
328 Brev från VF till SSAB, den 6 maj 1946; brev från SSAB till VF, den 3 maj 1946 (citat). Volvos ar-

kiv i Olofström (sign. saknas). 
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genom rationaliseringar och tekniska förbättringar. Hur VF i praktiken valde 
mellan dessa alternativ återkommer jag till. 

Torbjörn Lundqvist hävdar i sin bok att VF var en relativt apolitisk organi-
sation. I varje fall skriver han att det var ”sällsynt att arbetsgivarfrågor inom VF 
kopplades till den politiska utvecklingen”. Tvärtom, säger han, ”såg sig organi-
sationen som en strikt ’fackförening’”329 – med det märkliga, implicita antagan-
det att en fackförening är apolitisk. Jag vill däremot hävda att diskussionerna 
inom VF kring den stora efterfrågan på arbetskraft och de förändrade maktför-
hållandena på arbetsmarknaden ofta hade ett tydligt politiskt innehåll.330 I det 
ovan diskuterade cirkuläret underströks till exempel betydelsen av att de poli-
tiska maktförhållandena hade förändrats. Likaså kopplade Styrman ihop det po-
litiska läget med den rådande situationen på arbetsmarknaden inför avtalsrörel-
sen 1946. I överstyrelsen noterade han ett uttalande från LO  

 
däri läget betecknats såsom ’gynnsamt för lönerörelser, gynnsammare än det 
varit på mången god dag’, och statsministern hade yttrat att lönestopp icke 
vore aktuellt. Handelsministern hade förmenat att löneförhöjningar, så långt 
ifrån att befrämja inflationen, skulle verka återhållande på densamma. 
(Pengar borde, i stället för att gå till investeringar, ges ut såsom arbetarlö-
ner!) Rätt som det vore komme väl finansministern […] göra uttalanden, 
som lämpade sig som motivering för löneaktioner.331 

 
Även om VF inte var politisk i bemärkelsen ”partipolitiskt bunden”, var före-
ningen således djupt oroad över det politiska läget i landet och stod den borger-
liga oppositionen långt mycket närmare än SAP-regeringen. Flera av de mest 
inflytelserika företagsledarna inom VF var ju också engagerade i Direk-
törsklubben, som stod för en obeveklig konfrontationslinje med socialdemokra-
tin och bland annat gav de borgerliga partierna kraftigt understöd i PHM inför 
1948 års riksdagsval.332 

Samverkan mellan arbetarrörelsens politiska och fackliga grenar sågs som 
ett hot inom VF, eftersom samarbetet förändrade förutsättningarna på köp-
marknaden. Att produktionen för tillfället gick för full maskin kunde inte tas till 
intäkt för att situationen på sikt inte skulle förändras, underströk Styrman. Bara 
för att industrin var kapabel att betala högre löner just nu, betydde det inte att 
den skulle vara det i framtiden. Som tidigare påpekade Styrman att direktörerna 
skulle komma ihåg ”att lönesänkningar framledes torde bli ännu svårare att 

––––––––– 
329 Lundqvist, Arbetsgivarpolitik under full sysselsättning, 2000, s 52f (citat 52). 
330 För liknande ståndpunkter angående arbetsgivarorganisationernas tydliga politiska sympatier och 

ställningstaganden, jfr även Dahlqvist, Fri att konkurrera, skyldig att producera, 2003, s 30, 50f, 69, 
126ff, 144, 197; Stenlås, Den inre kretsen, 1998, särskilt s 343f. 

331 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 29 augusti 1946, § 3; se även VF:s överstyrelses för-
valtningsberättelse 1946, VF:s arkiv, vol. AI:26. 

332 Söderpalm, Direktörsklubben, 1976. 
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genomföra än tidigare”.333 Det råder ingen tvekan om att det var SAP:s maktpo-
sition han syftade på. Därför var det ur ett arbetsgivarperspektiv bättre att söka 
samförstånd med arbetarrörelsens fackliga gren, och så långt som möjligt hålla 
den socialdemokratiska regeringen utanför arbetsmarknadsparternas angelä-
genheter, än att söka en mer konfliktladdad linje som bara riskerade att stärka 
den facklig-politiska samverkan. 

Styrman fick medhåll från Hans von Kantzow, som underströk att läget ”för 
dagen var att planhushållarna innehade statsmakten och begagnade densamma 
för löneökningar i avsikt att stimulera väljarna”. Efter att ha sammanfattat sina 
synpunkter på höstens kommande avtalsförhandlingar konkluderade han att det 
”för industrien för dagen viktigaste spörsmålet vore att få in utländsk arbets-
kraft för att lätta på situationen på arbetsmarknaden”.334 Att utöka landets sam-
mantagna arbetskraftsstyrka kopplades sålunda inte bara samman med det ak-
tuella arbetsmarknadsläget utan också med rådande politiska förhållanden. Re-
krytering av utländsk arbetskraft sågs som ett medel att förändra maktrelatio-
nerna i samhället till arbetsgivarnas fördel.  

Det är även klart i vilken ordning von Kantzow rangordnade arbetskraftsal-
ternativen: invandring prioriterades före inhemska ”reserver”. Oscar Hellman 
påpekade dock i samma diskussion att det i Västerås pågick ”en agitation för att 
kvinnorna i ökad utsträckning skulle deltaga i arbetslivet”. För detta ändamål 
skulle det göras 7 000 ”hembesök”.335 Men även om ett företag som ASEA ar-
betade aktivt för att få ut fler kvinnor i förvärvslivet är det högst oklart huruvi-
da Hellman verkligen ville ha svenska kvinnor om invandrade män hade stått 
till buds i efterfrågat antal. Hans Dahlqvist visar i sin avhandling om SAF:s hu-
vudorgan Industria att den så sent som under slutet av 1930-talet i det närmaste 
motsatte sig att gifta kvinnor skulle förvärvsarbeta. Den då tillsatta befolk-
ningskommissionens syfte, som var att göra familjeliv och förvärvarbete mer 
förenligt, problematiserades av SAF. Arbetsgivareföreningen menade att det 
var ”förståeligt att arbetsgivarna ville ha ogifta kvinnor som anställda”, efter-
som moderskapet ansågs ”inverka menligt på kvinnans arbetslust och arbets-
förmåga”. Det ansågs fortfarande vara arbetsgivarens rätt att ”avskeda kvinnor 
som ingick äktenskap och bildade familj”. Detta var en självkar del av arbets-
givarnas rätt att leda och fördela arbetet efter eget godtycke. Emellertid ser 
Dahlqvist också en viss förskjutning i SAF:s syn på kvinnlig arbetskraft under 
det sena 1940-talet i och med den stora efterfrågan på arbetskraft. Även gifta 
kvinnor började i allt högre utsträckning betraktas som potentiella arbetare.336 
Det är i ljuset av denna långsamma förändringsprocess som ASEA:s hembesök 
skall ses. 

––––––––– 
333 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 29 augusti 1946, § 3. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
334 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 29 augusti 1946, § 3. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
335 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 29 augusti 1946, § 3. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
336 Dahlqvist, Fri att konkurrera, skyldig att producera, 2003, s 142 (citat), 183f, se även 146. 
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Under 1947 blev det ekonomiska läget i Sverige synnerligen problematiskt. 
För att möta den förväntade efterkrigsdepressionen hade regeringen vidtagit åt-
gärder för att stimulera efterfrågan (som till exempel Rysskrediten). Men när 
konjunkturnedgången uteblev och förvandlades till en glödhet högkonjunktur 
ledde åtgärderna istället till en spiral av inflation och fördjupat underskott i 
handelsbalansen vilket i sin tur fick den nationella valutareserven att sina.337 
När sedan 1948 års andrakammarsval närmade sig var sammankopplingen mel-
lan den nationella politiken, de ekonomiska problemen och arbetsmarknadssi-
tuationen markant inom VF. På överstyrelsens sammanträde den 26 september 
1947 stod lönesituationen i relation till det starka inflationstrycket på dagord-
ningen. von Kantzow, en av styrelsens till synes starkaste regeringskritiker, an-
förde: 

 
Regeringen hade genom sin felaktiga politik fört landet i det läge som nu fö-
relåge. Det vore därför icke mer än rätt att regeringen och Landsorganisatio-
nen själva finge föra striden mot inflationen. Med hänsyn till nyvalen hösten 
1948 synes det icke vara till någon fördel för arbetsgivarna att hålla emot 
den inflationistiska utvecklingen. Det vore nödvändigt att det system brötes 
som under senare år införts i landet.338 

 
I denna systemkritik fick von Kantzow medhåll från Hellman, som tillade att 
”en statlig myndighet” (SAK) hade riktat ”en anmärkning mot verkstadsled-
ningen vid ASEA för en restriktiv lönepolitik”. Till Hellmans förtret försvåra-
des alltså VF:s interna kamp för att upprätthålla en lojal och samordnad lönepo-
litik av att den socialdemokratiskt dominerade arbetsmarknadsmyndigheten 
ställde sig på fackföreningsrörelsens sida. De rådande politiska maktförhållan-
dena i det svenska samhället påverkade följaktligen föreningens förutsättningar 
i så pass stor utsträckning att det till och med fanns krafter inom VF:s högsta 
ledning som ville riskera samhällsekonomin bara för att få bort SAP från reger-
ingsmakten. 

Åsikterna om VF:s samhällsansvar var emellertid minst sagt delade i över-
styrelsen. Styrman replikerade nyktert på von Kantzows inlägg att kaos ”beträf-
fande löner och priser vore det värsta som kunde inträffa”. Det låg snarare ”i 
företagarnas intresse att stödja en lugn samhällsutveckling”. Axel Nylander, 
som var VD vid både Borås Mekaniska Verkstad och Strömsfors bruk, drev 
poängen ytterligare ett steg och hävdade att han till och med var  

 

––––––––– 
337 Lewin, Planhushållningsdebatten, 1967, s 341ff. 
338 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 26 september 1947, § 4. VF:s arkiv, vol. AI:26. 
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tveksam huruvida det vore klokt att i nuvarande läge eftersträva en borgerlig 
regering. En sådan skulle leda till utökat samarbete mellan socialdemokrater 
och kommunister.339 

 
Diskussionerna utspelade sig i en konfliktfylld samhällskontext, med planhus-
hållningsmotstånd, kamp om den svenska regeringsmakten och ett begynnande 
kallt krig med åtföljande antikommunsim. De kan också sägas ha utspelat sig i 
brytpunkten mellan de maktförhållanden som hade varit rådande under den or-
ganiserade kapitalismen och de som blev mer och mer reella under välfärdska-
pitalismen. De djupaste systemkritikerna fick inte gehör för sina radikala för-
slag om att medvetet medverka till att landets ekonomi kördes i botten för att 
kunna smutskasta SAP. Föreningen verkade i en politisk verklighet karaktärise-
rad av en allt starkare maktposition i samhället för den socialdemokratiska ar-
betarrörelsens fackliga och politiska grenar, vilket satte en ram kring VF:s 
handlingsutrymme. De strategier som arbetsmarknadens parter väljer att agera 
utifrån och deras över tid skiftande inställning till kompromisser respektive 
konflikter är högst beroende av de omgivande förutsättningarna. Under de rå-
dande politiska maktförhållandena var det för VF mer rationellt att söka sam-
förstånd än konflikt. Det verkar i alla fall några av överstyrelsens medlemmar 
ha insett. Men som sagt, arbetarna försökte på flera platser utnyttja de föränd-
rade maktförhållandena till sin egen fördel. 

”Vilda strejker” och andra arbetaraktioner 
VF:s ledning oroades alltså av att arbetarna lokalt försökte utnyttja den stora ef-
terfrågan på arbetskraft för löneaktioner. Arbetarnas hot om att flytta till andra 
arbetsplatser var emellertid inte den enda använda arbetarstrategin. I VF:s led-
ning noterades exempelvis att ett trettiotal arbetare vid Husqvarna Vapenfa-
briks AB hade ”nedsatt arbetstakten i avsikt att pressa bolaget till löneökning-
ar”.340 Vid ett annat tillfälle rapporterades om samma arbetsplats att ”ett tråkigt 
tillbud inträffat, i det att arbetarna […] på morgonen samlat sig och kört ut 
verkstadsingenjören”.341 Från Järnverksverkstaden i Linköping rapporterades att 
200 man strejkat under en halv dag i protest mot arbetsstudierna vid företa-
get.342 Dylika aktioner var i och för sig inget nytt för efterkrigstiden utan hade 
förekommit sedan kapitalismens genombrott. Vad som däremot förändrades 

––––––––– 
339 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 26 september 1947, § 4. VF:s arkiv, vol. AI:26; jfr 

även Lundqvist, Arbetsgivarpolitik under full sysselsättning, 2000, s 52. 
340 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 22 oktober 1948, § 6. För ett liknande exempel, se 

även den 25 augusti 1950, § 8. VF:s arkiv, vol. AI:27, 29; ”Rapport. Ang. AB. Volvo, Pentaverken i 
Skövde”, den 5 juni 1952. Metalls arkiv, vol. AIII:109. 

341 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 23 mars 1949, § 11. För ett liknande exempel från 
AB Marstrands Mekaniska Verkstad, se även den 15 december 1949, § 8; den 17 mars 1950, § 13. 
VF:s arkiv, vol. AI:28, 29. 

342 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 10 januari 1950, § 10. VF:s arkiv, vol. AI:29. 
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med den stora efterfrågan på arbetskraft var arbetarnas maktposition. Företags-
ledningarna var tvungna att lyssna på de anställdas klagomål och önskemål på 
ett helt nytt sätt.  

––––––––– 

Vanligtvis rapporterade VF:s verkställande direktör inför överstyrelsen hur 
många ”vilda strejker” som hade inträffat sedan det senaste mötet. Ofta notera-
des bara antalet i protokollen, som till exempel vid mötet den 23 mars 1949 när 
det berättades att sedan den 20 januari hade ”9 vilda strejker” förekommit, ”av 
vilka 3 köldstrejker”.343 Men vid vissa tillfällen, när VD ansåg händelserna sär-
skilt uppseendeväckande, var redogörelserna mer informationsfyllda. Berättel-
ser om ”vilda strejker” och andra arbetaraktioner ger en uppfattning om VF-
ledningens syn på arbetarnas strategier i arbetets vardag och inte minst om dess 
uppfattning om betydelsen av de politiska förhållandena inom arbetarkollekti-
vet. En analys av några specifika händelser ger också en inblick i den industri-
arbetarkultur som mötte de invandrade arbetarna. 

Vid ett möte med överstyrelsens arbetsutskott våren 1951 rapporterade VF:s 
nytillträdde VD, Matts Larsson (verkställande direktör 1951–1973), om en 
konflikt vid Pentaverken i Skövde som mycket liknande den ovan nämnda 
händelsen i Husqvarna. Enligt direktörens berättelse hade arbetarna på tre av 
fabrikens avdelningar lagt ner arbetet under några timmar två dagar i sträck 
som protest mot att en förman ”orättvist hade tillrättavisat en arbetare”. När 
förmannen under den andra dagen återvände till sin arbetsplats efter middags-
rasten ”bildade ett par hundra arbetare kedja för att hindra honom att komma in 
och trängde ut honom utanför fabriksgrindarna”. Under de följande dagarna 
strejkade arbetarna återigen ett par timmar om dagen. Vid centrala förhandling-
ar den 11 april krävde Metall att förmannen skulle förflyttas, vilket företags-
ledningen inte gick med på. Enligt Larsson följde därpå ”ett stormigt möte i 
den kommunistiska verkstadsklubbens regi”.344 

Det är förstås omöjligt att veta hur VF-direktören Larsson kunde känna till 
att mötet var ”stormigt”, men det finns ett par intressanta och tänkbara alterna-
tiv. En möjlighet är att ledningen för Pentaverken fick information från någon 
som deltog på mötet, i så fall troligtvis en socialdemokrat som såg kommunis-
terna som fackliga motståndare. Det är å andra sidan möjligt att Larssons utta-
lande bara var ett uttryck för en föreställning om obstinata kommunister, vars 
möten alltid var stormiga och kaosartade, i kontrast till mer skötsamma social-
demokrater. 

I vilket fall som helst återupptogs strejken i Skövde den 12 april, nu av hela 
arbetsstyrkan. Metalls förbundsstyrelse höll ett extra sammanträde i frågan och 
beslutade, enligt Larsson, att hota arbetarna som bröt arbetsfreden: de skulle 
underrättas ”om att de skulle uteslutas ur förbundet därest de icke omedelbart 

343 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 23 mars 1949, § 11; se t.ex. även den 31 oktober 
1945, § 5. VF:s arkiv, vol. AI:28, 24. Med köldstrejk avsågs att arbetarna nedlade arbetet på grund av 
att de ansåg att det var för kallt i arbetslokalerna. 

344 Prot. fört vid möte med VF:s arbetsutskott, den 18 april 1951, § 1. VF:s arkiv, vol. AI:30. 
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[…] återgingo till arbetet”. Samtidigt beslutade VF i samråd med den berörda 
företagsledningen att instämma arbetarna och deras organisation till Arbets-
domstolen. ”Söndagen den 15 höllo arbetarna ett nytt möte, denna gång i den 
socialdemokratiska avdelningens regi”, redogjorde VF:s verkställande direktör 
inför mötet. Resultatet av detta möte, och inför hotet om uteslutning ur förbun-
det, skall ha blivit att ”arbetarna enhälligt beslöto att återgå i arbete” den näst-
följande måndagen. ”Så skedde också i god ordning”, avrundade Larsson sin 
berättelse.345 

Konflikten synes ha handlat om makten i verkstaden och arbetsgivarens rätt 
att leda och fördela arbetet. Arbetarna försökte bli av med en impopulär arbets-
ledare och använde sig av de maktmedel de förfogade över och som härrörde ur 
den kollektiva styrkan. Arbetare som utifrån sina strukturella klasspositioner 
delade vissa kognitiva dispositioner handlade gemensamt; de strejkade impul-
sivt och drev handgripligen förmannen utanför fabriksgrindarna. Sådana aktio-
ner var vanliga under den tidiga industrikapitalismen,346 men de kunde inte 
godkännas under välfärdskapitalismens ordnade former. Metalls förbundsled-
ning hade ingen reell möjlighet att stödja de strejkande arbetarna, utan var ut-
ifrån den rådande förhandlingsordningen nödsakad att fördöma dem. Emeller-
tid verkar konflikten också ha skurit rakt igenom arbetarleden, med en skiljelin-
je mellan socialdemokrater och kommunister. I det allt kyligare kalla kriget 
blev denna avgränsning allt viktigare. I direktör Larssons berättelse lyser också 
arbetsgivarpartens rädsla för och föreställning om kommunister igenom. I VD:s 
ögon var det tydligt att det var kommunister som drev på det ”vilda” händelse-
förloppet, precis som under förspelet till Verkstadskonflikten 1945, och att ske-
endet kunde bringas under kontroll först när Metalls socialdemokratiska led-
ning styrde upp situationen. Det är också i anknytning till denna föreställning 
om relativt skötsamma socialdemokrater i kontrast till egensinniga kommunis-
ter som Axel Nylanders ovan refererade uttalande inför valet 1948 skall förstås.  

En episod som utspelade sig vid Götaverken i Göteborg i mars 1951 kan ut-
göra ett annat exempel. Enligt redogörelsen inför VF:s ledning hade ett sjuttio-
tal arbetare där tvingat en annan arbetare att lämna varvsområdet. Orsaken skall 
ha varit att ”arbetaren icke velat ingå i fackorganisationen”. Enligt berättelsen 
skall aktionen ha styrts av en ”känd kommunist”, som ”alltid uppträtt arrogant”. 
Vidare upplystes det om att den fackliga organisationen vid Götaverken 
––––––––– 
345 Prot. fört vid möte med VF:s arbetsutskott, den 18 april 1951, § 1. För diskussion kring Arbetsdom-

stolens dom i målet och VF:s svårigheter att driva in påföljande skadestånd, se även prot. fört vid 
möte med VF:s överstyrelse, den 23 maj 1951, § 3; den 24 augusti 1951, § 3; den 18 oktober 1951, 
§ 4; den 17 december 1951, § 9. VF:s arkiv, vol. AI:30. Se även ”Rapport. Ang. AB Volvo-
Pentaverken”, den 6 december 1951. Metalls arkiv, vol. AIII:107. 

346 Se Berggren, Ångvisslans och brickornas värld, 1991, s 11ff, 312ff, som beskriver hur en avskydd 
verkmästare på Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö placerades av arbetarna på en planka och 
blev utburen från verkstaden år 1884. Berggren påpekar också att det in på 1900-talet förekom att 
”tidsstudiemän och arbetsbefäl avhystes, t ex genom att sättas på en skottkärra” för att föras ut ur 
verkstaden (s 313). 
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nyligen erhållit socialdemokratisk majoritet i klubbstyrelsen. Enligt social-
demokraterna hade kommunisterna satt i gång aktionen i rent provokativt 
syfte. Såväl Metallindustriarbetareförbundet som avdelningen ansåge att om 
bolaget avskedade [den utpekade kommunisten], vore det möjligt att en 
strejk uppstode, som skulle skada socialdemokraternas prestige.347 

 
Det verkar alltså som om VF:s överstyrelse även i det här fallet var mer oroad 
över följderna av kampen mellan socialdemokrater och kommunister inom 
fackföreningsrörelsen än över den påtalade aktionen i sig. VF ville undvika att 
handla på ett sätt som gav kommunisterna luft under vingarna och skadade so-
cialdemokraternas ställning i Metall. Även om SAP-regeringen i realiteten hade 
retirerat från sitt långtgående efterkrigsprogram redan före valet 1948 gav i alla 
fall det hätska planhushållningsmotståndet sken av ett överhängande socialise-
ringshot. Efter den konfliktfyllda valrörelsen var det dock uppenbart att sociali-
seringsfrågan enbart drevs av kommunisterna. I linje med denna uppmjukade 
problembild beslutade överstyrelsen att VD ”skulle inhämta förbundsordföran-
de Arne Geijers uppfattning angående ev. disciplinär åtgärd” mot den utpekade 
kommunisten.348 Mellan parterna fanns det således en ömsesidig förståelse för 
varandras positioner; en samverkan för att upprätthålla lugnet på arbetsplatser-
na började växa fram åren efter att den stora Verkstadskonflikten var bilagd 
och planhushållningsdebatten nedtonad. 

Vid sidan av den stora efterfrågan på arbetskraft, som förändrade maktför-
hållandena på arbetsmarknaden till arbetarnas fördel, kopplade VF överlag ihop 
de ”vilda” strejkerna med kommunistisk agitation. På ett överstyrelsemöte den 
16 mars 1951 rapporterade Gösta Göransson att sedan den 1 oktober 1950 hade 
17 ”avtalsstridiga strejker” anmälts: 

 
Det verkade som om kommunisterna ha ökat sin aktivitet. Ett större stock-
holmsföretag hade exempelvis anställt en ökänd kommunist, som mycket 
snabbt blivit klubbordförande. Ett annat företag i Stockholm hade anställt en 
f.d. ombudsman i kommunistiska partiet, vilken utförde ett intensivt mull-
vardsarbete på arbetsplatsen. Någonting borde göras för att stärka företagens 
anställningskontor. De borde ’byråkratiseras’ efter amerikanskt mönster. 
Arbetssökande borde sålunda icke få besked huruvida de blivit anställda för-
rän efter närmare undersökning. Företagen borde vidare skaffa sig en förtro-
endeman bland arbetarna, vilken man kunde rådföra sig med.349 

 

––––––––– 
347 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 18 mars 1952, § 15. VF:s arkiv, vol. AI:31. 
348 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 18 mars 1952, § 15. VF:s arkiv, vol. AI:31. 
349 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 16 mars 1951, § 10. VF:s arkiv, vol. AI:30. 
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Jag har ovan visat att det resonerades om anställningskarteller inom VF för att 
motverka företagens inbördes konkurrens om arbetskraften. Här lyftes ytterli-
gare en fördel fram med ett mer ”byråkratiserat” anställningsförfarande. Före-
tagen borde inte bara kontrollera så att den person de var i färd med att rekryte-
ra inte redan var anställd av ett annat företag inom VF, utan också fastställa ar-
betarens politiska bakgrund. Vidare tyckte VF:s verkställande direktör uppen-
barligen att angivarverksamheten på arbetsplatserna borde uppmuntras. I klar-
text betydde detta förmodligen att han ville stärka kontakterna med vad som 
ansågs vara skötsamma socialdemokrater för att därigenom göra avgränsningen 
gentemot kommunisterna än mer markant. 

Att arbetsgivarnas organisationer uppförde register över ”problematiska” 
arbetare var emellertid långt ifrån något nytänkande. Genom ett skandinaviskt 
arbetsgivarsamarbete under 1900-talets första decennier registrerades strejkan-
de arbetare, de ”svartlistades”. Likaså hade VF ett eget arbetarregister som i 
början av 1900-talet omfattade 60 000–70 000 arbetare, och som syftade till att 
underlätta kontrollen före nyanställningar.350 

Hur som helst är det tydligt att ledningen i VF, i slutet av 1940-talet och 
början av 1950-talet, inte såg fackföreningar i sig som det största problemet: 
Metalls socialdemokratiska ledning försökte upprätthålla arbetsfreden och med 
den gick det att resonera. Det var kommunisterna som förskräckte direktörerna. 
Problemen uppstod, ur VF:s synvinkel, när det visade sig ”att förbundet icke 
hade kontroll över sina medlemmar”.351 För att ansvarsfördelningen i välfärds-
kapitalismen mellan arbete, kapital och stat skulle fungera behövdes enhetlig-
het, ordning och skötsamhet inom både arbetsgivar- och arbetarleden, en an-
svarsfördelning som inte minst växte fram och prövades i anknytning till rekry-
teringen av utländsk arbetskraft. 

 

Rekrytering av utländsk arbetskraft 
Genom arbetskraftsrekryteringen i statlig regi 1947–1948 kom lite mer än 
3 700 manliga och kvinnliga arbetare tillsammans med ungefär 1 300 anhöriga 
till Sverige. Under 1950-talets första år ökade den organiserade rekryteringen 
på kontinenten och kom att omfatta mer än 10 000 individer.352 Vid sidan av 
detta började de mer oorganiserade arbetskraftsmigrationerna inom Norden öka 
i omfattning. 

––––––––– 
350 Om ”svartlistningen” och så kallade statistikbyråer, se Dahlqvist, Fri att konkurrera, skyldig att pro-

ducera, 2003, s 49, 77f, 133; Flink, Strejkbryteriet och arbetets frihet, 1978, s 137. 
351 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 18 maj 1949, § 3. För diskussionerna inom VF angå-

ende kommunisterna, se t.ex. även den 22 oktober 1948, § 5; den 3 november 1949, § 4. VF:s arkiv, 
vol. AI:28, 27. 

352 Se i övrigt kap. 1 i denna avhandling och där anförd litteratur. 
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Den officiella beslutsgången var att företagsledningar som önskade rekryte-
ra arbetskraft utanför Norden skulle anmäla detta antingen till vederbörande 
länsarbetsnämnd eller direkt till AMS. I denna framställan skulle företaget be-
skriva vilken typ av arbetskraft som efterfrågades, ange hur stort antal som 
önskades och redogöra för hur bostadsfrågan var tänkt att lösas. Om ansökan 
lämnades till länsarbetsnämnden yttrade sig denna och skickade sedan ärendet 
vidare till AMS. Om ansökan däremot skickades från företaget direkt till AMS 
återremitterades den till berörd länsarbetsnämnd. AMS remitterade även ären-
det till respektive facklig organisation.353 

Joachim Nelhans hävdar att fackförbundens remissyttranden inte tillmättes 
”någon avgörande betydelse för besluten i arbetstillståndsärenden” under den 
tidiga efterkrigstiden. Enligt Nelhans lutade sig AMS under 1950-talet mer mot 
länsarbetsnämndernas remissvar än mot de fackliga organisationernas, och han 
skriver vidare att det inte var förrän under 1960-talet som fackförbunden lycka-
des förstärka sitt inflytande över arbetstillståndsärendena. Detta karaktärisera-
des av att ”AMS allt mera sällan tillstyrkte ansökningar om arbetstillstånd i 
strid mot fackligt avstyrkande”.354  

I denna del av kapitlet studerar jag på vilka sätt Metall försökte få inflytan-
de vid rekryteringen av arbetskraft i andra länder. Till skillnad från Nelhans 
analyserar jag dock arbetskraftsinvandringen som en inbakad del i maktförhål-
landena på den svenska arbetsmarknaden i stort. Rekryteringen av arbetskraft i 
andra länder undersöks alltså mot bakgrund av VF:s konkurrens- och samver-
kansproblem och Metalls stärkta position i och med den stora efterfrågan på ar-
betskraft. 

Arbetsgivarnas initiativ och arbetarnas motstånd 
Under diskussionerna i VF:s överstyrelse den 9 april 1946 berördes för första 
gången möjligheterna ”att erhålla utländsk arbetskraft” för att råda bot på ”ar-
betskraftsbristen”. Gösta Göransson, som vid tidpunkten var vice verkställande 
direktör, var dock pessimistisk. Möjligheterna var ”begränsade”, menade han, 
eftersom utreseförbud ”tillämpades i samtliga nordiska länder med undantag 
för Danmark”. Andra ledamöter framhöll likaså att något större tillskott av ut-
ländsk arbetskraft inte var att räkna med på grund av bostadsbristen.355 Ton-
gångarna inom VF var således till en början tämligen skeptiska. Men trots den-

––––––––– 
353 ”P.M. angående överföring av tysk arbetskraft till Sverige”, november 1950 (odaterad). AMS:s ar-

kiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:5 
354 Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden, 1973, s 195f. I en undersökning av AB Svenska Fläkt-

fabrikens rekryteringsresor i Jugoslavien åren kring 1970 åskådliggör jag också det stora fackliga in-
flytandet i processen. Den studien visar att tillstånd över huvud taget inte medgavs utan facklig till-
styrkan och att den berörda fackliga organisationen även hade avgörande inflytande över antalet 
godkända arbetstillstånd. Se Svanberg, Minnen av migrationen, 2005, kap. 4. 

355 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 9 april 1946, § 5. VF:s arkiv, vol. AI:25. 

 125 



na pessimism lyftes varken gifta svenska kvinnor, äldre eller partiellt arbetsföra 
fram som alternativ till arbetskraftsrekrytering utomlands. 

Några veckor senare hade i alla fall den trånga nordiska horisonten vidgats 
något. Ledningarna för varven i Göteborg hade fått upp ögonen för arbetslösa 
tyskar som de ville anställa ”för att i någon mån mildra bristen på arbetskraft”. 
VF uppmanade företagsledningarna att ”uppvakta regeringen” i frågan.356 En 
dryg månad senare meddelade VF:s ordförande, Arvid H Nilsson, att SAF hade 
varit i kontakt med regeringen angående frågan om ”import av utländsk arbets-
kraft”. Han upplyste emellertid misstroget att ”arbetarna torde vara emot sa-
ken”, och att det därför var tveksamt om ”något resultat kunde uppnås”. Han 
var också tveksam till om ”ockupationsmakterna skulle släppa ifrån sig kvalifi-
cerade arbetare”,357 vilka de förmodligen antogs vilja ha själva.358 

Det var fortfarande ingen som argumenterade för några inhemska alternativ 
till invandring, men däremot presenterades ökad rationaliseringsgrad som en 
möjlighet: 

 
Rationaliseringen vore nödvändig för att i möjligaste mån neutralisera de 
svårigheter som komme att uppstå genom minskningen av de produktiva ål-
dersklasserna i landet.359 

 
Rationaliseringar tar dock tid och den upplevda arbetskraftsbristen var akut. På 
kort sikt utgjorde varken tekniska förbättringar eller ökad rationaliseringsgrad 
alternativ till utökad arbetskraftsstyrka. 

I början av september 1946 samlades också VF:s södra krets till ett extra 
möte, där den rådande arbetsmarknadssituationen stod högt på agendan. Direk-
tör Georg Styrman närvarade och underrättade de församlade företagsledarna 
om att frågan om ”import av arbetskraft hade diskuterats, men ej fått någon 
lösning”. Med tanke på den stora ”bristen” på arbetskraft vore en immigration 
”önskvärd”, enligt Styrman. Dock var han säker på att arbetarsidan var ”direkt 
motståndare” till rekrytering utomlands, ”enär man anser, att det kommer att 
verka hämmande på löneutvecklingen”.360 Förhoppningarna inom VF var alltså 
fortfarande i början av hösten 1946 synnerligen svaga vad gällde att få till stånd 
någon organiserad rekrytering av utländsk arbetskraft. Det fanns inom arbets-
givarleden en uttalad föreställning om att arbetarsidan ville hålla tillbaka utbu-
det av arbetskraft i landet för att få ett förmånligare läge i lönekampen. 

––––––––– 
356 Prot. fört vid möte med VF:s arbetsutskott, den 24 april 1946, § 9. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
357 Prot. fört vid VF:s allmänna möte, den 4 juni 1946, § 11. VF:s arkiv, vol. AI:25. Se även Tempsch, 

Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 155, som påpekar att SAF:s representant i SUK var på-
drivande för att frågan om rekrytering av utländsk arbetskraft togs upp i kommissionen i april 1946. 

358 Om den internationella konkurrensen om den kvalificerade arbetskraften i flyktinglägren på konti-
nenten, se även Salomon, Refugees in the Cold War, 1991, kap. 5. 

359 Prot. fört vid VF:s allmänna möte, den 4 juni 1946, § 11. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
360 Prot. fört vid extra möte med VF:s södra krets, den 3 september 1946, § 5. VF:s arkiv, vol. AIIb:5. 
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Ur ett arbetsgivarperspektiv var det dock inte vilka invandrade arbetare som 
helst som skulle kunna komma ifråga. Styrman hävdade under det södra krets-
mötet att detta ”var en fråga om icke endast kvantitet utan även kvalitet”. Om 
invandring skulle komma ifråga, ”då erfordras ett folkmaterial, som skulle 
kunna smälta ihop med svenska folket”.361 De gamla idéerna om rasskillnader, 
som ofta hördes under ”galizierdebatten” och under mellankrigstiden, var up-
penbarligen trögrörliga och påverkade invandringsdebatten även efter andra 
världskriget. Jag har i inledningskapitlet i denna avhandling visat på flera andra 
liknande exempel på rasistiska föreställningar och farhågor om rasblandning 
från samma tidpunkt. 

Företagarna initierade således frågan om rekrytering av arbetskraft från 
andra länder under 1946 och stötte på SAP-regeringen. Huruvida fackföre-
ningsrörelsen verkligen motsatte sig initiativet råder det emellertid något delade 
meningar om i den tidigare forskningen. Som jag anförde ovan i kapitel 1 häv-
dar Joachim Nelhans att den svenska fackföreningsrörelsen till en början var 
”motståndare” till rekrytering av arbetskraft utomlands, medan Rudolf 
Tempsch gör gällande att det rådde en tämligen stor enighet mellan arbets-
marknadens parter om att åtminstone en begränsad rekrytering borde tillåtas. I 
likhet med Tempsch visar även Jesper Johansson att LO i varje fall inte uttalade 
sig uppenbart negativt om rekryteringsplanerna åren efter andra världskriget.362 

Även om Tempschs och Johanssons mer nyanserade beskrivningar är rikti-
ga när det gäller den samlade svenska arbetarrörelsens inställning till rekryte-
ring utomlands, sett ur ett längre tidsperspektiv, råder det inget tvivel om att 
Metall till en början var motståndare. Frågan diskuterades för första gången på 
förbundsstyrelsens sammanträde den 5 september 1946 – alltså ungefär fem 
månader efter att frågan började diskuteras inom VF. Förbundsordförande Os-
car Westerlund rapporterade om BUA och om de diskussioner som för tillfället 
fördes där. På Westerlunds förslag beslutade styrelsen att den ”bestämt skulle 
uttala sig mot import av utländsk arbetskraft”. Beslutet motiverades på tre sätt. 
För det första lyftes de ”svårigheter” fram som var ”tillfinnandes till följd av 
den utländska arbetskraften” som redan var anställd inom industrin. För det 
andra pekade förbundet på bostadsbristen, och för det tredje framhölls kostna-
derna som var förknippade med rekrytering utomlands. Istället argumenterade 
Westerlund för en undersökning av vilka befintliga ”arbetskraftsreserver” som 
fanns i landet.363 Här fanns alltså initialt en tydlig skillnad mellan arbetar- och 
arbetsgivarpartens angreppssätt på den stora efterfrågan på arbetskraft. Medan 
VF inte verkar ha tagit de inhemska ”arbetskraftsreserverna” på allvar, lyfte 
Metall i alla fall fram dem på ett retoriskt plan. 
––––––––– 
361 Prot. fört vid extra möte med VF:s södra krets, den 3 september 1946, § 5. VF:s arkiv, vol. AIIb:5. 
362 Se diskussion kring Nelhans, Tempschs och Johanssons resultat i kap. 1 i denna avhandling. 
363 Prot. fört vid möte med Metalls förbundsstyrelse, den 5 september 1946, § 8. Metalls arkiv, 

vol. AIII:92. Denna styrelsediskussion refereras också av Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden, 
1973, s 139f; Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 156. 
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1947 års avtal och fördelningen av arbetskraften 
– italienska arbetare 
Trots Metalls negativa ställningstagande fick Oscar Westerlund den 26 sep-
tember 1946 informera förbundsstyrelsen om att ”import av utländsk arbets-
kraft” var på gång. Det hade den socialdemokratiska regeringen beslutat om, 
och förbundet hade att rätta sig därefter. Förbundsordföranden underströk dock 
att avsikten ”endast” var att ”tillfälligtvis från Nord-Italien låna ett antal högt 
kvalificerade yrkesarbetare”. Vid sidan av att det rörde sig om kvalificerade yr-
kesarbetare var det uppenbarligen också viktigt att det handlade om norditalie-
nare (och inte syditalienare) och att de skulle återvända igen efter en viss tid i 
Sverige, som sig bör när det rör sig om ett lån. Arbetare från Italiens norra delar 
ansågs förmodligen ligga den industrialiserade, ”västeuropeiska kulturen” när-
mare än befolkningen söder om Rom. Det var uppenbarligen också ett gästar-
betarsystem som avsågs och förutsattes, ett system där de gästande arbetarna 
förväntades åka tillbaka till Italien efter utfört uppdrag. Inför avgjort faktum 
beslutade förbundsstyrelsen ”utan att frångå sin tidigare [restriktiva] uppfatt-
ning”, att förbundet skulle ”låta sig representeras” under den kommande för-
handlingsresan till Italien.364 

Tomas Hammar hävdar att det var ”arbetarrörelsens stora förtjänst att Sve-
rige inte har fått en gästarbetarpolitik” liknande den som utvecklades i Väst-
tyskland och Schweiz.365 Även om den svenska fackföreningsrörelsen drev 
principen att invandrare skulle behandlas lika med infödda av offentliga institu-
tioner och arbetsgivare vad gällde olika sociala förmåner och rättigheter, måste 
Hammars tes nyanseras. Till en början betraktade Metalls ledning helt klart de 
italienska arbetskraftsinvandrarna som gästarbetare. Att de kom till Sverige till 
låns verkar ha varit en förutsättning för Metalls acceptans.366 

I Arne Järtelius studie om den italienska arbetskraftsinvandringen till Väs-
terås framgår att avtalet med Italien – det första av 1947 års arbetskraftsavtal – 
föregicks av direkta överläggningar mellan BUA och Metall, i vilka bland 
andra även statsrådet Eje Mossberg deltog. Westerlund skall under dessa för-
handlingar återigen ha framhållit att det var onödigt dyrt att rekrytera arbets-
kraft utomlands, och att det vore mer önskvärt om befintliga, inhemska ”reser-
ver” bereddes arbeten. Samtidigt skall Westerlund, enligt Järtelius, emellertid 
ha tillstått ”att om det av politiska skäl vore nödvändigt” att rekrytera arbets-

––––––––– 
364 Prot. fört vid möte med Metalls förbundsstyrelse, den 26 september 1946, § 7. Metalls arkiv, 

vol. AIII:92. (Min kursivering.) 
365 Tomas Hammar, ”Mellan rasism och reglering. Invandringspolitikens ideologi och historia”, 1988, 

s 12. 
366 Lajos, På rätt sida om järnridån?, 2008, s 26, 38, 59f, 196f, driver likaså tesen att de ungerska lant-

arbetare som rekryterades i enlighet med 1947 års avtal initialt betraktades som gästarbetare av de 
svenska myndigheterna. Han visar också att det fanns en ömsesidighet mellan de ungerska och 
svenska myndigheterna i denna fråga. Även i Ungern förväntades arbetarna komma tillbaka igen, 
förhoppningsvis med nya kunskaper i ”bagaget”. 
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kraft skulle Metall inte motsätta sig detta. LO:s representant under dessa för-
handlingar skall även han ha menat att överföring av utländsk arbetskraft var 
ofrånkomlig, inte minst ”för att visa arbetsgivarna, att regeringen verkligen 
prövade olika möjligheter att råda bot mot den nuvarande bristen”. Järtelius 
hävdar trots allt att Westerlund lyckades förhandla fram en kompensation för 
sin eftergift. Mossberg lovade nämligen att ”vederbörande fackförbund” skulle 
”konsulteras i härmed sammanhängande frågor”.367 Om inte tidigare så hade i 
alla fall 1919 års princip om fackligt inflytande över arbetstillståndsärendena 
nu fyllts med konkret innehåll.  

De inhemska ”reserver” (gifta kvinnor, äldre och partiellt arbetsföra) som 
Westerlund lyfte fram som alternativ till rekrytering av utlandsfödd arbetskraft 
betraktades vid den här tiden dock inte som några realistiska valmöjligheter av 
fackföreningsrörelsen heller. Det finns mycket forskning som visar detta. His-
torikern Gunhild Kyle understryker i sin pionjärstudie om industriarbetande 
kvinnors villkor i Sverige att fackföreningsrörelsens fyrtiotalsretorik om att gif-
ta kvinnor och andra så kallade reserver skulle beredas arbeten framför ”impor-
terad” arbetskraft bara var tomma ord som inte åtföljdes av någon konkret poli-
tisk praktik förrän under 1960-talet. Först i samband med diskussionerna om 
reglerad invandring under det årtiondet valde verkligen arbetarrörelsen in-
hemska kvinnor på bekostnad av mer invandring. Arbetsgivarsidans önskemål 
om lättrörliga invandrare istället för förment svårförflyttade gifta svenska kvin-
nor, som utifrån rådande könsroller dessutom ställde krav på daghemsbyggande 
och deltidsarbeten, accepterades av både fackföreningsrörelsen och SAP under 
hela 1950-talet.368 Lars Ekdahl påpekar därtill att det inom Metall till och med 
fanns ”ett uppenbart motstånd från de egna manliga medlemmarna” mot att gif-
ta svenska kvinnor skulle slussas ut i industrin.369 Det fanns alltså inom fackfö-
reningsrörelsen tydliga föreställningar om primära och sekundära arbetarkate-
gorier. Den riktige industriarbetaren, den ur Metalls perspektiv primära arbe-
tarkategorin, var en yngre eller medelålders svenskfödd man. Invandrare av 
båda könen, inhemska gifta kvinnor, äldre, yrkesskadade och lätt handikappade 
utgjorde de sekundära kategorierna, ”arbetskraftsreserverna” som skulle täcka 
upp när den svenska, manliga arbetskraften inte räckte till för att möta rådande 
efterfrågan.370 Hur arbetsgivarna valde mellan dessa reserver under det första 
dryga efterkrigsdecenniet verkar således arbetarsidan i praktiken ha varit tämli-
gen likgiltig inför, och som jag har visat ovan stod invandrade män högst upp 
på VF:s prioriteringslista. I praktiken var alltså inte skillnaderna mellan parter-

––––––––– 
367 Diskussionen refereras i Järtelius, Drömmen om Sverige, 1987, s 31f. 
368 Kyle, Gästarbeterska i manssamhället, 1979, kap. 5; se även Hirdman, Med kluven tunga, 1998, 

s 85, 186–195; Waldemarson, Mjukt till formen – hårt till innehållet, 1998, s 125, 236f.  
369 Ekdahl, ”För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen”, 2008, s 730, se 

även 761ff, 799ff. 
370 Jfr Johansson, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.”, 2008, s 150. 
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nas ståndpunkter kring frågan hur den stora efterfrågan på arbetskraft bäst skul-
le lösas lika stora som retoriken vid en första anblick kunde ge sken av. 

Det fackliga inflytandet i invandringsärendena visade sig framförallt i för-
delningen av den sedermera rekryterade italienska arbetskraften. Regeringen 
beslutade till en början om rekrytering av 500 arbetare från Italien och det upp-
drogs i praktiken åt SAK att fördela denna arbetskraft mellan intresserade ar-
betsgivare.371 Företagens efterfrågan var nämligen betydligt mer omfattande än 
den planerade rekryteringen. SKF önskade 385 arbetare, Atlas Diesel 200, 
Kockums 150 och ASEA 100, bara för att nämna några av de stora företagen 
som anmälde sitt intresse till SAK.372 

SAK kallade i början av maj 1947 representanter från berörda fackförbund 
till överläggningar i frågan. Metall gavs därmed möjlighet att yttra sig över vil-
ka verkstäder och järnbruk som skulle tilldelas arbetare: 

 
Beträffande järnvägsverkstäderna i Falun förklarade vi [Metall], att vi under 
inga omständigheter komma att godkänna, att detta företag får arbetskraft, 
då företaget självt är orsak till de svårigheter, som nu äro rådande. Företaget 
bedriver en lönepolitik, som helt naturligt måste medföra, att arbetarna slu-
tar i så stor omfattning som nu sker. Samma inställning intogs från vår sida 
beträffande Motala Verkstad.373 

 
Förutom när det gällde järnverkstäderna i Falun och Motala verkstad avstyrkte 
Metall även kvot till Bultfabriken i Hallstahammar på grund av rådande lönelä-
ge. Det är följaktligen mycket möjligt att Hans von Kantzows hårda systemkri-
tik, som berörts ovan, hade att göra med att Metall under rådande maktförhål-
landen kunde avstyrka arbetskraftstillskott till det företag där han själv var di-
rektör. Därtill ställdes Metalls tillstyrkande för ASEA i Västerås under bestäm-
da förutsättningar. För att få utländsk arbetskraft skulle ASEA vidta ”vissa åt-
gärder för att göra förhållandena drägliga även för den arbetskraft, som redan 
nu finnes anställd”.374 Jag återkommer till de upprepade diskussionerna kring 
ASEA:s löne- och personalpolitik nedan.  

Hur Metall kunde ställa krav i samband med tilldelningen av utländsk ar-
betskraft kan tydligt belysas utifrån de överläggningar som fördes med Storfors 
rörverk. Efter att företaget preliminärt tilldelats 50 italienare besökte C W 
Curtman från SAK tillsammans med Metalls ombudsman Edvard Vilhelmsson 

––––––––– 
371 ”Rapport. Ang. överläggningar med Statens Arbetsmarknadskommission”, den 9 maj 1947. Metalls 

arkiv, vol. EI:54; se även Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden, 1973, s 192. 
372 ”Sammanställning av hos arbetsmarknadskommissionen gjorda framställningar om italiensk arbets-

kraft”, (odaterad). Metalls arkiv, vol. EI:55. 
373 ”Rapport. Ang. överläggningar med Statens Arbetsmarknadskommission”, den 9 maj 1947. Metalls 

arkiv, vol. EI:54. 
374 ”Rapport. Ang. överläggningar med Statens Arbetsmarknadskommission”, den 9 maj 1947; se även 

prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 5–6 maj 1947, § 6. Metalls arkiv, vol. EI:54, AII:9. 
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fabriken för att inspektera arbetsplatsen och träffa företrädare från både arbets-
ledningen och den lokala fackföreningen. Enligt Curtmans rapport ville Metalls 
företrädare på platsen förvisso inte motsätta sig att ett femtiotal italienska arbe-
tare placerades vid företaget, men de visade heller ingen större entusiasm, ”enär 
man tydligen icke hade odelat angenäma erfarenheter av tidigare utländska ar-
betskamrater”. Storfors rörverk hade – i likhet med SSAB i Olofström – tidiga-
re anställt estniska flyktingar. Vad de oangenäma erfarenheterna bestod av pre-
ciserades inte explicit, men från Metalls avdelning 147 i Storfors framhölls vik-
ten av ”att de italienska arbetarna icke skulle komma att favoriseras ifråga om 
bostäder m.m. framför de svenska arbetarna”.375 Det är därför rimligt att anta att 
de svenska arbetarna ansåg att esterna tidigare hade blivit favoriserade av före-
tagsledningen.  

När det gäller bostadsfrågan var risken i det här fallet dock ganska liten för 
att de invandrade arbetarna skulle särbehandlas i positiv bemärkelse. Curtman 
hade kritiska synpunkter, både på tilltänkta bostäder och på företagets möjlig-
heter att utspisa arbetskraften. Den barack som besökarna fick inspektera var, 
enligt Curtman, av typen ”militärförläggningsbarack”. Den var omålad invän-
digt och möblemanget var synnerligen spartanskt: ett klädskåp, ”enklast möjli-
ga träsängar i form av över- och undersäng”, samt ett litet bord och ett par sto-
lar.376 Vid ett tidigare besök i Storfors hade Vilhelmsson och Åke Nilsson från 
Metall (sedermera förbundsordförande 1956–1971) vidare konstaterat att de tio 
rum som varje barack bestod av inte var större än 7m² vardera och att det i var-
je rum bodde två personer. ”Dessa ungkarlsbaracker”, menade Vilhelmsson 
och Nilsson, ”måste betraktas som synnerligen olämpliga såsom bostäder för 
människor”.377 Metalls kritik gällde emellertid inte bara just det här bruket, utan 
bostadsproblemen ansågs gälla för bruksorterna generellt. Vid ett besök i Fa-
gersta noterade Vilhelmsson och Nilsson att där fanns baracker som var 
”mycket sämre än till och med de dåliga baracker” som de stött på i Storfors. 
Tolv personer delade där på rum av storleken 45m², som för övrigt även hade 
låg takhöjd. Rummen delades dessutom av arbetare med olika skift, varför det 
alltid samtidigt var både folk i rörelse och folk som försökte vila i dem.378 

Fastän omsorgen om de invandrade arbetarnas bostadsförhållanden i många 
fall verkligen var genuin, handlade således resonemangen kring bostadsfrågan i 
grunden också om de redan anställda svenska arbetarnas bostäder eller brist på 
––––––––– 
375 ”V.P.M. Angående eventuell placering av italiensk arbetskraft vid Storfors rörverk”, den 21 maj 
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1947. Metalls arkiv, vol. EI:52. 
377 ”Rapport. Ang. Storfors rörverk, Storfors”, den 31 oktober 1946. Metalls arkiv, vol. EI:52. 
378 ”Rapport. Ang. Fagersta Bruks AB, Fagersta”, den 31 oktober 1946; se även ”Rapport. Ang. bo-

stadssituationen vid järnbruken”, den 11 oktober 1946; ”Rapport. Ang. Nykroppa järnverk, Nykrop-
pa”, den 31 oktober 1946; ”Rapport. Ang. arbetskraftsbristen vid järnbruken”, den 31 oktober 1946; 
prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 5–6 maj 1947, § 6; ”Rapport. Ang. fortsatt import 
av italiensk arbetskraft”, den 25 september 1947. Metalls arkiv, vol. EI:52, AII:9, AIII:95. 
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sådana. Fördelningen av den utländska arbetskraften användes av Metall för att 
sätta bostadsförhållandena över huvud taget på agendan. Bostadsbristen kan 
också tolkas som ett gångbart argument för att hålla nere invandringen. Fanns 
det inga lediga bostäder hade Metall ett godtagbart skäl att avstyrka tilldelning, 
och därmed uppnå den restriktivitet som förbundsstyrelsen slutit upp kring. Hur 
SSAB i Olofström löste inkvarteringsfrågan för de rekryterade esterna och de-
ras familjer kommer att analyseras längre fram i avhandlingen. 

En annan viktig fråga som restes i anslutning till diskussionerna om tilldel-
ning av italiensk arbetskraft till Storfors rörverk var lönenivån vid företaget. 
För tillfället pågick segdragna ackordsförhandlingar mellan överingenjören och 
fackföreningen.379 Enligt Vilhelmsson låg lönenivån vid företaget 8 procent un-
der medellönen för järnbruken i landet. Han menade också att ”rörverket sköter 
den nu anställda svenska arbetskraften mindre tillfredsställande”, och att ”gam-
la järnbruksarbetare, som äro uppvuxna på bruket, till följd av arbetsledningens 
opsykologiska och inhumana uppträdande slutat sina anställningar”.380 Återigen 
togs alltså personalomsättningen och den påföljande interna svenska migratio-
nen till intäkt för att förhållandena vid bruken var långt ifrån tillfredsställande.  

Rörverkets direktör lovade dock att åtgärda påpekade brister. Barackerna 
skulle fräschas upp, matserveringsmöjligheterna förbättras och vad gällde löne-
nivån hade, enligt direktören, företagsledningen redan tillgodosett många av 
arbetarnas krav. Genom korrespondens meddelade han SAK att förhandlingar-
na hade slutförts, ”varvid betydande medgivanden åt arbetarna gjordes utöver 
de [löne]höjningar, som vidtagits vid årets riksavtalsförhandlingar”.381 

Arbetskraftsrekryteringen kopplades således samman med den fackliga or-
ganisationens kamp för högre löner och bättre anställnings- och bostadsförhål-
landen för de redan anställda arbetarna. De företag som Metall inte ansåg föra 
en godtagbar löne- och arbetspolitik avstyrktes arbetskraftstillskott från andra 
länder. Storfors rörverk utgör också ett tydligt exempel på hur Metalls för-
bundsledning lyckades tvinna in arbetskraftsrekryteringen i de konkurrens- och 
samverkansproblem som VF redan upplevde genom att förhandla med det en-
skilda företaget; arbetskraftsrekryteringen gjordes till ett verktyg i fördelnings-
kampen mellan arbete och kapital.  

Under sommaren och hösten 1947 fördes nya förhandlingar mellan SAK 
och Metall. Planer började ta form på att rekrytera ytterligare ungefär 1 500 ita-
lienare, varav lejonparten skulle beredas arbeten inom Metalls verksamhetsom-
råden. 18 mekaniska verkstäder och 9 järnbruk anmälde sitt intresse för itali-
ensk arbetskraft till SAK. Inför arbetsmarknadsmyndighetens långt framskridna 
planer deklarerade Metall att förbundet ”förstodo, att detta i vissa fall var nöd-
––––––––– 
379 ”V.P.M. Angående eventuell placering av italiensk arbetskraft vid Storfors rörverk”, den 21 maj 

1947. Metalls arkiv, vol. EI:52. 
380 ”Rapport. Ang. Uddeholms AB, Storfors Rörverk, Storfors”, den 27 maj 1947. Metalls arkiv, 

vol. EI:52. 
381 Brev från Uddeholms AB till SAK, den 22 maj 1947. Metalls arkiv, vol. EI:52. 
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vändigt”, men ”önskade” i alla fall att få ”pröva behovet från fall till fall”.382 
Metalls inställning var alltså fortfarande i stort sett densamma som i anslutning 
till den första rekryteringen i Italien. Rekryteringen accepterades i det närmaste 
som ett nödvändigt ont under rådande arbetsmarknadssituation, och då enbart 
under bestämda förutsättningar.  

1947 års avtal och fördelningen av arbetskraften 
– sudettyska arbetare 
Under hösten 1947 ingicks arbetskraftsavtalet med de brittiska och amerikans-
ka ockupationsmyndigheterna i Österrike angående sudettysk arbetskraft. Vid 
överläggningar med SAK i oktober meddelades Arne Geijer från Metall (för-
bundsordförande 1948–1956 och LO:s ordförande 1956–1973) att regeringen 
beslutat om rekrytering av 5 000 manliga och kvinnliga sudettyska arbetare, 
varav 3 000 metallarbetare och 2 000 till andra branscher. Arbetskraften skulle 
i första hand tilldelas exportindustrin.383 För att bekämpa den nationalekono-
miska kris som Sverige hamnade i under 1947 gällde det att förändra handels-
balansen och förstärka den sinande valutareserven. För att hjälpa upp den för 
denna strävan så viktiga exportindustrin valde alltså SAP-regeringen att satsa 
på utökad rekrytering av utländsk arbetskraft. 

Vid överläggningarna med SAK framhöll emellertid Geijer att både arbets-
marknadsmyndigheten och regeringen ”borde iakttaga största försiktighet 
rörande fortsatt import av utländska arbetare”. Framförallt, menade Geijer, var 

 
denna försiktighet nödvändig, när det gäller sudettyska arbetare, då denna 
import icke är tänkt att omfatta viss tid, utan de sudettyska arbetarna, som 
praktiskt taget för närvarande sakna hemland, skola bosätta sig i Sverige för 
all framtid.384 

 
Till skillnad från den italienska rekryteringen rörde det sig inte längre om ett 
gästarbetarsystem. Sudettyskarna invandrade för att med eventuella familjer 
stanna kvar i Sverige, och detta användes som ett argument för att rekrytering-
en tillsvidare borde begränsas till ett tusental arbetare. Geijer tryckte vidare på 
att Metall borde ”vidhålla kravet om att import av utländsk arbetskraft icke får 
äga rum” om inte ”bostadsfrågan ordnas på ett tillfredsställande sätt”. Över hu-
vud taget var alltså bostadsfrågan många gånger en stötesten i överläggningar-

––––––––– 
382 ”Rapport. Ang. överläggningar inför Arbetsmarknadskommissionen”, den 30 juli 1947; se även 

”Rapport. Ang. fortsatt import av italiensk arbetskraft”, den 25 september 1947. Metalls arkiv, 
vol. EI:52, AIII:95.   

383 ”Rapport. Ang. planerad import av sudettyska arbetare”, den 16 oktober 1947; ”Rapport. Ang. 
sammanträde å Arbetsmarknadskommissionen rörande import av sudettyska arbetare”, den 18 okto-
ber 1947. Metalls arkiv, vol. AIII:95. Se även Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997. 

384 ”Rapport. Ang. planerad import av sudettyska arbetare”, den 16 oktober 1947. Metalls arkiv, vol. 
AIII:95. 
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na om rekrytering av utländsk arbetskraft. Han ansåg också att förbundet borde 
förbehålla sig rätten att kräva 
 

att de, som anställas inom metallindustrin, skola förbinda sig att vara fack-
ligt organiserade, att de därjämte icke ha någon politisk belastning och att 
vid en eventuell lågkonjunktur svenska arbetare givas företräde till arbete.385 

 
Geijers yrkanden godkändes av förbundsstyrelsen.386 Följaktligen ville förbun-
det begränsa rekryteringen till en femtedel av den ursprungliga planen. Samtli-
ga skulle organiseras och uttryckt i klartext skulle det kontrolleras noga att su-
dettyskarna inte hade något förflutet samröre med nazisterna. Läggs VF:s och 
Metalls motstånd mot ökat kommunistiskt inflytande på verkstadsgolven och i 
de fackliga organisationerna generellt till detta, blir det tydligt att arbets-
kraftsinvandrarnas politiska sympatier avgränsades åt både höger och vänster. 
Det fanns ett ömsesidigt intresse mellan parterna om att de utländska arbetarnas 
bakgrunder utreddes. Vidare var det Metalls åsikt att den svenska arbetsmark-
naden skulle förbehållas svensk (organiserad) arbetskraft i händelse av vikande 
konjunktur. Denna ståndpunkt gällde alltså trots att sudettyskarna invandrade 
för att stanna i Sverige för gott, och trots att de skulle förbinda sig till ett for-
mellt likvärdigt medlemskap i förbundet. 

Genom kontakter och samarbete mellan svenska och sudettyska socialde-
mokrater kunde också rekryteringen riktas mot personer med önskvärda poli-
tiska sympatier. Detta visar Rudolf Tempsch tydligt. Han skriver att den sudet-
tyska socialdemokratiska föreningen, Treuegemeinschaft, ”spelade en betydel-
sefull roll”; sudettyska socialdemokrater ”fyllde viktiga uppgifter vid den poli-
tiska kontrollen av de sökande och vid verksamheten inom rekryteringskonto-
ren i övrigt”. Väl i Sverige involverades också medlemmar av Treuegemein-
schaft, som kommit tidigare genom AF:s försorg, i arbetsförmedlingen och in-
formationsverksamheten vid mottagningslägret i Landskrona.387 

I samband med arbetskraftens fördelning under våren 1948 fortsatte diskus-
sionerna. Inför den fjärde transporten sudettyska arbetare, som förväntades an-
lända till Sverige i maj,388 avstyrkte Metall tilldelning av arbetskraft till Halda 
AB i Svängsta, Kockums Mekaniska Verkstads AB i Malmö, Storfors rörverk, 
Uddeholms AB i Nykroppa, ASEA i Västerås och Fagersta Bruks AB: 

 

––––––––– 
385 ”Rapport. Ang. planerad import av sudettyska arbetare”, den 16 oktober 1947. Metalls arkiv, vol. 

AIII:95. 
386 Prot. fört vid möte med Metalls förbundsstyrelse, den 16 oktober 1947, § 2. Metalls arkiv, vol. 

AIII:95. 
387 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 254, se även 162ff. På samma sätt visar La-

jos, På rätt sida om järnridån?, 2008, s 58f, 78, hur det svensk-ungerska arbetskraftsavtalet 1947 var 
”en intern socialdemokratisk affär” (s 78), en uppgörelse mellan socialdemokrater i två länder. 

388 Brev från AMS till Metall, den 8 april 1948. Metalls arkiv, vol. EI:55. 
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Vid dessa företag äro redan utländska arbetare placerade i sådan utsträck-
ning, att betydande irritation uppstått bland de svenska arbetarna. Att place-
ra ytterligare utlänningar å dessa orter skulle endast försvåra arbetet och 
skapa en sådan stämning bland de svenska arbetarna, att vi tvingas ingripa 
för att få omplaceringar till stånd. Vi vilja dessutom anföra, att vi fortsätt-
ningsvis ej önska ytterligare import av arbetskraft för den mekaniska verk-
stadsindustrin.389 

 
Explicit anges bara det blotta antalet ”utlänningar” som argument emot att pla-
cera ytterligare arbetskraftsinvandrare vid dessa företag. Implicit antyds dock 
sociala spänningar. Vad den påtalade ”irritationen” konkret kunde innebära 
diskuterar jag närmare nedan. 

Vid direkta överläggningar med den nybildade AMS under våren 1948 vid-
höll förbundsordförande Geijer också ”mycket bestämt” angående ”eventuell 
utökning av antalet italienska arbetare” i Sverige 

 
att vårt förbund icke ville tillstyrka detta utan att i stället arbetsmarknadssty-
relsen, i den mån så vore möjligt, borde hjälpa de italienska arbetare som 
finnas i landet att återvända till Italien, då det visat sig att mindre lyckligt att 
placera italiensk arbetskraft i svensk industri.390 

 
Metalls förbundsordförande ville alltså stoppa den pågående rekryteringen av 
sudettysk arbetskraft och motsatte sig ytterligare värvning i Italien. Samtidigt 
poängterade han att italienarna som fanns i landet hade kommit till Sverige som 
gästarbetare – till låns – och eftersom de inte passade in på den svenska ar-
betsmarknaden borde AMS nu se till att de begav sig hem igen. Detta motive-
rades återigen i tämligen allmänna ordalag genom att de ”utländska arbetarna” 
sades skapa ”irritation bland de svenska arbetarna”. Det enda konkreta problem 
som uttryckligen utpekades rörde ”organisationsfrågan för s.k. politiska flyk-
tingar”, det vill säga framförallt manliga och kvinnliga arbetare från de baltiska 
länderna och Polen. Italienarna och sudettyskarna var i alla fall enligt de mell-
anstatliga avtalen förbundna att gå med i organisationen redan när de kom till 
Sverige. Dessutom sågs det ju till att de sudettyskar som rekryterades var poli-
tiskt likasinnade med majoriteten i den svenska fackföreningsrörelsen. De pro-
blem som Geijer syftade på var alltså vidare och gällde förmodligen de sociala 
relationerna på berörda arbetsplatser och kanske också existerande främlings-
fientlighet. Han underströk att irritationen medförde att ”avgången av svenska 

––––––––– 
389 Brev från Metall till AMS, den 14 april 1948. Metalls arkiv, vol. EI:55. 
390 ”Rapport. Ang. sammanträde inför Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen”, den 5 maj 1948; se även, 

”Rapport. Ang. sammanträde å Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm”, den 26 augusti 1948; 
brev från Metall till AMS, den 23 december 1949. Metalls arkiv, vol. AIII:97, EI:58. 
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arbetare från olika arbetsplatser blir större än vad eljest skulle bli fallet”.391 Så-
ledes menade förbundsordföranden att arbetskraftsbristen snarare ökade än 
minskade vid vissa arbetsplatser genom arbetskraftsinvandringen. 

Visst ljus kan kastas över Metalls uttalade motstånd mot just italienska ar-
betare genom en berättelse från Carlo Tirone som rekryterades till Kockums i 
Malmö 1947. För det första uppstod det bråk kring betalningen av den fackliga 
kontingenten [medlemsavgiften]. Om verkstadsklubbens kassör berättar Tirone 
att han 

 
var rätt fientlig och en dag höll det på att bryta ut slagsmål i gjuteriet, det 
blev kalabalik för att han jämt höll på att trakassera oss. Kanske var det för 
att en del av oss blev bak med betalningen av kontingenten […] en gång 
höll det på att bli rena slagsmålet. De var nere på barackerna i Bulltofta, från 
Metall, och försökte förklara för oss att det var viktigt att betala kontingen-
ten […] Så småningom började vi också betala kontingent – annars får ni 
sparken, hette det.392 

 
Trots tvångsorganiseringen hade Metall alltså svårt att regelbundet inkassera 
medlemsavgiften från italienarna, varför det uppstod konflikter på arbetsplatsen 
och i barackområdet. I Tirones berättelse ges en antydan om fackföreningens 
ibland ganska aggressiva och hotfulla organiseringsstrategier, vilket jag åter-
kommer till senare i avhandlingen. 

För det andra drev de italienska arbetarna på Kockums en egen kamp för 
sina intressen och rättigheter, vid sidan av den fackliga organisationen. Enligt 
Tirone var han och hans landsmän missnöjda med hur arbetsplatstolken skötte 
sina uppgifter, med betalningen som inte nådde upp till vad de hade förväntat 
sig och med att de inte fick ta med sig ”bekanta” till förläggningen ”under kväl-
lar och nätter”. Därför valde de att gå ut i en ”vild” strejk, i vilken i stort sett 
samtliga italienare på Kockums deltog.393 Arbetet återupptogs först efter centra-
la förhandlingar med representanter från Metall, VF, AMS, den italienska lega-
tionen, de italienska arbetarna och Kockums.394 I välfärdskapitalismen avkräv-
des solidaritet med fackföreningen och iakttagande av förhandlingsordningens 
regler.  

Trots Metalls motstånd fortsatte rekryteringen av sudettysk arbetskraft un-
der sommaren och hösten 1948. Den femte, sjätte och sjunde transporten an-

––––––––– 
391 ”Rapport. Ang. sammanträde inför Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen”, den 5 maj 1948. Metalls ar-

kiv, vol. AIII:97. 
392 Carlo Tirone, ”En italienare kommer till Kockums”, 1989, s 100f. 
393 Tirone, ”En italienare kommer till Kockums”, 1989, s 99f (citat 100). 
394 ”PM Angående de åtgärder, som arbetsmarknadsstyrelsen (arbetsmarknadskommissionen) vidtagit 

för att underlätta inpassningen på den svenska arbetsmarknaden av de italienska arbetare, som över-
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lände till Sverige under juli, september och november månad.395 Metalls infly-
tande hos arbetsmarknadsmyndigheterna var alltså vid den här tidpunkten inte 
tillräckligt stort för att direkt på beställning kunna stoppa rekryteringen helt och 
hållet. Likväl begränsades värvningen. Enligt den information Geijer till en 
början fick hösten 1947 var det ju meningen att 5 000 sudettyska arbetare skul-
le överföras till Sverige. I realiteten blev det ungefär 1 800. Tempsch, som in-
gående studerar de invecklade internationella diplomatiska turerna kring rekry-
teringarna samt diskussionerna och förhandlingarna i Sverige, hävdar att aktio-
nen avbröts på grund av ”konjunkturnedgång under hösten 1948 och bristande 
tillgång på familjebostäder”.396 Härtill vill jag understryka den fackliga restrik-
tiviteten hårdare, vilken bland annat motiverades med att sudettyskarna till 
skillnad från italienarna kom till Sverige för att stanna. Vidare var det, som vi-
sats ovan, ofta de fackliga representanterna som satte bostadsförhållandena på 
agendan. Mest försökte emellertid Metall utöva ett inflytande över vilka indu-
strier och bruk som skulle tilldelas den rekryterade arbetskraften, och därmed 
styra migrationen bort från arbetsplatser som ansågs vara problemfyllda. 

Facklig organisering och positiv särbehandling 
När Metall ställde sig avvisande till de första rekryteringsplanerna pekade Os-
car Westerlund på vissa, icke definierade ”svårigheter”, som ur förbundets per-
spektiv var rådande. Förmodligen åsyftade han främst organiseringsgraden och 
andra ”brott” mot arbetarkollektivets vedertagna normer bland de flyktingar 
som kommit till Sverige i samband med andra världskriget. I början av hösten 
1945 meddelade till exempel avdelning 31 i Helsingborg att AB Plåtförädling 
”sett sig nödsakat att anställa utländsk arbetskraft”. I första hand rörde det sig 
om ester och letter. Enligt avdelningen vägrade dessa ”att tillhöra fackorganisa-
tionen och [de] uppträda för övrigt på ett otillständigt sätt på arbetsplatsen”. 
Inte heller, påpekades det vidare, drog de sig för att ”riva ned vad organisatio-
nen byggt upp, förstöra ackordspriser etc.”. Därtill hävdades det att ”en del av 
balterna uppträdde som nationalsocialister”.397 Sett ur avdelningens synvinkel 
var konflikten alltså både social och politisk. Det var säkert sådana berättelser 
och erfarenheter som låg bakom Metalls krav på att arbetskraftsinvandrarnas 
politiska bakgrunder skulle kontrolleras noga. 

––––––––– 
395 Brev från AMS till Metall, den 17 juli 1948; brev från AMS till Metall, den 28 augusti 1948; brev 

från AMS till Metall, den 15 oktober 1948. Metalls arkiv, vol. EI:55. 
396 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 254, se även 189, 211ff, 224. Om antalet re-

kryterade sudettyskar, se tabell 1 i kap. 1 i denna avhandling. 
397 Prot. fört vid möte med Metalls förbundsstyrelse, den 6 september 1945, § 9; se t.ex. även den 9 

april 1952, § 7, där två invandrade arbetare specifikt pekades ut som osolidariska för att de snabbt ar-
betat ihop en hög lön och sedan slutat vid arbetsplatsen. Förbundsstyrelsen beslutade därpå att ”på 
matrikelkorten på förbundsexpeditionen anteckna dessa f.d. medlemmars handlingssätt i och för be-
aktande vid eventuellt återinträde i förbundet”. Metalls arkiv, vol. AIII:89, 108. 
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Flera av Metalls avdelningar framförde klagomål till förbundsstyrelsen an-
gående de invandrade arbetarnas organiseringsgrad och arbetstempo som lik-
nade Helsingborgsavdelningens. Ofta rörde det sig om ester. Från en av för-
bundets avdelningar påpekades det till och med att ”svenska arbetare slutat sina 
anställningar på grund av att de icke kunnat arbeta tillsammans med balter”. 
För att bringa klarhet i de upplevda problemens omfattning initierade Metalls 
förbundsstyrelse i september 1946 en landsomfattande enkätundersökning an-
gående avdelningarnas och verkstadsklubbarnas erfarenheter av utländsk ar-
betskraft.398 

De lokala fackliga organisationerna vid 526 företag svarade på förbundssty-
relsens enkät, vilket enligt den var ”flertalet företag av någon egentlig betydel-
se”. När det gäller organiseringsfrågan gav undersökningen beskedet att 1 818 
av totalt 3 103 metallarbetare från de baltiska länderna i landet var inskrivna i 
förbundet, alltså i alla fall drygt hälften av dem (59 procent). Denna siffra skil-
de sig inte heller särskilt mycket från andelen organiserade danskar, norrmän 
och polacker. 972 av de 1 605 skandinaverna (60 procent) och 478 av de 778 
polackerna (61 procent) var medlemmar i Metall. Vidare poängterades i Arne 
Geijers sammanställning av undersökningen att andra klagomål överlag varit 
”betydligt överdrivna” och att svårigheterna främst gällde några enskilda ar-
betsplatser.399 Geijer föreslog därför att ”särskild uppmärksamhet” skulle ägnas 
åt just dessa arbetsplatser och att den estniske informatören och fackförenings-
mannen med de relevanta språkkunskaperna, Johannes Mihkelson, skulle enga-
geras i organiseringsarbetet.400 SSAB i Olofström var en av dessa arbetsplatser 
och jag återkommer till det konkreta organiseringsarbetet där i kapitel 8. 

Att Mihkelson engagerades i informations- och organiseringsarbetet är ett 
av få exempel på att Metall under dessa år utvecklade några särskilda policyåt-
gärder specifikt riktade mot invandrade arbetare. En annan liknande åtgärd var 
likväl att förbundsstyrelsen i början av 1950-talet satsade medel på att översätta 
sidorna i medlemsboken, med ”anvisningar, vilka förbundsmedlemmarna ha att 
beakta” till finska, tyska, polska och italienska.401 Men dessa första tendenser 
till en facklig invandrarpolitik syftade alltså bara till få de invandrade arbetarna 
att anpassa sig efter rådande normer kring medlemskapet och arbetet. 

Som jag har påpekat tidigare innehöll 1947 års avtal en organiseringsklau-
sul. Denna princip försökte Metall få gällande för all rekrytering utanför Nor-
den. Frågan lyftes under ett överstyrelsesammanträde hösten 1948 av Emanuel 
Råberg från Västerås: 

 
––––––––– 
398 Metalls cirkulär nr 38/1946. Metalls arkiv, vol. BIIIa:10. 
399 ”Rapport ang. utländsk arbetskraft inom metallindustrin”, den 13 november 1946. Metalls arkiv, 

vol. AIII:92. 
400 Prot. fört vid möte med Metalls förbundsstyrelse, den 14 november 1946, § 2. Metalls arkiv, 

vol. AIII:92. 
401 Metalls cirkulär nr 9/1952. Metalls arkiv, vol. BIIIa:15. 
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Jag vet, att överstyrelsen icke anser, att arbetsgivarna skola organisera arbe-
tarna åt oss, men vi ha i Västerås utländsk arbetskraft från 8–9 nationer, och 
vi ha väldiga svårigheter med att få in dessa i organisationen. De blir fräcka-
re för var dag, som går, och när därtill språket lägger hinder i vägen, blir det 
mycket tungarbetet och hart när omöjligt för oss att ha att göra med dem. 
Jag undrar därför, om man inte i ett kommande avtal kunde inrymma en be-
stämmelse om att åtminstone de utländska arbetarna skulle organiseras med 
hjälp av arbetsgivarna.402 

 
I Råbergs berättelse klumpades invandrare från ett tiotal olika länder samman i 
en enda homogen kategori. Det sägs i berättelsen vara svårt för ”oss” att ha att 
göra med ”dem”. Det var ”de andra” som uppträdde fräckt mot ”vi” som till-
hörde den fackliga gemenskapen på riktigt. En tydlig etnisk gräns skapades 
som begränsade klassgemenskapens räckvidd och en homogeniserad invand-
rarkategori pekades ut som problematisk. 

Geijer påpekade dock – med den ovan redovisade undersökningen i bakhu-
vudet – att ”utlänningarna” bara var ett ”bekymmer” på vissa orter. Tanken på 
en speciell organiseringsklausul i kollektivavtalet avfärdade han. Det gällde 
istället att förhandla och samverka på plats med de enskilda arbetsgivarna: ge-
nom att lyfta in frågan i de samtal som redan förekom vid ASEA i Västerås, 
angående ackorden, skulle det gå att ”få förhållandena ordnade” också när det 
gällde ”organisationsfrågan för utlänningarna”.403 Som jag har visat ovan, och 
kommer att styrka ytterligare nedan, villkorade Metall sina tillstyrkanden av 
rekrytering utomlands. I de rådande maktförhållandena, med den stora efterfrå-
gan på arbetskraft, trodde sig Metalls ledning uppenbarligen kunna lösa organi-
seringsfrågan förhandlingsvägen från fall till fall och på så sätt ”få förhållande-
na ordnade”. 

Vid SKF i Göteborg fick Metall faktiskt också en arbetsgivare att stödja or-
ganiseringen. I det fallet handlade det om arbetare från Holland: 

 
Företaget hade för tidigare överförda holländare förbundit sig att på lönen 
avdra inträdesavgiften […] På framställning av verkstadsklubbens represen-
tanter förklarade sig företaget också nu vara villigt att göra motsvarande av-
drag för de 100 holländare, som nu skulle komma till Sverige, samt därjäm-
te överväga om att på avlöningen göra avdrag för löpande veckokontingen-
ter till förbundet under en tid av sex månader eller eventuellt under hela an-
ställningstiden i Sverige.404 

––––––––– 

 

402 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 26 november 1948, § 7. Metalls arkiv, vol. AII:10. 
(Mina kursiveringar.) 

403 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 26 november 1948, § 7. Metalls arkiv, vol. AII:10. 
404 ”Rapport. Ang. holländska arbetare till AB Svenska Kullagerfabriken, Göteborg”, den 17 maj 1951. 

Metalls arkiv, vol. AIII:106. Fr.o.m. 1966 uppmanade VF formellt sina medlemsföretag att rekom-
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De holländska arbetarna var alltså förbundna att gå med i fackföreningen vid 
ankomsten, och eventuellt skulle företagsledningen också se till att de förblev 
organiserade. Denna relativt godvilliga företagarsyn på den fackliga organise-
ringen som SKF gav uttryck för skall, förutom de förändrade maktförhållande-
na, också tolkas mot bakgrund av relationen mellan socialdemokrater och 
kommunister i den fackliga rörelsen. Återigen vill jag lyfta fram Verkstadskon-
flikten 1945, planhushållningsdebattens nedtoning, riksdagsvalet 1948 och den 
samtidiga händelseutvecklingen i kalla kriget, som viktiga brytpunkter, varefter 
VF:s medlemmar i allt högre utsträckning verkar ha önskat starka, socialdemo-
kratiskt styrda, fackliga organisationer med kontroll över medlemmarna fram-
för en politiskt splittrad arbetarklass med betydande kommunistiskt inflytande. 

Vid sidan av organiseringsfrågan hörde företagens positiva särbehandling 
av den utländska arbetskraften till den problembild flera avdelningar inom Me-
tall såg framför sig. Jag har ovan visat att de fackligt förtroendevalda vid Stor-
fors rörverk framförde denna synpunkt till förbundet. Att invandrarna särbe-
handlades i positiv bemärkelse underströks också av Martin Rosengren från 
Borlänge i samband med att den italienska arbetskraftsrekryteringen diskutera-
des i Metalls överstyrelse: 

 
Jag vill kraftigt understryka, att den utländska arbetskraften icke får behand-
las vare sig bättre eller sämre än de svenska arbetarna. Vid Domnarvets 
järnverk ha vi exempel på att utlänningarna i vissa fall givits förmåner be-
träffande husrum och mat, som de svenska arbetarna icke kunnat erhålla.405 

 
Jesper Johansson menar att arbetarrörelsens självförståelse vilade på en manlig 
och monokulturell tolkningsram. Det förutsattes att arbetares och deras famil-
jers direkta och förmedlade klasspositioner och erfarenheter av lönearbete in-
nebar vissa gemensamma intressen som alla delade oavsett etnicitet, kön och 
ålder. Denna obenägenhet att se andra maktgrunder än klass, en rädsla för inre 
splittring och den monokulturella svenska normen bidrog, påtalar Johansson, 
till ett osynliggörande av frågor, krav och specifika intressen inom fackföre-
ningsrörelsen som såväl invandrare av båda könen som infödda kvinnor och 
äldre hade. Assimilationspolitiken som togs för given under dessa första efter-
krigsår präglades av en generell likvärdiglinje, hävdar Johansson vidare. In-
vandrarna skulle ”anpassa sig till det svenska majoritetssamhällets kulturella 
normer”, men de skulle samtidigt också, till skillnad från de utpräglade gästar-
betarsystemen i Västtyskland och Schweiz, tillförsäkras i alla fall nästan sam-

                                                                                                                               
mendera de invandrade arbetare som de rekryterade att bli medlemmar i Metall. Se Swenson, Capita-
lists against Markets, 2002, s 257. 

405 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 5–6 maj 1947, § 6. Metalls arkiv, vol. AII:9. 
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ma formella rättigheter och förmåner som svenska medborgare.406 I förläng-
ningen innebar denna fackliga utgångspunkt – att alla skulle behandlas lika – 
att varje form av positiv särbehandling motarbetades. Det är i anslutning till 
denna bredare samhällsram, inom vilken assimilation var den givna målsätt-
ningen med invandrarpolitiken, som Metalls ovan påtalade brist på särskilda 
policyåtgärder skall förstås. 

I Borlänge hade positiv särbehandling av invandrare föranlett ”visst missnö-
je”, hävdade Rosengren.407 Några år senare påpekade överstyrelseledamoten 
från Linköping, Edvin Andersson, på samma sätt att de 

 
utländska arbetarna få en del förmåner, som icke tillkomma de svenska. För 
utlänningarna byggs det, åtminstone i Linköping, baracker, och det propage-
ras även för att de skola ha familjebostäder. Det börjar därför tendera till att 
utlänningarna även på detta område få en viss företrädesrätt.408  

 
Bostadsbristen på de flesta bruks- och industriorter var akut efter andra världs-
kriget. Enligt en inventering som länsarbetsnämnderna gjorde hösten 1948 
fanns det 14 601 lediga arbeten inom kategorin malmbrytning och metallindu-
stri. Men i anslutning till dessa arbeten fanns det bara drygt 2 500 bostäder till-
gängliga, varav över 2 000 endast var till för ensamstående. Bristen på familje-
bostäder var alltså påtaglig.409 Vid sidan av den generella likvärdiglinje som 
genomsyrade arbetarrörelsen är det också mot denna materiella bakgrund som 
Metalls farhågor om positiv särbehandling av arbetskraftsinvandrarna skall ses; 
den utländska arbetskraften skulle behandlas lika med den infödda, varken bätt-
re eller sämre. 

Jag har gett exempel på att invandrarnas ibland undermåliga bostadsstan-
dard kunde lyftas fram av Metalls representanter, men allt som oftast var det 
emellertid motsatsen som hördes i diskussionerna. Det var först när svenskar 
riskerade att behandlas sämre än invandrare som likvärdigheten problematise-
rades. Jämlikhetsmålet underströks, men i Metalls problembild var det inte 
främst invandrarna som diskriminerades utan etniska svenskar. Samtidigt sorte-
rades de invandrade arbetarna ut som en särskild kategori när det gällde med-
lemskapet i förbundet, en kategori som skulle behandlas annorlunda och inte ha 
samma valmöjligheter som svenskar. Rådande regelverk föranledde därtill Me-
tall att behandla inomnordiska migranter som ytterligare en särskild kategori. 

––––––––– 
406 Johansson, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.”, 2008, 136f, 171 (citat), 51, 136, 

368. 
407 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 5–6 maj 1947, § 6. Metalls arkiv, vol. AII:9. 
408 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 31 maj – 1 juni 1951, § 6. Metalls arkiv, 

vol. AII:11. 
409 ”PM angående arbetskraftsbehovet enligt länsarbetsnämndernas inventering den 20 oktober 1948”, 

den 16 november 1948. Metalls arkiv, vol. EI:55. 
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Fri rörlighet på den nordiska arbetsmarknaden 
Sedan 1943 var medborgare i de nordiska länderna undantagna från kravet på 
arbetstillstånd. Viseringskraven för norrmän, danskar och islänningar avskaffa-
des hösten 1945, och för finländare 1949. Det enda personer från dessa länder 
behövde göra för att få resa in i Sverige och börja arbeta var att efter tre måna-
ders vistelse i landet ansöka om ett uppehållstillstånd. Därmed saknade Metall 
det förhandlingsvapen som användes i överläggningarna om bland annat itali-
ensk och sudettysk arbetskraft: att villkora arbetstillstånden. 

I september 1949 kallades Arne Geijer och Edvard Vilhelmsson till ett möte 
med AMS för att diskutera vissa företags pågående rekrytering av arbetare från 
Danmark. Domnarvets järnbruk hade till exempel rekryterat 140 danskar under 
kontraktsliknande former. Järnverket betalade resan från Danmark under förut-
sättning att de rekryterade arbetarna stannade i företagets tjänst i minst tre må-
nader. Om arbetaren lämnade anställningen dessförinnan drogs resekostnaden 
från en innestående lön.410 Metalls talesmän var djupt kritiska, dock utifrån 
svenska arbetares perspektiv: 

 
Från styrelsens sida framhölls, att en fortsatt överflyttning av dansk arbets-
kraft skulle kunna komma att vålla vissa svårigheter, då för närvarande viss 
arbetslöshet förekommer inom skogsindustrin […] Om nu järnbruken fylla 
sina arbetskraftsbehov av danskar, föreligger icke denna möjlighet till pla-
cering av svenska arbetslösa arbetare.411 

 
Förbundet befarade arbetslöshet i samband med näringslivets omstrukturering. 
Befintliga arbetstillfällen skulle under sådana omständigheter förbehållas etnis-
ka svenskar. Primärt var att upprätthålla den fulla sysselsättningen. Geijer och 
Vilhelmsson påpekade vidare  
 

det anmärkningsvärda i att import av dansk arbetskraft kunde ske på detta 
för myndigheterna okontrollerbara sätt samt underströko, att vi inom för-
bundet bestämt kräva medinflytande på dessa frågor. 

 
Metall ville ha samma inflytande över den inomnordiska migrationen som för-
bundet hade i anknytning till den utomnordiska arbetskraftsinvandringen. AMS 

––––––––– 
410 ”Rapport. Ang. dansk arbetskraft”, den 15 september 1949. Metalls arkiv, vol. AIII:101. Med ut-

trycket ”kontraktsliknande former” gör jag gällande att dessa danska arbetare inte stod helt fria att 
röra sig på den svenska arbetsmarknaden med tanke på hur deras anställningsförhållanden var utfor-
made. Om kontraktsarbetare i ett djupare historiskt perspektiv, se David Northrup, Indentured Labor 
in the Age of Imperialism, 1834–1922, 1995. För ett mer närliggande exempel om kontrakterade ”ga-
lizier” i Sverige, se Olsson, ”’Det var bara galizer i kaolinen…’”, 2002. 

411 Detta och nästa två blockcitat: ”Rapport. Ang. dansk arbetskraft”, den 8 september 1949; se även 
”Rapport. Ang. överläggningar med Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen”, den 1 juni 1950. Metalls ar-
kiv, vol. AIII:101, 103. 
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borde därför, tyckte Metall, samarbeta mer med de danska arbetsmarknads-
myndigheterna för att bringa dessa rekryteringar och migrationsrörelser under 
kontrollerade former. Under rådande omständigheter ansåg Geijer och Vil-
helmsson det  
 

lämpligt, att vi från förbundets sida starkt motsätta oss placeringen av ytter-
ligare utländsk arbetskraft inom den svenska metallindustrin och att vi ge-
nom de möjligheter, som stå oss till buds, söka motverka att ytterligare 
dansk arbetskraft placeras inom metallindustrin. 

 
Samma principiella invandringsrestriktivitet som karaktäriserade organisatio-
nen i övrigt gällde således även den inomnordiska migrationen. Däremot var de 
”möjligheter” som ”stod till buds” för att verkställa denna restriktivitet tämli-
gen begränsade när det gällde migranter inom Norden. 

Sommaren 1950 stod denna maktlöshet än mer klar för Metalls ledning. 
AMS uppmärksammade förbundet på att ASEA i Västerås, Domnarvets Jern-
verk, Degerfors Jernverk och Kohlswa Jernverk var i färd med att rekrytera 
”ofacklärd” dansk arbetskraft. Förbundsstyrelsen i sin tur meddelade berörda 
avdelningar och bad dem inkomma med yttranden. Förbundsledningen fram-
höll emellertid samtidigt att ”det kanske inte lönar sig mycket att avstyrka en 
sådan arbetskraftsöverföring”, eftersom ”firman ändock kan förse sig med så-
dan arbetskraft”.412 

De svarande avdelningarna medgav att den danska arbetskraften för tillfället 
var behövlig med hänsyn till den stora och otillfredsställda efterfrågan. Men, 
påpekade avdelning 42 i Kolsva, ”den svenska arbetaren skulle alltid intagas i 
första hand”.413 

Problemen, sett ur Metalls perspektiv, gällde följaktligen i högsta grad ock-
så den tilltagande finska arbetskraftsinvandringen. I september 1950 meddelade 
Bertil Olsson på AMS Metall att Fagersta Bruks AB och Kohlswa Jernverk an-
ställt finska arbetare ”utan att detta skett genom vederbörande svenska arbets-
förmedlingsorgan”. Rekryteringen hade istället skett genom privat förmedling. 
Enligt Vilhelmsson kunde det konstateras att 

 
en finne vid namn Backman och hemmahörande i Korsnäs i Finland […] 
hade i tidigare skriftväxling med järnverken därstädes uppgivit, att han var 
arbetarombud och därmed givit sken av att representera de finska arbetsför-
medlingsmyndigheterna. En företagen undersökning har givit vid handen, 

––––––––– 
412 Brev från Metalls förbundsstyrelse till avd. 20 i Västerås, avd. 63 i Borlänge, avd. 119 i Degerfors 

och avd. 42 i Kolsva, den 2 juni 1950. Metalls arkiv, vol. FIV:2. 
413 Brev från avd. 42 i Kolsva till Metalls förbundsstyrelse, den 5 juni 1950; se även brev från avd. 119 

i Degerfors till Metalls förbundsstyrelse, den 3 juni 1950; brev från avd. 63 i Borlänge till Metalls 
förbundsstyrelse, den 6 juni 1950; brev från avd. 20 i Västerås till Metalls förbundsstyrelse, den 17 
juni 1950. Metalls arkiv, vol. FIV:2. 
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att han icke har något att skaffa med vederbörande finska myndigheter. Till 
Kohlswa Jernverk har Backman förmedlat ett 70-tal finska arbetare och till 
Fagersta Bruks AB c:a ett 20-tal.414 

 
Den stora efterfrågan på arbetskraft i Sverige och de strukturella problemen i 
den finska efterkrigsekonomin öppnade dörrarna för privata mellanhänder, som 
säkert såg till att inte gå lottlösa ur arbetskraftstransaktionerna. AMS var dock 
angelägen om att få denna privata värvningsverksamhet under kontroll, och 
Metall ombads till och med att ingripa för att ”om möjligt stoppa” den.415 Den-
na tämligen oreglerade danska och finska arbetskraftsinvandring var förmodli-
gen en viktig bakgrund till de kommande mellanstatliga samtalen och avtalet 
om en gemensam nordisk arbetsmarknad 1954. Även om de mest radikala 
punkterna i arbetarrörelsens efterkrigsprogram förts ur den politiska hetluften 
efter valet 1948 rimmade den okontrollerade migrationen fortfarande illa med 
den socialdemokratiska statens ambitioner att reglera samhällsekonomin.416 

––––––––– 

För Metall verkar organiseringsfrågan ha varit den mest besvärliga. ”Det 
största problemet”, deklarerade förbundsordförande Geijer 1950, var ”den fins-
ka arbetskraften, som kommit till landet i riklig mängd”, eftersom det märkts 
”en ovilja hos dem att organisera sig”.417 För att utröna problemens omfattning 
vid järnbruken tog förbundsstyrelsen 1950 initiativ till en ny organiseringsun-
dersökning, liknande den som genomfördes 1946. En enkät skickades ut till 77 
avdelningar som organiserade arbetare vid järnbruken, varav i stort sett samtli-
ga svarade pliktskyldigt. Inom de svarande avdelningarnas områden fanns det 
2 622 utländska arbetare anställda (6,3 procent av det totala arbetarantalet). De 
1 000 finska arbetskraftsinvandrarna utgjorde den klart största gruppen, följda 
av 565 danskar, 226 tyskar och sammanlagt 172 arbetare från de baltiska län-
derna. Sammantaget visade undersökningen att 51 procent av invandrarna var 
organiserade. Ur Metalls perspektiv var – precis som Geijer påpekat – finlän-
darna det verkliga problemet. Undersökningen visade att enbart 33,5 procent av 
de inom järnbruksindustrin arbetande finländarna var medlemmar i förbundet. 
Balternas organiseringsgrad inom järnbruksindustrin – vilka tidigare hade 
framhållits som det största problemet – var efter närmare sex år i landet i alla 
fall 70 procent. Emellertid var problemen mer uppenbara vid vissa bruk än vid 
andra, precis som 1946 års undersökning hade visat. Mest extrema var organi-

414 ”Rapport. Ang utländsk arbetskraft”, den 5 september 1950. Metalls arkiv, vol. AIII:104. Om mi-
grationsindustrin och arbetskraftsagenter som förmedlande länkar i ett internationellt perspektiv, se 
Stephen Castels & Mark J Miller, The Age of Migration. International Population Movements in the 
Modern World, 2009, s 134f, 201f. 

415 ”Rapport. Ang utländsk arbetskraft”, den 5 september 1950. Metalls arkiv, vol. AIII:104. 
416 De fackliga problemen med den oreglerade migrationen inom Norden tog dock inte slut med 1954 

års avtal. Johansson, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.”, 2008, s 204ff, 212, 253, 
visar att rörligheten inom Norden fortsatte att diskuteras och föranleda facklig huvudbry under hela 
1960-talet och början av 1970-talet. 

417 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 2 november 1950, § 5. Metalls arkiv, vol. AII:10. 
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seringsproblemen vid Kohlswa Jernverk, där bara 5 av 135 utländska arbetare 
var med i fackföreningen.418 Även avdelning 123 i Avesta upplevde stora pro-
blem. Av 202 finländare vid Avesta Jernverk var enbart 54 med i organisatio-
nen. Den avdelningen gjorde också sin egen analys av problematiken: 

 
Större delen av finländarna torde vara småbrukare eller söner till sådana. 
Dessa ha i regel ingen förståelse för fackorganisationen. En annan anledning 
som försvårar organiseringen av finländarna är den stora rörligheten. Enligt 
vad Avesta Jernverks arbetarekontor meddelar är rörligheten bland den 
svenska arbetskraften så gott som ingen. Ändock har under innevarande år 
[…] nyanställts 525 arbetare och 463 ha slutat sin anställning.419 

 
I kapitel 6 kommer jag att analysera den sociala sammansättningen i den est-
niska gruppen i Olofström. Därmed kommer jag empiriskt att närma mig den 
tes som avdelningen i Avesta lyfte fram, det vill säga sambandet mellan social 
bakgrund, migration, kognitiva dispositioner, kollektiv handling och i förläng-
ningen inställningen till arbetarklassens organisationer. Avestaavdelningens 
analys var dock enkelriktad. Det var de ”annorlunda invandrarna” som inte an-
passade sig till rådande strukturer som ansågs vara problemet. Problemanalysen 
måste vara dubbelriktad. Även de fackliga strukturerna som ofta betraktas som 
givna, de svenska arbetarnas förutfattade meningar om invandrade arbetare och 
deras sociala minnen måste lyftas in i analysen, tillsammans med klassbak-
grunderna, när de etniska relationerna skall förklaras. 

Till skillnad från förbundsledningen, som tidigare ville göra gällande att 
främst svenska yrkesarbetare lämnade bruken, framhöll avdelningen i Avesta 
att omsättningen på arbetskraft var störst bland invandrarna. Denna anmärkning 
gjorde också andra avdelningar i sina svar till förbundet. Avdelning 44 i 
Bångbro meddelade till exempel att någon 

 
ytterligare import av arbetskraft till Bångbro undanbedes! De vi haft ha inte 
visat något större intresse för vår org. utan de äro här endast för att tjäna så 
mycket pengar som möjligt, för att sedan flytta till nästa plats!420 

 
Som Charles Tilly påpekar nybildas kategorier ”när grupper präglade av solida-
riska sociala relationer” konkurrerar med människor utanför gruppen.421 In-
––––––––– 
418 Brev från Metalls förbundsstyrelse till styrelserna för avdelningar med medlemmar som arbetar vid 

företag anslutna till Järnbruksförbundet, den 6 september 1950; ”Tablå över förekomsten av utländsk 
arbetskraft vid järnbruken augusti 1950”. Metalls arkiv, vol. EI:64. 

419 Brev från avd. 123 i Avesta till Metalls förbundsstyrelse, den 14 september 1950. Metalls arkiv, vol. 
EI:64. 

420 Brev från avd. 44 i Bångbro till Metalls förbundsstyrelse, den 21 september 1950, (mina kursive-
ringar); se även brev från avd. 17 i Horndal till Metalls förbundsstyrelse, den 15 september 1950. Me-
talls arkiv, vol. EI:64. 

421 Tilly, Beständig ojämlikhet, 2000, s 75; se även diskussion i kap. 2 i denna avhandling. 
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vandrarnas utmålade beteende bröt mot normerna i industriarbetarkulturen, det 
vill säga att arbeta i ”rätt” takt, inte för sakta men absolut inte heller för fort och 
för mycket. Att komma som ny till en arbetsplats, ”spräcka” ackorden och se-
dan snabbt flytta vidare var inte accepterat i kulturen, oberoende av om perso-
nen ifråga kategoriserades som invandrare eller svensk. I Bångbroavdelningens 
berättelse var det dock tydligt hur gränsen mot ”de andra” definierades utifrån 
etniska kriterier. Precis som i Emanuel Råbergs ovan analyserade berättelse 
från Västerås homogeniserades invandrarna till en samlad och hotande pro-
blemkategori. Fackföreningen – ”vår organisation” – framställdes som enhet-
ligt svensk, vari de invandrade arbetarna enbart var tillfälliga gäster. Implicit 
ingår i berättelsen en kärna av svenska yrkesarbetare som stannade kvar på bru-
ken, trots de låga lönerna och dåliga arbetsförhållandena. Det var dessa indivi-
der som ansågs bära upp organisationen och det var de som tycktes drabbas av 
den höga personalomsättningen bland migranterna. 

––––––––– 

Även om fackföreningsfunktionärerna i berättelserna alltså ofta konstruera-
de invandrarna till en homogen kategori förekom det också berättelser där sär-
skiljda etniska kategoriseringar gjordes betydelsefulla. Den enskilde invandra-
ren sorterades in i respektive kategori och bedömdes därefter. Detta framgår 
särskilt explicit i Norbergsavdelningens svar på förbundets undersökning: 

 
Den danska arbetskraften är synnerligen angelägen om att vara organiserad, 
däremot är Finnarna svårare att få med i organisationen […] Vad förövrigt 
den utländska arbetskraften beträffar, äro Finnarna duktiga arbetare, då där-
emot Danskarna i många fall äro rena motsatsen.422 

 
Tydliga etniska stereotyper växte fram. De danska arbetskraftsinvandrarna or-
ganiserade sig förvisso, men påstods vara odugliga för det tuffa arbetet på bru-
ken. Med den finska kategorin förhöll det sig precis tvärtom, och det verkar ur 
fackföreningens perspektiv ha varit ett än värre problem. I en skrivelse från av-
delningen i Bångbro, året därpå, uppmanades förbundsstyrelsen att hos ansva-
rig myndighet ”begära att uppehållstillstånd för skandinavisk arbetskraft skulle 
göras beroende av medlemskap i facklig organisation”. När det inte var möjligt 
att villkora arbetstillstånden sågs alltså istället en möjlighet i att koppla sam-
man uppehållstillstånden med krav på facklig organisering. Frågan fördes vida-
re till SUK, som dock svarade att det inte var möjligt att på detta sätt villkora 
uppehållstillstånden utifrån rådande lagstiftning. Således gällde det för förbun-
det att finna ”andra lämpliga åtgärder” för att uppnå en ”bättre anslutning” 
bland de nordiska migranterna, avrundades Metalls rapport från mötet med 

422 Brev från avd. 94 i Norberg till Metalls förbundsstyrelse, den 16 september 1950. För liknande ne-
gativa kategoriseringar av dansk arbetskraft, se även brev från avd. 63 i Borlänge till Metalls för-
bundsstyrelse, den 6 juni 1950. Metalls arkiv, vol. EI:64, FIV:2; prot. fört vid möte med VF:s över-
styrelse, den 9 april 1946, § 5. VF:s arkiv, vol. AI:25. 
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SUK.423 Hur detta konkret kunde gå till går bara att analysera på lokal nivå, vil-
ket jag kommer att göra i kapitel 8. 

Metalls interna sammanställning och analys av järnbruksundersökningen 
byggde både på etnifierade föreställningar och på arbetsmarknadsprotektio-
nism. I en PM hette det att Sverige till skillnad 

 
från flertalet andra länder varit lyckligt befriat från främlingsproblem. Vi 
har haft en enhetlig befolkning, och därigenom har vi befriats från de svå-
righeter, som skilda religiösa uppfattningar ger. Belgien kan i detta fall vara 
ett skolexempel. Vi har heller inte haft att kämpa med de svårigheter, som 
rasmotsättningar vållar i en del länder, exempelvis i Amerika.424 

 
Även om språkbruket i viss mån har förändrats och tongångarna är lite annor-
lunda är innebörden ändå bekant: värdet av det svenska folkets enhetlighet fick 
inte underskattas. Den förment homogena svenska arbetarklassen höll i Metall-
funktionärernas medvetanden på att splittras. Järnbruksundersökningen hade, 
som sagt, gett vid handen att 2 622 arbetare ”var utlänningar”. Detta konklude-
rades i termer av att ”den utländska arbetskraften i procent av det totala antalet 
arbetare utgjorde icke mindre än 6,3”. En dryg tjugondel av arbetskraften an-
sågs alltså vara mycket. Det konstaterades å ena sidan att den ”största delen av 
dessa utländska arbetare är säkerligen hyggligt folk”, men å andra sidan under-
ströks det att en ”hel del undantag finns emellertid”. Idealet sades vara 
 

att inte bedriva en politik, som skaffar oss svårigheter i detta avseende. Med 
andra ord, den investering, som äger rum i landet, borde inte ha större om-
fattning än att den svarade emot den arbetskraftstillgång, som finns inom 
landet.425 

 
På samma sätt påpekade Erik Samuelsson från Göteborg i Metalls överstyrelse 
i november 1950 att industrins investeringar ”borde icke tillåtas i större ut-
sträckning än att arbetskraftsbehovet i anslutning därtill kunde täckas av in-
hemsk arbetskraft”.426 Enligt detta sätt att se på den svenska nationalekonomin 
skulle alltså näringslivets storlek anpassas till tillgänglig svensk arbetskraft. 

––––––––– 
423 ”Rapport. Ang. organisering av utländsk arbetskraft. Överläggningar med Utlänningskommissio-

nen”, den 31 oktober 1951. Metalls arkiv, vol. AIII:107. 
424 PM ang. ”Utländsk arbetskraft inom järnindustrin”, 1950 (odaterad). Metalls arkiv, vol. EI:65. (Min 

kursivering.) 
425 PM ang. ”Utländsk arbetskraft inom järnindustrin”, 1950 (odaterad). Metalls arkiv, vol. EI:65. 

(Mina kursiveringar.) 
426 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 2 november 1950, § 5. Metalls arkiv, vol. AII:10. 

Utifrån en analys av LO-handläggaren Urs Hausers argumentering i Fackföreningsrörelsen 1971 
blottlägger även Johansson, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.”, 2008, s 215, en 
liknande ekonomisk argumentationslinje, i vilken migrationen till Sverige sågs som ”ett slags avvi-
kande inslag från ett föreställt nationalekonomiskt normaltillstånd”. 

 147 



Den fulla sysselsättningen för det (manliga) svenska folket skulle säkras, men 
industrins expansion behövde inte vara mer omfattande än så. Med den rådande 
investeringstakten riskerade landet bara att få ökade ”främlingsproblem” om 
halsen, verkar dessa Metallfunktionärer ha resonerat. Men meningarna härom 
var delade. Med invandring och näringslivsexpansion vinkade efterlängtade 
välfärdsreformer runt hörnet. 

Fortsatt kollektiv arbetskraftsrekrytering 
Rekryteringen av utomnordisk arbetskraft i statlig regi ebbade ut under senhös-
ten 1948. Efterfrågan på arbetskraft fortsatte dock att vara stor, och den kollek-
tiva rekryteringen fortgick under förändrade former. Georg Styrman meddelade 
VF:s överstyrelse att han erfarit att frågan om ”ytterligare import av arbetskraft 
vore alltjämt föremål för överläggning” inom AMS, och han underströk att det 
var ”önskvärt att de befintliga möjligheterna” även fortsättningsvis utnyttjades. 
Men med god insikt påpekade han likväl också att arbetarsidans ”intresse här-
för vore svalt”.427 

Det är signifikativt att frågan om fortsatt arbetskraftsrekrytering i andra län-
der diskuterades i VF under dagordningspunkten ”Ang. möjligheten att mot-
verka överrörligheten hos arbetskraften”. Det betyder att VF:s ledning såg in-
vandring som ett eventuellt botemedel mot ”överrörligheten” på arbetsmarkna-
den. I varje fall tänkte sig direktörerna att de avflyttade kunde ersättas av nyre-
kryterade invandrare. Den problembild som flera av Metalls avdelningar måla-
de upp kring de invandrade arbetarnas stora rörlighet på arbetsmarknaden såg 
alltså inte VF i samma utsträckning. Lika symtomatiskt är att Styrman i detta 
sammanhang även påpekade att det hade ”förmärkts svårigheter att erhålla ar-
betskraft till smutsiga och obehagliga arbeten samt till skiftarbete”. 

 Styrman fick i diskussionen medhåll från Hans von Kantzow, som i vanlig 
ordning passade på att ge SAP-regeringen ett vasst stick: 

 
Det måste nu betecknas som mindre troligt att vi med vår nuvarande sociala 
lagstiftning skulle kunna räkna med att inom överskådlig tid komma ur ar-
betskraftsbristen. Det vore därför nödvändigt, att Arbetsgivareföreningen 
med all kraft verkade för import av utländsk arbetskraft och i så fall icke-
yrkesarbetare, enär yrkesarbetet helst borde förbehållas svenska arbetare.428 

 
Den tidigare arbetskraftsrekryteringen i enlighet med 1947 års avtal hade i för-
sta hand varit inriktad mot yrkesarbetare. Inom VF konstaterades inte desto 
mindre att det var särskilt svårt att rekrytera arbetskraft till positioner med un-

––––––––– 
427 Detta och nästa stycke: prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 27 augusti 1948, § 4. VF:s 

arkiv, vol. AI:27. 
428 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 27 augusti 1948, § 4. VF:s arkiv, vol. AI:27. (Min 

kursivering.) 
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dermålig arbetsmiljö och till ”tunga” arbetsuppgifter samt till arbeten med obe-
kväma arbetstider. Till sådana positioner skulle invandrade arbetarkategorier 
rekryteras, menade von Kantzow. Därmed skulle svenska arbetares skiftar-
betsmotstånd kunna brytas och arbetsorganisationen omvandlas.429 I von Kant-
zows inlägg framgår likaså att det fanns starka arbetsgivarkrafter för att mono-
polisera yrkesarbetet efter etniska linjer – han verkar inte ha blivit motsagd på 
denna punkt under mötet. 

I diskussionen framförde vidare direktören på Kockums i Malmö och tidi-
gare en av deltagarna vid Saltsjöbadsförhandlingarna på SAF:s sida, Nils 
Holmström, synpunkten att det var 

 
nödvändigt med en kraftig [löne]differentiering efter varierande yrkesskick-
lighet, och det vore angeläget att genom målmedvetet arbete söka förstärka 
medelklassen med borgerligt kännande arbetare av hög klass.430 

 
I en PM hade han några månader tidigare uttryckt detta ännu tydligare: 
 

Att få fram en högre lönesättning för det övre skiktet av våra arbetare är i 
första hand ur politisk synpunkt utomordentligt önskvärt, då detta är vägen 
att få en del av arbetarklassen förmögenhetskännande och intresserad för 
den privata äganderättens fördelar […] Härigenom skapar man också förut-
sättningen för en nedtoning av de kollektivistiska krafterna.431 

 
Förvisso måste direktörens uttalade strategi förstås i ett vidare samhällshisto-
riskt perspektiv, till exempel mot bakgrund av den pågående och mycket mot-
sättningsfyllda valrörelsen 1948. Men genom att knyta samman von Kantzows 
ståndpunkt med Holmströms taktik, att knyta välbetalda yrkesarbetare hårdare 
till företagarintressena, framstår den från företagarhåll aktivt skapade etniska 
arbetsdelningen i all sin tydlighet. Genom att exploatera svenska yrkesarbetare 
i lägre grad – för att tala genom Erik Olin Wright – och istället exploatera ar-
betskraftsinvandrare i högre grad, önskade åtminstone delar av VF:s ledning 
motverka både den stora efterfrågan på arbetskraft och splittra arbetarklassen 
efter etniska linjer; svenska yrkesarbetare skulle genom tilldelade arbeten och 
lönesättningen knytas hårdare till arbetsgivarintressena, och detta förväntades i 
sin tur nedtona ”de kollektivistiska krafterna”. 

Etnisk arbetsdelning var emellertid praktisk ur ett arbetsgivarperspektiv 
även utifrån arbetsledningskriterier. När Kockums i Malmö anställde de första 
––––––––– 
429 Arbetskraftsrekrytering från andra länder som företagsåtgärd för att ”komma till rätta” med svens-

kars motstånd mot skiftarbete nämns också av Lena Hallberg, ”Företagsledningen, fackklubben och 
invandrarna på Bolinder-Munktell”, paper presenterat på Historikermötet i Lund 2008, s 6. 

430 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 27 augusti 1948, § 4. VF:s arkiv, vol. AI:27. 
431 ”P.M. angående de av disponent Arvid H. Nilsson föreslagna diskussionsämnena å sammanträde 

med Verkstadsföreningens överstyrelse den 26–27/8 1948”, den 26 maj 1948. VF:s arkiv, vol. ÖIX. 
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italienska arbetarna 1947 försäkrade företagets direktör att ”man så långt som 
möjligt skulle placera italienarna i samma arbetslag”. Detta antogs eliminera 
mycket av språksvårigheterna, eller i alla fall underlätta tolkningsarbetet i fa-
briken.432 

Alltför starka tendenser till etnisk arbetsdelning motarbetades dock av Me-
tall. Detta var tydligt i en av de många diskussioner som fördes om placering av 
utländska arbetare vid ASEA i Västerås. Efter överläggningar rapportade för-
bundssekreteraren Erik Collin om Metalls krav på hur den tillstyrka arbetskraf-
ten skulle fördelas på ASEA:s arbetsplatser: 
 

Vidare utlovades från arbetsledningens sida att man skulle försöka placera 
ut de utländska arbetarna på avdelningarna så, att de icke komma att utgöra 
majoriteten bland arbetarna på respektive avdelning.433 

 
Genom att lägga sig i arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet försökte 
Metall således motverka tendenser till etnisk arbetsdelning. Det skulle inte få 
vara för stor andel invandrare på varje enskild fabriksavdelning eller för stor 
koncentration utländska arbetare vid vissa degraderade arbetsmoment. Men att 
Metall ville sprida ut invandrarna på olika fabriksavdelningar måste också tol-
kas i ljuset av de upplevda organiseringsproblemen. Som jag kommer att visa i 
kapitel 8 fungerade det organiserade arbetarkollektivets organiseringsstrategier 
bäst om några få oorganiserade kunde isoleras och organiseras åt gången. 

Styrman verkar i sak inte ha haft något att invända emot de föreslagna syn-
punkterna på det ovan refererade mötet i VF:s ledning, men han såg mera san-
sat på deras genomförbarhet än till exempel von Kantzow. För det första påpe-
kade den verkställande direktören att Metall skulle motsätta sig ökad lönediffe-
rentiering, och för det andra ifrågasatte han meningen med och följderna av 
högre löner för vissa arbetarkategorier. Risken fanns, menade Styrman nämli-
gen, att högre löner bara ledde till ”ökad skolkning”. Hans åsikt var alltså att re-
lativt låga löner hade det goda med sig att de tvingande de anställda att till-
bringa en större del av sin tid på arbetsplatsen än om de förtjänade ihop till le-
vebrödet på en kortare tid. I ytterst patriarkal anda tillade ordförande Arvid H 
Nilsson att  

 
arbetarna i dagens läge icke skulle ha någon glädje av höjda inkomster, enär 
de icke skulle kunna skaffa sig någon standardhöjning på den vägen med 
den rådande varubristen.434  

 

––––––––– 
432 ”Rapport. Ang. överläggningar med Arbetsmarknadskommissionen”, den 5 maj 1947. Metalls arkiv, 

vol. EI:54. Jfr även Tirone, ”En italienare kommer till Kockums”, 1989. 
433 ”Rapport. Ang. ASEA, Västerås”, den 15 maj 1951. Metalls arkiv, vol. AIII:106. 
434 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 27 augusti 1948, § 4. VF:s arkiv, vol. AI:27. 
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Fanns det ändå inga varor att köpa var det lika bra att överskottet från arbetet 
stannade hos företagarna och förvandlades till profit, menade följaktligen VF:s 
ordförande. 

Hur som helst var det uppenbart för VF:s ledning att den stora efterfrågan 
på arbetskraft hade stärkt arbetarsidans maktposition. Inför de stundande av-
talsförhandlingarna hösten 1950 såg arbetsgivarnas förening särskilt dystert på 
den egna förhandlingspositionen. SAP-regeringens ekonomiska stabiliserings-
politik, förd sedan 1947 års kris, framställdes inom arbetarrörelsen vid den här 
tidpunkten som mycket framgångsrik, varför någon ny avtalsprolongation inte 
var aktuell.435 Den sedan 1949 nytillträdde verkställande direktören, Gösta Gö-
ransson, underströk inför överstyrelsen att situationen på arbetsmarknaden ald-
rig hade ”varit så dålig som nu”, och hävdade vidare att vissa företag led ”så-
dan brist på arbetskraft, att det förmodligen icke skulle löna sig att längre driva 
verksamheten”. von Kantzow fyllde i: 

 
Industrien saknade f.n. 30 – 50000 arbetare, och det enda som kunde för-
bättra situationen vore import av ett stort antal utlänningar. Arbetsgivarna 
hade aldrig varit så svaga inför en avtalsuppgörelse som nu.436 

  
Den stora, otillfredsställda efterfrågan på arbetskraft relaterades explicit till de 
kommande avtalsförhandlingarna. Den för många arbetsgivare svåra arbets-
marknadssituationen diskuterades också med finansminister Per-Edvin Sköld 
vid ett sammanträde där representanter från bland annat även Metall deltog. 
”Det enda medel att avhjälpa arbetskraftsbristen, som hade kunnat föreslås, 
hade varit import av arbetare”, rapporterade Göransson efter sammanträdet. De 
deltagande fackliga representanterna ”hade icke förefallit ha några invändning-
ar att göra häremot”, men med den viktiga begränsningen att fackförbundens 
positiva inställning bara ”gällde yrkesarbetare”, berättade Göransson vidare. 
Inget verkar alltså ha sagts om inhemska alternativ till rekrytering utomlands 
den här gången heller. VF:s verkställande direktör betonade likväl i anslutning 
till det önskvärda alternativet 
 

att det vore lönlöst att försöka få till stånd en arbetskraftsimport, därest icke 
Metallindustriarbetareförbundet vore införstått härmed. Geijer hade i hög 
grad regeringens öra.437 

 

––––––––– 
435 Ekdahl, Mot en tredje väg, 2001, s 285. Om de prolongerade avtalen 1948 och 1949, se även kap. 1 

i denna avhandling. 
436 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 25 augusti 1950, § 4; se även den 25 maj 1950, § 6; 

den 17 mars 1950, § 13. VF:s arkiv, vol. AI:29. Jfr även Lundqvist, Arbetsgivarpolitik under full sys-
selsättning, 2000, s 36f. 

437 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 25 augusti 1950, § 4; se även den 25 maj 1950, § 6; 
den 22 oktober 1948, § 5. VF:s arkiv, vol. AI:29, 27. 
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Göransson var alltså väl införstådd med de förändrade maktförhållandena i den 
frambrytande välfärdskapitalismen. För att erhålla arbetskraft gällde det att fin-
na samverkanslösningar och komprommisser med arbetarsidan. 

Flera av VF-ledningens ledamöter ansåg också att det framförallt var just 
yrkesarbetare som saknades. von Kantzow vidhöll inte desto mindre fortfaran-
de sin ståndpunkt, att 

 
det svåraste vore att få arbetare för tungt och smutsigt arbete. Resultatet av 
Arbetsmarknadsstyrelsens inställning bleve, att den svenska industrien fyll-
de sitt behov av yrkesarbetare med utlänningar, medan svenskarna finge 
taga de dåliga arbetena. Det vore bättre om man finge taga in utlänningar 
och lära upp dem till tempoarbete.438 

 
I vilket fall som helst hade VF att anpassa sig efter Metalls ståndpunkter och 
arbetsmarknadsorganens riktlinjer. Att rekrytera tempoarbetare utomlands för 
att förbehålla svenskar yrkesarbetet var inte aktuellt. Detta motsatte sig Metall 
som hade AMS i ryggen. 

Under våren 1950 rapporterade Arne Geijer på ett liknande sätt inför Me-
talls överstyrelse om det rådande arbetsmarknadsläget. Ur ett närmast motsatt 
perspektiv bedömdes arbetstillgången som ”mer än god”. Samtidigt tillstods att 
vissa för den svenska samhällsekonomin mycket viktiga exportföretag hade 
stora problem med att rekrytera tillräckligt med arbetskraft.439 Rekryteringen på 
kontinenten tog ny fart, och under åren 1949–1951 förhandlade förbundet med 
AMS och berörda företag vid ett stort antal tillfällen. Den goda arbetstillgången 
samt den av regeringen uttalade satsningen på exportindustrin var Metalls ut-
gångspunkter för dessa förhandlingar. En analys av några av dessa överlägg-
ningar kan ringa in Metalls förhållningssätt till den återupptagna arbetskraftsre-
kryteringen. Därmed öppnas också möjligheten att diskutera eventuell föränd-
ring och kontinuitet i Metalls invandringspolitik, i jämförelse med inställningen 
till 1947 års avtal och de inomnordiska migrationerna. 

ASEA var ett av de stora, exportinriktade företag som ville fortsätta och ut-
öka rekryteringen utomlands. Vid ett sammanträde 1949 mellan dess företags-
ledning och representanter från AMS och Metall förklarades att ASEA hem-
ställde om att ”cirka 200 yrkesarbetare finge importeras från andra länder”. 
Metalls representanter meddelade dock att de var ”ytterst betänksamma mot 
fortsatt import av utländsk arbetskraft”, men att de skulle kunna ”biträda viss 
ytterligare import av utländsk arbetskraft under vissa förutsättningar”: 
 

Dessa förutsättningar innebära, att den arbetskraft, som importeras, anställas 
för viss tid, att uppehålls- och arbetstillstånd skall indragas, därest konjunk-

––––––––– 
438 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 25 augusti 1950, § 4. VF:s arkiv, vol. AI:29. 
439 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 19 maj 1950, § 5. Metalls arkiv, vol. AII:10. 
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turerna skulle försämras och att Arbetsmarknadsstyrelsen skall medverka 
till att den nya arbetskraften organiseras, på samma sätt som med de itali-
enska, som anlände hit för 2 år sedan.440 

 
Metall accepterade rekryteringen, men bara under mycket bestämda förutsätt-
ningar. Organiseringstvånget, som hade varit en viktig del av 1947 års avtal, 
vidhölls. Vidare kan de uttalade förutsättningarna inte tolkas på annat sätt än att 
den svenska arbetsmarknaden även fortsättningsvis skulle förbehållas svensk 
arbetskraft i händelse av vikande konjunktur. 

SAAB i Linköping var ett annat företag som Metall förhandlade med under 
sommaren 1950 angående rekrytering utomlands. Företaget önskade rekrytera 
ett hundratal italienska yrkesarbetare för två års anställning. Erik Collin och 
Lennart Eckerström, som förhandlade å Metalls vägnar, sade sig ”icke benäg-
na” att tillstyrka arbetstillstånd ”för så pass lång tid”, men de kunde även i det 
fallet tänka sig det under vissa förutsättningar. Om däremot 

 
arbetslöshet skulle uppstå bland svenska arbetare, vilka ha möjlighet att pla-
ceras vid SAAB i Linköping, arbetsledningen skulle förbinda sig att hem-
sända den italienska arbetskraften efter ett år.441 

 
Ännu 1950 laborerade alltså Metall med idéer om ett gästarbetarsystem. Till-
styrkandena ställdes under förutsättning att de invandrade arbetarna skulle åter-
vända till sina respektive hemländer i händelse av sämre arbetstillgång. Speci-
ellt tydligt var detta krav när det gällde kategorin italiensk arbetskraft. 

Att Metall tillstyrkte ASEA:s rekryteringsplaner bör också tolkas i anknyt-
ning till justeringar av det ovan omtalade låga löneläget vid företaget. Under 
våren 1949 förhandlade den fackliga organisationen direkt med ASEA:s led-
ning, och enligt Geijer var resultatet av dessa överläggningar i alla fall ”hygg-
ligt”.442 Sådana förhandlingar hade också förts i samband med 1947 års rekryte-
ring, eftersom Metall till en början då motsatte sig tilldelning till ASEA med 
hänsyn till företagets lönenivå. VF var då skarpt kritisk. Om ASEA gick med 
på löneförhöjningar för att få del av den utländska arbetskraften skulle ”ett 

––––––––– 
440 ”Rapport. Ang. ASEA – begäran om utländsk arbetskraft”, den 16 maj 1949. Metalls arkiv, 

vol. AIII:100. (Min kursivering.) 
441 ”Rapport. Ang. överläggningar med Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen”, den 1 juni 1950. Metalls ar-

kiv, vol. AIII:103.  
442 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 30 maj 1949, § 5; se även ”Rapport. Ang. Sveriges 

Verkstadsförening. ASEA, verkstäderna i Västerås, Ludvika och Stockholm”, den 3 februari 1949. 
Ett ytterligare liknande exempel där lönenivå och rekrytering av utländsk arbetskraft tydligt länkades 
samma rör Bilverkstädernas Arbetsgivareförbunds hemställan hos AMS om att få ”införa” 250 tyska 
bilarbetare. Metall tillstyrkte 90 bilarbetare, med motiveringen att förbundet ”icke anse det vara rim-
ligt, att duglig svensk arbetskraft som arbetat ett flertal år i yrket [och slutat] på grund av låg lön skall 
behöva ersättas av utländsk arbetskraft”. Se ”Rapport. Ang. import av utländsk arbetskraft till bil-
verkstäderna”, den 16 januari 1952. Metalls arkiv, vol. AII:10, AIII:99, 108. 
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mycket betydande skadestånd” krävas av företaget, deklarerade Styrman inför 
VF:s överstyrelse.443 Som jag visade i början av det här kapitlet eftersträvade 
VF enhetlig löne- och personalpolitik för att begränsa konkurrensen om arbets-
kraften. Men att direkta överläggningar mellan Metall och enskilda företag fak-
tiskt förekom visar att förbundet lyckades slå in en kil i denna eftersträvade en-
hetlighet. Detta ledde i förlängningen, som sagt, till att arbetsgivarna kom att 
eftersträva centraliserade löneförhandlingar mellan LO och SAF, vilket seder-
mera blev en grundstomme i den svenska arbetsmarknadsmodellen från och 
med 1950-talets mitt. 

Sommaren 1950 förhandlade ASEA, Metall och AMS på nytt. Denna gång 
ville ASEA:s ledning få tillstånd att rekrytera 200 danskar, 200 italienare och 
50–75 västtyskar till fabrikerna i Västerås och Ludvika. Dessutom sade sig fö-
retagsledningen vara beredd att ta emot 25–30 ungdomar från Schleswig-
Holstein från en kvot som skulle överföras till Sverige för yrkesutbildning (se 
kapitel 9). Ledningen underströk att ASEA var ett exportföretag och att ”det ur 
landets ekonomiska synpunkter” – allmänintresset – var ”nödvändigt” att före-
taget tillfördes den arbetskraft det behövde för att klara sina leveranser. Metall 
tillstyrkte, men som vanligt bara under bestämda förutsättningar. Alla rekryte-
rade arbetare 

 
skulle förbinda sig att ingå i arbetarnas organisation och att fackförenings-
kontingenten indrives genom företagets intressekontor. Vidare framhölls be-
träffande den tyska arbetskraften att vi utgingo ifrån, att den icke fick ha nå-
gon politisk belastning och att den utländska arbetskraften icke skulle givas 
någon förmånsställning i förhållande till den svenska. 

 
Alla dessa krav gick ASEA:s ledning med på, inklusive att den skulle se till att 
invandrarna var organiserade. Metalls representant poängterade emellertid än 
en gång att företagets svårigheter ”att få svensk arbetskraft” till viss del berod-
de på rådande löneläge. Arbetsgivarparten fick därför även förklara sig villig 
att återigen diskutera lönefrågorna.444 

De följande förhandlingarna är belysande, eftersom de på nytt tydligt visar 
hur rekryteringen av utländsk arbetskraft av Metall kopplades samman med fö-
retagens löne- och personalpolitik. Förhandlingarna är också förtydligande när 
det gäller de ofta framförda klagomålen från svenskar om att företagsledning-
arna favoriserade de invandrade arbetarna. I dessa överläggningar klargjordes 
lönedifferensen. 

Under diskussionen framkom att nyanställda arbetare i regel erhöll en tidlön 
på 1.60 kronor i timmen under de två första anställningsmånaderna, innan de 

––––––––– 
443 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 13 maj 1947, § 13. VF:s arkiv, vol. AI:26. 
444 ”Rapport. Ang. fråga om utländsk arbetskraft till Asea, Västerås”, den 15 juni 1950. Metalls arkiv, 

vol. AIII:103. 
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övergick till ackordsarbete. Denna ingångslön ansåg de fackliga representan-
terna generellt vara alltför låg och en avgörande orsak till att företaget hade 
problem med att rekrytera svensk arbetskraft. Representanter från de berörda 
verkstadsklubbarna ansåg däremot att ”den utländska arbetskraften i olika av-
seenden var gynnad”. De italienska arbetarna sades vara garanterade en lön på 
2 kronor i timmen, det vill säga 40 öre högre än övriga arbetares ingångslön. 
Därtill framhölls att italienarna erhöll ett engångsbelopp på 415 kronor efter två 
års anställning. Därutöver påpekades att den italienska arbetskraften var gyn-
nad på bostadsmarknaden, då den hade ”mycket lätt att få bostäder i hus, som 
uppföras av företaget, trots att det från svenska arbetare råder stor efterfrågan 
på lägenheter”.445 Dessa överläggningar ger alltså ytterligare belägg för att Me-
tall såg den positiva särbehandlingen av den utländska arbetskraften som ett re-
ellt problem. 

Ett besvärande problem för många arbetsgivare som lade ner stora resurser 
på att rekrytera arbetskraft i andra länder var de nyanländas rörlighet. Det var 
kostsamt att rekrytera utomlands och om arbetaren valde att flytta vidare snart 
efter ankomsten förlorade företaget insatsen. Enligt en uppgift som framkom i 
VF:s diskussioner låg rekryteringskostnaden för en italiensk arbetare runt 
1 000–1 200 kronor. ASEA önskade därför att VF skulle ”rekommendera med-
lemmarna” att ”vidkännas sin andel i de rekryteringskostnader” företaget hade 
vad gällde rekryterade arbetare som slutade vid ASEA för att ta anställning hos 
annan arbetsgivare. Överstyrelsens ledamöter verkade vara överens om att 
framställningen ”i sak” var riktig, men att det var en alltför ”invecklad procedur 
att fördela rekryteringskostnaderna”. Den enda lösning överstyrelsen kunde 
tänka sig var att staten återigen tog ett större ansvar för rekryteringen utom-
lands, såsom den gjorde i samband med 1947 års arbetskraftsavtal.446 Den bo-
nus på 415 kronor som ASEA delade ut till italienarna efter två års anställning 
skall ses i anknytning till denna problematik. En dryg månadslön väntade som 
belöning för de italienare som stannade. Metall betraktade dock dylika arran-
gemang som otillbörligt gynnande av den utländska arbetskraften. Medan VF 
använde sina resurser för att hålla tillbaka företagens överbudskonkurrens vad 
gällde svenska arbetare, försökte Metall se till att företagsledningarna inte favo-
riserade och knöt de invandrade arbetarna närmare sina intressen. 

Problematiken med ”överrörliga” invandrare var dock minst sagt paradoxal. 
I de diskussioner där invandrare och gifta svenska kvinnor ställdes mot var-
andra som alternativa ”arbetskraftsreserver” föredrog ju arbetsgivarna ensam-
stående invandrare just på grund av deras påstådda större rörlighet.447 Bakom 
denna retorik dolde sig alltså förmodligen starka och sega föreställningar om 
industriarbetet som en manlig domän, som i realiteten var lika avgörande för 
––––––––– 
445 ”Rapport. Ang. ASEA, Västerås, Ludvika, Stockholm”, den 14 augusti 1950. Metalls arkiv, vol. 

AIII:103. 
446 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 15 maj 1950, § 11. VF:s arkiv, vol. AI:29. 
447 Kyle, Gästarbeterska i manssamhället, 1979, s 206, 208, 212, 230. 
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arbetsgivarnas val (och arbetarrörelsens acceptans) som rörlighetsargumentet. I 
en annan studie som jag har genomfört kring Svenska Fläktfabriken i Växjö 
och dess arbetskraftsrekrytering i Jugoslavien visas likaså att arbetsgivarna 
långt ifrån alltid föredrog ensamstående invandrare. Den företagsledningen vil-
le tvärtom rekrytera män med familjer, eftersom dessa antogs ha en mycket läg-
re grad av rörlighet i Sverige än ensamstående invandrare.448 Det var således en 
rörelsebenägenhet under vissa premisser som efterfrågades. De invandrade ar-
betarna skulle fort kunna sättas in i produktionen där de var efterfrågade, men 
sedan skulle deras migrationslusta helst avta snabbt. 

Våren 1951 ansökte ASEA på nytt hos AMS om att få ”överföra ytterligare 
ett antal utländska arbetare”, 200 till Västerås och 100 till Ludvika. Det rörde 
sig om både yrkesarbetare och ”olärd arbetskraft”. Erik Collin från Metall möt-
te i förhandlingarna ASEA:s önskemål ungefär halvvägs, när han tillstyrkte att 
”100 yrkesarbetare skulle få överföras till Västerås och 25 yrkesarbetare till 
Ludvika”.449 Metalls förhandlingsombud var alltså fortsatt skeptisk till att aktivt 
rekrytera utländsk arbetskraft utan yrkesarbetarbakgrund. 

Än en gång kunde Metall också använda ASEA:s stora efterfrågan på ar-
betskraft för att få arbetsgivaren till förhandlingsbordet: 

 
Då förhållandena på vissa arbetsplatser icke äro tillfredsställande, över-
enskommo vi därjämte om att på de verkstäder, där verkstadsklubbarna öns-
kade uppta överläggningar om arbetsförhållandena, skulle så ske […]450 

 
Metalls tillstyrkanden villkorades, och ofta handlade villkoren om att förhål-
landena skulle förbättras för företagens redan anställda arbetare. I och med des-
sa förbättringar skulle svenskar söka sig till arbetsplatserna i önskvärt antal och 
invandringen skulle kunna hållas nere, förmodade de fackliga företrädarna. 

De stora Göteborgsvarvens efterfrågan på arbetskraft ledde likaså till flera 
förhandlingar. I oktober 1950 sammanträdde Collin med representanter från de 
lokala Metallorganisationerna i Göteborg. Varken berörda verkstadsklubbar el-
ler avdelningsledningen var benägna att tillstyrka någon rekrytering. Ett argu-
ment var att företagsledningarna ”icke behandlade den svenska arbetskraften på 
ett sådant sätt, att den stannade kvar vid företagen”. Ett annat argument var – 
precis som i fallet med ASEA – att lönerna ansågs vara för låga, och slutligen 
anfördes bostadsbristen.451 Det var dock ”den svenska arbetskraftens” förhål-
landen som lyftes, inte de fackliga medlemmarnas över huvud taget. Detta åter-
kommer jag till. 
––––––––– 
448 Svanberg, Minnen av migrationen, 2005, kap. 4. 
449 ”Rapport. Ang. ASEA, Västerås”, den 15 maj 1951. Metalls arkiv, vol. AIII:106. 
450 ”Rapport. Ang. ASEA, Västerås”, den 15 maj 1951. Metalls arkiv, vol. AIII:106. 
451 ”Rapport. Ang. sammanträde i Göteborg rörande överföring av utländsk arbetskraft”, den 12 okto-

ber 1950, (min kursivering); se även ”Rapport. Ang. utländsk arbetskraft till varven i Göteborg”, den 
30 november 1950. Metalls arkiv, vol. AIII:104. 
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Götaverkens ansökan, som vid sidan av ett tiotal schweizare rörde 30–35 
tyska yrkesarbetare, visar också att Metalls motstånd kunde ha sin grund i vald 
nationalitetskategori. I det här fallet var det främst kategorin tysk som ifrågasat-
tes av Metall: 

 
I anslutning till frågan om import av tysk arbetskraft ifrågasatte vi från för-
bundets sida, om det icke vore möjligt att istället erhålla arbetskraft från an-
nat land, exempelvis Schweiz, för att undgå möjligheterna att få hit till Sve-
rige arbetare, som tidigare varit nazister.452 

 
Under andra halvan av 1940-talet associerades nazismen helt igenom med 
Tyskland. Ideologin ansågs vara sprungen ur tysk botten med grund i en speci-
fik tysk kultursfär. Nazismens sensmoral, hävdar historiken Johan Östling, in-
nebar i Sverige ett avståndstagande, en vaksamhet och ett allmänt distanshål-
lande från allehanda tyska fenomen.453 Ännu 1950 var den direkta samman-
kopplingen mellan Tyskland och nationalsocialismen levande inom den svens-
ka arbetarrörelsen. 

Olika nationalitetskategorier sammankopplades av Metall i generaliserande 
termer med specifika problem, både av förbundet och på lokal nivå. Invandrar-
na kategoriserades och delades in i avskiljbara grupper. Jag har tidigare visat att 
”balterna” efter andra världskriget pekades ut som speciellt svårorganiserade av 
flera avdelningar, att de finska arbetskraftsinvandrarna stämplades med samma 
stereotypa drag åren kring 1950, att danskar målades ut som sämre arbetare i 
relation till de bättre finländarna, och i citatet ovan är det alltså kategorin tysk 
som av förbundsledningen kopplades samman med nazismen. Etniska kategori-
seringar skapades, omskapades och omdefinierades med tiden aktivt i de fack-
liga diskussionerna mellan nivåerna inom organisationen. ”De andra” definie-
rades i relation till den föreställda, etniskt svenska arbetarklassgemenskapen 
som de fackliga organisationerna ansågs vila på. Gemenskapen framställdes så-
ledes implicit som normativ, en gemenskap som utgick från total uppslutning 
kring arbetarkulturens normer och socialdemokratisk ideologi. 

Den accelererande arbetskraftsinvandringen diskuterades allmänt i Metalls 
överstyrelse i november 1950. I sin genomgång av förbundets verksamhet se-
dan det senaste sammanträdet upplyste Geijer om att invandringsfrågorna tog 
allt mera tid i anspråk. Den utländska arbetskraften var ”ett bekymmer”, mena-
de Geijer: 

 
Vi inta en ganska restriktiv hållning, men det har icke funnits möjligheter att 
helt och hållet hålla tillbaka importen av utländsk arbetskraft. Vi ha dock 

––––––––– 
452 ”Rapport. Ang. överläggningar med Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen”, den 1 juni 1950. Metalls ar-
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försökt arrangera så att vissa industrier, som äro viktiga ur exportsynpunkt, 
få tillskott av yrkeskunnigt folk.454 

 
Förbundet var restriktivt och ambitionen var att hålla nere antalet arbets-
kraftsinvandrare, speciellt vad gällde så kallade okvalificerade arbetare. Detta 
var en konkurrensbegränsande strategi som syftade till kontroll över köpmark-
naden. Antalet arbetare med hög utbytbarhet skulle hållas tillbaka för att inte 
förbundets nyvunna förhandlingsposition skulle undermineras. Liksom VF för-
sökte hålla tillbaka medlemsföretagens inbördes konkurrens om arbetskraften, 
eftersträvade Metall en återhållen storlek på den sammantagna arbetskraftsstyr-
kan i landet.455 Upprätthållen efterfrågan på arbetskraft stärkte arbetarsidans 
förhandlingsposition och försvagade arbetsgivarsidans.  

Samtidigt började dock Metalls krav, som tidigare riktades mot arbetsmark-
nadsmyndigheterna, om att helt stoppa rekryteringen utomlands tonas ned. In-
vandringen blev en allt mera accepterad del av den aktiva arbetsmarknadspoli-
tiken. SAP och den socialdemokratiska fackföreningsrörelsen var också över-
rens om att invandringen främst skulle styras till exportindustrin.456 Inom Me-
tall blev kopplingen mellan ökad export, nationell ekonomisk tillväxt och väl-
färdsreformer allt tydligare. Ur det perspektivet var invandring nödvändig, om 
än i återhållen skala. När Metall till exempel tillstyrkte ASEA:s rekryterings-
planer framhöll förbundet bestämt att det enskilda tillstyrkandet inte fick tas till 
intäkt för rekrytering till andra företag: ”Att vi godkänna import av arbetskraft 
till ASEA måste ses i samband med [företagets] speciella produktionspro-
gram”,457 det vill säga exportinriktningen. 

––––––––– 

När det gäller exportindustrin hade fackföreningsrörelsen emellertid när-
mast målat in sig ett hörn. Det stora handelavtalet med Sovjet som ingicks för 
att motverka den förväntade efterkrigsdepressionen hade rivit upp en massiv 
opinion, framförallt ledd av PHM-bastionen Herbert Tingsten på Dagens Nyhe-
ter. Fackföreningsrörelsen gick i försvarsställning för regeringens handelspoli-
tik, men när konjunkturen snabbt vände uppåt blev Ryssavtalet en belastning. 
ASEA var ett av de företag som skulle svara för leveranser till Sovjet, och för 
utvidgad produktion krävdes mer arbetskraft. I det här läget kunde, som Arne 
Järtelius uttrycker det, ”facket av politiska skäl inte säga nej till Asea:s begäran 
med hänsyn till det redan alltför känsliga ryssavtalet”.458 

454 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 2 november 1950, § 5. Metalls arkiv, vol. AII:10. 
455 Jfr Åmark, Facklig makt och fackligt medlemskap, 1986, s 20–33, samt diskussion i kap. 2 i denna 

avhandling. 
456 Se t.ex. prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 26 november 1948, § 7. Metalls arkiv, vol. 

AII:10. 
457 ”Rapport. Ang. ASEA – begäran om utländsk arbetskraft”, den 16 maj 1949. Metalls arkiv, 

vol. AIII:100. 
458 Järtelius, Drömmen om Sverige, 1987, s 47. 
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Kopplingen mellan tillväxt och välfärd blev likväl allt tydligare inom Me-
tall, vilket skall ses som en lika viktig anledning till att exportindustrin premie-
rades som de politiska skälen. I förbundets överstyrelse uttrycktes detta sam-
band kanske allra tydligast av Emanuel Råberg: 

 
Det är emellertid så, att man i vissa avseenden inte kan vara entusiasmerad 
av denna arbetskraftsimport, och vi i Västerås ha inte bara goda erfarenheter 
av utlänningar. Industrierna investera ju emellertid icke bara för investering-
arnas egen skull, utan i de flesta fall sker utbyggnaden av industrin med tan-
ke på att vi skola kunna försörja oss på ett drägligt sätt. Vi måste i detta 
sammanhang också räkna med att de arbetsföra åldrarna inom vårt land en 
tid framåt sjunka i proportion till hela antalet samhällsmedborgare, och då vi 
även måste sörja för att de gamla, som icke kunna arbeta själva […] måste 
investeringarna ske i industrin för att produktionsapparaten skall kunna an-
passas efter föreliggande behov. Därav följer givetvis också behov av utökat 
arbetarantal. Då vi icke kunna rekrytera industrin med svensk arbetskraft 
följer sålunda, att vi måste vara med om att i viss utsträckning utländsk ar-
betskraft införes till Sverige.459 

 
För att landet skulle kunna sörja för en åldrande befolkning krävdes ung, in-
vandrad arbetskraft, deklarerade Råberg. Mycket tydligare än så kan knappast 
sambandet mellan invandring och arbetarklassens välfärd ha uttryckts. Skillna-
den är radikal i jämförelse ståndpunkten som framfördes inom Metall ungefär 
samtidigt, att industrins utbyggnad inte skulle få vara mer omfattande än vad 
utbudet av inhemsk arbetskraft tillät. På tvärs emot en sådan argumentering 
menade Råberg alltså att näringslivet måste få expandera för att välfärden skul-
le kunna tryggas. Utan tvekan var det denna argumentationslinje som blev den 
starkaste inom Metall med tiden, vilket uppslutningen kring Rhen-Meidner 
modellen och den solidariska lönepolitiken var ett tydligt uttryck för. 

Det är än en gång också tydligt att ledamöterna inom Metalls ledning inte 
såg de inhemska ”arbetskraftsreserverna” som några reella alternativ till in-
vandring. När Råberg säger att ”vi icke kunna rekrytera industrin med svensk 
arbetskraft” syftar han uppenbarligen bara på svenska män. Att järn- och me-
tallarbete räknades som manliga arbetsdomäner var underförstått och taget för 
givet. Att öka den kvinnliga förvärvsarbetarfrekvensen för att rädda välfärdens 
finansiering var en argumentationslinje som än så länge hörde framtiden till. 

  

––––––––– 
459 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 2 november 1950, § 5. Metalls arkiv, vol. AII:10. 
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Tillfällig konjunkturavmattning 1952 
Under 1952 mattades den heta efterkrigskonjunkturen, i alla fall tillfälligt. Ny-
anställningarna upphörde. Driftsinskränkningar, permitteringar och i vissa fall 
avskedanden följde. I slutet av sommaren hade drygt 1 000 arbetare permitte-
rats vid 31 av VF:s medlemsföretag. I mitten av oktober var siffran uppe i un-
gefär 2 000 arbetare vid ett sextiotal medlemsföretag, och en månad senare 
hade den ökat till 3 000 arbetare vid 77 företag.460  

VF:s verkställande direktör, Matts Larsson, relaterade konjunkturavmatt-
ningen till relationen mellan kommunister och socialdemokrater på arbetsplat-
serna. Han meddelade att han samtalat med Arne Geijer i frågan och hävdade 
att även Metalls förbundsordförande var oroad över ”kommunist- och sabota-
gefaran”. Om sin egen uppfattning och om Geijers synpunkter framförde Lars-
son att kommunisterna visserligen 

 
trängts tillbaka, men de funnes fortfarande kvar på arbetsplatserna, även 
mycket viktiga sådana, och särskilt om konjunkturerna svängde kunde 
kommunisterna ställa till mycket ohägn. Geijer föreslog att man vid företag, 
som hade viktig produktion, skulle införa ett byråkratiserat anställningsför-
farande, enligt vilket arbetssökande icke skulle få besked huruvida de blivit 
anställda förrän efter närmare undersökning. Företagsledningen borde under 
tiden taga kontakt med någon pålitlig bland arbetarna.461 

 
Det är omöjligt att veta vad som egentligen är Geijers åsikter i anförandet och 
vad som är VF-direktörens egna synpunkter. Den förre verkställande direktören 
i VF, Gösta Göransson, hade ju tidigare också talat sig varm för ett byråkratise-
rat anställningsförfarande och utvidgad angiveriverksamhet. Men om Geijer 
faktiskt stod bakom förslaget skall det dels tolkas i skenet av kampen mellan 
socialdemokrater och kommunister i fackföreningsrörelsen under det uppblos-
sade kalla kriget, dels i anslutning till den starkare samförståndsandan mellan 
parterna efter 1948. När arbetstillfällena blev färre ville Metalls ordförande att 
socialdemokrater skulle ha förtur till arbetena. Härvid fanns alltså ett samman-
fallande intresse mellan företagsledare och fackföreningsledare, beroende på 
både den nationella och internationella politiska situationen: de politiska sym-
patierna inom arbetskraftsstyrkan skulle avgränsas åt både höger och vänster. 

Med det förändrade arbetsmarknadsläget hårdnade Metalls inställning till 
arbetskraftsinvandringen återigen. Vid ett sammanträde med AMS i november 
1952 begärde förbundet ”att import av utländsk arbetskraft nu skulle helt instäl-

––––––––– 
460 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 25–26 augusti 1952, § 3; den 17 oktober 1952, § 4; 

den 21 november 1952, § 3; se även den 15 maj 1952, § 4. VF:s arkiv, vol. AI:31; ”Rapport Ang. 
sammanträde om arbetsmarknadsläget inom metallindustrin”, 27 november 1952. Metalls arkiv, vol. 
EI:68.  

461 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 15 maj 1952, § 4. VF:s arkiv, vol. AI:31. 
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las”. Vidare ställdes frågan till AMS hur myndigheten ”tänkte sig med utländsk 
arbetskraft, som för närvarande är sysselsatt i Sverige, då det blir fråga om 
permittering eller avskedanden av arbetskraft”.462 

Denna öppna frågeställning går att tolka på två sätt. Den berör huruvida 
Metall inkluderat arbetskraftsinvandrarna som fullvärdiga medlemmar i organi-
sationen eller om de behandlades som en speciell kategori utan fullvärdigt med-
lemskap, trots att de betalade full medlemsavgift. En möjlig tolkning är följakt-
ligen att frågan restes med omsorg om de utländska arbetarna, att de skulle be-
handlas precis på samma sätt som de svenska medlemmarna och att invandrar-
na således var fullvärdigt inkluderade i den fackliga organisationen. När det 
gäller vissa invandrargrupper, i synnerhet italienarna, pekar emellertid mycket 
av den ovanstående genomgången i en annan riktning. Med den vikande kon-
junkturen aktualiserades Metalls syn på (italienska) arbetskraftsinvandrare som 
gästarbetare, som en specifik kategori inom organisationen. Den svenska ar-
betsmarknaden skulle i första hand förbehållas svensk arbetskraft. Likaså tyder 
mycket i min analys på att Metall villkorade arbetskraftsinvandringen utifrån 
redan anställda svenska medlemmars intressen. De redan invandrade medlem-
marna fanns inte med i retoriken. Det var etniska svenskars löne-, arbets- och 
bostadsförhållanden som sattes på agendan med hjälp av invandringsfrågan. 
Jesper Johansson diskuterar en liknande problematik i anslutning till LO:s krav 
på en mer reglerad invandring under 1960-talet. Då underströk LO att samhäl-
lets resurser skulle satsas på de ”som redan befinner sig i landet”. Johansson 
frågar sig om LO med det bara menade etniska svenskar eller verkligen alla 
som befann sig i landet, och han svarar att det breda tolkningsalternativet (det 
vill säga att alla inkluderades, oavsett etnisk bakgrund) vid den tiden var ”det 
mest troliga”.463 Under de första efterkrigsåren var dock Metalls retorik och 
praktik inte inkluderande i samma utsträckning. Det handlade än så länge om 
inkluderande underordning, med betoning på underordning. 

När det gällde migrationens varaktighet var dock AMS:s svar på Metalls 
frågeställning åtminstone ganska tydligt: 

 
[De] utlänningar, som redan beviljats inrese- och arbetstillstånd, skulle ha 
rätt att kvarstanna i landet, om de så önskade, och att denna arbetskraft vid 
permitteringar och avskedanden bör behandlas på samma sätt som den 
svenska arbetskraften […]464 

 

––––––––– 
462 ”Rapport Ang. överläggningar rörande utländsk arbetskraft”, den 12 november 1952. Metalls arkiv, 

vol. AIII:110. 
463 Johansson, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.”, 2008, s 149, se även 253, 266, 

279f. 
464 ”Rapport Ang. överläggningar rörande utländsk arbetskraft”, den 12 november 1952. Metalls arkiv, 

vol. AIII:110. (Min kursivering.) 
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Den tidiga efterkrigstidens arbetskraftsinvandrare var i Sverige för att stanna. 
Men i svaret på frågan om alla kategorier arbetare verkligen var likvärdiga och 
skulle ha samma rättigheter svävade även det statliga arbetsmarknadsorganet 
lite på målet, när ett vagt ”bör” sköts in i skrivelsen. De diskussioner mellan 
arbetsmarknadens parter och statliga myndigheter som har analyserats i detta 
kapitel visar sammantaget att likvärdigheten över de etniska gränserna var nå-
got långt ifrån självklart åren närmast efter andra världskriget. 

 

Sammanfattande diskussion 
Den organiserade arbetskraftsrekryteringen till Sverige efter andra världskriget 
initierades av kapitalets företrädare i nära samverkan med den socialdemokra-
tiska regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna. Metall, som var en av de 
mest berörda arbetarorganisationerna, hade att ta ställning till rekryteringen ut-
ifrån sina fackliga maktresurser. I termer av Rinus Penninx och Judith Roos-
blads generella dilemman handlade således Metalls ställningstagande om ett 
val mellan samverkan och motstånd, med eller emot arbetsgivarparten VF och 
berörda myndigheter. 

Den stora efterfrågan på arbetskraft förändrade maktförhållandena på den 
svenska arbetsmarknaden, både på köpmarknaden och i produktionsprocessen. 
Med företagarnas upplevda brist på arbetskraft och den ökade rörligheten på 
den svenska arbetsmarknaden sattes företagarlojaliteten på prov. En primär 
uppgift för VF:s ledning blev att försöka begränsa medlemsföretagens inbördes 
konkurrens om arbetskraften. Företagsindividuella rekryteringsarrangemang 
och förmåner av olika slag till (de svenska) arbetarna motarbetades intensivt av 
VF; företagsindividuella lösningar ansågs leda till en oangenäm lönespiral upp-
åt. Inom föreningen eftersträvades enhetlighet och utåt uppmanade VF:s led-
ning till bojkott av oorganiserade företag som undergrävde företagarlojaliteten 
och kollektivismen. Rekrytering av arbetskraft i andra länder sågs av VF som 
den snabbaste och mest framkomliga vägen för att utöka den sammantagna ar-
betskraftsstyrkan i landet, och därmed också som ett medel för att dämpa före-
tagens inbördes konkurrens på den nationella köpmarknaden. Således var ar-
betskraftsrekryteringen en företagarstrategi som mycket syftade till att hålla 
tillbaka överbudskonkurrensen och den påföljande löneglidningen. 

Metall motsatte sig till en början arbetskraftsrekrytering i andra länder, men 
fick inget gehör för detta motstånd från vare sig SAP-regeringen, LO eller ar-
betsmarknadsmyndigheterna. Förbundets inflytande var inte tillräckligt stort för 
att kunna förhindra eller stoppa rekryteringarna. Den fackliga organisationen 
verkar i det närmaste ha ställts inför ett redan beslutat faktum. Så långt har Joa-
chim Nelhans följaktligen rätt i sin slutsats, att förbunden inte hade något avgö-
rande inflytande över arbetstillståndsärendena vid den här tidpunkten.  

Den samlade bilden visar ändå att Metalls initiala motstånd tonades ned till 
acceptans i slutet av 1940-talet. Motståndet gav vika för en argumentationslinje 
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där invandring kopplades samman med ökad produktivitet, ekonomisk tillväxt 
och i förlängningen med välfärdsreformer till gagn för medlemmarna. Detta 
blev speciellt tydligt tiden efter det motsättningsfyllda valet 1948 när planhus-
hållningskampen i det svenska samhället var avgjord till borgerlighetens fördel. 
Det fanns alltså sammanfallande intressen kring arbetskraftsinvandringen som 
föranledde kompromisser och samförståndslösningar, vilket var grundläggande 
beståndsdelar i den framväxande svenska arbetsmarknadsmodellen och väl-
färdskapitalismen. Det är till och med sannolikt att de ofta återkommande tre-
partssamtalen – mellan arbete, kapital och stat – kring arbetskraftsinvandringen 
bidrog till den svenska arbetsmarknadsmodellens utveckling och korporativa 
form. Under rådande maktförhållanden i välfärdskapitalismen krävdes samtliga 
tre parters medverkan för att den stora efterfrågan på arbetskraft skulle kunna 
få en godtagbar lösning för berörda parter. 

Metalls inställning till arbetskraftsinvandringen under de första efterkrigs-
åren var alltså vacklande och ambivalent, full av tvetydigheter och motsägelse-
fullheter. Ömsom accepterades arbetskraftsinvandringen som en nödvändighet 
under rådande arbetsmarknadsförhållanden, ömsom försökte förbundet radikalt 
begränsa den utomnordiska rekryteringen eller till och med stoppa den när ar-
betstillgången ansågs mera osäker. För att återknyta till Penninx och Roosblads 
ytterligheter – samverkan eller motstånd – låg alltså Metalls agerande och 
pendlade någonstans mittemellan och var synnerligen konjunkturkänsligt. Med 
de i tid relativt närliggande arbetslöshetskriserna på 1920- och 1930-talen i det 
”historiska bagaget” hade den fackliga rörelsen inga goda erfarenheter av kon-
junkturernas snabba föränderlighet. När BUA påbörjade sitt arbete 1946 och 
när de första statliga rekryteringskampanjerna sjösattes 1947 låg varningarna 
om alltför stor fredsoptimism fortfarande nära till hands och ingen kunde rimli-
gen veta hur länge högkonjunkturen skulle hålla i sig. Likaså begärde Metall att 
den utomnordiska rekryteringen helt skulle inställas i samband med 1952 års 
tillfälliga svacka i konjunkturen. Genom att begränsa invandringen värnade 
Metall den fulla sysselsättningen (för män) i ett längre framtidsperspektiv. 

En grundläggande orsak till Metalls initiala motstånd och fortsatta restrikti-
vitet var att förbundets verklighetsbeskrivning och problemanalys skilde sig 
ifrån arbetsgivarsidans. Förbundsledningen menade i polemik mot VF att ”bris-
ten” på arbetskraft inte generellt berodde på att arbetskraftsstyrkan i landet var 
för liten. Istället försökte Metall gång efter annan föra fram budskapet att det i 
första hand var vissa arbetsplatser med undermålig arbetsmiljö, dåliga lönevill-
kor och usla bostadsförhållanden som hade problem att rekrytera efterfrågat an-
tal arbetare. Om de företag, som menade sig lida brist på arbetskraft, bara be-
drev en mera tilltalande arbets- och lönepolitik skulle bristen försvinna, hävda-
de Metall. Brist på arbetskraft sågs av fackförbundet som något relativt, inte ett 
absolut tillstånd. Men å andra sidan hade Metall, i likhet med VF, en tämligen 
exkluderande syn på vilka kategorier som skulle kunna komma ifråga för att 
fylla ut denna brist. Som en första reaktion på BUA:s planer på att rekrytera ar-
betskraft utomlands lyfte Metalls förbundsledning fram inhemska ”reserver” 
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som alternativ. I realiteten blev det dock snart tyst kring denna argumentations-
linje. Metall slöt upp bakom arbetsgivarnas linje, att invandrade män var att fö-
redra. Invandring ansågs vara det snabbaste och bästa sättet att möta den stora 
efterfrågan på arbetskraft. Det manliga familjeförsörjaridealet vägledde båda 
parter bort från gifta svenska kvinnor som alternativ, det allt högre arbetstem-
pot uteslöt äldre och partiellt arbetsföra samtidigt som stora rationaliseringar 
och tekniska förbättringar för att ersätta arbetskraft tog för lång tid. Med hän-
syn till bostadsbristen kring de rekryterande företagen fanns det vanligtvis ock-
så ett samförstånd kring önskvärdheten att de rekryterade männen skulle vara 
ensamstående. 

Det var främst i anslutning till argumentationslinjen om undermåliga förhål-
landen vid vissa företag som Metall såg till att ha inflytande i rekryteringspro-
cessen. Den stora efterfrågan på arbetskraft innebar att förbundet, och med-
lemmarna på verkstadsgolven, kunde flytta fram sina positioner i relation till 
motparterna. Genom fackföreningsrörelsens inflytande hos de socialdemokra-
tiskt dominerade arbetsmarknadsmyndigheterna gavs Metall möjlighet att yttra 
sig över vilka företag som skulle tilldelas arbetskraft. Detta gällde både de ar-
betare som rekryterades till verkstadsindustrin och järnbruken i och med 1947 
års avtal och genom den fortsatta organiserade, utomnordiska rekryteringen 
åren kring 1950. För de företag, som enligt förbundet inte förde en godtagbar 
löne- och personalpolitik, avstyrktes arbetskraftstillskott från utomnordiska 
länder. Arbetskraftsinvandringen länkades således samman med Metalls kamp 
för högre löner och bättre arbetsförhållanden. Invandringen användes som ett 
förhandlingsvapen gentemot dem som köpte medlemmarnas arbetskraft. Att 
Metall strävade efter att, och i viss mån kunde, rikta, reglera och villkora in-
vandringen innebär ändå att Nelhans forskningsresultat måste nyanseras. Detta 
faktiska inflytande som Metall utövade i rekryteringsprocessen kommer jag att 
studera närmare i kapitel 9. 

Metalls invandringsrestriktivitet skall ses som en konkurrensbegränsande 
strategi. Genom att behålla utbudet av manlig arbetskraft på en nivå som låg 
något under efterfrågan försökte Metall bibehålla sin starka förhandlingsposi-
tion gentemot VF och dess medlemsföretag. I förlängningen låg detta även i 
linje med den solidariska lönepolitiken som utvecklades under 1950-talet. Före-
tag med undermålig arbetsmiljö och dålig lönsamhet skulle slås ut, för att ar-
betskraften skulle kunna föras över till näringslivets mer lönsamma delar, som 
hade råd att betala ordentliga löner. Alltså både påverkade och påverkades ar-
betskraftsinvandringen av styrkeförhållandena mellan arbetsmarknadens parter. 

Fastän samförståndet mellan VF och Metall om nödvändigheten av invand-
ring i sig växte sig allt starkare under slutet av 1940-talet fanns det hela tiden 
divergerande intressen kring invandringens omfattning och villkoren kring re-
kryteringen. Ett ytterligare spörsmål som det till viss del fanns motsatsfyllda in-
tressen kring var de rekryterade arbetarnas yrkesmässiga kvalifikationer. Me-
dan i alla fall en del av VF:s ledning önskade öka rekryteringen utomlands av 
tempoarbetare för att förbehålla yrkesarbetet åt etniska svenskar, förfäktade 
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Metall kravet att enbart yrkesarbetare skulle få rekryteras utanför Norden. På så 
sätt motarbetade Metall denna uppenbara arbetsgivarvilja att etnifiera arbets-
kraften och splittra arbetarklassen efter etniska linjer. Men detta fackliga mot-
stånd skall också tolkas mot bakgrund av den upplevda organiseringsproblema-
tiken och idéerna om den solidariska lönepolitiken. Fackförbundet ville inte 
riskera öar av oorganiserade arbetare inom fabrikerna eller att det utvecklades 
ett ”importerat låglöneproletariat” som motverkade rationaliseringen av indu-
strin. Att kontrollera utbudet av arbetskraft var att kontrollera köpmarknaden, 
en kontroll som i sin tur kunde användas för att omforma det svenska näringsli-
vet efter arbetarrörelsens intressen. 

Till skillnad från den utomnordiska invandringen hade Metall ingen möjlig-
het att kontrollera eller villkora rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden, 
varför denna migration upplevdes som ett problem inom förbundet. I princip 
blev migrationen till Sverige från de nordiska grannländerna fri under 1940-
talet. 1943 undantogs medborgare i de nordiska länderna från kravet på arbets-
tillstånd och 1949 slopades viseringskravet för finländare. Kring 1950 började 
den oreglerade migrationen från Finland till Sverige ta fart, och en stor andel av 
dessa migranter torde ha placerats på underordnade arbetspositioner utan att 
Metall hade några reella möjligheter att motverka tendenser till etnisk arbets-
delning. 

För att förstå Metalls restriktivitet måste, förutom de konkurrensbegränsan-
de skälen, förbundets syn på invandrarna som ”fackliga problem” inbegripas i 
analysen. Dessa problem ansågs härröra både från invandrarnas egna ageranden 
i fråga om den fackliga organiseringen, i arbetsprocessen och ur företagarnas 
favoriserande behandling av dem. Ur de fackliga funktionärernas perspektiv 
var de utpekade problemområdena förvisso högst reella, men de etniska gene-
raliseringarna kring dem skapade och förstärkte också den sociala gränsen mel-
lan å ena sidan ett förment etniskt homogent svenskt arbetarklasskollektiv som 
kunde och rättade sig efter ”spelets regler”, och invandrare å den andra som 
inte anpassade sig. Stereotypa etniska kategorier skapades och omdefinierades 
ideligen i Metalls interna diskussioner mellan nivåerna inom organisationen. 
Ofta framställdes de invandrade arbetarna som en homogen grå massa på både 
förbunds- och avdelningsnivå, men ibland kopplades också olika etniska kate-
gorier ihop med specifika problem; stereotypa problembilder var till exempel 
”balter” och finländare som svårorganiserade, danskar som sämre arbetare och 
italienare som rent allmänt inte ansågs passa in på den svenska arbetsmarkna-
den. Dessa kategoriseringar var lika tydliga på arbetsgivarsidan. När planerna 
på aktiv rekrytering utomlands började dryftas inom VF gav dess verkställande 
direktör till och med uttryck för tydligt rasimpregnerade föreställningar: det 
svenska ”folkmaterialet” skulle inte få tillåtas att blandas upp med sämre ele-
ment genom invandring. 

I linje med det fackliga skillnadsskapandet sorterades invandrarna ut som en 
särskild kategori när det gällde medlemskapet i Metall, en kategori som inte 
hade samma valmöjligheter och kanske inte heller samma (informella) rättighe-
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ter som etniska svenskar. När förbundet villkorade den aktiva rekryteringen i 
utomnordiska länder ställdes, som sagt, krav på facklig organisering, och i 
många fall lyckades den fackliga organisationen få både myndigheter och före-
tagsledningar att stödja organiseringen. 

Från arbetsgivarhåll verkar det efter Verkstadskonflikten 1945 ha börjat 
växa fram ett visst intresse för att de reformistiska, socialdemokratiskt kontrol-
lerade fackförbunden skulle ha hög anslutningsgrad och därmed kontroll över 
arbetarna. Detta intresse växte sig förmodligen ännu starkare i och med utgång-
en av 1948 års riksdagsval. Ett något försvagat SAP behöll makten, men hade 
gett upp de mer långgående idéerna om socialisering av vissa delar av närings-
livet. Detta öppnade i sin tur för en viss samverkan mellan SAP och borgerlig-
heten, och en ännu tydligare avskärmning åt vänster under kalla kriget. Företa-
garna insåg i många fall att Metalls ledning och socialdemokratiskt ledda av-
delningar och klubbar höll sig till ”Saltsjöbadsandans spelregler”. Ett relativt 
starkt förbund som upprätthöll lugnet på arbetsplatserna och motverkade väns-
terradikalernas inflytande var för många företagsledare att föredra framför de 
många ”vilda” konflikter som följde i spåren av den stora efterfrågan på arbets-
kraft. Förutom det faktum att Metall faktiskt hade maktmedel att kräva facklig 
organisering, om företagen skulle tillstyrkas utomnordiskt arbetskraftstillskott, 
bör företagarnas överlag välvilliga inställning till den fackliga organiseringen 
också ses mot bakgrund av mångas uttalade rädsla för kommunistiskt inflytan-
de i Metall. En relativt stark facklig organisation, som hade kontroll över de ar-
betare som den kollektivt representerade i förhandlingarna, var en förutsättning 
för att arbetsmarknadsrelationerna i välfärdskapitalismen skulle fungera. 

Utifrån Penninx och Roosblads andra generella dilemma skulle alltså samt-
liga invandrade arbetare till varje pris inkluderas i organisationen, men som en 
speciell kategori. Att medlemskapet för vissa invandrade medlemskategorier 
faktiskt inte var fullvärdigt märktes när arbetstillgången ibland tillfälligtvis be-
dömdes som mindre god och framtidsutsikterna mörknade. I samband med att 
Metall våren 1948 önskade stoppa den pågående utlandsrekryteringen uttryck-
tes till exempel ett önskemål om att arbetsmarknadsmyndigheterna borde hjäl-
pa de italienska arbetarna att återvända till Italien. Även om fackföreningsrörel-
sen var en aktiv tillskyndare till att samtliga invandrade arbetare skulle ha 
samma formella rättigheter som den infödda arbetskraften, till skillnad från de 
utpräglade gästarbetarsystemen i Västtyskland och Schweiz, betraktade Metalls 
förbundsledning i realiteten ändå italienarna som temporära gästarbetare. Lika-
så ställdes en till synes öppen frågeställning till AMS angående myndigheter-
nas presumtiva behandling av de i landet närvarande arbetskraftsinvandrarna 
när konjunkturen vek 1952. Utifrån min övriga analys bör undertonen i fråge-
ställningen tolkas som att den svenska arbetsmarknaden skulle förbehållas i 
första hand organiserade svenskar, och inte medlemmar i Metall över huvud ta-
get. Detta uttalades explicit i den interna fackliga diskussionen. 

Likaså var det först när svenskar riskerade att behandlas sämre än invandra-
re som likvärdigheten mellan olika medlemskategorier problematiserades: in-
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vandrade arbetare skulle aldrig tillåtas att favoriseras av arbetsgivarna i löne- 
eller bostadshänseende framför svenska arbetare. Så även när det gäller Pen-
ninx och Roosblads andra dilemma måste Metalls agerande bedömas som 
flytande mellan ytterpoolerna exkludering och fullständig inkludering, där be-
greppet inkluderande underordning ligger nära till hands. Någon positiv särbe-
handling, vilket Penninx och Roosblads tredje dilemma handlar om, var således 
inte aktuell under perioden, i alla fall inte på nationell nivå.  

I det här kapitlet har alltså relationen mellan VF och Metall i frågor som 
rörde arbetskraftsinvandringen undersökts på nationell nivå. Besluten, förhand-
lingarna och kompromisserna mellan parterna på denna samhällsnivå påverka-
de förutsättningarna för relationen mellan SSAB och Metallavdelningen på lo-
kal nivå i Olofström, liksom i andra liknande bruks- och industriorter. I mångt 
och mycket sattes ramarna för de lokala parternas handlingsutrymmen av rela-
tionen mellan de nationella parterna. Men det fanns också en ömsesidighet i 
detta förhållande. Kraven på en numerärt utökad arbetskraftsstyrka emanerade 
från VF:s medlemsföretag och de ”problemområden” som diskuterades i Me-
talls förbunds- och överstyrelse härrörde från avdelningarnas och verkstads-
klubbarnas verklighetsbeskrivningar. Det var på lokal nivå som förhandlingar-
na om invandringens omfattning fick betydelse i människors vardag; det var på 
lokal nivå som manliga och kvinnliga arbetare av olika nationaliteter möttes 
och arbetade tillsammans och jämsides i vardagen. För att föreliggande avhand-
ling skall nå upp till målsättningen att analysera den arbetskraftsrelaterade in-
vandringen ur både ett över- och underifrånperspektiv flyttas nu fokus till lokal 
nivå, där de människor som verkligen berördes levde och verkade. Närmast 
skall jag analysera den politiska ekonomin i Olofström, det vill säga en viktig 
del av ramen för de första mötena mellan svenskar och ester som jag sedan 
skall fördjupa mig i. 
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4. DEN POLITISKA EKONOMIN I 

OLOFSTRÖM 

Inledning 
År 1735 övertog den välbärgade borgaren från Stockholm Johan W Petré ett 
tillstånd från Kommerskollegium att uppföra en hammarsmedja i det område 
som så småningom blev Olofström. I köpet ingick sågar, kvarnar, ett litet pap-
persbruk och en mindre finlädersfabrik som redan fanns invid ån där. Tidigare 
försök att få igång någon industriliknande verksamhet i området hade, trots 
merkantilismens skyddande hand, varit misslyckade. All produktion hade varit 
ytterst marginell. Inte desto mindre fanns det naturresurser i området som kun-
de utnyttjas. Det fanns rikligt med skog och i de kringliggande sjöarna och vat-
tendragen fanns det malm. Ännu viktigare var Holjeån, som avvattnar ett stort 
sjösystem som sträcker sig över nordvästra Blekinge och in i nordöstra Skåne. 
De stora höjdskillnaderna i området och strömmens därigenom naturliga fall 
gav goda möjligheter att utvinna kraft som kunde försörja ett järnbruk.465 Olof-
ström växte alltså fram på en slätt kring några vattendrag som omges av höga 
platåer, där de tre åarna Holjeån, Vilshultsån och Snöflebodaån möts. Om-
kringliggande områden var länge skogsbygd.466 

Brukets ekonomiska bärkraft, ägoförhållanden, produktionsinriktning och 
verksamhetens omfattning har varierat under dess långa historia. Mestadels har 
det varit ett järnbruk, fastän produktionen under mer eller mindre långvariga 
perioder även innefattat annat såsom kopparsmide, sågning, pappers- och 

––––––––– 
465 Bakgrunden till industrins utveckling i Olofström beskrivs av Tom Söderberg, Olofströms bruk 

1735–1935. Minnesskrift utgiven av Svenska Stålpressnings AB, Olofström, 1935, se särskilt s 6–17. 
Se även den lokala Metallavdelningens krönikor: Allan Lundin, Metalls avd. 106 Olofström. Minnes-
skrift 1906–1956, 1956, s 11–20; Gustav Andersson, En krönika om 106:an i Olofström 1906-1981, 
1981, s 10ff. 

466 Förslag till generalplan för Olofströms köping, 1955, s 15f; se även Karl Granfors, Gränsland. Hol-
je å och dess flodområde, 1964. 
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brännvinstillverkning samt andra mindre bisysslor. Samtidigt har det bedrivits 
både lantbruk och skogsbruk. Från och med 1870-talet blev bruket emellertid 
allt mer känt för sin pressade plåt. I första hand inriktades tillverkningen mot 
kärl och olika husgeråd av järn- och stålplåt. 1887 byggdes också ett emaljverk 
för dessa produkter, som vid sekelskiftet 1900 gav arbete åt ett hundratal kvin-
nor. Under 1880-talet började bruket också leverera pressade detaljer till Gus-
tav de Lavals separatorer.467 

Fram till 1880-talet var antalet anställda på bruket relativt litet. När de La-
val 1884 knöt verksamheten till Separatorkoncernen fanns där inte fler än ett 
femtiotal arbetare. Men från denna tidpunkt ökade antalet successivt. Vid se-
kelskiftet var ungefär 400 personer anställda. Från och med 1906 hade Separa-
torkoncernen aktiemajoritet i företaget och 1910 övertogs det helt. Vid en bo-
lagsombildning 1887–1888 antogs dessförinnan det nya företagsnamnet Svens-
ka Stålpressnings AB, Olofström.468 

I takt med att antalet anställda på fabriken ökade utvecklades ett brukssam-
hälle. Eller kanske rättare sagt, den gamla bondbyn Holje och bruket en bit väs-
ter därom växte samman till ett brukssamhälle. Bruk och by utvecklades i sym-
bios till samhället Olofström, och i allt högre utsträckning kretsade samhälls-
livet kring fabriksanläggningarna. Olofströms köping bildades 1941, som en 
utbrytning ur Jämshögs kommun. De två delarna, det gamla Holje och bruks-
samhället Olofström, var därefter också en avgränsad administrativ enhet.469 

År 1945 hade SSAB över 1 200 arbetare och tjänstemän anställda. Samti-
digt bodde i Olofströms köping bara drygt 3 200 personer.470 Även om det 
fanns ett stort antal inpendlare i företagets personalstyrka är det ur detta per-
spektiv ändå enkelt att förstå dess dominanta ställning i bygden. Under 1900-
talet har större delen av ortens befolkning, direkt eller indirekt, varit beroende 
av löneutbetalningar från SSAB. 

––––––––– 

Vid sidan av de naturliga ramar som topografin och vattendragen utgjorde 
var det SSAB som i mångt och mycket präglade ortens fysiska miljö. Detta 
gällde både bostadsbestånd och infrastruktur. Historikern Tom Söderberg upp-
ger att företaget vid 1930-talets mitt ägde ”mer än hälften, såväl av tomt- och 

467 Söderberg, Olofströms bruk 1735–1935, 1935, s 88, 129, 106; Johansson, Arbetarrörelsen och tay-
lorismen, 1990, s 104; Bengt Åke Bengtsson, ”Kvinnokraft i ’Emaljen’”, 2006, s 98. 

468 Söderberg, Olofströms bruk 1735–1935, 1935, s 103, 112, 107; Johansson, Arbetarrörelsen och tay-
lorismen, 1990, s 104. 

469 Efter den administrativa nyordningen 1941 gränsade Olofströms köping mot Jämshögs kommun 
både söder-, väster- och österut. I norr angränsade Kyrkhults kommun. Jämshög gränsade i sin tur 
mot Skåne västerut och Kyrkhult mot Småland norrut. 1967 slogs dessa tre områden ihop och bildade 
Olofströms kommun. Det huvudsakliga lokalhistoriska undersökningsområdet i denna avhandling är 
dock Olofströms köping. 

470 Om antalet anställda, se Hane, Kronan på verket, 1985, s 100; för antalet invånare, se SOS, Folk-
räkningen den 31 december 1945. I. Areal och folkmängd inom särskilda förvaltningsområden m.m. 
befolkningsagglomerationer, 1947, tabell 1 s 33. 

 169 



jordbruksjord som av skogsskiften” i Holje byalag.471 I Olofströms generalplan 
från 1952 anges likaså att ”bruket” var ”den största markägaren inom köping-
en”. Medan samhället ägde några mindre områden kring byns centrum och någ-
ra enskilda bönder ägde jordområden i köpingens östra delar dominerade SSAB 
ägoförhållandena i de västra delarna totalt. I markhänseende var det näst intill 
SSAB som ägde Olofströms köping vid andra världskrigets slut.472  

Den fysiska miljön påverkades därtill av järnvägens framdragning. När en 
bredspårig järnvägslinje, från Sölvesborg genom Olofström till Älmhult, öpp-
nades 1901 förlades stationen i anslutning till industriområdet, med ett stick-
spår in till fabriken.473 Bruket låg väster om järnvägen och på den sidan låg ock-
så flertalet företagsägda bostäder. Fram till slutet av 1920-talet var området på 
den andra sidan, mellan järnvägen och platsen där åarna flyter samman, så gott 
som obebyggt. Detta var framförallt jordbruksland. Men från och med 1930-
talet tog samhällsutbyggnaden ordentlig fart. Av de bostadshus som fanns i 
Olofström i början av 1950-talet var över 40 procent byggda sedan 1930-talets 
mitt. Från järnvägen vid fabriksområdet ringlade sig ortens huvudled i väst-
östlig riktning ner mot vad som blev till ett affärs- och administrativt cent-
rum.474 Olofströms köping var 1945 således på samma gång både ett bruksam-
hälle och en bondby med gamla anor och ett nybyggarsamhälle på industrikapi-
talistisk grund mitt inne i en expansionsfas. 

Syftet med detta kapitel är att analysera några delar av detta samhälles poli-
tiska ekonomi.475 Det var ju till denna kontext – ett mindre, utpräglat industri-
samhälle – som hundratals ester kom efter andra världskriget och blev en part i 
relationen mellan svenska arbetare, fackförening och företagsledning. De socia-
la minnen som fackföreningen respektive företagsledningen önskade skapa och 
upprätthålla kring relationen mellan parterna i orten var en del av denna kon-
text. 

Vid sidan av kommunalpolitiken var det genom den fackliga organisationen 
som arbetarnas – och förmedlat till viss del även deras familjers – intressen 

––––––––– 
471 Söderberg, Olofströms bruk 1735–1935, 1935, s 118. 
472 Förslag till generalplan för Olofströms köping, 1955, s 26 (citat), se även karta 5 som utvisar ägo-

förhållanden inom Olofströms köping. 
473 Söderberg, Olofströms bruk 1735–1935, 1935, s 116. 
474 Olofströms köping 10 år, 1951, s 6; Förslag till generalplan för Olofströms köping, 1955, s 25, 17f, 

20. 
475 För ett drygt sekel sedan motiverade socialdemokraten Axel Danielsson studiet av den politiska 

ekonomin: ”Den herrskande klassen har sammanfört och ordnat sina ekonomiska principer till ett sy-
stem och kallat detta system nationalekonomi, ehuru det endast varit ett mer eller mindre fyndigt för-
svar för den ena klassens intressen gentemot den andras störande angrepp… Denna klass eger nu i sin 
politiska ekonomi, såsom nationalekonomin rätteligen bör kallas, ett vetenskapligt säkerhetslås för 
kassakistan, hvilket arbetaren, skolad i hennes tjänst, söker uppbryta.” Citerad efter Johan Lönnroth, 
Politisk ekonomi. Svenska och internationella tanketraditioner, 1989, s 5. Den övergripande tanken 
med begreppet politisk ekonomi är alltså att ett samhälles ekonomiska strukturer inte kan studeras 
utan en analys av de politiska maktförhållandena, och vice versa. Politik och ekonomi skall betraktas 
som två storheter som ömsesidigt påverkar varandra. 
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kunde lyftas fram och stötas gentemot arbetsgivarens intressen i Olofström. På 
så sätt var Metallavdelningen en viktig aktör i samhällslivet. För att förstå de 
svenska arbetarnas reaktioner på att arbetskraftsstyrkan utökades med inflytta-
de ester, eller potentiellt skulle utökas genom aktiv arbetskraftsrekrytering i 
Västtyskland, måste jag analysera migrationerna i anknytning till hur de kunde 
påverka maktrelationen mellan fackförening och företagsledning på just denna 
lokala scen. 

Visserligen var det förmodligen få arbetare kvar på fabriken 1945 som hade 
varit anställda sedan 1900-talets allra första decennium, men däremot torde 
många ha börjat arbeta på företaget i alla fall från 1920-talet och framåt. Förut-
om de svenska, proletariserade migranter som kontinuerligt sökte sig till orten 
från den omgivande landsbygden hade 1940-talets arbetare – det vill säga es-
ternas blivande arbetskamrater – vuxit upp i Olofström och levt sina liv på och 
kring SSAB under 1900-talets första hälft. Det var där och då deras kognitiva 
dispositioner tog form under uppväxtåren, genom föräldrarnas ”objektiva” 
klasspositioner och ”subjektiva” dispositioner, och som senare vidareutveckla-
des i arbetslivets vardag. Särskilt viktig i sammanhanget torde den i tid närlig-
gande Verkstadskonflikten under våren och sommaren 1945 ha varit. På lik-
nande sätt hade den högsta arbetsledningen vid SSAB varit verksam där under 
lång tid före 1945. Direktör Gösta Runnquist kom till Olofström från moderbo-
laget Separator 1915, och den tekniske direktören Karl Granfors anställdes som 
ingenjör 1920.476 Just därför är det av intresse att diskutera hur relationen mel-
lan den lokala Metallavdelningen och SSAB:s ledning utvecklades under 1900-
talets första hälft. Som Lars Ekdahl argumenterar för kan fackligt agerande un-
der senare perioder ofta föras tillbaka till tidigare, reproducerade, erfarenheter 
och traditioner.477 Det samma bör gälla företagsledningars strategier i förhållan-
de till arbetarnas organisationer. Ett antagande i avhandlingen är därför att de 
lokala arbetsmarknadsparternas strategier och handlanden i relation till var-
andra hade sina rötter i tidigare erfarenheter och traditioner samt i traderade be-
rättelser om dessa. Därför måste både relationen mellan företagsledningen och 
fackföreningen i sig under 1900-talets första hälft och existerande berättelser 
om denna relation analyseras. Lika centrala var dock esternas bakgrunder, erfa-
renheter och sociala minnen, vilka diskuteras senare i avhandlingen. 

I kapitlet analyserar jag först ortens näringsliv och befolkningsstruktur samt 
politiska maktförhållanden kring andra världskrigets slut. Därefter studerar jag 
det kommunala politikområde som intresserade företagsledningen mest: bo-
stadspolitiken. Kapitlet avslutas med ett djupare historiskt grepp, när jag disku-
terar hur relationen mellan företagsledningen och fackföreningen utvecklades 
över tid. Jag analyserar i detta sammanhang framförallt hur parterna själva be-

––––––––– 
476 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 184, 256. 
477 Ekdahl, ”En historia om makt?”, 1994, s 382ff. 
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rättade denna historia och därigenom försökte skapa och upprätthålla olika so-
ciala minnen. 

 

Näringsliv och befolkning 
I 1952 års generalplan framhölls att såväl ”skogens som jordbrukets produkter” 
var av ”underordnad betydelse för köpingområdets näringsliv”. Olofström var 
ett industrisamhälle.478 Vid sidan av den helt dominerande arbetsgivaren SSAB 
fanns det under 1940- och 1950-talen också ett par andra arbetsplatser inom 
den industriella sektorn som var betydelsefulla. Sagerts textilindustri etablera-
des 1947 och blev snabbt en viktig arbetsgivare för ortens kvinnor; 1949 var 95 
sömmerskor anställda. Därtill fanns det några små verkstadsindustrier som till-
sammans anställde ett femtiotal personer.479 Sjögrens skyddsvante, som tillver-
kade skyddsutrustning åt SSAB, hade från och med 1948 därutöver en fabriks-
lokal i Jämshög (5 kilometer utanför Olofström) med ungefär 50 anställda.480 

Olofström var decennierna kring andra världskriget inne i en kraftig befolk-
ningsmässig expansionsfas, vilken intimt hängde samman med SSAB:s perso-
nalutveckling. År 1940 var mindre än 3 000 personer folkbokförda i den bli-
vande köpingen, 1950 var de nästan 4 000 och ytterligare ett decennium senare 
närmade sig antalet 7 000. Under tjugoårsperioden mer än fördubblades alltså 
invånareantalet. Detta framgår av tabell 2. 

 

––––––––– 
478 Förslag till generalplan för Olofströms köping, 1955, s 16 (citat), 30. 
479 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 27 oktober 1949. 
480 Karlshamns Allehanda, sommaren 1948 (datum oklart). Se klippsamling, Olofströms kommunarkiv, 

vol. ÖI:3. 
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Tabell 2. Antalet invånare i Olofströms köping och antalet anställda vid SSAB, 
1930–1960 

Svenska Stålpressnings AB 
År Invånare Arbetare Tjänstemän Arb. och tjm. 
1930 - 364 66 430 
1935 - 763 96 859 
1940 2 806 1 285 167 1 452 
1945 3 266 1 017 192 1 209 
1950 3 908 1 355 247 1 602 
1955 - 1 731 303 2 034 
1960 6 714 3 060 683 3 743 
 
Källa: SOS, Folkräkningen den 31 december 1940. I. Areal och folkmängd inom 
särskilda förvaltningsområden m.m. befolkningsagglomerationer, 1942, ta-
bell 1 s 35; Folkräkningen den 31 december 1945. I. Areal och folkmängd inom 
särskilda förvaltningsområden m.m. befolkningsagglomerationer, 1947, tabell 1 
s 33; Folkräkningen den 31 december 1950. I. Areal och folkmängd inom särskilda 
förvaltningsområden m.m. tätorter, 1952, tabell 1 s 43; Folkräkningen den 1 no-
vember 1960. I. Folkmängd inom kommuner och församlingar efter kön, ålder, ci-
vilstånd m.m., 1961, tabell 1 s 22; ”Antalet anställda 31/12, arbetare och tjänste-
män”. Volvos arkiv i Olofström, (sign. saknas); Hane, Kronan på verket, 1985, 
s 100. 
Anm: Till och med 1950 ingår i tabellen även alla tjänstemän som var anställda vid 
SSAB:s lantbruk, kraftbolag och tvätteri. 
 
SSAB:s expansion tog ordenlig fart när det 1927 blev underleverantör till Vol-
vo.481 År 1930 var fortfarande bara några hundra arbetare anställda i Olofströms 
verkstäder, men 1940 var antalet nästan 1 300 och tjugo år senare hade antalet 
överstigit 3 000. Vid sidan härom hade företaget också ett relativt stort antal 
arbetare anställda utanför fabriken i Olofström. 1950 var sammantaget 170 ar-
betare anställda inom lantbruket, kraftbolaget och tvätteriet.482 Parallellt med 
det ökande antalet arbetare ökade likaså antalet tjänstemän dramatiskt, från ett 
drygt femtiotal 1930 till nästan 700 tre decennier senare. 

Med SSAB:s utökade personalstyrka förändrades också förutsättningarna 
för det lokala fackliga arbetet. Metallavdelningens medlemsantal sköt i höjden 
och den förvandlades från en liten förening till en stor organisation. År 1930 
hade den bara omkring 350 medlemmar, för att fem år senare ha ökat till drygt 
650 och 1940 till över 1 200 stycken.483 Trots SSAB:s snabba expansion upp-

––––––––– 
481 Hane, Kronan på verket, 1985, s 30. 
482 Hane, Kronan på verket, 1985, s 100. 
483 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 169f. 
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rätthölls alltså en mycket hög facklig organiseringsgrad under åren före de est-
niska arbetarnas ankomst. 

Som framgick inledningsvis var det likaså från och med 1930-talet som det 
egentliga samhället Olofström tog form. Denna explosionsartade tillväxt ställde 
stora krav på kommunledningen. Bostadsbristen var överhängande och plane-
ringsproblemen torde ha varit enorma. Mitt inne i tillväxtperioden var det 
omöjligt att veta hur länge den skulle fortgå eller att bedöma framtidens expan-
sionstempo. 

Folkräkningen 1945 visar den förvärvsarbetande befolkningens fördelning 
över olika näringsgrenar i Olofström. Den officiella statistiken är dock behäftad 
med en del brister. Folkräkningarna har särskilt kritiserats för att de underskat-
tat det kvinnliga arbetet, inte bara obetalt arbete i hemmen utan också det direkt 
inkomstbringande. Speciellt gifta kvinnor i bondehushåll har osynliggjorts i 
statistiken, eftersom de inte räknades som förvärvsarbetande före 1950. I 1945 
års folkräkning krävdes det även att arbetet skulle vara av minst 50 procents 
omfattning för att det skulle räknas som förvärvsarbete, varför många deltids-
arbetande kvinnor definierades bort.484 Inom industrin var det emellertid tämli-
gen ovanligt med deltidsarbeten under den studerade perioden: 1948 utgjorde 
deltidsarbetarna bara en dryg procent av alla anställa inom sektorn. Inom verk-
stadsindustrin torde de ha varit ännu färre, eftersom textil- och beklädnadsindu-
strin drog upp den genomsnittliga siffran.485 Däremot är det troligt att mjölkers-
kor anställda på SSAB:s lantbruk förbisågs i den offentliga statistiken. 

Tabell 3 understryker återigen SSAB:s dominans som arbetsgivare i byg-
den; 57 procent av den inräknade yrkesverksamma delen av befolkningen hade 
sin utkomst genom metallindustrin.486 Därtill kommer att många av de inom ka-
tegorin jordbruk och boskapsskötsel säkert var anställda på det av SSAB ägda 
lantbruket, att flera inom kategorin träindustri arbetade på dess sågverk och att 
de som arbetade vid företagets kraftstation räknades in under kategorin kraft-
verksamhet. 
 

––––––––– 
484 Anita Nyberg, ”Vad är förvärvsarbete?”, 1987, s 54ff. För en vidare diskussion om det kvinnliga 

arbetets underskattning i den officiella statistiken, se Renée Frangeur, Yrkeskvinna eller makens tjä-
narinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige, 1998, kap. 2. 

485 Hirdman, Med kluven tunga, 1998, s 133. 
486 Någon malmbrytning förekom inte i Olofströms köping. Enligt folkräkningen 1945 arbetspendlade 

endast nio personer ut från Olofström, varför som mest endast så många kan ha arbetat exempelvis i 
de närliggande brotten norr om Olofström. 
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Tabell 3. Förvärvsarbetande befolkning i Olofström 1945 (minst halvtid), för-
delat på olika näringsgrenar 
Näringsgren Antal Procent 
Undervisning och vetenskaplig verksamhet 13 1 
Hälso- och sjukvårdspersonal 22 2 
Övrig förvaltningstjänst och fria yrken 22 2 

 
Varuhandel 119 9 
Bank- och försäkringsverksamhet 3 0 
Hotell- och restaurangrörelse 21 2 
Övriga inom handel 6 0 

 
Samfärdsel 58 4 

 
Metallindustri och malmbrytning 791 57 
Jord- och stenindustri 15 1 
Träindustri 57 4 
Livsmedelsindustri 23 2 
Textil- och beklädnadsindustri 16 1 
Läder-, hår- och gummivaruindustri 7 1 
Kemisk-teknisk industri 4 0 
Byggnadsverksamhet 55 4 
Kraft-, belysnings- och vattenverksamhet m.m. 31 2 
Övrig industri 1 0 

 
Jordbruk och boskapsskötsel 88 6 
Skogsbruk 4 0 

 
Husligt arbete och ospecificerad verksamhet 37 3 

 
Totalt 1 393 101 
 
Källa: SOS, Folkräkningen den 31 december 1945. V. Totala räkningen, 1949, ta-
bell 2 s 222f. 
Anm: I den kommunspecifika redovisningen av den förvärvsarbetande befolkning-
en gjordes ingen uppdelning mellan män och kvinnor. 
 
Ortens ensidiga näringsliv avspeglade sig i befolkningsstrukturen. Bland kö-
pingens 3 266 invånare var det manlig övervikt, 52 procent män mot 48 procent 
kvinnor. Bland vuxna över 15 år var tendensen ännu tydligare: 54 procent män 
mot 46 procent kvinnor. I synnerhet var det många fler ogifta män än kvinnor i 
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köpingen: 423 ogifta män (65 procent) mot 224 ogifta kvinnor (35 procent).487 
Detta manliga befolkningsöverskott var en återspegling av SSAB:s efterfrågan 
på arbetskraft och de manligt kodade arbetsuppgifter som i första hand erbjöds 
i Olofström. 

Av köpingens 1 010 kvinnor i ålderskategorin 15–65 år var det, enligt 
SCB:s statistik, omkring 20 procent som förvärvsarbetade. I första hand yngre, 
ogifta kvinnor var ute i arbetslivet, medan det däremot var ovanligare att de gif-
ta kvinnorna arbetade mer än halvtid utanför hemmen (eller i några fall det 
egna jordbruket). Av dem mellan 15 och 65 år var det bara 6 procent som gjor-
de det.488 Sannolikt ökade dock kvinnornas förvärvsarbetarfrekvens något efter 
att Sagerts etablerade sig i orten 1947.  

I tabell 3 märks också ett relativt stort antal anställda inom handelssektorn. I 
takt med SSAB:s och samhällets expansion växte behovet av ett väl fungerande 
affärsliv. Till skillnad från industrin fanns det säkert ett större antal deltidsarbe-
tande kvinnor inom denna sektor.  

Slutligen är det värt att notera den förhållandevis lilla andelen av befolk-
ningen som arbetade inom den agrara sektorn: endast 6 procent. Olofströms 
köping var till ytan liten, 27,15 km², och bestod till stor del av skog. Det fanns 
ingen plats för några stora åkerarealer eller vidsträckta betesfält. Endast i dal-
gångarna kring byn och åarna fanns några självägande bönder. I de angränsan-
de kommunerna, Kyrkhult i norr och Jämshög i söder, såg det annorlunda ut. 
Dessa var till ytan betydligt större och hade till skillnad från Olofström en 
mycket större andel av befolkningen försörjd genom jordbruket och dess binär-
ingar än inom industrin.489 Människor från dessa områden rekryterades emeller-
tid som arbetskraft till SSAB allt eftersom den alltjämt pågående proletarise-
ringen och urbaniseringen av landsbygdens befolkning fortgick. 

Det är inte helt enkelt att utifrån underlaget till tabell 3 analysera befolk-
ningsstrukturen i termer av klasstillhörighet. Men om uppgifterna i tabell 2 tas i 
beaktning är det ändå uppenbart att en kvalificerad majoritet av familjerna i 
Olofström tillhörde arbetarklassen. Det fanns ett litet mellanskikt bestående av 
till exempel lärare, sjukvårdspersonal och tjänstemän. Borgerligheten och små-
borgerligheten verkar främst ha bestått av SSAB:s högsta ledning, några hand-
lare och någon enstaka bondfamilj. I Olofström hade således arbetarpartierna 
goda förutsättningar att vinna den politiska majoriteten. 
––––––––– 
487 SOS, Folkräkningen den 31 december 1945. V. Totala räkningen, 1949, tabell 1 s 56f; Folkräkning-

en den 31 december 1945. I. Areal och folkmängd inom särskilda förvaltningsområden m.m. befolk-
ningsagglomerationer, 1947, tabell 1 s 33. 

488 ”Utredning om generalplan 1949–1950”, (siffrorna är uträknade efter uppgifter i tabell 9, vilka i sin 
tur bygger på 1945 års folkräkning). Olofströms kommunarkiv, vol. FI:1. För en diskussion kring 
hemmafruidealet vid denna tid, se Hirdman, Med kluven tunga, 1998, kap. 1–3. 

489 SOS, Folkräkningen den 31 december 1945. I. Areal och folkmängd inom särskilda förvaltningsom-
råden m.m. befolkningsagglomerationer, 1947, tabell 1 s 33; Folkräkningen den 31 december 1945. 
V. Totala räkningen, 1949, tabell 2 s 222f. Se även Förslag till generalplan för Olofströms köping, 
1955, s 16. 
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Socialdemokrater, fackförening och företagsledare 
I likhet med andra utpräglade industriorter har det socialdemokratiska partiet 
haft en mycket stark ställning i Olofström under efterkrigstiden. Det första 
kommunala valet efter att Olofström skilts från Jämshögs kommun och bildat 
en egen köping ägde rum 1942. I den rådande samförståndsandan under kriget 
samverkade SAP, Högern och Folkpartiet över de ideologiska skiljelinjerna. 
Kommunisterna som ställdes utanför samarbetet erhöll 3 av de totalt 25 manda-
ten. De övriga vann de tre samverkande partierna och Bondeförbundet blev 
utan. Vid nästkommande kommunalval, 1946, deltog partierna med egna listor. 
SAP tog förkrossande 19 mandat, medan Högern och kommunisterna vann 3 
vardera. Till valet 1950 hade inga större förändringar skett i opinionen. SAP 
försvarade 18 mandat, kommunisterna tappade under kalla krigets samhälls-
klimat till 1 och de borgerliga kom tillsammans i besittning av de 6 övriga. I 
grannkommunerna Kyrkhult och Jämshög, med dess utpräglade agrara närings-
livsstrukturer, såg de politiska majoritetsförhållandena helt annorlunda ut. Där 
var Bondeförbundet det ledande partiet, och ihop var de borgerliga partierna 
större än SAP och kommunisterna tillsammans.490 Ekonomi och politik funge-
rade i ett samspel, men de ekonomiska strukturerna i samhällena bestämde i 
stort de politiska förutsättningarna. I Olofström utgjorde den arbetarklassdomi-
nerade sociala strukturen basen för SAP:s valsegrar, medan de agrara närings-
livsstrukturerna borgade för Bondeförbundets framgångar i grannkommunerna. 

SAP var tätt sammankopplat med Olofströms största fackliga organisation, 
Metalls avdelning 106. Fackföreningens medlemmar var dels kollektivt anslut-
na till partiet, dels dominerade fackföreningen Olofströms FCO (den lokala 
LO-organisationen) där lokalpolitikern John Svensson var ordförande.491 Vidare 
länkades parti och fackförening samman genom det blekingska partiorganet 
Sydöstra Sveriges Dagblad, som avdelningen stöttade genom andelsköp. Tid-
ningens redaktör, Allan Lundin, stod avdelningen mycket nära. Han författade 
till exempel fackföreningens jubileumsskrift inför dess 50-årsfirande 1956, och 
enligt Lundin har personalen på tidningens lokalredaktion i Olofström ”efter 
bästa förmåga bemödat sig om att på alla sätt framföra avdelningens uppfatt-
ningar och synpunkter”.492 Tidningen var således avdelningens megafon. Som 
jag kommer att visa användes den både som ideologisk budbärare, för att kon-
struera sociala minnen och mer direkt för att bygga och upprätthålla intern 
klassolidaritet. 

Efter andra världskriget var socialdemokraten Svensson ordförande i kom-
munalfullmäktige. I det civila var han arbetare, anställd som avsynare på 

––––––––– 
490 SOS, Kommunala valen år 1942 av statistiska centralbyrån, 1943, tabell 9 s 212f; Kommunala va-

len år 1946 av statistiska centralbyrån, 1947, tabell 9 s 220f; Kommunala valen år 1950 av statistis-
ka centralbyrån, 1951, tabell 9 s 228. 

491 Metalls avd. 106, årsberättelse 1945. Metalls arkiv, serie EIX, avd. 106. 
492 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 133ff (citat 136). 
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SSAB. Företagets direktör, Gösta Runnquist, var fram till 1950 vice ordförande 
i kommunalfullmäktige. I den verkställande kommunalnämnden var rollerna 
närmast de ombytta. SSAB:s tekniske direktör, Karl Granfors, var där ordfö-
rande från 1941 till 1947, och Svensson var vice ordförande. 1948 övertog 
Svensson ordförandeklubban i kommunalnämnden, samtidigt som socialdemo-
kraten Erik Karlsson övertog ordförandeskapet i kommunalfullmäktige.493 Pa-
rallellt med att borgerligheten misslyckades på riksnivå i valet 1948 i sin före-
sats att få bort SAP från regeringsmakten stärkte alltså socialdemokraterna sin 
politiska position i den här lokala miljön. 

Det är dock tydligt att företagsledningen vid krigsslutet i högsta grad var in-
volverad i köpingens ledning och utveckling. I den betydelsefulla byggnads-
nämnden var Runnquist ordförande fram till och med 1953. När han lämnade 
posten klev en av företagets tongivande ingenjörer, Arvid Blissing, istället in 
som vice ordförande, samtidigt som den före detta direktören fortsatte att vara 
ordinarie ledamot i nämnden.494 Ett annat exempel var den första skolstyrelsen, 
vari Granfors ingick som vice ordförande.495 Ytterligare ett talande exempel var 
arbetet med den tidigare nämnda generalplanen för Olofström som avslutades 
1952. Granfors fungerade i detta arbete som ”remissinstans” och försökte på 
olika sätt föra fram företagsledningens intressen.496 Det var ju ur direktörernas 
synvinkel viktigt att bostads- och skolpolitiken fungerade. Utan bostäder och 
skolor skulle arbetskraft varken kunna rekryteras eller reproduceras. Genom att 
vara delaktiga i det löpande kommunala arbetet kunde företagsledningen se till 
att dess intressen aldrig förbisågs. 

Samarbetet mellan socialdemokraterna och den viktigaste arbetsgivaren i 
det kommunala arbetet i Olofström påminner en del om det samförstånd mellan 
SAP och Högern som historikern Peter Billing och sociologen Mikael Stigen-
dal hävdar karaktäriserade politiken i Malmö. Tiden närmast efter 1945 var 
storkapitalet väl representerat även i Malmös politiska ledning, trots stora soci-
aldemokratiska valsegrar. När beslut fattades i fullmäktige var de redan väl för-
ankrade och hade diskuterats i olika kommittéer och nämnder. Företagarnas in-
tressen var integrerade i stadens styrelse och besluten gick, enligt Billing och 

––––––––– 
493 Olofströms köping 10 år, 1951, s 25. 
494 Prot. förda vid sammanträden med Olofströms byggnadsnämnd 1944–1956. Olofströms kommunar-

kiv, vol. AI:1–2. 
495 Olofströms köping 10 år, 1951, s 45. 
496 Förslag till generalplan för Olofströms köping, 1955, s 7. Se även ”Rapport över generalplanearbe-

tets läge den 30/5 1950”; ”Prognos för tiden 1950–1970 för Svenska Stålpressnings AB Olofström”. 
Olofströms kommunarkiv, vol. FI:1. I det förstnämnda dokumentet framgår att SSAB:s ledning inte 
var överens med ingenjörsbyrån som skötte förarbetet till generalplanen om var nya bostäder skulle 
förläggas. Medan ledningen tyckte att området väster om järnvägen, nära fabriken, var mest lämpligt, 
såg utredarna hellre att bostadsbeståndet utökades kring centrum. I det andra nämnda dokumentet 
försöker Granfors ge en prognos över det framtida antalet anställda arbetare på företaget. Båda ex-
emplen belyser hur företagsledningen försökte föra fram sina intressen under utredningsarbetet.  
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Stigendal, i kompromissens tecken, och kunde därför ofta fattas utan uppröran-
de voteringar.497 

Mer än Billing och Stigendal vill jag emellertid poängtera nödvändigheten 
av samverkan. I Olofström var företagsledningens medverkan i det kommunala 
arbetet ofrånkomlig, trots valresultaten. SSAB ägde merparten av marken i kö-
pingen, varför all planering och utveckling av samhället skulle ha varit hart när 
omöjlig utan fungerande kontakter mellan kommun och företagsledning. I det 
gamla brukssamhället Olofström tog också de sega patriarkala strukturerna tid 
att bryta. Ett av de politikområden, där SSAB:s ledning såg till att ha inflytan-
de, var bostadspolitiken. 

 

SSAB:s bostadspolitik 
Liksom i andra brukssamhällen har SSAB i Olofström – i patriarkal anda – för-
sett en stor del av de anställda med bostäder. Vid företagsombildningen på 
1880-talet fanns det i närheten av fabriksområdet, förutom disponentvilla, in-
genjörsbostad och rättarebostad, även nio hus av varierande storlek för arbeta-
re. Till exempel bestod ett av de senare av 10 rum och 2 kök och var avsett för 
ungkarlar. Ett annat inrymde familjelägenheter med 1 eller 2 rum och kök. Ef-
ter sekelskiftet 1900 fortsatte företaget att bygga arbetarkaserner i fabrikens 
närhet. Till utseendet känns de igen från otaliga andra svenska brukssamhällen: 
två våningar, den stående röda panelen och sadeltaket. Därtill erbjöds anställda 
att köpa tomter på avbetalning för så kallade egnahem på företagets mark.498 

Enligt bebyggelseantikvarie Anna-Karin Skiöld var det också företaget 
”som till stor del stod för samhällets utbyggnad av vatten och avlopp”.499 Efter 
köpingsombildningen övertog emellertid samhället detta ansvar genom att köpa 
vattenverk och ledningar av SSAB.500 Däremot fortsatte företaget att stå för el-
försörjningen i området. Olofströms Kraft AB var ett helägt dotterbolag till 
SSAB som avknoppats 1931. Dotterbolaget ägde inte bara kraftstationen vid 
Holjeån intill fabriken utan också en kraftstation vid samma å ett femtontal ki-
lometer söderut och ytterligare ett par andra längs med Ronnebyån. Det var 

––––––––– 
497 Peter Billing & Mikael Stigendal, Hegemonins decennier. Lärdomar från Malmö om den svenska 

modellen, 1994, s 239, 257, 276. Jfr även Lennart Karlsson, Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offent-
ligheten i Bromölla 1905–1960, 2009, kap. 3, som för ett liknande resonemang angående Olofströms 
nuvarande grannkommun Bromölla. 

498 Söderberg, Olofströms bruk 1735–1935, 1935, s 111; Anna-Karin Skiöld, Olofström; industrisam-
hälle och integrationsort, 2005, s 10; Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, 
s 107, 113ff. Johansson påpekar dock att egnahemsrörelsen inte fick stor omfattning i Olofström. 

499 Skiöld, Olofström; industrisamhälle och integrationsort, 2005, s 9. 
500 Olofströms köping 10 år, 1951, s 24. 
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Olofströms Kraft AB som försåg fabriken, samhällets hushåll och kringliggan-
de byar med elektricitet.501  

SSAB:s ledning förde en aktiv bostadspolitik under 1940- och 1950-talen 
och utökade kontinuerligt egendomarna i köpingen. Hyreslägenheterna utgjor-
de i början av 1950-talet bara en femtedel av det totala bostadsbeståndet i kö-
pingen, men av dessa ägde SSAB i stort sett samtliga.502 Ambitionen var liksom 
tidigare att förse de anställda med bostäder, men företagets bostadspolitik ver-
kar också ha syftat till att kontrollera den lokala marknaden i en vidare bemär-
kelse. I ett brev till Metalls förbundsstyrelse, daterat i september 1946, gav lo-
kalavdelningens ordförande, Ejnar Larsson, sin version av utvecklingen på 
Olofströms bostadsmarknad: 

 
Trots de rådande förhållanden[a] på byggnadsproduktionens område under 
de senaste åren har dock ett 130tal [sic] hyreslägenheter tillkommit sedan 
1941. Före denna tidpunkt var Sv. Stålpressnings AB ensam hyresvärd för 
ett hundratjugotal lägenheter, vilka uthyrdes till tjänstemän och arbetare, för 
en relativt låg hyra. Men i och med att privata fastighetsägare uppträtt på hy-
resmarknaden har hyrorna avsevärt stigit i höjden.503 

 
Folkmängden i köpingen ökade i rask takt och nya bostäder byggdes, med hän-
syn till byggnadsregleringarna, i princip med högsta möjliga frekvens. Konkur-
rensen om bostäderna torde ha pressat upp hyrorna, vilket i sin tur förmodligen 
lockade till nya investeringar på bostadsmarknaden. År 1949 bildades den 
kommunalägda Stiftelsen Olofströmshus, som under 1950-talet utökade det 
samhällsägda bostadsbeståndet i orten.504 När andra än SSAB började äga hy-
reslägenheter i köpingen, i större utsträckning än tidigare, riskerade företags-
ledningen att förlora en del av kontrollen som den tidigare hade utövat på den 
lokala marknaden. Men den ville för den skull inte tappa kontrollen helt, utan 
agerade även fortsättningsvis aktivt för att stärka sin position. Direktör Karl 
Granfors berättar att han själv 
 

åkte omkring och tittade på gårdar i trakten. Alla hus som var till salu och 
alla gårdar som kunde byggas om och restaureras. På den tiden kunde man 
inte bygga nytt. Det var inte tillåtet, utan man måste klara sig med det gam-
la. Jag for alltså omkring och skaffade lokaler här och där. Mycket dåliga i 

––––––––– 
501 Johnny Karlsson, Kraften från Olofström. En bok om elkraftens historia när Olofströms Kraft AB 

fyller 70 år 2001, 2001, s 31ff, 57ff; Bengt Åke Bengtsson & Åke Werdenfels, ”Från brukssamhälle 
till industriort”, 2006, s 115. Kraftbolaget blev kommunalägt 1993. 

502 Förslag till generalplan för Olofströms köping, 1955, s 20. 
503 Brev från avd. 106 i Olofström till Metalls förbundsstyrelse, den 4 september 1946. Metalls arkiv, 

serie EIX, avd. 106. 
504 Olofströms köping 10 år, 1951, s 34; Skiöld, Olofström; industrisamhälle och integrationsort, 2005, 

s 22. 
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många fall men det gick då de [det vill säga esterna] var vana vid enkla för-
hållanden och vi fick in hela strömmen [...]505 

 
I början av 1946 inköptes till exempel en större fastighet med tillhörande ”tomt 
och trädgård 15 000m², 26,6 ha åker, 10 ha betesäng och 140 ha skogsmark”. 
Vid sidan av att styrelsen tyckte att ”bolagets åkerareal” behövde utökas ”efter 
de senaste årens decimering”, motiverades inköpet med att marken lämpade sig 
för bostadsbyggande i framtiden.506 Vid ett tillfälle 1950 diskuterade företags-
ledningen inköp av en större villa som skulle ”användas till inkvartering av 
[estniska] flyktingar”, och året därpå beslutade styrelsen vidare att ”köpa in nya 
fastigheter”, som ”skulle användas som arbetarbostäder”.507 Under 1947 bygg-
des i ett centralt beläget område även fyra trevåningshus med hyreslägenheter i 
företagets regi – i folkmun benämnda ”höghusen”.508 För att försöka lösa den 
mest akuta bostadsbristen efter andra världskriget restes därutöver nya barack-
områden, i första hand i närheten av fabriken. Dessa kommer jag att beröra 
närmare i nästa kapitel. Där återkommer jag också till de föreställningar om 
flyktingar som Granfors i citatet ovan gav uttryck för, när han påpekade att es-
terna var ”vana vid enkla förhållanden” och därför kunde bo i de ”dåliga” loka-
ler som han lyckades uppbringa. 

En anledning till att företagsledningen ansåg det viktigt att fortsätta vara en 
stor och betydande part på den lokala bostadsmarknaden framkommer i styrel-
sens interna diskussion angående inköpet av den större fastigheten 1946. Det 
motiverades nämligen även med att bolaget skulle 

 
få en god hållhake på tomtpriserna och därmed på byggnadskostnaderna för 
att dessa icke skulle komma i sådant läge att Olofström riskerade att uppflyt-
tas i högre dyrortsgrupp, vilket skulle medföra årliga merkostnader för bo-
laget av högst betydande belopp.509 

 
Dyrortsgrupperingen baserades på skillnader i levnadskostnader, framförallt 
mellan landsbygd och storstad. Hyreskostnaderna var en väsentlig del av de be-
räknande levnadskostnaderna. Olofström var placerad i den billigaste gruppen 
(A-ort) samt i grupp 3 i verkstadsavtalet. Att flyttas upp till en högre dyrorts-
grupp innebar enligt verkstadsavtalet högre löner.  

––––––––– 
505 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
506 Prot. fört vid möte med SSAB:s styrelse, den 15 januari 1946, § 6. Volvos arkiv i Olofström, styrel-

seprotokollbok, 17/9-1935–17/6-1947. 
507 Prot. fört vid möte med SSAB:s styrelse, den 6 december 1950, § 3; den 28 augusti 1951, § 1–2. 

Volvos arkiv i Olofström, styrelseprotokollbok, 19/8-1947–16/5-1961. 
508 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 3 september 1947; Skiöld, Olofström; industrisamhälle och integ-

rationsort, 2005, s 22. 
509 Prot. fört vid möte med SSAB:s styrelse, den 15 januari 1946, § 6. Volvos arkiv i Olofström, styrel-

seprotokollbok, 17/9-1935–17/6-1947. (Min kursivering.) 
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Att SSAB:s ledning så tydligt motiverade inköpet av den större fastigheten 
utifrån argument som berörde dyrortsgrupperingen hänger samman med att ar-
betarnas representanter vid tidpunkten var på offensiven. Under 1945 anförde 
den socialdemokratiska gruppen i kommunalfullmäktige frågan om Olofströms 
uppflyttande i högre dyrortsgrupp och bland andra finansminister Ernst Wig-
forss uppvaktades, dock utan framgång. Blott en vecka efter det ovan referera-
de styrelsesammanträdet skickade också Ejnar Larsson, å Metallavdelningens 
vägnar, en skrivelse till förbundsstyrelsen med en begäran om att ”Olofström i 
den kommande avtalsuppgörelsen blir placerad i verkstadsavtalets grupp 2”. 
Inte heller denna förfrågan rönte emellertid någon framgång.510 Genom att ha 
uppsikt över bostadsmarknaden i orten och därigenom hyresnivåerna ville, och 
kunde, alltså företagsledningen kontrollera delar av produktionskostnaderna. 
Det mest centrala syftet med företagsledningens bostadspolitik var dock mer 
konkret: att underlätta rekryteringen av arbetskraft. Utan bostäder skulle före-
taget inte kunna anställa vare sig utlandsfödda eller infödda arbetare.  

Under 1900-talets första hälft var bostadspolitiken även en del av industri-
patriarkalismen. Fortsättningsvis i detta kapitel granskar jag den och relationen 
mellan den lokala fackföreningen och företagsledningen i övrigt, under decen-
nierna som föregick den estniska inflyttningen. Jag belyser de första trevande 
försöken av arbetarna i Olofström att organisera sig och det motstånd de mötte 
samt några av konflikterna mellan parterna. Sist i kapitlet diskuterar jag kortfat-
tat relationen mellan arbetare och arbetsgivare i Olofström under Verkstads-
konflikten 1945. Utifrån mitt syfte är strejkens orsaker och förlopp tämligen 
ointressanta, varför de i stort lämnas därhän. Däremot är det viktigare att försö-
ka fånga ”stämningen” i orten under konflikten. Det var ju till denna laddade 
atmosfär som de första esterna anlände sensommaren 1945. 

 

Metallavdelningen och SSAB:s ledning under 1900-
talets första hälft 
När den latenta konflikten mellan arbete och kapital blir manifest under strejker 
och lockouter blottläggs det underliggande motsatsförhållandet i all sin tydlig-
het. Som Ulf Magnusson påpekar är det ofta under konflikter ”som de männi-
skor det berör blir fullt medvetna om motsättningarnas existens”.511 Erfarenhe-
ter av manifesta konflikter är alltså betydande för klassformeringen på de två 
”subjektiva” nivåer som Ira Katznelson urskiljer. Med referens till James Fen-
tress och Chris Wickham vill jag hävda att detta också gäller indirekt. Berättel-
ser om tidigare konflikter är formerande, identitets- och medvetandeskapande 

––––––––– 
510 Korrespondens mellan avd. 106 i Olofström och Metalls förbundsstyrelse, den 4–14 september 

1946. Metalls arkiv, serie EIX, avd. 106. 
511 Magnusson, Från arbetare till arbetarklass, 1996, s 30. 
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på liknande sätt som direkta erfarenheter.512 Målsättningen i det följande är allt-
så dubbel: jag diskuterar förhållandet mellan fackföreningen och företagsled-
ningen, men framförallt studerar jag parternas egna berättelser om denna rela-
tion och deras konstruktioner av sociala minnen. 

Genom två jubileumsskrifter författade till den lokala Metallavdelningens 
50- respektive 75-årsjubileum är det möjligt att studera fackföreningens syn på 
sin egen historia.513 Speciellt Allan Lundins bok från 1956 är intressant. Den 
författades relativt nära i tid till min undersökningsperiod, och den historia som 
beskrevs av Lundin stod avdelningsledningen bakom och det var den som för-
medlades till medlemmarna. Historikern Roger Johansson, som använder fack-
föreningshistoriker som källmaterial i sin undersökning kring bilden av Ådalen 
1931, menar att dessa hade en dubbel didaktisk funktion, dels inåt mot med-
lemmarna, dels utåt mot det omgivande borgerliga samhället. Fackförenings-
historikerna skulle ”lära ut den historia och de erfarenheter som medlemmarna, 
enligt ledningen, behövde för att lättare nå fram till rörelsens mål”, och de var 
samtidigt en ”motkultur mot det borgerliga samhällets historieskrivning”.514 
Traderade berättelser skulle på så sätt medvetandegöra och vara klassformeran-
de, i en tid när den lokala arbetarklassens sammansättning i Olofström föränd-
rades genom migrationer. 

Konstruktionen av berättelserna i Lundins jubileumsskrift till sociala min-
nen analyserar jag också utifrån intervjuer med tre arbetare som genomfördes 
av Alf O Johansson 1981, i anslutning till hans forskning om den så kallade 
Olofströmskonflikten på 1910-talet. Arbetarna Olof Björklund, Verner Paulin 
och Helge Tomasson var anställda på SSAB under större delen 1900-talets för-
sta hälft och fram till sina pensioneringar på 1950- och 1960-talen. De hörde 
följaktligen till dem som hade ett långt förflutet på företaget i Olofström när es-
terna rekryterades, varför deras berättelser kan anses vara av stor vikt. Huvud-
sakligen vill jag med dessa intervjuer visa hur berättelser som är snarlika Lun-

––––––––– 
512 Katznelson, ”Working-Class Formation: Constructing Cases and Comparisons”, 1986; Fentress & 

Wickham, Social Memory, 1992; se även min diskussion i kap. 2 i denna avhandling. Delar av den 
följande analysen har jag tidigare i publicerat i artikeln ”Erfarenheter och sociala minnen, berättelser 
och motberättelser. Möten mellan svenskar och ester i Olofström efter 1945”, 2009. 

513 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956; Andersson, En krönika om 106:an i Olofström 1906–
1981, 1981. Båda författarna var redaktörer för Sydöstra Sveriges Dagblad, och jubileumsskrifterna 
utfördes på beställning från Metallavdelningen. Lundins bok från 1956 är emellertid mest utförlig 
och dessutom bygger Andersson sin historik mycket utifrån den äldre skriften. Detta är i och för sig 
en viktig iakttagelse. Fortfarande i början av 1980-talet var det en liknande historieskrivning som 
fortsatte att traderas. Att Lundin företrädde det fackliga perspektivet behöver det inte råda något tvi-
vel om. Redan i förordet får läsaren veta hur de första fackföreningsfunktionärerna ”fick brottas och 
kämpa mot illasinnade brukspatroner och bruksbefäl”, samtidigt som ”solidaritet och kamratskap” 
rått inom avdelningen. Det är en framgångssaga som skildras. Från ”ständiga försakelser och umbä-
randen” utvecklades avdelningen ”genom solidarisk handling”. Enligt Lundin växte den sig ständigt 
”starkare och insiktsfullare” och allt eftersom åren gick vann den ”mer och mer respekt”. 

514 Roger Johansson, Kampen om historien Ådalen 1931. Sociala konflikter, historiemedvetande och 
historiebruk 1931–2000, 2001, s 225ff (citat 227, 226). 
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dins traderats över tid, och hur de befästs som sociala minnena bland arbetarna 
i Olofström. 

Ett fruktbart sätt att synliggöra perspektivet i fackföreningens historieskriv-
ning är att kontrastera den mot företagets minnesskrifter. Inför 200- och 250-
årsjubiléerna, det vill säga 1935 och 1985, utgavs två sådana. Uppdraget att för-
fatta den första av dessa gav direktör Gösta Runnquist till historikern Tom Sö-
derberg. Den andra minnesskriften sammanställde dåtidens personalchef Helge 
Hane.515 Ingen av dessa sammanfaller med min undersökningsperiod, men jag 
menar att de ändå kan användas för att tydliggöra fackföreningens historie-
skrivning och för att ställa den i relation till hur företagsledningen ville berätta 
sin historia. Detta gäller speciellt den första som författades under Runnquists 
vakande öga. Genom att ställa berättelserna mot varandra kan den fackliga hi-
storieskrivningens karaktär av motberättelse till företagets borgerliga historik 
synliggöras. Detta märks redan i valet av författare. Medan företagsledningen 
anlitade en förment objektiv yrkeshistoriker som skulle ge sken av opartiskhet 
och vetenskaplighet, lät Metallavdelningen en rörelsenära journalist skriva dess 
första jubileumsskrift. Genom att utgå från olika perspektiv blir den följande 
analysen därmed flerstämmig. 

Organisering och motstånd 
Alla tidiga fackliga organiseringsförsök stötte på hårt motstånd från SSAB:s 
ledning. Först 1906 bildades en varaktig avdelning inom Järn- och metallindu-
striarbetareförbundet. Tidpunkten har i fackföreningens historieskrivning satts i 
samband med att företaget fick en ny direktör, som åtminstone i högre grad än 
sin föregångare accepterade att arbetarna organiserade sig.516 Tidpunkten bör 
emellertid mer tolkas i anknytning till en nationell organiseringsvåg; Järn- och 
metall hade år 1900 13 300 medlemmar, för att sju år senare ha ökat till 
33 500.517 Vidare kan tidpunkten tolkas i anknytning till 1905 års viktiga verk-
stadsavtal. Enligt Alf O Johansson var arbetsgivarna efter denna kompromiss-
betonade avtalsuppgörelse tvungna att ”acceptera de socialistiska fackförening-
arna” och att ”dessa förhandlade å arbetarnas vägnar”.518 Verkstadsavtalet var 
på så sätt ett stort steg mot den organiserade kapitalismen i Sverige. 

Åtta år tidigare, 1898, hade bleckslagarna på företaget försökt organisera 
sig. Deras ansträngningar att få till stånd ett avtal med arbetsgivaren resulterade 
dock i att inblandade arbetare avskedades. Allan Lundins aversion mot ”dispo-
nentväldet” går det inte att ta miste på:  

 
––––––––– 
515 Söderberg, Olofströms bruk 1735–1935, 1935, se förordet; Hane, Kronan på verket, 1985. 
516 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 42f; Andersson, En krönika om 106:an i Olofström 

1906-1981, 1981, s 22. Se även intervju med Verner Paulin, den 15 oktober 1981, som också berättar 
att direktör Larsson ”ville komma överens med fackföreningen”. 

517 Åmark, Facklig makt och fackligt medlemskap, 1986, s 67, 70. 
518 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 41. 
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Vi vet hur det gick för bleckslagarna. Det var ett tjog sådana […] som en 
dag 1898 traskade in till disponent Roman och talade om att de skulle bilda 
fackförening och att de därför ville ha ett avtal. Det enda de fick var en 
spark vardera, där ryggen tryter, och en uppmaning att aldrig mera visa sig 
innanför brukets område. Nästa dag stod på fabriksporten en varning för alla 
tillhörande en fackförening att komma innanför portarna.519 

 
Disponenten framställdes däremot i betydligt ljusare färger av Tom Söderberg, 
som betraktade Roman som ”en skapande kraft” som ”ägde förmågan att orga-
nisera […] brukets och det däromkring växande samhällets liv”. Gentemot ar-
betarna kände disponenten dessutom ”starkt bolagets förpliktelse att genom or-
ganisation och omtanke sörja för drägliga bostadsförhållanden, varuhandel på 
orten m.m.”. Försiktigt påpekade dock Söderberg att Roman, liksom andra i sin 
generation arbetsgivare, i allmänhet var avvisande mot den framväxande arbe-
tarrörelsen och gärna betonade ”samförståndet kring den gemensamma arbets-
uppgiften såsom grundvalen för allas välfärd”.520 När Lundin skapade sin mot-
berättelse fanns det således redan en borgerlig, konsensusinriktad historieskriv-
ning att ta spjärn emot. Istället för disponentens skapande kraft valde Lundin att 
understryka hans diktatoriska fasoner, i en konkurrerande berättelse om relatio-
nen mellan företagsledningen och arbetarna. 

Det patriarkala företagsansvar som Söderberg beskrev i positiva ordalag var 
ur arbetarnas synvinkel ett maktförhållande som under lång tid försvårade deras 
föreningssträvanden. Lundin informerade sina läsare om att 

 
alla var ju i Olofström på den tiden så gott som livegna. Arbetarna bodde i 
brukets hus, man åt näranog brukets mat […] man kom ju genom truck-
systemet ingenstans och någon annan arbetsplats i Olofström fanns ju inte 
[…] Lägges därtill den enorma skräck alla och envar hyste för disponent 
Roman begriper man det bättre.521 

 
Medan Söderberg lyfte fram industripatriarkalismens förpliktigande och om-
sorgsfulla framsida, pekade Lundin på dess fjättrande och undertryckande bak-
sida. Budskapet i Lundins berättelse är tydligt: Företaget gjorde vad som stod i 
dess makt för att förhindra att en facklig organisation fick fotfäste, men att or-
ganiseringen ändå lyckades tack vare arbetarnas kamp, solidaritet och uppoff-

––––––––– 
519 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 33f; se även Johansson, Arbetarrörelsen och tayloris-

men, 1990, s 107f, som finner stöd i bolagsstyrelsens protokoll för att fackföreningen förbjudits och 
att inblandade arbetare ”egde full frihet att sluta vid bruket”. 

520 Söderberg, Olofströms bruk 1735–1935, 1935, s 104f; se även Hane, Kronan på verket, 1985, s 16, 
där i stort sett samma beskrivning av disponent Roman återberättas. 

521 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 42. (Mina kursiveringar.) Trucksystemet innebar att 
arbetaren helt eller delvis betalades med de varor som arbetsgivaren producerade eller att arbetaren 
betalades med en valuta som endast gällde som betalningsmedel i en företagsägd affär. 
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ringar. ”Alla” sägs ha haft gemensamma och motsättningsfyllda intressen gent-
emot disponenten, som i Lundins berättelse symboliserade och personifierade 
det annars osynliga kapitalet. Fackföreningshistoriken är på ett mycket tydligt 
sätt skriven i imperfekt, men att förhållandena i skrivandets stund hade förbätt-
rats fick inte tas till intäkt för att de för alltid var givna. I enlighet med berättel-
sen var det bara genom en stark arbetarorganisation som företagsledningen 
kunde utmanas och det redan vunna vidmakthållas. Medlemmarna skulle vara 
stolta över sin organisation, medvetna om dess betydelse och inte ta den för gi-
ven. Motståndet och kampen skulle befästas bland den förment homogena lo-
kala arbetarklassens sociala minnen. 

Även om Lundins perspektiv och språkbruk kan tyckas onyanserat så visar 
även Johanssons analys att de patriarkala maktstrategierna fick en tydlig ut-
formning i Olofström, speciellt genom Separatordirektören, John Bernström, 
som också satt i SSAB:s styrelse. Enligt Johansson har han för sin ”stränga pat-
riarkala läggnings skull beskrivits som ’den siste store patriarken’ i svensk in-
dustri”. Ett grundläggande element i Bernströms patriarkala myndighet vid Se-
parator var en oförsonlig inställning till den socialistiska ideologin i allmänhet 
och till socialistiska fackföreningar i synnerhet. Även om politiken var mer ut-
vecklad vid Separators fabrik i Stockholm än i Olofström, menar Johansson att 
Bernströms ”ande” ofta vilade över besluten som fattades i SSAB:s ledning.522 

Den patriarkala arbetspolitiken syftade främst till att knyta arbetarna hårt till 
arbetsgivaren, eller med andra ord, till att göra dem beroende av företagsled-
ningen. Omsorg om arbetarna och repressalier vid ”felaktigt” beteende var två 
sidor av samma mynt. För arbetare som företaget ville gynna fanns ett pen-
sions- och understödssystem uppbyggt. Det fanns också en så kallad ”disposi-
tionsfond”, ur vilken ledningen ”kunde ge penningsummor till enskilda perso-
ner för behjärtansvärda ändamål”. Beloppen betalades ut som engångsföreteel-
ser och företagsledningen förbehöll sig därmed rätten att vid varje enskilt utbe-
talningstillfälle avgöra huruvida arbetaren förtjänade något understöd.523  

Arbetarnas relation till den företagsägda handelsboden var kanske industri-
patriarkalismens tydligaste uttryck. I den fick arbetarna handla på kredit och 
skulderna drogs sedan direkt från lönerna. De var därigenom konstant skuldsat-
ta till företaget. Om en familj valde att handla någon annanstans kunde de få en 
skarp varning från företagsledningen. Verner Paulin berättar till exempel om 
sin svärfar och ett par andra olofströmare som skrev efter en säck kaffe. Genom 
en rapport från stinsen, som tog emot försändelsen, till handelsbodens förestån-
dare fick företagsledningen nys om inköpet. Arbetarna blev ”inkallade till kon-
toret, och de skulle förklara varför de skrev efter kaffe när de hade brukshan-
deln”, berättar Paulin. Den sociala kontrollen i det lilla samhället var således 

––––––––– 
522 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 57, 117. 
523 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 113ff, 107 (citat). 
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benhård. Helge Tomasson kopplar i sin berättelse också ihop kreditgivningen 
med fackföreningens tidiga organiseringsproblem:  

 
Min far och alla de andra, de hade en bläckburk […] den fick de avlöningen 
i var fjortonde dag. Oftast, i botten på den låg några få slantar. Sen låg det 
en lapp: avräkning på skulden i bruksboden. 

 
Enligt Tomasson hade många av arbetarna därför helt enkelt inga kontanter att 
betala kontingenten med.524 Men inte desto mindre framträder brukets affär i 
Söderbergs bok enbart i filantropiskt skimmer. När den 1885 inrymdes i en 
gammal kontorsbyggnad var detta ”icke av sträng nödvändighet utan för att be-
reda arbetarna bättre uppköpsförhållanden”.525 

Att bilda arbetarna och deras barn i önskvärd riktning var ett annat uttryck 
för den patriarkala politiken. 1896 upplät företagsledningen mark till ett nytt 
skolhus och betalade lön till en lärare. På liknande vis anslogs årligen, från 
1890-talet och en bit in på 1900-talet, pengar till inköp av litteratur till ett bib-
liotek. Bibliotekets bestånd skulle bestå av ”instruktiv och bildande litteratur”, 
vilket Johansson påpekar var det samma som att ”den icke fick vara uppviglan-
de eller socialistisk”.526 

Ett ytterligare uttryck för industripatriarkalismen var bostadspolitiken. Sö-
derberg påpekade att företaget hade en viktig ”social uppgift” i att ”skaffa bo-
städer åt den växande skaran” arbetare och tjänstemän.527 Han nämnde dock 
inte de därmed sammanhängande tvingande och kontrollerande aspekterna. Det 
ovan nämnda försöket att bilda fackförening 1898 slutade ju till exempel med 
att inblandade personer vräktes från sina företagsägda bostäder. Att stimulera 
till egnahemsbyggen var, som sagt, allt sedan sekelskiftet 1900 ett annat uttryck 
för företagsledningens personalpolitik. Marken som inköptes i närheten av fa-
briksområdet styckades och såldes med långa avbetalningsplaner till utvalda 
arbetare. Villkoren var att företaget skulle ha förköpsrätt om fastigheten i fram-
tiden såldes och att ägaren inte fick inhysa några andra individer utan ledning-
ens godkännande.528 På så sätt reglerade SSAB ägandet och boendet i fabrikens 
närhet. Indirekt försvårade bostadspolitiken även arbetarnas organiserings-
strävanden, eftersom inga resande agitatorer tilläts inhysas i arbetarnas bostäder 
utan företagsledningens kännedom. 

Även om Metallavdelningen i Olofström inte blev direkt förbjuden, blev 
den enligt Lundins berättelse i alla fall kraftigt motarbetad av företagsledning-

––––––––– 
524 Intervju med Olof Björklund, Verner Paulin och Helge Tomasson, den 6 maj 1981; se även Anders-

son, En krönika om 106:an i Olofström 1906–1981, 1981, s 7; Johansson, Arbetarrörelsen och taylo-
rismen, 1990, s 117. 

525 Söderberg, Olofströms bruk 1735–1935, 1935, s 111. 
526 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 107. 
527 Söderberg, Olofströms bruk 1735–1935, 1935, s 111. 
528 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 107f, 113ff.  

 187 



en. Åren efter det konstituerande mötet 1906 tvingades avdelningen att byta 
ordförande vid ett flertal tillfällen på grund av att dessa avskedades eller själv-
mant valde att sluta på grund av trakasserier. Vad sådana trakasserier konkret 
kunde innebära förtydligas av Johansson, som hävdar att personer som tog på 
sig förtroendeuppdrag inom avdelningen kunde förflyttas till mindre attraktiva 
arbetsuppgifter. Ett annat sätt från företagsledningens sida att motarbeta den 
nybildade Metallavdelningen var att stödja bildandet av en företagsvänlig orga-
nisation, det så kallade gula sällskapet. Denna sprängorganisation verkar dock 
inte ha fått något starkare fotfäste i Olofström.529 

I Söderbergs skrift är tystnaden talande. Fackföreningens bildande och det 
motstånd den verkar ha mött berördes över huvud taget inte. Detta verkar inte 
ha platsat i Söderbergs konsensusperspektiv eller i direktörernas syn på sig 
själva som goda och ansvarstagande arbetsgivare. I Helge Hanes minneskrift 
från 1980-talet nämndes däremot fackföreningens bildande 1906 och det berät-
tades att organiseringsförsöken tidigare hade motarbetats av företagsledningen. 
Konflikten då var nu accepterad som ett historiskt faktum.530 

Från Storkonflikt 1909 till Verkstadskonflikt 1945 
Sensommaren 1909 drogs den unga avdelningen in i den landsomfattande Stor-
konflikten. Den 4 augusti lade 380 arbetare i Olofström ner sina arbeten. Bland 
företagsledningens motåtgärder märktes att krediten i handelsboden drogs in 
för de strejkande, med svåra försörjningsproblem som följd. Konflikten 1909 
slutade med en seger för arbetsgivarna. Enligt Allans Lundins berättelse svikta-
de arbetarfronten i Olofström. Efter två veckors strejk återgick de tre första ar-
betarna till fabriken, vid strejkmötet en vecka senare rapporterades 26 strejk-
brytare, eller som Lundin uttryckte det: ”f.d. kamrater”. Den 5 september var 
det endast 127 arbetare som fortfarande strejkade och den 14 september åter-
upptog även resterande arbetet. Avdelningskrönikören skyndade sig likväl att 
påpeka att ”metallarna dock vunnit något stort, nämligen att man kunde ganska 
länge lita på den olofströmska arbetarens solidaritet”.531 Budskapet fortsatte att 
hamras in: det var enbart genom sammanhållning och en väl fungerande orga-
nisation som arbetarna kunde uppnå något gentemot den antagonistiske arbets-
givaren. Även om konflikten förlorades gick den således att förmedla i ett hero-
iskt lyster. Genom att peka ut arbetare som gick tillbaka till fabriken som ”f.d. 
––––––––– 
529 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 52–59; Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 

1990, s 146ff; jfr även Maths Isacson, Verkstadsindustrins arbetsmiljö: Hedemora verkstäder under 
1900-talet, 1990, s 71. Avdelningens svaga ställning gentemot SSAB kan utläsas ur medlemsstatisti-
ken. Johansson (s 144ff) uppskattar organiseringsgraden under fackföreningens första år till 80 pro-
cent 1907 och 1908, 50 procent 1909, 24 procent 1910, 19 procent 1911, 18 procent 1912, 32 procent 
1913 och 39 procent 1914. Till och med januari 1926 fanns parallellt med Metallavdelningen på fö-
retaget också en liten avdelning från Bleck- och plåtslagareförbundet. Johansson uppskattar att cirka 
40 arbetare årligen tillhörde bleck- och plåtslagare och utearbetargrupperna. 

530 Hane, Kronan på verket, 1985, s 21f. 
531 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 56, 140f (citat). 

 188 



kamrater” skapades också en tydlig gräns för vilka som verkligen tillhörde kol-
lektivet. Bara de som solidariskt slöt upp kring organisationens normer kunde 
räkna med att inkluderas i gemenskapen. 

När det gäller Tom Söderbergs berättelse är tystnaden däremot lika talande 
som tidigare. Det nämndes bara att 1909 ur ekonomiskt hänseende var ett dåligt 
år, eftersom ”bolaget under 1 månad berördes av storstrejken och konjunktu-
rerna i övrigt voro tryckta”.532 Med tanke på att konflikten provocerades fram 
av SAF när konjunkturen passade arbetsgivarna upplevdes kanske inte heller 
strejken som något särskilt dramatiskt. Efterfrågan på arbetskraft var för tillfäl-
let ändå inte särskilt stor. 

Olofströmskonflikten 1915–1916 studeras ingående av Alf O Johansson, 
som menar att den i grunden handlade om ”arbetsledningen och kontrollen över 
arbetet”.533 Företagsledningen strävade efter att rationalisera arbetet efter taylo-
rismens principer, framförallt genom tidsstudier och ”vetenskapligt” grundade 
ackord, men även genom en striktare arbetsdelning mellan kontor och verk-
stadsgolv. Arbetarna försökte i sin tur försvara makten över den egna arbets-
situationen.534 

I september 1914 sade SSAB:s ledning upp den gällande ackordsprislistan. 
Den ville inte skriva ett nytt kollektivavtal, utan önskade istället göra individu-
ella uppgörelser med ett par arbetare i taget. I det nya förslaget fanns det inget 
förhandlingsutrymme. Ackorden skulle sättas efter tidsstudier, och Metallav-
delningens inflytande över priserna reducerades därmed kraftigt.535 Detta indi-
vidualiserade tillvägagångssätt påminde Lundin sina läsare om: 

 
Man har inte heller glömt [direktör Söderlunds] och dåvarande överingenjör 
Gösta Runnquists metod att kalla in arbetarna på brukskontoret en efter en 
för att tvinga dem skriva på personliga avtal eller arbetskontrakt.536 

 
Snart utbröt en konflikt gällande betalningen för några svetsarbeten. De berörda 
arbetarna godkände inte föreslagna ackordspriser och ville istället arbeta för de 
relativt låga timlöner som de var berättigade till genom det centrala verkstads-
avtalet. Ledningen nekade, varpå svetsarna lade ner arbetet. Denna strejk var 
starten på en seglivad konflikt som med varierande intensitet varade i två år.537 

Den 20 april 1915 satte företagsledningen upp ett meddelande på fabriks-
porten. Arbetarna ställdes inför ett ultimatum: antingen skulle de acceptera led-
ningens krav på en ny tayloristisk arbetsorganisation eller skulle de lockoutas 
tills vidare. Arbetarna vägrade, med en tre månader lång lockout som följd. 
––––––––– 
532 Söderberg, Olofströms bruk 1735–1935, 1935, s 123. 
533 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 175. 
534 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, se t.ex. s 176, 184ff, 197, 234, 240, 264–170. 
535 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 176ff, 182. 
536 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 61. 
537 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 176f. 
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Denna första del av konflikten slutade med en seger för arbetarsidan. När före-
taget inte fick något stöd från VF för sina krav och Metall hotade med sympati-
åtgärder vid Separators fabrik i Eskilstuna, samtidigt som arbetarna i Olofström 
(både organiserade och oorganiserade) visade sammanhållning, tvingades före-
tagsledningen i Olofström att upphäva lockouten.538  

De grundläggande motsättningarna var dock inte lösta. Det gamla avtalet 
var uppsagt. Vid oenighet om nya ackord kunde arbetarna välja att övergå till 
timlöner, och under sådana betingelser bedrevs inte arbetet med någon högre 
intensitet. Lockoutens följd blev ett ”utdraget ’gerillakrig’ mellan parterna, för 
och emot det nya systemet”. Till företagsledningens åtgärder hörde bland annat 
avskedanden av fackliga aktivister och andra arbetare som ansågs vara obstrue-
rande. I december 1915 avskedades exempelvis tolv personer, av vilka ett fler-
tal ingick i avdelningens ledning, med arbetsbrist som officiell motivering.539 

Viktigt för fortsättningen var att SSAB:s ledning tog krafttag för att intro-
ducera det nya arbetslednings- och lönesystemet. Målsättningen var att alla ac-
kord skulle sättas efter tidsstudier. Med överingenjör (och från och med 1923 
direktör) Gösta Runnquists ankomst 1915 började tidsstudier systematiskt utfö-
ras för olika arbetsmoment. I den konfliktladdade situationen fick arbetsgivar-
sidan emellertid god hjälp av den ekonomiska konjunkturen. I takt med pris-
stegringarna under första världskriget urholkades realvärdet av minimilönerna i 
verkstadsavtalet. Fackföreningen försökte i detta läge desperat få till stånd en 
kompromiss, men den nye överingenjören var obeveklig: ackorden skulle inte 
vara förhandlingsbara, utan ”klockan skulle vara avgörande”.540 En fackföre-
nings sista utväg, strejken som vapen, låg därmed nära till hands. 

Från den 8 mars till slutet av juni 1916 strejkade 250 arbetare i Olofström,541 
och Lundin berättade att företagsledningen försökte bryta motståndet med hjälp 
av strejkbrytare: 

 
Föranledde dessa ’svartfötter’ ingenting annat så åstadkom de i alla fall lite 
omväxling för de strejkande som gjorde sin uppvaktning vid varenda an-
kommande tåg.542 

 
Verner Paulin berättar 25 år senare i samma anda: 
 

När strejkbrytarna kom […] då samlades vi därnere [vid tågstationen ...] I 
regel var det 3–4 poliser, och någon av tjänstemännen tog emot dem och 

––––––––– 
538 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 15, 182ff, 195, 197. 
539 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 184ff, 15 (citat). 
540 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 184ff, 240, 15 (citat). 
541 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 188, 191. 
542 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 142. (Min kursivering.) 
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skulle ledsaga upp till hotellet, ’svarta vargen’. Då följde hela skocken med, 
och härjade och visslade. Så de var ju helt övernervösa när de kom fram.543 

 
Utifrån ett perspektiv som betonar den lokala arbetarklassammanhållningen be-
rättar Paulin vidare att det ”var fullt med folk där nere”, och det var både ”kar-
lar och fruntimmer, barn och ungdomar”.544 Liksom de lokalt boende strejkbry-
tarna under Storkonflikten 1909 blev de migrerande ”svartfötterna” alltså bort-
definierade från den lokala arbetargemenskapen. Varken Lundin eller Paulin 
tog ställning för eller berättade om hela den ”objektiva” arbetarklassen, utan 
bara för och om dem som genom sitt handlade visade sig dela vissa kollektiva 
dispositioner i vardagen. Precis som Charles Tilly skriver nybildas och återska-
pas kategorier vid arbetsmarknadshot och i berättelser om hotfulla situatio-
ner.545 ”Vi”, det vill säga de med fackföreningen solidariska olofströmarna, 
mötte och trakasserade strejkbrytarna när ”de” anlände till tågstationen, och 
därmed skapades ett kategoriellt motsatspar som reproduceras i berättelsen: so-
lidariska och osolidariska. I Paulins berättelse understryks att klassintresset 
sträckte sig över könsgränsen: både män och kvinnor var med och ”uppvakta-
de” strejkbrytarna. I kategorin solidariska inbegrips sålunda inte bara de fack-
ligt organiserade männen, utan indirekt och förmedlat även deras familjer. Med 
tanke på den fortsatta framställningen vill jag också understryka att hotet i be-
rättelserna kom utifrån, precis som esterna gjorde senare, med tåg till Olof-
strö

s av företagsledningen, 
me

––––––––– 

m. 
Johansson hävdar i sin studie att ingen part under Olofströmskonflikten 

”kunde besegra den andre och att tröttheten till sist bäddade för en kompro-
miss”.546 I uppgörelsen fastslogs att ackorden skulle sätta

n att arbetarsidan skulle få ”ge synpunkter därpå”.547 
Denna segdragna konflikt kunde inte ens Söderberg blunda för. Han berät-

tade att rationaliseringen av driften och ackordssättningen efter nya grunder 
rönte ”starkt motstånd från arbetarnas sida, och stora strejker pågingo i flera 
etapper”. Särskilt våren 1916 ”var läget spänt, så att förstärkt ordningsmakt 
måste anlitas”. Att det inte bara var arbetarna som strejkade utan även företags-
ledningen som lockoutade förbisåg han alltså. Skulden lades på arbetarsidan. 
Inte heller nämnde han att den förstärkta ordningsmakten kallades in för att 
skydda de strejkbrytare som ledningen försökte ersätta de strejkande arbetarna 
med. Enligt Söderberg hade emellertid ”ingendera parten intresse av förlängd 
strid […] utan uppgörelse träffades och driften återupptogs med ökad intensi-

543 Intervju med Olof Björklund, Verner Paulin och Helge Tomasson, den 6 maj 1981.  
544 Intervju med Verner Paulin, den 15 oktober 1981; se även intervju med svensk man f. 1897, sep-

tember 1984 (odaterad). Folklivsarkivet i Lund, M 23648:9; Alf O Johansson, ”En energi hade vi in-
nerst inne. Om verkstadsarbetarnas makt i produktionen”, 1994, s 152. 

545 Tilly, Beständig ojämlikhet, 2000, se även diskussion i kap. 2 i denna avhandling. 
546 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 191. 
547 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 192. 
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tet”. Han fortsatte med att konstatera att därefter har inte Olofström ”varit skå-
deplatsen för lokala stridigheter mellan bolagsledning och anställda”.548 Mot 
Lundins – och för den skull även Johanssons – tydliga konfliktperspektiv står 
sålunda Söderbergs konsensusinriktade historieskrivning. Men även om före-
tagsledningen inte verkar ha velat kännas vid det, fortsatte arbetets förändringar 
att 

ssa skyddades mot uppvaktningar tar Jo-
han

nen. Istället reducerades arbetstempot. Prestationsnormerna bestämdes inoffici-
––––––––– 

förorsaka motsättningar. 
Karl Granfors anställdes vid SSAB 1920 som arbetsstudieingenjör, tillsam-

mans med tre andra ingenjörer från Separator. Enligt Granfors själv var de all-
ihop elever till Erik August Forsberg, kanske taylorismens starkaste förkämpe i 
Sverige.549 Forsberg var vid tiden för den stora konflikten i Olofström medlem i 
både Separators och SSAB:s styrelser. Sedan 1906 hade han varit överingenjör 
vid Separators fabrik i Stockholm, och det var i grova drag han som var arki-
tekten bakom arbetsledningspolitiken där, vilken parades med John Bernströms 
patriarkalism. Liksom Runnquist hade gjort fem år tidigare kom alltså Granfors 
till SSAB med Separators och Forsbergs ideala arbetsledningsstrategier i baga-
get. Motståndet mot tidtagaruren var dock långtifrån brutet på verkstadsgolvet i 
Olofström. Johansson, som har intervjuat Granfors, uppger att denne fann det 
svårt att finna ”lojala” arbetare som kunde tänka sig att bli utsatta för tidsstudi-
er. Om studierna skulle bli tillförlitliga krävdes, enligt Granfors, att de studera-
de visade ”lojalitet mot företaget”. Han lärde sig vilka dessa arbetare var och 
utnyttjade dem flitigt. Granfors skall i intervjun också ha framhållit att dessa 
arbetare fick skydd av företagsledningen för att de inte skulle ”utsättas för 
andras förföljelse”. På vilka sätt de

sson tyvärr inte upp i sin bok.550 
Johansson beskriver däremot hur kampen om arbetstakten och ackordspri-

serna utgjorde en del av arbetets vardag. Medan arbetarna dolde sina yrkesknep 
– exempelvis kvickare handgrepp eller förbättrade verktyg – försökte arbets-
ledningen tillägna sig denna kunskap. Tidtagning var ett sätt, oannonserade 
kontroller ett annat. Olof Björklund berättar till exempel att arbetsbefälen 
”smög med klockan och tittade. De kunde komma bak en så man inte märkte 
det”. Om ledningen fick kunskap om arbetarnas dolda knep riskerade ackords-
priserna att sänkas, vilket konkret betydde att arbetarna tvingades arbeta fortare 
för att behålla sin lön. Därför försökte de hålla yrkeskunskaperna för sig själva 
och utnyttjade sällan de självuppfunna rationaliseringsmetoderna för att öka lö-

548 Söderberg, Olofströms bruk 1735–1935, 1935, s 124. I minnesskriften från 1980-talets ges dock en 
längre och mer nyanserad skildring av Olofströmskonflikten, se Hane, Kronan på verket, 1985, 
s 21ff. Även i detta fall hade alltså konflikten då accepterats som ett historiskt faktum. 

549 Se t.ex. Erik August Forsberg, Industriell ekonomi. Allmänna grunder o. principer jämte tillämp-
ningar på praktiskt viktiga fall, 1916; Arbetsstudier i verkstadsindustrin. En kortfattad handledning 
med exempel från praktiken utarbetad för tidskriften Verkstäderna, 1944. 

550 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 256, 28, 67f, 96, 245 (citat). Jag har försökt 
lyssna igenom originalbanden från intervjun med Karl Granfors, den 13 oktober 1981, men tyvärr har 
ljudkvalitén med tiden blivit alltför dålig. 
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ellt och kollektivt av arbetarna på golvet på respektive avdelning. Detta var 
själva innebörden i det som benämnts ”gerillakrig” på verkstadsgolvet.551 

Några bröt dock mot kollektivets prestationsnormer. Enligt Björklund var 
det framförallt ”sådana som kom utifrån bondvischan, som inte hade någon in-
dustrivana”. Dessa togs till upptuktelse. ”Det var inte handgripligen”, berättar 
Björklund, ”vi talade reson med dem”. Paulin påpekar likaså att de som spräck-
te ackorden ”fick ju utskällning”. Om inte det hjälpte fanns det ”många möjlig-
heter att vid ett senare tillfälle ställa till besvär för den osolidariske arbetaren”, 
skriver Johansson, som också hävdar att de flesta så småningom rättade in sig i 
ledet.552 

När däremot ett större antal nykomlingar anlände samtidigt kunde det vara 
svårare för det organiserade kollektivet att upprätthålla prestationsnormerna. 
”Vi kom överens om att inte, som vi sa, spräcka ackorden”, berättar Tomasson: 

 
Den sammanhållningen fanns fram till Kirunagrabbarna kom [på 1930-
talet]. Då förstörde de detta för oss. De var invandrare […] Att hålla ackor-
den intakta, det var de inte införstådda med. Utan de skulle tjäna pengar. 
Om vi hade 1.10 kronor i timmen som tak att inte gå över, så gick de det ena 
steget efter det andra. Då brast sammanhållningen oss arbetare emellan. 

 
I Tomassons berättelse upprätthölls normerna i arbetet så länge företaget rekry-
terade sin arbetskraft lokalt. Tidigare hade de nyanställda kommit från den 
kringliggande landsbygden – ”bygdens söner” – och dessa yngre arbetare hade 
ofta haft äldre släktingar på arbetsplatsen som introducerat dem i normerna, 
påpekar Tomasson.553 Om de inte genast rättade in sig i ledet gavs de ju en en-
skild uppsträckning. De norrlänningar som rekryterades på 1930-talet hade där-
emot svagare förankring i orten och på arbetsplasten. Därigenom lyckades före-
tagsledningen slå in en kil i arbetarnas sammanhållning. Dessa erfarenheter av 
hot anlända utifrån bar arbetarna i Olofström med sig när esterna började an-
lända efter andra världskriget. I den citerade berättelsen skymtas ju till och med 
ett socialt minne om att hoten utgjordes av ”invandrare”. 

Johansson hävdar att under årtiondet efter Olofströmskonflikten på 1910-
talet började så kallade verkmästarackord, godtyckliga tumregler och yrkeserfa-
renheter allt mer 

 
––––––––– 
551 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 264–271; ibid, ”En energi hade vi innerst 

inne”, 1994, s 146, 149ff; intervju med Olof Björklund och Helge Tomasson, den 14 oktober 1981. 
Se även Isacson, Verkstadsindustrins arbetsmiljö, 1990, s 47, som beskriver hur arbetarna kunde väx-
la ”bra” ackord mot ”dåliga” för att upprätthålla förtjänstnivån. 

552 Intervju med Olof Björklund och Helge Tomasson, den 14 oktober 1981; Verner Paulin, den 15 ok-
tober 1981; Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 271f (citat 271); ibid, ”En energi 
hade vi innerst inne”, 1994, s 142, 150. 

553 Intervju med Olof Björklund, Verner Paulin och Helge Tomasson, den 7 maj 1981. (Min kursive-
ring.) Se även Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 272. 
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ersättas av tidsstudiebaserade ackord, en alltmer ingenjörsmässig beredning 
av arbetsuppgifterna och därmed också krav på mindre yrkeskunnande från 
arbetarnas sida.554 

 
Under 1920-talet lades ett ”tayloristiskt ramverk för framtiden”.555 Som jag 
kommer att visa längre fram i avhandlingen var arbetets delning och yrkesarbe-
tets degradering en fortfarande pågående process efter andra världskriget, lik-
som rationaliseringarna fortsatte att vara centrala stridsfrågor. Konflikten som 
Johansson analyserar var i grund och botten ännu föreliggande när de första es-
terna anställdes 1945. Därför måste, menar jag, rekryteringen av utlandsfödd 
arbetskraft sättas in i ett större sammanhang och tolkas i relation till kampen 
om makten över arbetet. 

Under 1930-talet rekryterade SSAB inte bara arbetare från Norrland, utan 
anställde också instruktörer från amerikanska bilfabriker för att driva upp pro-
duktiviteten vid karosstillverkningen. Avdelningskrönikör Lundin berättade: 

 
Den ena av dessa, en svenskfödd herre vid namn Nilsson […] började på en 
arbetsprocess, på vilken han var verksam i en timme. Svetten rann av ho-
nom och han orkade inte mer den dagen. Under processen stod en arbetsstu-
dieman och noterade, och därefter skulle det nya ackordet sättas [...] När av-
delningens medlemmar framhöll för den importerade, att det är skillnad att 
arbeta en timma än en hel dag, gavs endast ett uppstudsigt och näsvist svar. I 
samband med detta kan nämnas, att den produkt, som framkommit av den 
främmande instruktörens arbetsprestation, blev helt underkänd och måste 
kasseras.556 

 
Det nya ackordet på arbetsprocessen som sattes efter tidsstudier, där en av in-
struktörerna arbetade med högsta möjliga intensitet under en kort period och 
där den framställda produkten dessutom inte godkändes av avsynarna, blev, en-
ligt Lundin, 50 procent lägre än det tidigare ackordet. När instruktör Nilsson en 
decemberkväll 1938 lämnade fabriken 
 

hade arbetarna samlats utanför porten och genom den uppställda allén fick 
sedan den ’duktige’ instruktören marschera […] Det sades därunder en hel 
del skymford och det utdelades också ett slag.557  

 

––––––––– 
554 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 257. 
555 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 282. 
556 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 144. 
557 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 145; se även intervju med svensk man f. 1897, septem-

ber 1984 (odaterad). Folklivsarkivet i Lund, M 23648:9, som enligt egen utsago var med när instruk-
tören försökte lämna fabriken. 
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I en något annorlunda version återberättas denna händelse också av Björklund: 
”Det var amerikanare som kom hit. Grisen kallade vi en. De fick stryk på kväl-
larna när de gick ut i samhället.”558 Berättelsen om den ”duktige” amerikanen 
hade således rotat sig som ett socialt minne. 

Enligt Lundin lyckades företagsledningen inte reda ut vem som utdelade 
slaget, varpå överingenjör Granfors valde att ”permittera 5 man som synts i 
närheten av Nilsson, då slaget skulle ha utdelats”. Arbetarna svarade i sin tur 
med en sittstrejk under dagen som följde ”permitteringarna”. Deras krav var i 
första hand att de fem avskedade skulle återanställas. Granfors vägrade dock att 
förhandla så länge arbetsnedläggelsen varade. Efter ett möte på Folkets Hus 
samma kväll gick arbetarsidan med på överingenjörens krav och sittstrejken 
avblåstes. Förhandlingarna mellan fackföreningens underhandlingskommitté 
och företagsledningen fortgick sedan under resten av veckan. Enligt Lundin 
vann arbetarna en seger i att inga ackord i fortsättningen skulle sättas efter ar-
betsprocesser utförda av arbetsledare. Men de ”permitterade” ville ledningen 
inte återta.559 

Det är möjligt att det är denna konflikt som även Granfors vid en intervju 
1970 berättar om i följande passage: 

 
Vi hade samtidigt en konflikt mellan – ja svenska arbetare klagade på den 
amerikanska assistansen. Det var alltså sakkunniga från Amerika. Vi ville 
gärna utnyttja den kunskap som Amerika samlat på biltillverkningssidan. 
Det var då svensk-amerikanare som arbetade med alldeles enastående 
snabbhet och då blev det sittstrejk här. Esterna var inte inblandade i konflik-
ten men det var i alla fall några timmars sittstrejk.560 

 
Såvida inte instruktörerna återkom från USA när kriget var över och detta då 
frammanande en ny sittstrejk så har Granfors placerat händelsen några år fel i 
tiden. Det är hur som helst intressant att han i efterhand kopplade ihop motsätt-
ningarna om arbetstakten med de estniska arbetarnas närvaro. Det sägs att de 
inte deltog i sittstrejken, vilket i sin tur skulle betyda att de inte hade involve-
rats i de svenska arbetarnas kamp om makten över arbetet. Utifrån företagets 
intressen var den estniska arbetskraften i så fall medgörligare än den svenska. 

Lundin påpekade om och om igen i sin berättelse att ”trakasserierna fortsat-
te vid bruket” under trettiotalet och in på fyrtiotalet. Jean Holmqvist, som val-
des till ny avdelningsordförande 1940, blev ”inte gammal som avdelningsord-
förande”, eftersom han snart därefter ”ansågs som överflödig av bruksledning-
en”. Runnquist och Granfors framställdes som nonchalanta och maktfullkomli-
ga despoter med enbart ett kallsinnigt vinstintresse för ögonen. Lundin tryckte 

––––––––– 
558 Intervju med Olof Björklund, Verner Paulin och Helge Tomasson, den 7 maj 1981. 
559 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 88f (citat), 143ff. 
560 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970, Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
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till exempel hårt på att ”Granfors-Runnquist” till fullo utnyttjade arbetslösheten 
för att få igenom sina lönenedsättningskrav under tjugo- och trettiotalen. Ett 
annat exempel är Metalls blivande förbundsordförande Oscar Westerlunds be-
sök i Olofström 1929, då han ”begärt företräde” hos överingenjören, ”men nå-
gon audiens beviljades inte”.561 

Även om Lundins polemiska uttryckssätt och ideologiska partiskhet beak-
tas, verkar ändå relationen mellan fackförening och företag ha varit mycket 
motsättningsfylld inpå andra världskriget. Granfors nämner ju också arbetarnas 
protester mot den uppdrivna arbetstakten. Uppvaktningen av den amerikanske 
instruktören hade förmodligen inte bara sin upprinnelse i det sänkta ackordet på 
en enskild arbetsprocess, utan i dess bakgrund ingick säkert också, som Lundin 
lyfte fram 

 
mycket gammalt groll, de upprepade trakasserierna, de ständiga försöken till 
timlöne- och ackordsavdrag [och] de opsykologiska rationaliseringsarran-
gemangen. 

 
Å andra sidan framställde Lundin denna händelse som unik. Sittstrejken på ka-
rossavdelningen var ”den otrevligaste aktion” som ”avdelningens folk har måst 
företaga”. Slaget utdelades också ”utan att Nilsson på något sätt erhöll men 
därutav”.562 Arbetarkollektivet hade i en ytterst trängd och inflammerad situa-
tion tvingats att handla på ett sätt som egentligen stred mot dess egna gällande 
normer. I den skötsamma arbetarkulturen motarbetades officiellt aktioner som 
stred mot arbetsfreden under avtalstid. Inte heller kunde Lundin sanktionera 
den form av uppvaktning som uppenbarligen hade använts. Våldsmetoder hör-
de inte hemma i en skötsam fackföreningskultur.563  

Nästa stora kraftmätning var en riksangelägenhet, där orsaker och resultat 
låg ovanför den enskilda lokala scenen. I andra världskrigets slutskede inleddes 
den stora Verkstadskonflikten. 

På en verkstadskonferens som var samlad i september 1944 beslutade Me-
tall att det rådande avtalet med VF skulle sägas upp, och ett nytt avtalsförslag 
utarbetades. Ett par viktiga punkter i det nya förslaget, som tillställdes VF i 
samband med att det gamla avtalet sades upp, var en höjning av minimilönen 
med 15 öre och ett större arbetarinflytande vid ackordsättningen. Efter miss-
lyckade förhandlingar i december 1944 varslade Metall om arbetsnedläggelse. 
Hotet trädde i kraft i början av februari 1945 när cirka 130 000 arbetare gick ut 
i strejk.564 
––––––––– 

 

561 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 90 (citat), 83, 82. (Min kursivering.) 
562 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 144 (citat), 143, 145. 
563 För Metalls officiella syn på våldsmetoder, se Göran Salmonsson, Den förståndiga viljan. Svenska 

Järn- och metallarbetareförbundet 1888–1902, 1998, s 267, 269. 
564 Metalls avd. 106, årsberättelse 1945. Metalls arkiv, serie EIX, avd. 106. För en mer ingående analys 

av 1945 års stora konflikt, se t.ex. Kjell Treslow, Verkstadsstrejken 1945. En studie av arbetsmark-
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Uppslutningen var i Olofström som på andra håll stor. I en omröstning som 
föregick strejken röstade närmare 800 av Metallavdelningens medlemmar för 
konflikt, medan enbart omkring 50 röstade emot.565 

Under konfliktens förlopp verkar den motsatsfyllda relationen mellan arbe-
tare och företagsledning ha blivit allt mer påtaglig i Olofström. I varje fall an-
vände den socialistiska pressen sig av ett allt bitskare språkbruk i takt med att 
våren och försommaren framled. I en krönika i Sydöstra Sveriges Dagblad in-
för förstamajdemonstrationen 1945 förutspåddes ett ”imponerande” förstamaj-
tåg, efter allt ”som de strejkande under gångna tre månader erfarit”.566 Ett par 
dagar senare gav tidningen sig själv också rätt, när den rapporterade att ”maj-
demonstrationen i Olofström” föreliggande år var ”rekordartat stor”, och att 
”över 1 000 personer deltogo […] och minst halva Olofström var på benen”.567 
Sammanhållningen inom den organiserade delen av arbetarklassen visade sig 
också, enligt Lundin, på de ”mycket flitigt” besökta strejkmötena.568 Utan att 
förringa den verkliga solidariteten måste det i sammanhanget ändå påpekas att 
Olofström var ett litet samhälle. Det informella trycket från arbetskamrater att 
delta i demonstrationen och att närvara på konfliktmötena torde ha varit bety-
dande. I princip märktes det vilka som saknades. Den uppvisade sammanhåll-
ningen arbetare emellan tolkade den socialdemokratiska tidningen emellertid in 
i ett historiskt perspektiv: 

 
Arbetarna i Olofström har många gånger förut sett både orättfärdigheten och 
otryggheten i vitögat och förstår kanske mer än andra vad sammanhållning 
har för betydelse.569 

 
Både Sydöstra Sveriges Dagblad och krönikören Lundin framhöll att sympatin 
med de strejkande i orten åskådliggjordes genom bland annat mat- och pen-
ningbidrag från andra fackföreningar, affärer och privatpersoner. Exempelvis 
talade tidningen om att ”Alfred Bengtsson, vilken under normala förhållanden 
har sin huvudsakliga inkomst på Olofströms arbetare, till dessa anslagit ett be-
lopp på 500 kr”. Enligt artikelförfattaren var dock givmildheten inte något som 
”den diktatoriske överingenjören Granfors” såg ”med blida ögon”. Utifrån vad 
berättelsen förtäljer skall Granfors nämligen ha meddelat Bengtsson ”att han 
anser det vara mycket olämpligt och att arbetarna mycket väl kunde fortsatt 
med sitt arbete”. Journalisten frågade sig därefter i dialog med läsarna om 

                                                                                                                               
nadens förhandlingssystem vid konflikt, 1972; Back, Svenska Metallindustriarbetareförbundets histo-
ria 1940–1956, 1977, s 215–334. 

565 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 93, 147. 
566 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 28 april 1945. 
567 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 3 maj 1945. 
568 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 149; se även Sydöstra Sveriges Dagblad, den 28 april 

1945. 
569 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 28 april 1945. 
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Granfors, ”som vill vara förmyndare över den hederlige och överallt uppskatta-
de Bengtsson, inte [har] någon skamkänsla i kroppen”. I samma artikel berätta-
des det vidare att en del arbetare tagit anställning vid närliggande torvmossar 
för att dryga ut konfliktunderstödet, och förmodligen för att klara av att leva 
upp till det rådande manliga familjeförsörjaridealet, ”men att de under veckans 
lopp blivit uppsagda, och vem som står bakom är inte svårt att fundera ut”.570 
Att Sydöstra Sveriges Dagblad var avdelningens språkrör i den lokala offent-
ligheten och att Granfors var fienden personifierad råder det inget tvivel om. 
Att lyfta fram den egna sammanhållningen och samtidigt tydligt peka ut mot-
ståndaren var en del av propagandakriget under Verkstadskonflikten. Det fram-
går även att SSAB:s ledning fortfarande ansågs ha stor makt i samhället. Gran-
fors försökte se till att de strejkande inte tog några andra anställningar än de 
som de för tillfället hade lämnat, samtidigt som han ansträngde sig för upprätta 
en lojal borgarklassfront i orten mot de strejkande. 

Efter en fem månader lång konflikt enades VF och Metall kring ett kom-
promissförslag (som inte skall betraktas som något annat än ett arbetarneder-
lag). Arbetet återupptogs igen på SSAB i början av juli 1945. På det sista 
strejkmötet uttalade avdelningsordförande Ejnar Larsson sin förhoppning, allt 
efter tidningsreferatet,  

 
om att den solidaritet, den offervillighet och kamratskap varpå så synliga 
tecken under hela konflikten framkommit skulle bli bestående även under de 
dagar som komma.571 

 
Lundin påpekade på ett liknande sätt att arbetarna i Olofström hade uppträtt 
under ”mönstergill ordning”, och ”genom det föredömliga uppträdandet skaffat 
sig en synnerligen förnämlig goodwill”.572 Detta var en direkt didaktisk uppma-
ning inåt. Det var så skötsamma metallarbetare skulle uppträda i offentligheten. 
Av referaten att döma hade likväl den långa Verkstadskonflikten 1945 vidgat 
klyftan i Olofström mellan de många organiserade arbetarna å ena sidan och 
kapitalets företrädare å den andra. De första esterna anlände således till Olof-
ström vid en tidpunkt då förhållandet mellan arbete och kapital var mer än 
brukligt infekterat. 

 

Sammanfattande diskussion 
När andra världskriget tog slut var Olofström mitt inne i en omfattande expan-
sionsfas; den gamla bondbyn och bruksamhället som vuxit samman till Olof-
––––––––– 
570 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 20 juni 1945; se även Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, 

s 93, 149. 
571 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 9 juli 1945. 
572 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 147, 149. 
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ström omvandlades till en industriort på industrikapitalistisk grund. Genom 
proletariseringsprocesser, lokala migrationer och SSAB:s aktiva arbetskrafts-
rekryteringar mer än fördubblades invånarantalet i orten mellan 1940 och 1960. 
Den estniska invandringen var alltså bara en mindre del av en mycket större in-
flyttning till Olofström. 

Den politiska ekonomin i Olofström kretsade kring ett dominerande företag. 
En överväldigande majoritet av olofströmarna var direkt eller indirekt beroende 
av löner från SSAB och tillhörde den lokala arbetarklassen. I klasstrukturen 
fanns bara ett litet mellanskikt, medan borgerligheten och småborgerligheten 
enbart verkar ha bestått av SSAB:s högsta ledning, några handlare och någon 
enstaka bondfamilj. Socialdemokraterna dominerade lokalpolitiken, även om 
företagsledningen fortfarande efter 1945 var väl representerad och hade infly-
tande i köpingens beslutande organ. Företagsledningen strävade till exempel ef-
ter att kontrollera den lokala bostadsmarknaden, främst för att underlätta rekry-
teringen av arbetskraft men också för att ha uppsikt över hyresnivåerna, vilket 
påverkade Olofströms placering i dyrortsgrupperingen och i förlängningen fö-
retagets produktionskostnader. I brytningstiden mellan organiserad kapitalism 
och välfärdskapitalism, och i den därmed sammanhängande omvandlingen av 
industripatriarkalismen till välfärdspaternalism, knöt företagsledningen fortfa-
rande arbetare till sig genom aktiv bostadspolitik och den strävade alltjämt efter 
att vidmakthålla maktpositionen i samhället. Ledningen såg till att ha inflytande 
över mer än bara det som försiggick innanför fabriksgrindarna. Med tanke på 
denna arbetsgivardominans i bygden var den fackliga motparten en central ak-
tör i orten. Det var till stor del genom Metallavdelningen som den lokala arbe-
tarklassens intressen kunde lyftas fram och stötas mot SSAB:s intressen. 

Politiken och de ekonomiska strukturerna var således tätt förbundna i Olof-
ström. Den sega patriarkalismen tog tid att bryta. Det var inte bara klasstruktu-
ren som bestämde politikens riktning, utan även företagets ekonomiska ställ-
ning. Den politiska ekonomin bars upp av maktbalansen mellan en bred arbe-
tarklass, som hade den politiska majoriteten i köpingen, och SSAB:s stora ägar-
inflytande. I välfärdskapitalismen var den politiska makten skild från den eko-
nomiska, men det betydde för den skull inte att den ena makten kunde styra 
utan samverkan med den andra. 

Ett viktigt antagande i avhandlingen är att arbetsmarknadsparters strategier 
och agerande i relation till varandra ofta kan föras tillbaka till tidigare erfaren-
heter, traditioner och traderade berättelser som dessa. Många av de svenska ar-
betare som esterna kom att möta i Olofström från och med sommaren 1945 
hade levt sina liv i denna kontext, starkt präglad av en motsättningsfylld rela-
tion mellan SSAB och fackföreningen. Det var där som många svenska arbeta-
res kognitiva dispositioner tagit form under 1900-talets första hälft, dels genom 
indirekta och förmedlade klasspositioner, dels genom egna erfarenheter i och 
kring arbetet. Likaså hade den högsta ledningen vid SSAB varit i Olofström 
under flera decennier innan ester började rekryteras, och därmed varit med om 
flera konflikter med fackföreningen. 
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Den historiska relationen mellan SSAB och Metallavdelningen berättas inte 
desto mindre ur vitt skilda perspektiv av de båda parterna. Mot företagets kon-
sensusinriktade historieskrivning står en konfliktorienterad motberättelse som 
arbetarparten främst konstruerade genom en jubileumsskrift men även genom 
det regionala socialdemokratiska tidningsorganet Sydöstra Sveriges Dagblad. I 
den fackliga berättelsen löper det allt mer disciplinerade och sammansvetsade 
arbetarkollektivet som en röd tråd. Budskapet som den fackliga ledningen för-
medlade till arbetarna var att den fientligt inställda företagsledningen bara kun-
de utmanas om alla solidariskt slöt upp kring fackföreningens ideal och normer. 
Ingen kunde därför tillåtas att stå vid sidan om den fackliga organisationen. Be-
rättelser om fackföreningens konflikter med den ständigt antagonistiske arbets-
givaren och enigheten inom en förment homogen (svensk) arbetarklass var 
följaktligen huvuddragen och det centrala innehållet i de sociala minnen som 
avdelningsledningen i Olofström ville skapa och upprätthålla. Dessa berättelser 
och konstruerade sociala minnen skulle fungera som ett sammanhållande kitt 
varomkring arbetarklassen i Olofström skulle formeras. Det är också tydligt att 
de konfliktladdade berättelserna befästes som sociala minnen, eftersom många 
av dem fortfarande traderades i intervjuer i början av 1980-talet. 

I de fackliga berättelserna förstärktes därmed sociala gränser i kategoriella 
motsatspar. Berättelserna var inkluderande i bemärkelsen att jubileumsskriftens 
författare skrev för och om dem som solidariskt slöt upp kring de fackliga idea-
len, det vill säga arbetare som kommit att dela vissa kollektiva dispositioner i 
vardagen. Men berättelserna var också tydligt exkluderande, eftersom arbetare 
som bröt mot vedertagna normer bortdefinierades från den lokala arbetarklass-
gemenskapen; de reducerades till ”f.d. kamrater” eller ”svartfötter” även om de 
”objektivt” tillhörde arbetarklassen. Det är också uppenbart att berättelserna var 
könsimpregnerade, i det att det var män som berättade framförallt om män på 
en manligt präglad arbetsplats. Arbetarkvinnornas intressen förutsattes vara de 
samma som männens. Denna intressegemenskap kom allra tydligast till uttryck 
i en berättelse där det underströks att både män och kvinnor i olika åldrar var 
med och försökte köra bort strejkbrytare från orten i samband med Olofströms-
konflikten på 1910-talet. 

På samma sätt var arbetarnas berättelser implicit etniskt impregnerade: De 
konfliktfyllda sociala minnena utgick från en homogen svensk arbetarklass. Es-
terna var inte inkluderade, och invandrarna från Estland hade heller inga kun-
skaper om dessa berättelser. De bar i många fall på andra erfarenheter och soci-
ala minnen med annat innehåll än de svenska arbetare som de kom att möta. 
Med esternas inträde på den lokala scenen 1945 förändrades därmed fackföre-
ningens förutsättningar att upprätthålla en enhetlig fasad i mötet med arbetsgi-
varen snabbt och dramatiskt. 
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5. SSAB OCH ESTERNA I OLOFSTRÖM 

Inledning 
När SSAB återupptog produktionen efter Verkstadskonflikten 1945 visade sig 
företagsledningens efterfrågan på arbetskraft kraftigt överstiga det lokala utbu-
det. Direktör Karl Granfors berättar att orderna från framförallt Volvo snabbt 
ökade i omfattning och att företaget behövde  
 

kvickt anställa många arbetare och rätt många tjänstemän. Vi hade då kom-
mit i det läget redan tidigare att vi hade sugit upp all arbetskraft som kunde 
fås inom västra Blekinge. Vi hade inte heller bostäder som var goda nog för 
att här kunna suga upp längre bort boende, som måste flytta hit. Och det rå-
kade då vara så turligt och just vid det tillfället efter kriget, när vi hade så 
stort behov av folk, så hände vid krigsslutet att balterna måste fly sitt land.573 

 
Tidigare hade företaget kunnat tillgodose mycket av sin efterfrågan på arbets-
kraft genom att i omgivningen antingen rekrytera före detta jordbruksarbetare 
eller småbrukare och torpare, vars lantbruk inte längre bar sig. Vid krigsslutet 
föreföll dock dessa arbetskraftsreserver vara tömda. I varje fall ville företags-
ledningen anställa fler arbetare än vad som verkade finnas att tillgå.574 Befintli-
ga, lediga bostäder i Olofström kunde inte attrahera svenska arbetare, men sett 
ur direktörens synvinkel fanns det ”turligt” nog gott om flyktingar i landet som 
uppenbarligen ansågs kunna hålla till godo med de bostäder som erbjöds. Es-
ternas grymma krigsöden spelade rakt i händerna på SSAB:s efterfrågan på ar-
betskraft. Snart efter att Verkstadskonflikten var över började SSAB:s ledning 
således rekrytera bland esterna i Sverige. 

––––––––– 
573 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
574 ”Aktuella problem i Olofström”, manus till anförande av ledningen för SSAB vid Sydostmässan i 

Karlskrona år 1950; prel. sammanställning över Olofströmsundersökningen 1970. Volvos arkiv i 
Olofström, vol. 11019, 11295. 
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De första esterna bosatte sig och började arbeta i Olofström under sensom-
maren 1945.575 Året därpå kulminerade rekryteringen och inflyttningen. Ber-
nard Kangro hävdar att den estniska gruppen i Olofström bestod av cirka 600 
personer när den var som störst. Han påpekar emellertid att antalet minskade 
drastiskt under ”utvandringsåren”, när ett stort antal flyttade vidare, i många 
fall till andra länder, för att sedan öka igen till ungefär 300 stycken ”med de in-
vandrade esterna från Tyskland”.576 

––––––––– 

Samtidigt som flyktinglägren runt om i Sverige tömdes för att ge plats åt 
nyanlända flyktingar från kontinenten upplystes esterna om arbetstillfällena i 
Olofström, både genom arbetsförmedlingarnas försorg, genom redan inflyttade 
landsmäns förmedling och genom tidningsartiklar på estniska där företagsled-
ningen annonserade efter arbetskraft.577 Genom de estniska tidningarna hade 
alltså SSAB:s ledning funnit ett kryphål i VF:s annars rigida annonseringsför-
bud. Dessutom ingick i ledningspersonalen, vad Sydöstra Sveriges Dagblad 
benämnde, ”en estnisk anställningsingenjör”, som enligt tidningen, ”troligtvis 
för sina landsmän utmålar Olofström som ett Klondyke”.578 

Den estniska inflyttningen förefaller ha framstått som en ”invasion” i den 
lilla blekingska industriorten. Även om människor ideligen flyttade från den 
kringliggande landsbygden till orten i takt med att företagets personalstyrka 
växte så uppmärksammades inte den migrationen på samma sätt. Det var först 
när den etniska homogeniteten på allvar verkade utmanad som folk höjde på 
ögonbrynen. En lokal journalist på Karlshamns Allehanda noterade våren 1946 
vad som pågick och försökte klargöra situationen för sina läsare: 

 
Olofström just nu liknar kanske rätt mycket ett flyktingläger. Med varje in-
kommande tåg strömmar folk hit, mestadels av det frändefolk, vars förfäder 
en gång befolkade våra gamla Östersjöprovinser, folk som vi nu med ett 
gemensamt namn kalla ester [...] Det finnes självfallet en orsak och ett än-
damål som betingar en sådan invasion till vår bygd. Orsaken är den ständigt 
stigande produktionen som Volvos tillverkning kräver, och ändamålet är 
just att kunna tillfredsställa detta krav.579 

 

575 Första gången esterna noteras i det lokala källmaterialet är i slutet av augusti 1945. Som så ofta när 
det handlar om människor från underordnade samhällsskikt blir de synliga först när de hamnat i klan-
der med rättvisan; en estnisk man anklagades i det här första fallet för fylleri. Se ”Rapport ang. fylle-
ri”, den 26 augusti 1945. Olofströms polisdistrikts arkiv (Landsarkivet i Lund), vol. A:5. Folkbokfö-
ringen skedde långt senare. Inte förrän den 30 november 1945 antecknades de första esterna i Olof-
ströms kyrkoböcker. Se Olofström Inflyttningslängd. Olofströms kyrkoarkiv, vol. BI:1. 

576 Kangro, Estland i Sverige, 1976, s 216. Med en referens till Kangro nämns siffran 600 även i Alur 
Reinans, ”Balterna i Sverige – några demografiska aspekter”, 1986, s 77. 

577 Intervjuer med Albert Fatejev, den 5 november 2003; Evald Viinamäe, den 28 maj 2005. Intervju 
med Ellen Avasoo, den 25 november 1970. Folklivsarkivet i Lund, M 20167. 

578 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 24 april 1946. 
579 Karlshamns Allehanda, den 5 april 1946. (Mina kursiveringar.) 
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1944 års flyktingar framställdes i offentligheten i detta fall på ett något motsä-
gelsefullt sätt. De sades tillhöra ett ”frändefolk”, vars historia hade berörings-
punkter med den svenska stormaktstiden, SSAB behövde dem och de borde 
därför välkomnas. Men samtidigt förefaller esterna ha setts som ett nytt och 
annorlunda inslag i samhällsmiljön. Den etniska homogeniteten i den lilla kö-
pingen sågs som bruten. På samma gång som invandringen motiverades utifrån 
företagets behov drogs en tydlig skiljelinje mellan ”vi” svenskar och ”de andra” 
esterna, som kom till ”vår bygd”. Både de mottagande svenskarna och de in-
vandrade esterna framställdes alltså som två homogena etniska grupper, utan 
klasshierarkier eller andra skiktningar. 

Även utifrån företagsledningens perspektiv verkar inflyttningen – som den 
självt låg bakom genom aktiv rekrytering – ibland ha tett sig kaotisk. SSAB:s 
byggmästare, Albert Nilsson, berättar i en intervju att han var på väg att gå hem 
en lördagskväll när vaktmannen ringde och informerade om att en ny stor 
grupp ester precis hade anlänt. Han gick ner till vakten och i hela ”korridoren 
står fullt av flyktingar”, ett trettiotal män, kvinnor och barn. ”Barnen grät”, be-
rättar han, ”det var ett hiskeligt elände”. Ute regnade det och företaget hade för 
tillfället inga lediga bostäder. Efter ett antal telefonsamtal fick byggmästaren 
till slut tag på ortens kyrkoherde som tipsade om en skolbyggnad en mil utanför 
Olofström, där de nyanlända skulle kunna inhysas provisoriskt. Nilsson berättar 
vidare att han lyckades ”väcka handlaren här så de fick lite matvaror”. Ett par 
timmar efter midnatt hade han dessutom lyckats ordna ”filtar och halmmadras-
ser, och sen körde vi med två lastbilar upp” till skolan.580 Migranterna var på så 
sätt i mångt och mycket utlämnade till företagsledningens förmåga och välvilja 
att organisera mottagningen. Beroendeband knöts direkt vid ankomsten mellan 
företagsledningen och esterna. 

Syftet med detta kapitel är att studera vilka relationer som byggdes upp och 
utvecklades mellan SSAB:s ledning och de estniska männen och kvinnorna i 
Olofström. Jag diskuterar i kapitlet särskilt den viktiga bostadsfrågan samt hur 
företagsledningen förhöll sig till invandrarnas föreningsverksamhet i orten, en 
diskussion som kretsar kring välfärdspaternalismen och grupperingar inom den 
estniska gruppen. 

Fastän esterna kunde framställas som en homogen massa, som i citatet 
ovan, tog det å andra sidan inte lång tid innan ett par ”ledande personer” också 
uppmärksammades i offentligheten. Den estniske ”anställningsingenjören” 
Mihkel Lauter var en dem, Alfred Wendt en annan. 

 

––––––––– 
580 Intervju med Karl Granfors och Albert Nilsson, den 24 november 1970. Folklivsarkivet i Lund, 

M 20166. 
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Mihkel Lauter och Alfred Wendt 
– två etniska ledare? 
Arbetsgivare som rekryterar utländsk arbetskraft anställer ibland också invand-
rare på arbetsledande positioner. När exempelvis Ifö-verken i Bromölla under 
tidigt 1900-tal rekryterade ”galizier” för de tyngsta arbetsuppgifterna vid kao-
linbrottet på Ivön och för slamningen i fabriken, anställdes samtidigt andra in-
vandrare som arbetsledare. Vid de skånska gårdar där kvinnor och män från 
Östeuropa anställdes säsongsmässigt årtiondet före första världskrigets utbrott 
leddes invandrarnas arbeten likaså av en särskild tysktalande uppsyningsman. 
Denne var först och främst arbetsledare, men därutöver skulle han också ”svara 
för uppsikten över arbetarna i bostäderna och på fritiden”.581 

Ett ytterligare exempel redovisas av historikern Jimmy Engren i hans av-
handling om svenska järnvägsarbetare i Minnesota decennierna kring sekelskif-
tet 1900. Genom en företagsstudie av Duluth & Iron Range Railroad blottläg-
ger han en tydlig etnisk arbetsdelning med utlandsfödda arbetare längst ner i 
hierarkin. De flesta av dessa var svenskar. Engren visar emellertid även att fö-
retaget anställde några svenska förmän, som inte bara basade över underställda 
landsmän utan även gavs befogenheter att anställa och avskeda arbetare. De 
svenska arbetsledarnas etniska nätverk utnyttjades av företagsledningen i rekry-
teringssyfte, och genom att anställningar gjordes beroende av rekommendatio-
ner från landsmän som var lojala mot företaget kunde ledningen kontrollera att 
inga arbetare anställdes som ansågs vara för politiskt radikala.582 

I likhet med vad dessa historiska exempel belyser rekryterade SSAB i Olof-
ström ester till både under- och överordnade positioner, och till ett par av de 
överordnades (informella) arbetsuppgifter hörde att ta på sig ett företagsvänligt 
etniskt ledarskap bland övriga ester i orten. Direktör Karl Granfors påpekar i 
efterhand också att det inom den estniska gruppen i Olofström ”fanns en och 
annan som var lämplig som ledare”.583 I första hand syftade han på två perso-
ner, Mihkel Lauter och Alfred Wendt, som anställdes på ledande positioner 
inom företaget 1946 respektive 1947. I det följande fokuserar jag den välfärds-
paternalism som SSAB utvecklade i relationen till esterna och den roll de et-
niska ledarna tillräknades i anslutning till dessa företagsstrategier. 

––––––––– 

Lauter var son till länsnotarie Gustav Lauter. I hemlandet hade han genom-
gått en rejäl utbildning på gymnasienivå och inom teknisk högskola. Före kri-
get arbetade han som direktör på en transportfirma, och under vinterkriget och 
fortsättningskriget tjänstgjorde han som officer i den finska armén mot Sovjet. 

581 Olsson, ”’Det var bara galizier i kaolinen…’”, 2002, s 284f; ibid, ”Skånska godsägare och galiziska 
roepiger”, 1987, s 277 (citat); ibid, ”Hundra år av arbetskraftsinvandringen”, 2003, s 16. 

582 Jimmy Engren, Railroading and Labor Migration. Class and Ethnicity in Expanding Capitalism in 
Northern Minnesota, the 1880s to the mid 1920s, 2007, om den etniska arbetsdelningen, se t.ex. s 29, 
135ff, 170ff, 394ff, om svenska förmäns etniska nätverksrekrytering, se 104f, 136, 182f, 396ff, 403. 

583 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
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Efter flykten till Sverige 1944 internerades han under drygt fyra månader i den 
slutna förläggningen i Långmora. Vid förhör med andra ester hade det nämli-
gen ”framkommit åtskilliga klagomål” mot honom och han ”beskylldes för att 
vara tysk spion”. Det kunde dock aldrig bevisas att han ”bedrivit spioneri för 
tyskarnas räkning eller i särskilt hög grad samarbetat med dessa”.584 

Efter att misstankarna mot honom dämpats anställdes han på Ölands Sand-
viks Bruks AB, för att i januari 1946 anställas som verktygskonstruktör i Olof-
ström. Med sina språkkunskaper och det kontaktnät han säkerligen hade bland 
ester i Sverige torde Lauter ha varit en oerhört betydelsefull person för SSAB:s 
ledning. Förutom estniska talade han flytande tyska och gjorde, enligt dennes 
arbetsgivare på Öland, snabba framsteg även i svenska.585  

Vid sidan av det tekniska arbetet hörde till Lauters arbetsuppgifter i Olof-
ström att rekrytera estniska arbetare till fabriken och att ta emot de nyanställ-
da.586 Ellen Avasoo berättar till exempel att det var han som mötte henne och 
hennes familj på tågstationen i Olofström när de anlände och att det var han 
som anvisade dem bostad.587 Martin Narits berättar på samma sätt att det var 
Lauter som tog emot och handledde honom till rätt avdelning och arbetsplats 
under hans första arbetsdag.588 Vid varje tillfälle som en ny invandrare antingen 
anställdes eller slutade på företaget skulle detta anmälas till polisen, och för 
denna rapportering ansvarade likaså Lauter.589 Enligt företagets kontorschef 
hade han kort och gott till uppgift att ”styra och ställa för sina landsmän” på fa-
briken. Efter drygt ett år i Olofström avancerade Lauter till att bli chef för en 
mindre filialfabrik i Lönsboda.590 

Lauters arbetsuppgifter som gällde den estniska arbetskraften övertogs där-
efter av Alfred Wendt. Formellt anställdes Wendt på SSAB som ”planerings-
man” hösten 1947, för att vara kontaktperson mellan företaget och Volvo och 
för att sköta materialinköp i Västtyskland. I realiteten var han dock knuten till 
––––––––– 
584 Förhörsprotokoll med Mihkel Lauter, den 30 september 1944 (i förhörsprotokollen anges bara fa-

derns yrke); ”Ansökan om svenskt främlingspass”, den 12 oktober 1944; ”Anlage zum Gesuche vom 
Internierten Mihkel Lauter”, den 8 januari 1945; Telegram, den 23 april 1945; ”Betyg”, den 5 okto-
ber 1945; Utlåtanden angående Mihkel Lauters ansökan om svenskt medborgarskap, den 9 maj 1947 
(citat). SUK:s arkiv, kanslibyrån (Riksarkivet, Stockholm), vol. FIB:4863. Om interneringslägret i 
Långmora, se i övrigt Jörg Lindner, ”Svenska interneringsläger under andra världskriget. Diskrimine-
ring, degradering och disciplinering”, 1994. 

585 Utlåtande från SUK, den 23 mars 1946; ”Betyg”, den 5 oktober 1945. Från lägret i Långmora skick-
ade Lauter flera skrivelser till de svenska myndigheterna angående hans internering. Dessa brev är 
skrivna på tyska. SUK:s arkiv, kanslibyrån, vol. FIB:4863. 

586 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
587 Intervju med Ellen Avasoo, den 25 november 1970. Folklivsarkivet i Lund, M 20167. 
588 Intervju med Martin Narits den 6 maj 2005. 
589 ”Rapport Ang. Underlåtenhet att avanmäla utlänning”, den 6 december 1946. Olofström polis-

distrikts arkiv, vol. A:6.  
590 Utlåtanden angående Mihkel Lauters ansökan om svenskt medborgarskap, den 9 maj 1947. SUK:s 

arkiv, kanslibyrån, vol. FIB:4863. Se även intervju med Erik Norling, den 26 maj 2007, som anställ-
des på SSAB som elingenjör sommaren 1946, och liknar Lauters roll vid en ”länk” mellan företaget 
och de estniska arbetarna. 

 205 



SSAB i alla fall från och med 1946, när företagsledningen började rekrytera ar-
betskraft genom hans nätverk. I början av 1950-talet kom han också att sköta 
mycket av handläggningen kring företagets aktiva rekryteringar av ester i tyska 
läger. I likhet med andra ester hade Wendt flytt undan krigsfronten i Estland till 
Sverige under hösten 1944, men hans bakgrund skilde sig mycket från andra 
landsmäns.591 

I oktober 1939 slöt den nazistiska regimen i Tyskland avtal med Estland 
och Lettland om repatriering av personer med tyskt ursprung, de så kallade 
Volksdeutsche. I en första omgång migrerade ungefär 13 000 individer från Est-
land och 50 000 från Lettland till Tyskland. I januari 1941 följde en andra våg, 
Nachumsiedlung, när ytterligare 16 000 människor från Estland och Lettland, 
som kunde påvisa mer eller mindre tyskt ursprung, så att säga repatrierades. 
Bland dessa återfanns Wendt, som, enligt den finske forskaren Seppo Myllyni-
emi, blev tysk medborgare samma år. Samtidigt evakuerades ungefär 50 000 
personer från Litauen.592 

Med den tyska ockupationen av Baltikum hösten 1941 tillsattes en estnisk 
självförvaltning, Landesverwaltung eller Omavalitsus. Denna verkade parallellt 
med och underställt den tyska ockupationsförvaltningen som leddes av Karl 
Litzmann. Den estniska självförvaltningens högsta ledning bestod till en början 
av fem ledamöter: Hjalmar Mäe, Oskar Angelus, Otto Leesment, Hans Saar 
och Wendt som ansvarade för ekonomiska frågor. Flera av dessa män hade lik-
nande bakgrunder. Självförvaltningens högste tjänsteman, Mäe, hade under 
mellankrigstiden, i likhet med Leesment och Saar, tillhört ledningen för den 
estniska inrikespolitikens yttersta högerflank. Mäe, precis som Wendt och 
Angelus, hade flyttat från Estland till Tyskland i samband med de stora folkom-
flyttningarna och återvände till Estland som tyska medborgare. Som historikern 
Andreas Kasekamp understryker bestod sålunda självförvaltningens ledarskikt 
av ”individuals especially friendly and well connected with Germany”.593 

Vid ankomsten till Sverige stämplades Wendt av svenska myndigheter som 
”quisling”.594 Därför blev han omhändertagen och placerades under två måna-
der i Långmora i Dalarna, där Lauter också internerades. Efter frigivningen fick 
Wendt anställning som arkivarbetare i Falun. Hans rörlighet var dock fortfa-

––––––––– 
591 Förhörsprotokoll med Alfred Wendt, den 23 september 1944; brev från SSAB till SUK, den 9 mars 

1948 och den 11 september 1950. SUK arkiv, kanslibyrån, vol. FIAC:22025. 
592 Seppo Myllyniemi, Die Neuordnung der Baltischen Länder 1941–1944. Zum nationalsozial-

istischen Inhalt der deutschen Besatzungspolitik, 1973, s 45, 108 fotnot 105. 
593 Anders Kasekamp, ”Ideological Roots of Estonian Collaboration during the Nazi Occupation”, 

2003, s 87ff, (citat 88). 
594 Ett par dagar efter att Wendt anlänt till Sverige ansökte han om svenskt främlingspass. I ansök-

ningshandlingarna har en tjänsteman på SUK antecknat ”Quisling”. När Wendt våren 1948 ansökte 
om visum för återresa till Sverige och uppehållstillstånd i Sveriges tre största städer avslogs ansökan 
med ”hänsyn till Wendts ställning som framträdande medlem i den estniska ’quislingregeringen’”. Se 
”Ansökan om svenskt främlingspass”, den 23 september 1944; handskrivet internt brev på SUK, den 
31 mars 1948. SUK:s arkiv, kanslibyrån, vol. FIAC:22025. 
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rande begränsad, eftersom hans främlingspass inte tillät vistelse i Stockholm, 
Göteborg eller Malmö och inte heller återresa till Sverige efter eventuell ut-
landsvistelse.595 

Förutom estniska talade Wendt vid ankomsten till Sverige både engelska 
och tyska. Efter tre år i landet hade han förmodligen även lärt sig en hel del 
svenska. Med språkkunskaperna, erfarenheterna av höga chefsposter och ett 
omfattande nätverk bland ester i både Sverige och Tyskland torde Wendt, lik-
som Lauter tidigare, ha varit en oerhört viktig resurs för företaget i Olofström. 
Enligt Granfors kom han till och med att bli ”ledare för hela gruppen” ester i 
orten.596 

Den estniska familjen Tammert utgör ett exempel på hur Wendts nätverk 
utnyttjades i rekryteringssyfte. Anton och Helmi Tammert flydde med sina två 
barn Jaak och Mari-Ann över Östersjön hösten 1944. Anton Tammert var ut-
bildad civilingenjör och fabriksdirektör i Tallinn när kriget bröt ut. Hans fru ar-
betade i en bank fram till hennes första graviditet, men som så många andra 
estniska kvinnor vid den här tiden (i synnerhet i de borgerliga skikten) slutade 
hon arbeta utanför hemmet när det första barnet föddes. I Sverige placerades 
familjen i Dalarna och fadern började arbeta på ett sågverk. Därifrån blev han 
dock 1946 rekryterad av Wendt. Hans dotter berättar att ”min far och han kän-
de varandra redan i Estland”, och ”på nått sätt ordnade han så att far kunde bör-
ja jobba på Stålpressnings”. I Olofström fick Anton Tammert anställning på 
ritkontoret och därmed – till skillnad från många andra ester som rekryterades 
till SSAB – ett arbete som motsvarade hans ingenjörsutbildning.597 

Även i den lokala offentligheten framställdes Wendt som den estniska 
gruppens förgrundsgestalt. I en artikel från 1951 i Sydöstra Sveriges Dagblad, 
som behandlade esternas eventuella vilja att bli svenska medborgare, skrev till 
exempel journalisten i fråga att han vänt sig till ”ledaren för Olofströms estnis-
ka koloni dr. A. Wendt” för upplysningar.598 

En annan händelse som skildrades i samma tidning understryker likaså (fö-
reställningen om) Wendts etniska ledarskap. En estnisk man som hade varit 
hemma från sitt arbete på grund av sjukdom lurades av sina landsmän att han 
––––––––– 
595 Kriminalpolisen i Falun, rapport ang. Alfred Wendt, den 29 januari 1946; SUK utlåtande ang. 

Wendts ansökan om tillstånd att bedriva handelsrörelse, den 15 mars 1947; SUK, utdrag ur protokoll, 
den 28 december 1944. SUK:s arkiv, kanslibyrån, vol. FIAC:22025. 

596 ”Ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd”, den 29 december 1947; ”Ansökan om svenskt främ-
lingspass”, den 23 september 1944. SUK:s arkiv, kanslibyrån, vol. FIAC:22025. Intervju med Karl 
Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 

597 Intervju med Mari-Ann Öreberg (född Tammert), den 24 april 2008, (citat); ”Jokes levnadshistoria i 
korthet”, stencil författad av Mari-Ann Öreberg, 2003. Att svenska företag utnyttjade esternas egna 
nätverk i rekryteringssyfte var inte unikt för SSAB. Virve Raag & Raimo Raag, Över stormande hav. 
Estländskt liv och leverne i Kumla 1944–1991, 1992, s 43, nämner att en av skoindustrierna i Kumla 
betalade en est 1 000 kronor för varje landsman han rekryterade (en ansenlig summa men i varje fall 
inte mer än de 1 000–1 200 kronor som VF beräknade att det kostade att rekrytera en italienare). 

598 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 10 oktober 1951. Alfred Wendt var disputerad samhällsvetare och 
omnämndes ofta med den akademiska titeln dr. 
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skulle förvisas till Sovjet, eftersom han inte hade fått sjukpermission. Därpå 
gömde sig den vettskrämde mannen under nästan en hel veckas tid i skogarna 
utanför Olofström, innan han trött, utsvulten och fortfarande rädd hittades av 
polisen. Enligt tidningsskildringen var det först efter att makarna Wendt pysslat 
om honom som han började kvickna till igen efter den tuffa skogsvistelsen.599 I 
berättelsen framstod det nästan som en självklarhet att det var till Wendts som 
mannen skulle lämnas av polisen för att kureras; mannen återbördades så att 
säga till den etniska grupp han hörde hemma i och till gruppens verklige Pater. 

Att direktör Granfors såg Wendt som en ledargestalt är förståeligt mot bak-
grund av hans arbetsuppgifter. Precis som Lauter före honom skulle Wendt ta 
på sig ett etniskt ledarskap: det ingick i arbetsuppgifterna. Men att också den 
arbetarrörelsenära regionaljournalistiken utmålade Wendt som ”ledaren” anty-
der att även svenska arbetare fortfarande i början av 1950-talet såg den estniska 
gruppen som homogen och med en utpräglad ledargestalt i toppen. Emellertid 
var esterna socialt och politiskt splittrade, både nationellt och lokalt. 

 

Politiska grupperingar och estniska föreningar 
Den estniske historikern Hain Rebas hävdar att esterna i Sverige genomgående 
uppfattade sig själva som politiska flyktingar i exil från det ockuperade hem-
landet. Inom gruppen organiserades snabbt ett omfattande nät av nationella or-
ganisationer och lokala föreningar. Rebas menar att syftet med dessa i första 
hand var att ”upprätthålla det egna språket och kulturen som uttryck för en est-
nisk särart”. Det handlade om att bygga upp ett ”Estland i Sverige”, i väntan på 
att hemlandet förhoppningsvis åter skulle bli fritt i framtiden. Organiseringen 
kom att inbegripa ett brett spektrum av funktioner och aktiviteter, såsom skol-
väsende och ungdomsaktiviteter, kulturella, vetenskapliga och politiska före-
ningar av skilda slag, tidningar, kyrkliga aktiviteter och ytterligare andra socia-
la verksamheter.600 

Redan under våren 1944, när det fortfarande bara fanns omkring 1 500 ester 
i Sverige, grundades Estniska Kommittén (EK) i Stockholm. Under hösten 
samma år började EK ge ut tidningen Eesti Teataja (Budbäraren), för att sprida 
information till de förskingrade landsmännen. Enligt Bernard Kangro var EK 
från början tänkt som en övergripande estnisk massorganisation, med olika un-
dersektioner för olika verksamhetsområden, som ”skulle nå över hela exilsam-
hället i Sverige”. Till exempel fanns det under den första tiden en arbetarsek-
tion, som bland annat ordnade kurser i fackliga och sociala frågor och som 
samarbetade med LO och dess förbund och med arbetsmarknadsmyndigheter-
na. EK kom dock aldrig att bli den sammanhållande massorganisation som 
––––––––– 
599 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 13 oktober 1951. 
600 Hain Rebas, ”En minoritet organiserar sig – esternas arbete i Sverige för att bevara och utveckla sin 

kultur”, 1986, s 194, 197ff (citat 199, 198); se även Aun, The Political Refugees, 1985, s 39ff, 100. 
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grundarna hade hoppats på. Det ekonomiska underlaget var alltför svagt och 
därtill kom EK, i likhet med andra estniska organisationer i Sverige, att härjas 
av inre politiska tvister. Istället uppstod det under 1940-talet över 200 olika or-
ganisationer, ofta med lokal förankring. Vid sidan av EK kom Estniska Natio-
nalfonden (ERF) och Estniska Nationalrådet (ERN) att bli de centrala organisa-
tionerna på nationell nivå under 1940- och 1950-talen.601 

Karl Aun redogör på liknande sätt för hur esterna i Kanada startade organi-
sationer på etnisk grund med ett vidsträckt fält av funktioner. I Kanada var The 
Estonian Federation och The Estonian Central Council de två största organisa-
tionerna. Båda gjorde anspråk på att representera esterna i landet, men Aun på-
pekar att föreningsväsendet i realiteten var ytterst splittrat utan någon samlad 
kontroll. Dessutom startades två konkurrerande nyhetstidningar. Meie Elu (Vårt 
liv) utkom en gång i veckan från och med mars 1950, på initiativ av journalis-
ten Aleksander Weiler som invandrat till Kanada från Sverige 1948. Året därpå 
började Vaba Eestlane (Fritt Estland) att ges ut två gånger i veckan.602 

Aun frågar sig dock inte varför de estniska föreningarna i Kanada misslyck-
ades med att enas under en gemensam organisationsstruktur eller varför det 
startades två konkurrerande tidningar. Förmodligen var orsaken densamma som 
i Sverige: Det fanns politiska åsiktsskillnader inom den estniska gruppen som 
försvårade, eller till och med omöjliggjorde, en sammanhållen etnisk organise-
ring. Två falanger utkristalliserades, med grund i det mellankrigstida Estlands 
inrikespolitiska landskap. 

De första femton åren av estnisk självständighet från Ryssland präglades av 
stormig parlamentarism och snabba regeringsväxlingar. Den antikommunistis-
ka och till den finska Lapporörelsen närstående organisationen Frihetskämpar-
nas förbund fick luft under vingarna och presenterade 1933 ett nytt författ-
ningsförslag som antogs i en folkomröstning. Presidentämbetet stärktes, höger-
ledaren Konstantin Päts grep makten, upplöste parlamentet och avskaffade 
flerpartisystemet.603 

Ledarskapet inom de tre estniska centralorganisationerna i Sverige, EK, 
ERF och ERN, hörde, enligt Rebas, ideologiskt hemma ”i det sena trettiotalets 
partianknutna, men av den auktoritäre presidenten Päts nertystade, opposition”. 
I Sverige samlades många av dessa i den på svenska så kallade Estniska demo-
kratiska klubben. Enligt Rebas rörde det sig om socialdemokrater, liberaler, 
småbrukare och republikaner. Samtidigt organiserade sig de ideologiska mot-
ståndarna, det vill säga Päts gamla anhängare, i vad som kom att benämnas 
Estniskt samarbetscentrum.604 
––––––––– 

 

601 Kangro, Estland i Sverige, 1976, s 69ff (citat 69); Rebas, ”En minoritet organiserar sig”, 1986, 
s 203–216. 

602 Aun, The Political Refugees, 1985, s 65, 82ff, 98f. 
603 Zetterberg, ”Det nationella uppvaknandet och vägen mot självständighet”, 1992, s 80ff. 
604 Rebas, ”En minoritet organiserar sig”, 1986, s 208, 213. Andrzej Nils Uggla, I nordlig hamn. Po-

lacker i Sverige under andra världskriget, 1997, kap. 5, redogör på liknande sätt för politiska och 
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I en utförlig promemoria, återfunnen i den estniske fackföreningsmannen 
Johannes Mihkelsons personarkiv, diskuteras likaså de politiska motsättningar-
na och grupperingarna bland esterna i Sverige.605 Enligt Mihkelson (som med 
största sannolikhet har författat promemorian) kan  

 
man uppdela de estniska flyktingarna i två grupper, vilka äro i opposition 
mot varandra på grund av principiella och taktiska meningsskiljaktigheter, 
som härstamma från K. Päts halvdiktatoriska tid, fortsatte under den tyska 
ockupationen och pågår här i Sverige under mer eller mindre maskerade 
former, t.ex. kamp om Estniska Kommittén, Eesti Teataja och om ledande 
positioner i olika föreningar.606 

 
I likhet med Rebas delar alltså skribenten in esterna i Sverige i två övergripan-
de politiska grupperingar, och dessa sägs ha befunnit sig i en konfliktfylld rela-
tion till varandra. Med tydligt positiva och negativa epitet talas det, utifrån 
Mihkelsons perspektiv, dels om den demokratiska gruppen, dels om den kon-
servativa och autoritära gruppen.  

Till den demokratiska gruppen räknade Mihkelson estniska socialister, olika 
liberaler samt ”partilösa demokrater och motståndsrörelsens representanter”, 
alltså ungefär samma grupper som Rebas menar utgjorde den Estniska demo-
kratiska klubbens kärna. Mihkelson är emellertid mer utförlig och tydlig än 
Rebas i beskrivningen av den andra gruppens sammansättning. Han hävdar att 
den bestod av ”samarbetsmän, som aktivt och på ledande plats kollaborerat 
med tyskarna och som här försöka skaffa sig ledande ställning i emigranternas 
ledning”, samt av andra estniska fascister och gamla anhängare till Päts regim. 
Bland samarbetsmännen pekas Alfred Wendt ut bland flera andra, och uppen-
barligen placerades han av direktörerna på SSAB i ”ställning i emigranternas 
ledning”. Det är också intressant att den högsta ledningen för den estniska 
Kristliga Föreningen av Unga Män (KFUM) nämns bland de konservativa och 
autoritära. Estniska KFUM hade nämligen en lokalavdelning i Olofström. 

Som företrädare för den demokratiska gruppen vill emellertid promemori-
ans författare understryka att 

 

                                                                                                                               
ideologiska konflikter inom den polska flyktinggruppen i Sverige. En falang av polackerna stödde 
exilregeringen i London och dess representation i Stockholm, medan en andra falang bestod av 
kommunistsympatisörer som gav sitt stöd åt den sovjetkontrollerade Lublinregeringen. 

605 Johannes Mihkelsons personarkiv är relativt omfattande och finns på Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek i Stockholm. Sammantaget består det av 134 akter, varav enbart 50 är ordenligt förtecknade. 
Tyvärr är arkivet än så länge ostrukturerat och i princip sorterat efter hur Mihkelson själv förvarade 
sina dokument i sin bostad. Många dokument är odaterade och saknar signatur. Detta tolkar jag som 
att det ofta är Mihkelsons egna utkast till promemorior och dylikt som återfinns i arkivet, jämte 
mycket daterad och signerad korrespondens. 

606 ”P.M. Politiska grupperingen bland esterna i Sverige”, (odaterad). Johannes Mihkelsons personar-
kiv, vol. 26. 
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det bland de härvarande esterna [det vill säga i Sverige] endast finns en liten 
grupp estniska halvnazister, reaktionärer och samarbetare vilkas betydelse ej 
är stor. 

 
Det var bara  
 

tillbakahållandet i de demokratiska kretsarnas uppträdande [som] förorsakat 
att den svenska allmänheten och oppinionen [sic] uppfattat esterna som en 
kompakt nazistisk massa, som har kommit hit för att upprätthålla sina anti-
demokratiska och ytterst konservativa åsikter. 

 
Det gällde därför, menade Mihkelson, att genom aktivt upplysningsarbete och 
organisationsverksamhet ”isolera nazisterna och antidemokraterna från ledande 
ställningar och inflytande inom flyktingarnas organisationer”.607 Sådan upplys-
ningsverksamhet arbetade Mihkelson aktivt med. Bland flera andra politiska 
och fackliga uppdrag var han ordförande i den Estniska socialistiska förening-
en, som samarbetade med och understöddes ekonomiskt av LO och SAP. Den 
fungerade på så sätt som en plattform för facklig och socialdemokratisk agita-
tion bland esterna i Sverige. I en redogörelse för föreningens verksamhet upp-
ger Mihkelson exempelvis att han 1945 publicerade ”en upplysningsbroschyr 
för fackliga och socialpolitiska frågor” och att han på ”begäran av Svenska 
Textilarbetareförbundet” författade en ”speciell upplysningsbroschyr för tex-
tilarbetarna”. Vidare anordnade föreningen ”socialpolitiska instruktionskurser” 
runt om i Sverige ”med LO-s bistånd”. En central ståndpunkt var ”principen att 
varenda balt måste tillhöra motsvarande fackliga organisation”.608 Som jag 
kommer att visa länge fram i avhandlingen engagerades Mihkelson i det fackli-
ga organiserings- och upplysningsarbetet i Olofström. 

Ett annat exempel på den Estniska socialistiska föreningens opinionsarbete 
rörde kampen om tidningen Eesti Teataja. Hösten 1947 ansökte Mihkelson om 
anslag från Nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté609 för att köpa andelar 
i denna: 

 
Om vi icke köper våra andelar, går de i borgerliga händer, och vi förlora vårt 
inflytande över tidningen. Tidningen utkommer 2 gånger i veckan och har 

––––––––– 
607 ”P.M. Politiska grupperingen bland esterna i Sverige”, (odaterad), Johannes Mihkelsons personar-

kiv, vol. 26. 
608 Brev från Johannes Mihkelson till Nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté, den 21 maj 1947. 

Johannes Mihkelsons personarkiv, vol. 20. Om Mihkelsons upplysnings- och organiseringsarbete, se 
även korrespondens mellan avd. 106 i Olofström och Metalls förbundsstyrelse, den 18–31 oktober 
1945. Metalls arkiv, serie EIX, avd. 106; Horgby, Dom där, 1996, s 14, 21. 

609 Nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté bildades 1932 som ett samverkansorgan mellan de 
socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i de nordiska länderna. Se i övrigt Krister 
Wahlbäck & Kersti Blidberg (red.), Samråd i kristid. Protokoll från Nordiska arbetarrörelsens sam-
arbetskommitté 1932–1946, 1986. 
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en upplaga på över 4.000 ex. Det är ytterst viktigt att vi kan behålla vårt in-
flytande över tidningen och använda den till demokratiskt upplysningsarbe-
te. Dessutom finnes en annan mycket reaktionärt bestämd estnisk tidning, 
nämligen ”Välis Eesti”, som har rikare ester bakom sig och ”Stockholms-
Tidningen” med sin estniska sida i B-upplagan, som konkurrerar mycket 
med vår tidning […] Om vi nu i denna avgörande tid skulle ge vika, betyder 
det, att borgerliga kretsar inom den estniska journalistiken får fritt spelrum, 
vilket icke är önskvärt.610 

 
Precis som i Kanada fanns det alltså olika nyhetstidningar som konkurrerade 
om den estniska opinionen i Sverige. Under åren efter andra världskriget fördes 
en ideologisk och politisk kamp mellan två estniska falanger. Detta var en 
maktkamp som fördes i ett redan hett samhällsklimat, karaktäriserat av plan-
hushållningsdebatt och borgerlig kritik mot SAP:s ekonomiska politik. Inför 
valet 1948 var de politiska alternativen i Sverige tydliga. I grund och botten 
verkar den estniska konflikten, som fördes parallellt med planhushållningsde-
batten, också ha rört sig kring en skiljelinje mellan socialistiska och borgerliga 
åsiktsriktningar, men vartill Estlands mellankrigstida politiska historia spelade 
en särskilt avgörande roll. Antagligen hade heterogeniteten inom den estniska 
gruppen också grund i skilda klassbakgrunder, vilket jag återkommer till i nästa 
kapitel. 

De pågående politiska konflikterna bland esterna i Sverige kan också be-
traktas i kontrast till de samtida rekryteringarna av arbetskraft på kontinenten. 
Som jag har nämnt tidigare i avhandlingen visar både Rudolf Tempsch och At-
tila Lajos hur de politiska sympatierna bland de rekryterade sudettyskarna och 
ungrarna avgränsades åt både höger och vänster genom samarbeten mellan so-
cialdemokrater i respektive länder.611 När det gällde flyktingar som kom till 
Sverige okontrollerat saknade däremot den socialdemokratiska arbetarrörelsen 
denna sorteringsmekanism. 

 

Esternas föreningsverksamhet i Olofström och SSAB:s 
välfärdspaternalism 
Som i andra orter där det samlades mycket ester utvecklades en omfattande 
estnisk föreningsverksamhet i Olofström. Bernard Kangro lyfter i sin krönika 
fram KFUM:s estniska avdelning som den centrala organisationen för esterna i 
Olofström. Han nämner också ”församlingen, kompletteringsskolan, scouterna 

––––––––– 
610 Brev från Johannes Mihkelson till Nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté, den 17 november 

1947. Johannes Mihkelsons personarkiv, vol. 20. 
611 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 162ff, 254; Lajos, På rätt sida om järnri-

dån?, 2008, s 58f, 78. 
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och teatercirkeln”,612 som iscensatte pjäser och gjorde gästspel i andra syd-
svenska orter där det bodde ester. En annan grupp samlades under en tid en 
gång i veckan för att dansa estnisk folkdans.613 I anslutning till församlingen 
skapades också en särskild estnisk sångkör.614 Vidare fanns det mellan 1946 
och 1956 en estnisk förening som bland annat ordnade fester och firade den 
estniska ”nationaldagen och andra nationella bemärkelsedagar”.615 Den natio-
nella, estniska identiteten var sålunda i högsta grad levande och betydelsefull 
för delar av den estniska gruppen i Olofström. Genom olika aktiviteter bibe-
hölls och stärktes denna identitet i invandringslandet. Att migration leder till 
etnifiering är dock inte ovanligt, särskilt inte om migranterna upplever omgiv-
ningen som främmande eller rent av hotfull.616 Om mottagarsamhället ger sken 
av att markera gränser mot ”de andra”, konstrueras också gränser från det andra 
hållet i en ömsesidig process. Jag har ovan även påpekat att ester i ett nationellt 
perspektiv eftersträvade att bygga ett ”Estland i Sverige”. 

––––––––– 

Dessa kulturella uttryck för den estniska etniciteten kan tyckas ligga något 
utanför denna avhandlings syfte. Jag menar dock att de är viktiga att diskutera 
med hänsyn till den relation som SSAB:s ledning försökte bygga upp gentemot 
esterna och i anknytning till heterogeniteten inom den estniska gruppen. Före-
ningsverksamheten verkar nämligen ha inbegripit en klassdimension som med-
verkade till splittringen i olika estniska falanger. 

Jag har redan visat hur industripatriarkalismen uppnådde en tydlig utform-
ning i Olofström i början av 1900-talet.617 Vid andra världskrigets slut var emel-
lertid den gamla tidens repressiva patriarkalism uppluckrad och i varje fall de 
flesta arrangemangen var borta. Metall strävade efter en nedmontering och 
1946 träffades i varje fall en överenskommelse med Järnbruksförbundet om 
avveckling av järnbrukens ”naturaförmåner”.618 Det som fanns kvar i Olofström 
byggde till skillnad från den tidigare patriarkalismen på ett större mått av frivil-
lighet. Likväl kunde inskränkningar av hävdvunna förmåner mötas av protester. 
Ett tydligt exempel var bruksläkaren som företagsledningen ville dra in i början 
av 1950-talet. I ett brev till Metalls förbundsstyrelse anförde lokalavdelningens 
ordförande, Ejnar Larsson, att ”de anställda, under en lång följd av år, haft för-
månen av att åtnjuta fri läkare till sig själv och sin familj, samt fri medicin till 

612 Kangro, Estland i Sverige, 1976, s 216. Om esternas föreningsverksamhet i Olofström, se även in-
tervju med Madis Laas, den 4 juni 2007. 

613 Intervju med Ellen Avasoo, den 30 december 2003; se även Kangro, Estland i Sverige, 1976, s 133, 
217. 

614 Intervju med Johan Metsäär, den 18 oktober 2003. 
615 Olofströmsundersökningen 1970, enkät ifylld av EK. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200; intervju 

med Madis Laas, den 4 juni 2007, (citat). 
616 Leo Lucassen, The Immigrant Threat. The Integration of Old and New Migrants in Western Europe 

since 1850, 2005, s 35, 44, 157. 
617 Se kap. 4 i denna avhandling. 
618 Brev från Metalls förbundsstyrelse till statsrådet John Ericsson, den 20 september 1946. Metalls ar-

kiv, vol. EI:50. 
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sig själv”. Han undrade nu om något kunde göras från förbundets sida för att 
tvinga företaget till att ha kvar förmånen. Förbundsstyrelsen svarade i korthet 
att förmånen inte var juridiskt bindande eftersom den inte var avtalsstadgad, 
och därför var det inte mycket som kunde göras åt saken.619 I den framväxande 
välfärdskapitalismen eftersträvades avtalsbundna relationer mellan arbete och 
kapital. Men inte desto mindre byggde företagsledningen i Olofström upp nya, 
välfärdspaternalistiska arrangemang, specifikt riktade till de estniska arbetarna. 
Bostadspolitiken var ett sådant område. 

Arbetarbostäder 
På ett påtagligt sätt styrs bostadsmarknaden ofta av arbetsmarknaden. Där efter-
frågan på arbetskraft ökar minskar utbudet av lediga bostäder, och tvärtom. I 
heta tillväxtområden råder det därför vanligtvis bostadsbrist. 1943 års bygg-
nadsreglering, som efter andra världskriget förlängdes från år till år, förvärrade 
därtill bostadsbristen på många platser i Sverige. Under kriget hade det varit 
nödvändigt att begränsa byggandet, framförallt på grund av importsvårigheter-
na. Efter kriget kom byggnadskvoter däremot främst att användas för att dämpa 
inflationstrycket och för att få bättre jämvikt i handelsbalansen. Byggandet 
hölls tillbaka för att tillväxtekonomin inte skulle bli alltför överhettad. Byggan-
de tilläts bara efter myndighetstillstyrkan.620 

Bostadsfrågan var därför ett överhängande problem för många arbetsgivare 
i arbetskraftsrekryteringen. Detta gällde både anställandet av svenska arbetare 
och för de företagsledningar som önskade utnyttja världskrigsflyktingars ar-
betskraft. Svårigheterna när det gällde esterna torde ha varit särskilt stora efter-
som de ofta kommit till Sverige i hela familjer. Familjebostäder var det ju ännu 
svårare att ordna än enkla sovplatser för ensamstående. På vissa håll i anslut-
ning till det skånska jordbruket gjordes försök att lösa detta problem genom att 
återinföra förlegade och redan avskaffade anställningsförhållanden. I Malmö-
hus län anställdes år 1945 155 estniska män som statavlönade lantarbetare, trots 
att statarsystemet formellt hade avskaffats genom avtal hösten 1944. De beryk-
tade statarlängorna kunde då nyttjas till att inkvartera flyktingar. I dessa arbeta-
res lön ingick just bland annat bostaden, vilket potentiellt gav arbetsgivaren ett 
extra maktövertag och en hållhake på den anställde. Att bli vräkt var ett över-
hängande hot för de arbetare som inte lydde sin arbetsgivares order.621 Det är i 
varje fall uppenbart att bostaden för dessa arbetare var en viktig beståndsdel i 
relationen till arbetsgivaren. 

––––––––– 
619 Brev från avd. 106 i Olofström till Metalls förbundsstyrelse, den 8 juni 1951; brev från Metalls för-

bundsstyrelse till avd. 106 i Olofström, den 18 juni 1951. Metalls arkiv, serie EIX, avd 106. 
620 För en övergripande, samtida diskussion kring byggnadsregleringen, se Gunnar Lange, Byggnads-

regleringen, 1950, särskilt s 3–17. 
621 Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995, s 70f. Ett annat exempel är Råbelövs gods utanför Kristi-

anstad, som 1945 anställde både estnisk och svensk arbetskraft med bostaden, mjölk och potatis som 
en del av betalningen. Se intervju med Lellky Hallström, den 29 april 2007. 
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Att arbetsgivarnas grepp om de anställda stärktes i bostadsbristens tid upp-
märksammades och diskuterades inom Metall. Inför förbundskongressen 1950 
motionerade till och med Stockholmsavdelningen i ärendet, och gjorde gällan-
de att de ”gamla statarkontrakten med dess föreskrifter om bostadens utrym-
mande i samband med anställningens upphörande kommo åter till heders” när 
arbetare inhyses i företagsägda bostäder. Vidare underströk avdelningen att så-
dana familjer ”ha hundraprocentig anledning” att ”känna sig ofria”, och att ar-
betarna många gånger hindrades från att ”uppnå bättre villkor på grund av det 
skruvstäd de sitta i genom anställningens sammankoppling med bostaden”.622 

I likhet med i andra svenska industriorter var det bostadsbrist i Olofström 
vid andra världskrigets slut. För SSAB:s ledning var det inte ens enkelt att ord-
na bostäder åt ensamstående män eller kvinnor. Som framkom i kapitlet om 
den politiska ekonomin i Olofström utökade företaget emellertid sitt fastighets-
innehav i orten och däromkring kontinuerligt under de första efterkrigsåren. På 
så sätt kunde det, enligt direktör Karl Granfors, ”ordna någonstans för [esterna] 
att bo i trakten, något som var ledigt där ännu ej svenskar flyttat in”. Granfors 
berättar vidare att företagsledningen försökte ordna 

 
så att vänner och bekanta kom i en samlad grupp, t.ex. i en gård i Jämshög 
eller i Kyrkhult. Vi byggde ett antal bostäder också av paviljongstyp. Dit hör 
Sörtorpet. En grupp på fyra längor norr om fabrikerna […] Fyra styck 6-
familjershus. Sedan var det ett antal av Brukets större paviljonger, som vi 
kunde placera estländare i.623 

 
Esterna inkvarterades alltså i inköpta eller hyrda fastigheter och gårdar i de 
kringliggande byarna, och i nybyggda och äldre baracker i fabrikens närhet, el-
ler ”paviljonger” som barackerna ofta benämndes i samtiden. När till exempel 
Martin Narits flyttade till Olofström från ett tillfälligt arbete på ett sågverk i 
Vallnäs, våren 1946, fick han direkt en sovplats i en av företagets baracker. 
Större delen av utrymmet i just denna barack utgjordes av ett stort, gemensamt 
sovrum för 20–30 personer.624 Även flertalet ester som rekryterades i Västtysk-
land i början av 1950-talet härbärgerades till en början i spartanskt inredda ba-
racker. Johan Metsäär fick exempelvis flytta in i en dylik tillsammans ett dus-
sintal andra estniska män, vilken innehöll ett stort sovrum med tvåvåningssäng-
ar, ”ett litet kök och ett litet rum med bord”.625 Likaså Madis Laas minns den 
enkla bostad som hans familj erhöll. Vid ankomsten fick de ett rum i en av de 
baracker som företagsledningen låtit bygga om till enrumslägenheter, vilken 

––––––––– 
622 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 12–13 juni 1950, motion nr 136. Metalls arkiv, 

vol. AII:10. 
623 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
624 Intervju med Martin Narits, den 6 maj 2005. 
625 Intervju med Johan Metsäär, den 29 december 2003. 
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saknade indraget vatten.626 Olga Kann och hennes familj är ett exempel på ester 
som anvisades bostad utanför köpingen. De inkvarterades tillsammans med 
många andra i ett större hus i Östafors, en dryg mil sydväst om Olofström. Där-
ifrån fick de sedan pendla med rälsbuss till fabriken.627 De allra enklaste ba-
rackerna förbehölls således de ensamstående yngre männen, medan familjerna 
så långt som möjligt anvisades till de större, mer rejäla fastigheterna, där de 
förvisso ofta fick samsas med både andra familjer och ogifta män. Anton 
Tammert, som rekryterades direkt genom Alfred Wendts personliga närverk 
och anställdes bland tjänstemännen på SSAB, fick däremot hyra ett litet torp av 
företaget till sig själv och sin familj. Stugan var förvisso mycket liten men till 
skillnad från arbetarfamiljerna slapp de i alla fall att samsas om utrymmet med 
andra estniska familjer.628 

Esternas prekära bostadssituation under den första tiden i Olofström lyftes 
fram av flera lokala aktörer. I ett brev från Metallavdelningen till förbundssty-
relsen framhölls till exempel att ”ett flertal anställda å fabriken främst utlän-
ningar bor i nödbostäder, varav kan nämnas nedlagda skollokaler, verkstadslo-
kaler och baracker”.629 I en tidningsartikel, våren 1946, informerades om att bo-
stadsbaracker ”håller som bäst på att spikas upp och har redan delvis tagits i 
bruk” och att allt ”blir mer eller mindre primitivt”.630 I en annan artikel nämn-
des likaså esternas ”primitiva bostäder”, och att sådana inretts i allt från ”utran-
gerade mjölkkällare till lagerhus”.631 Precis allt som kunde tänkas brukas som 
tillfälliga bostäder synes alltså ha använts för att ge de hundratals nyanlända es-
terna någonstans att vila mellan arbetspassen.  

Företagsledningen förefaller dock inte ha sett några större problem med den 
tillfälliga trångboddheten. Granfors hävdar till och med att esterna fann 

 
sig i att bo flera i samma rum. En familj i samma rum var naturligt – en fa-
milj på 4–5 personer. De var vana från den ryska tiden i Estland av sådana 
förhållanden. Ingen klagade.632 

 
Även om den uppenbara motsägelsefullheten i citatet förbises – att något både 
är ”naturligt” och samtidigt socialt betingat – är det ändå anmärkningsvärt att 
direktören verkade tro att alla var nöjda bara för att inga klagomål nådde led-
ningen. I en osäker flyktingsituation skall det nog mycket till innan tydliga hie-
––––––––– 
626 Intervju med Madis Laas, den 4 juni 2007. Om standarden på de bostäder som esterna tilldelades, se 

även intervjuer med Ellen avasoo, den 25 november 1970; Vera Kane, den 25 november 1970; Folke 
Sonesson, den 24 november 1970. Folklivsarkivet i Lund, M 20167, 20169, 20168. 

627 Intervjuer med Ellen Avasoo, den 30 december 2003; Olga Kann, den 3 november 2003. 
628 Intervju med Mari-Ann Öreberg (född Tammert), den 24 april 2008. 
629 Brev från avd. 106 i Olofström till Metalls förbundsstyrelse, den 4 september 1946. Metalls arkiv, 

serie EIX, avd. 106. 
630 Karlshamns Allehanda, den 5 april 1946. 
631 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 24 april 1946. 
632 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
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rarkier överträds och eventuella missförhållanden framförs till en arbetsgivare 
med ett avsevärt maktövertag. Tystnad är ju aldrig per automatik det samma 
som ett bifall. 

Visserligen var inte den genomsnittlige svenske arbetarens levnadsstandard 
kring andra världskriget speciellt hög heller. Många levde fortfarande i omo-
derna och trånga lägenheter. Emellertid var arbetarfamiljer i mindre industrior-
ter, såsom Olofström, överlag betydligt mindre trångbodda i jämförelse med 
dem som levde i storstäderna. Underlaget till Lars Magnussons undersökning 
om de svenska metallarbetarnas förändrade levnadsförhållanden under 1900-
talet visar detta tydligt. År 1938 levde mer än 75 procent av metallarbetarna i 
mindre industriorter i lägenheter som hade 2 rum och kök eller mer. En tredje-
del av dem bodde till och med i lägenheter som var större än 3 rum och kök.633 
En definition av trångboddhet år 1945 var ”mer än två boende per rum, kök 
oräknat”, och utifrån den definitionen var 13,5 procent av hushållen och 18 
procent av den totala befolkningen i Olofström trångbodd.634 Även om arbetar-
klassen i Olofström var mer trångbodd än vad dessa genomsnittssiffror visar är 
det ändå tydligt att esterna till en början fick låta sig nöjas med en bostadsstan-
dard som överlag var betydligt lägre än de svenska arbetskamraternas. Att före-
tagsledningen, trots bostadsbristen i Olofström, lyckades finna lediga sovplat-
ser åt esterna ”där ännu ej svenskar flyttat in” är talade och blottlägger de aktu-
ella bostädernas låga standard. Detta var en bostadssegregering som skapades 
av företagsledningen. Enligt direktör Granfors var ju esterna ”vana” vid enkla 
förhållanden,635 en föreställning om flyktingars enkla behov som togs till intäkt 
för att placera dem varhelst det fanns tomma utrymmen. 

Det kollektiva boendet i baracker eller andra företagsägda fastigheter inne-
bar därtill sällan någon lugn och ro. Narits berättar att det ständigt var folk i rö-
relse i hans barack: ”Det var alltid skiftarbetare, den ene gick och den andre 
kom”. Det var alltid några som försökte sova medan andra var vakna. Därför 
flyttade han, i likhet många andra som också önskade ett fridfullare och priva-
tare boende, från baracken så fort han bara kunde finna en annan bostad.636 Sär-
skilt påfrestande torde det gemensamma boendet ha varit för de många barnfa-
miljer som inledningsvis tvingades leva nära inpå mindre mogna ungkarlar. 
Högljudda fester om helgerna hörde förmodligen till vanligheterna. En rapport 
från ett polisingripande, hösten 1945, är i detta avseende belysande. Enligt 
denna anlände polisen efter en telefonanmälan till en av brukets kaserner sent 
en lördagsnatt. Vid ankomsten hördes därinifrån ”rop och annat oväsen”. Poli-
serna gick upp till ”3:e våningen, varifrån det värsta oväsendet kom”, där de 
möttes av flera ”berusade personer”. En hade ”rispor och sår på överkroppen, 
vilka sannolikt hade förorsakats av kniv eller annat tillhygge”, och hans ”skjor-
––––––––– 
633 Lars Magnusson, ”Metallarbetarnas levnadsförhållanden 1900–1970”, 1988, s 121ff. 
634 Förslag till generalplan för Olofströms köping, 1955, s 22. 
635 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
636 Intervju med Martin Narits, den 6 maj 2005. 
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ta hängde i trasor”. En annan ”hade ett större sår i pannan”. Rapporten förtäljer 
vidare att rummet ”företedde spår efter vilt handgemäng. Stolarna voro sönder-
slagna och golvet var översållat med krossat glas från fönsterrutor och pilsner-
buteljer”. En av familjemödrarna, som också bodde i huset, uppgav fullt 
förståligt för polisen att hon och hennes familj inte skulle bo kvar i kasernen en 
dag längre, om de bara kunde skaffa sig en egen lägenhet. ”De önskade leva i 
lugn och ro liksom ett flertal av de andra familjerna” som bodde i kasernen, 
konkluderade den rapporterande polisen.637 

Å andra sidan bodde esterna till en början synnerligen billigt, ofta till och 
med gratis i företagets baracker.638 Att använda sig av enkla baracker, utan 
hyra, som en sorts övergångsbostäder i väntan på att bättre, varaktigare boen-
den skulle ordnas, kan också tänkas ha fungerat som ett viktigt urskiljningsin-
strument. De arbetare som verkade kunna tänka sig att stanna kvar på SSAB 
under en längre period kunde därigenom särskiljas från andra, så kallade Hopp-
jerkor, som snabbt begav sig vidare i hopp om att finna bättre arbeten på andra 
orter. De förra var det ur företagets synvinkel värt att satsa på och dessa hjälp-
tes till mer stadigvarande boenden. Företagsledningen gav lån för möbelinköp, 
vartill avbetalningar sedan drogs direkt från lönerna. Likaså fick till exempel 
Ellen Avasoo och hennes familj redan efter något år i Olofström köpa ett hus 
på avbetalning av SSAB.639 Ett annat exempel är familjen Kann som efter ett år 
i Östafors erbjöds att flytta till en av företagets nybyggda lägenheter i centralor-
ten.640 Detta är tydliga exempel på hur välfärdspaternalismen konkret tog sig ut-
tryck, och hur den användes i reproducerande syfte, både vad gällde bibehål-
lande och förnyande av arbetskraften. Det är också exempel på hur ett företag 
tog på sig ett flyktingmottagningsansvar i form av ekonomiskt understöd som 
annars handlades av staten. 

Företagsledningen försökte också dra fördel av att det var många estniska 
familjer som kom till Olofström. ”De äldre kvinnorna som inte kunde arbeta i 
fabriken, de skötte barnen och familjerna”, berättar Granfors.641 Men det var 
inte bara de äldre kvinnorna som engagerades i reproducerande arbetsuppgif-
ter. Under den första tiden i Östafors, innan Olga Kann själv började arbeta i 
––––––––– 
637 “Rapport ang. utredning om slagsmål och oordning m.m. i Brukets kasärn, Björklunda, Olofström”, 

den 17 november 1945. Olofströms polisdistrikts arkiv, vol. A:5. 
638 Intervjuer med Martin Narits, den 6 maj 2005; Johan Metsäär, den 18 oktober 2003; se t.ex. även 

”ekonomisk utredning”, den 8 april 1946, den 11 april 1946 och den 23 april 1946. Olofströms polis-
distrikts arkiv, vol. A:6. När SSAB:s ledning 1947 ”beställde” sudettysk arbetskraft använde det ock-
så hyresfriheten som argument för tilldelning. Granfors framhöll då till länsarbetsnämnden i Blekinge 
att vistelsen ”i barackerna blir hyresfri” för sudettyskarna och att företaget ”under de senaste åren till-
lämpat samma princip vid anställandet av estländare och andra flyktingar”. Se ”Beställning av sudet-
tysk arbetskraft”, den 28 oktober 1947, samt bilagt brev från Granfors till Blekinge länsarbetsnämnd. 
AMS:s arkiv, utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVba:2. 

639 Intervju med Ellen Avasoo, den 30 december 2003; se även intervju med Karl Granfors, den 27 
april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 

640 Intervju med Olga Kann, den 3 november 2003. 
641 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
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fabriken, hjälpte även hon till med att passa barn till andra arbetande estniska 
föräldrar som hon delade bostad med.642 Förmodligen såg hon också till att det 
stod mat på bordet när bostadskamraterna kom hem från arbetet. ”Allt detta 
gjorde att vi fick en mycket stor procent arbetande av totala invandrarantalet”, 
påpekar Granfors vidare.643 De hemarbetande kvinnorna som passade flera fa-
miljers barn samtidigt lösgjorde arbetskraft åt företaget. Dessa erfarenheter 
drog ledningen lärdom av och den fortsatte att föra samma arbetspolitik under 
det kommande decenniet. När bostäderna i Östafors 1957 fylldes med ungerska 
flyktingar organiserades det reproduktiva arbetet på ett liknande sätt. Ungraren 
Ferenc David, som då flyttade in tillsammans med sina föräldrar i ett av företa-
gets större hus där, berättar att hans mor betalades av SSAB för att hon ”skötte 
trädgården och huset” och för att hon lagade ”mat till 18 personer”.644 De re-
produktivt arbetande invandrarkvinnorna betraktades alltså som en del i företa-
gets arbetskraftsstyrka. Att bibehålla den utländska arbetskraften blev en 
mycket mer integrerad del i företagets personalpolitik än vad som var brukligt 
när det gällde den infödda arbetskraften. Hemmafruidealet konstruerades såle-
des lite annorlunda när det gällde invandrare i jämförelse med svenskar. Men 
den genus- och generationsbaserade arbetsdelningen var ändå tydlig. Att laga 
mat, passa barn och sköta om boendemiljöerna i största allmänhet föll främst på 
de äldre kvinnorna. 

––––––––– 

KFUM-avdelning, matsal, skola, församling och estnisk förening 
Scoutrörelsen i KFUM:s regi har, enligt Hain Rebas, ”spelat en alldeles avgö-
rande och genererande roll i det estniska organisationslivet i Sverige”. Redan i 
slutet av 1945 fanns det 23 lokala estniska KFUM-avdelningar runt om i landet 
med sammantaget fler än 1 500 medlemmar. Verksamhetens avsikt var i första 
hand nationell skolning, ”att samla och stimulera estniska ungdomar att förbli 
ester”. Rebas hävdar i sin artikel från 1986, i motsats till Johannes Mihkelson, 
att KFUM:s arbete ”i huvudsak stöddes av dem, som politiskt hört hemma i 
1930-talets demokratiska opposition” och som i Sverige styrde EK. Däremot 
menar Rebas att de estniska föreningarna, Eesti Seltsid, politiskt kom att fram-
stå som konkurrenter till KFUM-avdelningarna på det lokala planet.645 Att Mih-
kelson och Rebas har olika uppfattningar om vilka politiska grupperingar som 
behärskade KFUM kan bero på att texterna skrivits vid olika tidpunkter. Det är 
möjligt att KFUM styrdes av ”konservativa och autoritära” i Mihkelsons sam-
tid, men att den ”demokratiska oppositionen” så småningom vann maktkampen 
även inom denna organisation. 

642 Intervju med Olga Kann, den 3 november 2003. 
643 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
644 Intervju med Ferenc David, den 17 juni 2005; se även intervju med Attila Szilardy, den 12 augusti 

2005. 
645 Rebas, ”En minoritet organiserar sig”, 1986, s 219ff (citat 219f, 220, 224). 
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I vilket fall som helst fanns det åren kring 1950 starka kopplingar mellan 
KFUM och företagsledningen i Olofström. Direktör Karl Granfors var ordfö-
rande i Olofströms KFUM-avdelning och Alfred Wendt i den estniska KFUM-
organisationen i orten.646 I Olofström leddes alltså esternas KFUM av en person 
som Mihkelson räknande till de ”konservativa och autoritära”. 

Även om den amerikanska kontexten bara svårligen kan jämföras med den 
svenska går det ändå att dra vissa paralleller mellan hur arbetsgivare i USA ut-
nyttjat the Young Men’s Christian Association (YMCA) i syfte att försvåra ar-
betarklassens formering och relationen mellan esterna, KFUM och företagsled-
ningen i Olofström. Jimmy Engren visar i den ovan refererade avhandlingen 
hur Duluth & Iron Range Railroad i norra Minnesota understödde den lokala 
YMCA-organisationen för att stärka arbetarnas lojalitet gentemot företaget och 
underbygga en ideologi som betonade individualism framför kollektivism och 
klassharmoni framför klasskonflikter. YMCA:s profana och sekulära verksam-
het – bibliotek och läsrum med icke socialistisk litteratur, karaktärsdanande id-
rott och så vidare – skulle fostra och ge en grundval för ett disciplinerat och 
moraliskt levnadssätt bland arbetarna.647 

Rick Halpern åskådliggör i boken Down on the Killing Floor på liknande 
sätt hur slakterierna i Chicago medvetet vidgade klyftorna mellan olika arbe-
targrupper genom paternalistiska strategier. Svarta arbetares institutioner, till 
exempel kyrkor och YMCA, stöddes finansiellt och på andra sätt av arbetsgi-
varna. YMCA fick tillträde till fabriksområdena för att värva medlemmar, och 
Halpern hävdar att arbetsgivarna använde ”the YMCA as a weapon against the 
union”. I samverkan med arbetsgivarna finansierade YMCA i Chicago, liksom 
i Engrens undersökningsort, olika rekreationsprogram och utbildningar, aktivi-
teter som fostrade ”a sense of loyalty and identification with the employer”.648 I 
nära kontakt med andra organisationer utvecklade således Chicagoindustrierna 
välfärdspaternalistiska strategier, specifikt riktade mot särskilda arbetarkatego-
rier i syfte att hålla arbetarklassen splittrad efter etniska linjer.  

Sådana splittringstendenser påpekas också av Engren. Den svenska invand-
rargruppen i Minnesota var inte homogen och långt ifrån alla lät sig integreras i 
det analyserade företagets ideologiproduktionsprojekt. Många arbetare gjorde 
motstånd, röstade fram en socialistisk borgmästare och byggde ett Folkets Hus 
som kunde konkurrera med YMCA:s lokaler om arbetarklassens gunst i det of-
fentliga rummet.649 

Föreningslivet inom den estniska KFUM-avdelningens regi i Olofström bör 
i linje med dessa resultat tolkas som ett område där kontaktytor skapades mel-
lan företagsledningen och (delar av) den estniska gruppen. Wendts ordföran-
––––––––– 
646 Odaterade tidningsnotiser från våren 1952. Se Olofströms kommunarkiv, vol. ÖI:6. Se även intervju 

med Madis Laas, den 4 juni 2007. 
647 Engren, Railroading and Labor Migration, 2007, s 205–233, 265f, 335f, 404f.  
648 Halpern, Down on the Killing Floor, 1997, s 26, 53, 59ff (citat 60). 
649 Engren, Railroading and Labor Migration, 2007, s 233, 287, 335f, 407. 
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deskap var ett uttryck för den ledarroll han tillskrevs och det etniska ledarskap 
han försökte bygga upp bland esterna i Olofström. I den välfärdspaternalistiska 
arbetspolitiken var skapandet av emotionella lojalitetsband och samförstånd 
mellan arbetare och ett annars opersonligt företag viktiga beståndsdelar. Ge-
nom KFUM torde företagsledningen sålunda ha försökt stärka lojalitetsbanden 
mellan en specifik kategori arbetare (ester) och företaget, på bekostnad av arbe-
tarklassens formering kring intressen som betonade den motsättningsfyllda re-
lationen mellan arbete och kapital. 

Den så kallade estniska matsalen i Olofström utgör ett annat tydligt exempel 
på företagsledd välfärdspaternalism som var specifikt riktad mot en särskild ar-
betargrupp. Matsalen, som byggdes och bekostades av företagsledningen, ser-
verade maträtter som esterna hade vana av från hemlandet. Den drevs av Mih-
kel Lauters fru, Herta Lauter, med ett par andra estniska kvinnor anställda som 
lagade maten. Den var förvisso öppen för alla, men enligt Granfors ”var det 
bara balter som åt där”.650 Därmed bidrog matsalen till att förstärka känslan av 
etnisk tillhörighet, det vill säga etniska gränser utåt och i förlängningen till att 
underminera möjligheterna till klassammanhållning. Under måltiderna var de 
två etniska grupperna fysiskt särskiljda, och således underblåste företagsled-
ningen känslorna av ”vi” och ”de andra” bland både estniska och svenska arbe-
tare. Fortfarande 1970, när etnologistudenterna från Lund genomförde sina fält-
studier i Olofström, var det ”förvånansvärt få” av de kvarvarande esterna på fa-
briken som regelbundet åt i personalmatsalen tillsammans med svenska arbets-
kamrater.651 Det bör också nämnas i sammanhanget att SSAB efter andra 
världskriget ännu inte hade någon egentlig matsal för de övriga arbetarna. Det 
enda som fanns i slutet på 1940-talet var ett litet marketenteri som serverade 
”kalla och varma drycker samt smörgåsar och konditorivaror”.652 

Den estniska skolan är ett ytterligare exempel på den etniskt specifikt rikta-
de välfärdspaternalismen. Skolan startades hösten 1947 och fanns kvar under 
1960-talet. Under de första åren hade den 20–25 elever i åldersgruppen 7 till 13 
år, och under några år kring 1950 fanns det också en äldre klass med elever upp 
till 16 år. Skolan leddes av ett par estniska lärarinnor, och den syftade i första 
hand till att lära de invandrade barnen att läsa och skriva på sitt modersmål 
samt en del om Estlands kultur, historia och geografi. Undervisningen skedde 
helt på estniska och förlades vanligtvis till lördagseftermiddagar.653 Med andra 
ord var det bibehållandet av den estniska identiteten som eftersträvades. 
––––––––– 
650 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. Se även prel. 

sammanställning över Olofströmsundersökningen 1970, s 5. Volvos arkiv i Olofström, vol. 11295; in-
tervju med Erik Norling, den 26 maj 2007. 

651 Simonsson (m.fl.), Kostvanor bland balter och ungrare i Olofström, 1970, s 35. 
652 Brev från SSAB till VF, den 18 mars 1947. VF:s arkiv, VF:s särskilda utredningar 1947 (sign. sak-

nas). 
653 Intervju med Ellen Avasoo, den 30 december 2003; Kvist (m.fl.), Balter och ungrare i Olofström, 

1970, s 22; Inga-Lill Arro, ”Den estniska kompletteringsskolan i Olofström 1947–1967”, 2006, 
s 102f. 
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Viktigast i sammanhanget är dock inte skolans verksamhet i sig utan hur 
den finansierades. Förutom att EK i Stockholm och elevernas föräldrar betalade 
för skolan, stod också SSAB för en del av finansieringen.654 Granfors berättar 
att föräldrarna ”fick betala en viss avgift men Bruket understödde dem” genom 
att betala ”det mesta” och ställa ”lokaler till förfogande”.655 Att direktören var 
med vid skolans tillkomst minns även dess siste ordförande, Ellen Avasoo: ”Vi 
ville ha den, och sen fixade han den.” 656 

Dessa specifikt riktade välfärdspaternalistiska arrangemang byggde alltså 
SSAB:s ledning upp samtidigt som VF och andra arbetsgivarorganisationer – 
med bland annat stöd från Metalls förbundsstyrelse – strävade efter att avveckla 
kvardröjande ”naturaförmåner” som var svåra att mäta i lojalitetshänseende.657 
För SSAB:s del handlade det om att knyta de estniska arbetarna hårdare till sig 
och skaffa sig fördelar i den hårda konkurrensen om arbetskraften i landet. Ut-
ifrån de svenska arbetarnas perspektiv måste det också påminnas om att de 
samtidigt, men utan resultat, försökte försvara vissa hävdvunna förmåner som 
fortfarande fanns kvar sedan industripatriarkalismen. Det är följaktligen mycket 
möjligt att de nya arrangemangen, specifikt riktade mot esterna, kunde ge upp-
hov till avundsjuka bland svenska arbetare som ansåg sig försummade och för-
bisedda. Detta återkommer jag till i kapitel 8. 

Den särskilda estniska församlingen utgör ännu ett exempel på att företagets 
”omsorg” omfattade mycket mer av esternas sociala liv än bara vad som direkt 
berörde arbetet. Granfors berättar att företagsledningen för att 

 
tillgodose andra intressen än de rent materiella så hade vi också kontakt ge-
nom dr Wendt med flera prästmän […] Dessa kom hit […] och hade estnis-
ka gudstjänster.658 

 
Det etniska ledarskap som Wendt tillskrevs och tog på sig fick särskilt stora 
konsekvenser för den lokala estniska föreningen som bildades i orten 1946. Vid 
starten hade föreningen bara ett drygt trettiotal medlemmar, men i anslutning 
till SSAB:s rekryteringar i Västtyskland steg medlemsantalet till ett hundratal i 
början av 1950-talet. Hans Angelus, som hörde till de sistnämnda, berättar att 
Anton Tammert var ordförande i föreningen när han själv anlände till Olof-
ström hösten 1950, men att Wendt valdes till ordförande i januari 1951.659 Es-
terna som kom till Olofström från läger i Västtyskland rekryterades av Wendt, 
och väl på plats valde dessa personer således honom till ordförande i den est-

––––––––– 
654 Kvist (m.fl.), Balter och ungrare i Olofström, 1970, s 22. 
655 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
656 Intervju med Ellen Avasoo, den 30 december 2003. 
657 Se kap. 3 i denna avhandling. 
658 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. Se även intervju 

med Johan Metsäär, den 18 oktober 2003. 
659 Intervju med Hans Angelus, den 25 april 2008. 
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niska föreningen. Men det är samtidigt värt att notera att bara en minoritet av 
esterna i Olofström var medlemmar i invandrarföreningen. De båda nämnda 
ordförandena, Tammert och Wendt, hade borgerliga bakgrunder, vilket pekar 
mot att den estniska föreningen främst engagerade invandrare från Estlands 
högre skikt och klasser. De estniska invandrarföreningarna var, med Anu Mai 
Kõlls ord, en ”oas borta från den svenska vardagen”, där den status som med-
lemmarna hade haft i hemlandet fortfarande gällde.660 

 Madis Laas berättar i anslutning till frågan om det estniska föreningslivet i 
Olofström vidare att 

 
det blev fraktionsbildningar. För det fanns en man som hette dr. Alfred 
Wendt […] och han organiserade mycket. Men han blev med tiden vad som 
kan kallas envåldshärskare inom föreningslivet. Han fixade allt och ordnade 
allt och det passade inte alla. Så småningom blev han utslängd som ordfö-
rande och styrelsemedlem. Men innan det där hände delade sig befolkningen 
[…] i två delar eller i två läger. Hans gruppering blev allt mindre och mind-
re. Och det slutade med att han så småningom flyttade till Tyskland med 
familjen.661 

 
Den fraktionsbildning som både forskaren Rebas och den samtida aktören 
Mihkelson hävdar utkristalliserade sig på nationell nivå hade alltså sin lokala 
motsvarighet. En grupp ester i Olofström samlades – precis som företagsled-
ningen önskade – kring Wendt, och denna falang ökade i styrka i och med re-
kryteringarna i Västtyskland. Men samtidigt fanns det en andra gruppering som 
gjorde motstånd och opponerade sig mot hans ledarskap. Att den estniska 
gruppen inte var homogen åskådliggörs inte minst av det relativt låga med-
lemsantalet i den estniska föreningen. Att försöka rekonstruera det mellankrigs-
tida Estland i Sverige var ett borgerligt projekt som inte engagerade den estnis-
ka arbetsklassen på samma sätt. Till stor del handlade fraktionsbildningen alltså 
om klass, men inte enbart. Av Laas berättelse att döma skar ju en konfliktlinje 
också rakt igenom den borgerligt dominerade invandrarföreningen. Wendt blev 
Pater, men inte ens för alla borgerliga ester i Olofström. 

 

Sammanfattande diskussion 
I kapitlet har jag diskuterat SSAB:s specifikt riktade välfärdspaternalism samt 
grupperingar bland esterna i Sverige, både nationellt och lokalt. Mycket tyder 
på att esterna och deras organisationer var splittrade i två falanger, vilket hade 
en historisk bakgrund i det mellankrigstida Estlands inrikespolitik. Fraktions-
––––––––– 
660 Kõll, ”Den påtvingade identiteten”, 2006, s 53f (citat 53); jfr även Aun, The Political Refugees, 

1985, s 40ff. 
661 Intervju med Madis Laas, den 4 juni 2007. (Min kursivering.) 
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bildningen hade sin grund i såväl ideologiska och politiska skiljelinjer som i – 
vill ha jag hävda – olikartade klassbakgrunder. Esterna tog alltså sina sociala 
och politiska motsättningar med sig till Sverige. Den så kallade Estniska demo-
kratiska klubben var mer vänsterorienterad än dess ideologiska motståndare, 
Estniskt samarbetscentrum, vars kärna sympatiserade med den före detta est-
niske presidenten, den konservative och auktoritäre Konstantin Päts. I Olof-
ström fick de politiska grupperingarna återverkningar genom inre stridigheter i 
det lokala estniska föreningsväsendet. Denna heterogenitet är viktig att ha i 
åtanke när de första mötena mellan estniska och svenska arbetare och den loka-
la Metallavdelningen analyseras längre fram i avhandlingen. 

Att förse de anställda med bostäder hade varit en del i SSAB:s personalpoli-
tik sedan 1800-talet. I den repressiva industripatriarkalismen innebar ägandet 
av arbetarnas bostäder makt i arbetsgivarens händer. För att kunna utnyttja den 
estniska arbetskraften efter andra världskriget var SSAB emellertid tvunget att 
ordna bostäder åt den. Men när arbete och bostad återigen kopplades samman, 
nu under den mildare välfärdspaternalismen, skapades maktförhållanden som 
påminde om dem som hade varit rådande i det gamla systemet. Personer som 
inte längre ville arbeta för SSAB kunde säkerligen inte heller räkna med rätten 
att få bo kvar i dess billiga eller hyresfria bostäder. 

Med tanke på de stora fluktuationerna i den estniska gruppens storlek i 
Olofström framstår esterna som ytterst rörliga. Företagsledningen gav lån till 
möbelinköp och sålde hus på avbetalning till esterna, och därigenom övertogs 
en funktion i flyktingmottagningen som den svenska staten annars stod för. 
Stödet från företaget och den fria hyran i barackerna bör ses som medvetna 
strategier för att hålla kvar annars avflyttningsbenägna arbetare i orten och på 
så sätt knyta dem hårdare till arbetsplatsen. När esterna lånade pengar av SSAB 
istället för av staten blev denna bundenhet starkare. Den som stod i skuld till 
arbetsgivaren kunde inte säga upp sig från arbetet och bege sig av lika lätt. Fri 
hyra kunde säkert också fungera som ett incitament till att flytta till Olofström. 
Den var ett konkurrensmedel i arbetsgivarnas kamp om den till synes bristfälli-
ga varan arbetskraft och en del i företagsledningens arbetspolitik som syftade 
till att bibehålla och förnya arbetskraftstyrkan. Liksom SSAB:s ledning fann ett 
kryphål i VF:s annonseringsförbud när det upplyste om arbetstillfällen i estnis-
ka tidningar, var bostadsförmånerna ett sätt att komma runt VF:s konkurrens-
begränsningar. 

Till de reproducerande funktionerna inlemmades också de estniska kvin-
norna på ett sätt i personalstyrkan som inte var brukligt när det gällde svenskar. 
I de kollektiva arbetarbostäderna stannade någon av de invandrade kvinnorna 
hemma på dagarna för att se efter barnen och såg säkert även till att middagen 
var klar när bostadskamraterna kom hem från fabriken. 

Från företagsledningens sida lär bostadspolitiken ha handlat mycket om att 
skapa och stärka lojalitetsband mellan arbetsgivaren och (vissa av) arbetarna. 
Eftersom SSAB kontrollerade stora delar av ortens bostadsmarknad hade det 
möjlighet att belöna trogna och skötsamma arbetare – både infödda och invand-
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rade – med bostad, vid en tidpunkt när efterfrågan på bostäder var betydligt 
större än det lokala utbudet. På så sätt kunde systemet med baracker som över-
gångsbostäder fungera som ett urskiljningsinstrument. Det visade företagsled-
ningen vilka som kunde tänka sig att stanna kvar under en längre tid och dessa 
var det mest rationellt att hjälpa till mer stadigvarande boenden.   

SSAB understödde likaså mycket av esternas föreningsverksamhet i Olof-
ström. På samma sätt som vad gällde bostadspolitiken vill jag göra gällande att 
dessa understödjanden syftade till att knyta den lättrörliga arbetskraften hårdare 
till sig och om möjligt även till att skapa samhörighetskänslor och en identifi-
kation med arbetsgivaren, en ”företagsanda” som alternativ till den kollektiva 
klassolidariteten. Detta var tydliga välfärdspaternalistiska strategier. Medvetet 
eller omedvetet bidrog dessa arrangemang till att de båda etniska grupperna, es-
ter och svenskar, hölls fysiskt särskiljda, vilket i förlängningen stärkte etnicite-
tens gränser. Därmed kan välfärdspaternalismen ha inneburit att utvecklandet 
av en gemensam förståelse av det sociala system som både svenska och estnis-
ka arbetarfamiljer levde i försvårades. 

Särskilt viktiga i sammanhanget var två enskilda ester som företagsledning-
en förde fram som ledargestalter för hela den estniska gruppen – först Mihkel 
Lauter och sedan Alfred Wendt. Till deras åligganden hörde vid sidan av de or-
dinarie tekniska och administrativa arbetsuppgifterna att både rekrytera estnisk 
arbetskraft till fabriken, ta emot och introducera de nyanställda och att ”styra 
och ställa för sina landsmän” i allmänhet, innanför såväl som utanför fabriks-
portarna. Att Lauter och Wendt verkligen fungerade som ”ledare för hela grup-
pen” ester i Olofström, som till exempel direktör Karl Granfors påstod, är inte 
desto mindre mycket tveksamt. Det var företagsledningens förhoppning och 
önskan att de skulle utgöra ett företagsvänligt etniskt ledarskap. Den föreställ-
ning om dettas uppfyllande som verkar ha florerat i orten var dock mest ett na-
ivt uttryck för lokalbefolkningens oförmåga att se förbi den nationella enhetens 
fasad. För att få grepp om de politiska grupperingarna bland esterna är det av 
största vikt att noggrant analysera deras klassbakgrunder. Det ska jag göra i 
nästa kapitel. Troligtvis var det i första hand den borgerliga delen av den est-
niska gruppen i Olofström som samlades kring Lauter och Wendt. Andra torde 
i högre utsträckning ha varit mer mottagliga för bland annat Johannes Mihkel-
sons fackliga agitation. 

 225 



6. DEN ESTNISKA GRUPPENS 
SOCIALA SAMMANSÄTTNING 

Inledning 
Enligt SSAB:s direktör, Karl Granfors, var det stora sociala skiktningar inom 
den estniska gruppen i Olofström, särskilt bland dem som kom till Sverige un-
der 1944 års flykt: 
 

De hade det gemensamt i den första rusningen att det var hela samhällen 
som flydde hit. Det var alltså inte bara arbetsföra utan även kvinnor och 
barn och det blev här ett tvärsnitt av folket […] Dessa balter hade alltså ett 
lagom antal intellektuella. Det var inte bara fabriksarbetare utan det var så-
ledes också intellektuella och affärsanställda.662 

 
Företagsledningen anställde alltså både ester med arbetarklassbakgrund och 
några personer från de högre samhällsskikten med längre utbildningar. Efter-
som esterna ofta kommit till Sverige familjevis nödgades företaget att inte bara 
ta emot vad Granfors uppenbarligen betraktade som riktiga arbetare, utan även 
kvinnor och barn. Som framgick i det föregående kapitlet försökte dock 
SSAB:s ledning vända detta till sin fördel genom att använda framförallt de 
äldre estniska kvinnorna till reproduktivt arbete. Men direktören antyder samti-
digt också, om än indirekt, att den sociala sammansättningen såg något annor-
lunda ut bland de ester som rekryterades i västtyska läger i början av 1950-talet 
i jämförelse med 1944 års flyktingar. 

Den sociala skiktning som Granfors berör är väsentlig att få grepp om med 
tanke på denna avhandlings frågeställningar. Migration bör alltid studeras som 
en process, där både förhållanden i utvandringsland och invandringsland ingår i 
analysen. Utan att analysera esternas bakgrunder och tidigare erfarenheter går 

––––––––– 
662 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
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det inte att studera och förstå deras möten med svenska arbetare i Olofström, 
eller för den delen grupperingarna inom den estniska gruppen som redovisades 
i kapitel 5. Om ester utan industriarbetarklassbakgrund tilldelades arbetaryrken 
i Olofström förändrades fackföreningens villkor, vars medlemsbas fick en an-
nan sammansättning vad gällde klassbakgrunder. I den tidigare forskningen har 
det ju påpekats att esterna många gånger upplevdes som svårorganiserade och 
deras klassbakgrunder är en förklaring som har framförts till detta. Syftet med 
detta kapitel är därför att analysera den estniska gruppens sociala sammansätt-
ning i Olofström. Jag studerar inflyttningsmönstret, kön- och ålderssamman-
sättningen men framförallt klassbakgrunderna. 

Det finns över huvud taget inte någon övergripande, systematisk forskning 
kring den estniska gruppens sociala sammansättning. Den estniske forskaren 
Voldemar Kiviaed hävdar trots det att följande siffror ger en ”sannolik” bild:  

 
[Av] de 25 000 hit anlända esterna var 12 000 jordbrukare och fiskare, om-
kring 1 000 fabriksarbetare, 700 arbetsledare i olika befattningar eller själv-
ständiga hantverkare samt cirka 2 000 [arbetade] inom handel och transport. 

 
Genom att addera familjemedlemmar till dessa siffror konkluderar Kiviaed att 
”omkring 80 % härrörde från socialgrupp III”.663 I klasstermer pekar uppskatt-
ningen således på att det främst var den agrara småborgerligheten (bönder) och 
arbetarklassen som lyckades fly till Sverige. 

Det finns dock två undersökningar att tillgå som berör den estniska invand-
ringen till enskilda geografiska områden i Sverige. Lars Olsson studerar några 
skånska jordbruksdistrikt och Huko Merendi undersöker textilindustristaden 
Borås.664 

Olsson hävdar att de ester som placerades i jordbruksarbete i Skåne till 
övervägande del utgjordes av 

 
de icke egendomsägande klasserna som flydde undan den tysk-sovjetiska 
krigsfronten hösten 1944. De baltiska flyktingarna kan därmed knappast ge-
nerellt sägas vara politiska flyktingar. De var sociala flyktingar, som i de 
flesta fall flydde det hårt krigsdrabbade samhälle, som inte hade bruk av de-
ras arbetskraft och därmed inte kunde ge dem livsuppehållande försörjning. 

 
Enligt Olsson var gruppens proletära sammansättning markant. Den dominera-
des av agrar underklass, men även antalet industri- och hantverksarbetare var 
påtagligt. De goda möjligheterna för sjömän och fiskare att fly västerut, genom 
deras tillgång till båtar, gjorde vidare dessa yrkeskategorier överrepresenterade 

––––––––– 
663 Voldemar Kiviaed, ”Esterna i Sverige bildar samhälle”, 1966, s 201f. 
664 Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995; Merendi, ”De estniska flyktingarnas anpassningsproblem 

i Sverige”, 1952. 
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bland flyktingarna. Mest utmärkande är dock att omkring 40 procent av Ols-
sons undersökningsgrupp bestod av agrara arbetare och att enbart 2 procent 
hade varit hemmansägare eller lantbrukare i hemlandet.665 Enligt Kiviaeds upp-
skattning var ju bönderna en framträdande grupp. 

Det är dock möjligt att den agrara arbetarklassen överskattas i Olssons un-
dersökning, eftersom han enbart analyserar flyktingars klassbakgrunder i ut-
präglade jordbruksdistrikt. Det är rimligt att anta att individer med erfarenhet 
av jordbruksarbete från hemlandet sökte sig självmant eller aktivt placerades av 
de svenska arbetsmarknadsmyndigheterna till denna sektor. För ester med intel-
lektuell bakgrund skapades så kallade arkivarbeten. I samverkan mellan SAK 
och olika utbildnings- och kulturinstitutioner utformades omkring 1 000 sådana 
nya arbeten, varav nästan 700 besattes av ester.666 Staten sorterade alltså flyk-
tingarna på den svenska arbetsmarknaden i enlighet med deras klassbakgrun-
der. Men att en betydande andel av esterna verkligen hade sin bakgrund inom 
jordbruket, som Olsson hävdar, skulle å andra sidan inte vara särskilt underligt 
med tanke på att Estland vid den här tiden var ett utpräglat agrarland. Ännu 
1939 bodde två tredjedelar av landets befolkning på landsbygden.667 

Även om Olssons analys av gruppens sammansättning är riktig, underbeto-
nar han hur som helst flyktens politiska dimension. Det största hotet mot de 
baltiska ländernas frihet hade under de senaste decennierna varit Sovjet. Ester-
na flydde inte i stora skaror i samband med den tyska invasionen 1941, vilket 
de däremot gjorde när den tyska krigslyckan vände och Röda armén återigen 
avancerade västerut. De var sociala flyktingar i den bemärkelsen att de utblot-
tade lämnade ett krigshärjat land, men flera av dem var tillika politiska flyk-
tingar som fruktade repressalier för sina ställningstaganden för Tyskland och 
mot Sovjet under kriget. 

I Merendis samtida Boråsundersökning framkommer något annorlunda re-
sultat än i Olssons studie. Merendi analyserar ett urval bestående av 300 ester, 
varav 100 inte skall ha förvärvsarbetat före flykten (mestadels kvinnor med läg-
re utbildning). Av de övriga 200 personerna var i hemlandet, enligt Merendis 
klassificering, 30,5 procent företagare, 2,5 procent akademiker, 7,5 procent 
högre tjänstemän, 23 procent lägre tjänstemän, 19,5 procent hantverks- och yr-
kesarbetare och 17 procent grovarbetare. Det bör dock påpekas att den grupp 
som Merendi klassificerar som ”företagare” främst bestod av småborgerlighet. 
Den utgjordes i första hand av ”småföretagare, som själv utför manuellt arbete 
inom sitt företag” och av ”ensamstående hantverkare utan avlönad främmande 
arbetskraft”. Till denna grupp torde Merendi också ha hänfört bönder. Inte des-
to mindre visar hans resultat, till skillnad från Olssons, att bara omkring 40 
procent av urvalet tillhörde arbetarklassen i Estland. Resten tillhörde borgar-

––––––––– 
665 Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995, s 38f (citat 39). 
666 Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943–1944, 2004, s 153. 
667 Zetterberg, ”Det nationella uppvaknandet och vägen mot självständighet”, 1992, s 79. 
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klassen, småborgerligheten eller mellanskiktet, och Merendi understryker följd-
riktigt att textilindustriarbetena i Borås i många fall innebar en social degra-
dering för dessa ester.668 

En skillnad gentemot Olssons undersökning är också att andelen agrara ar-
betare var mindre i Merendis urval. Bland dem som hade varit yrkesverksamma 
före flykten var industri- och hantverkssektorn något mer framträdande än 
jordbrukssektorn, 25,5 mot 22 procent. Men mer i linje med Olssons resultat 
följdes dessa yrkesområden i storleksordning av fiskenäringen, i vilken 13 pro-
cent av den undersökta gruppen hade arbetat före flykten.669 En bidragande or-
sak till att resultaten delvis skiljer sig från varandra lär emellertid vara att fors-
karna undersöker olika typer av socioekonomiska områden i Sverige. Det är 
möjligt att personer från högre sociala skikt i större utsträckning sökte sig till 
eller placerades i urbana miljöer som Borås än de med bakgrunder som jord-
bruksarbetare. Klass strukturerade således den estniska migrationens riktningar 
i Sverige och myndigheternas dirigering av flyktingarna. 

Därmed är det dags att analysera den estniska gruppens sociala samman-
sättning i Olofström. Först diskuterar jag källmaterialet. 

 

Kyrkobokföring, polisförhör och en etnologisk studie 
Analysen av den estniska gruppens sammansättning i Olofström bygger fram-
förallt på två typer av källmaterial, kompletterat med en tredje källa. Utifrån 
kyrkobokföringsmaterial (inflyttningslängder och församlingsböcker) kan jag 
rekonstruera gruppens storlek, inflyttningsmönster, kön- och ålderssamman-
sättning. Kyrkoböckerna säger dock inte mycket om esternas bakgrunder från 
hemlandet, eftersom yrkesbeteckningarna i dessa vanligtvis syftar på deras ar-
beten i invandringslandet. För att analysera klassbakgrunder måste jag därför 
använda mig av andra källor. Jag har i första hand valt protokoll från polisför-
hör som genomfördes med många av esterna i Olofström,670 ett material som 
kompletteras med en enkätstudie som genomfördes i samband med Olof-
strömsundersökningen 1970. 

––––––––– 
668 Merendi, ”De estniska flyktingarnas anpassningsproblem i Sverige”, 1952, bilaga B s 155, 70 (ci-

tat), 74f. 
669 Merendi, ”De estniska flyktingarnas anpassningsproblem i Sverige”, 1952, bilaga B s 154. Av övri-

ga yrkeskategorier hade före flykten 22 procent arbetat inom kategorin allmän förvaltning och fria 
yrken, 7,5 procent inom handel, 5,5 procent inom transport- och kommunikation och 4,5 procent 
inom kategorin husligt arbete. 

670 En annan möjlighet hade hypotetiskt varit att använda de uppgifter som finns i invandrarnas arkive-
rade centraldossier (som jag gjorde i kap. 5 beträffande t.ex. Mihkel Lauters bakgrund). Att söka ett 
hundratal enskilda individers dossier hade dock varit mer tidsödande. De återfinns nämligen i tre oli-
ka serier beroende på om och i så fall när personen ifråga blev svensk medborgare, om och när per-
sonen avlidit eller lämnat Sverige. Se i övrigt Lars Hallberg, Källor till invandringens historia i stat-
liga myndigheters arkiv 1840–1990, 2001, s 18f. 
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Esterna kunde kallas till förhör av lokalpolisen av flera olika anledningar. 
Många fick snart efter ankomsten genomgå en ”ekonomisk utredning”. Polisen 
ville veta hur mycket personen ifråga tjänade, om det fanns några barn att för-
sörja, om skatt, fackföreningsavgift, försäkringar eller några andra avgifter be-
talades. Därutöver frågade den polisiära utredaren var personen vanligtvis åt 
och vad maten kostade, var personen bodde och om hyran, om han eller hon 
ägde något av större värde (exempelvis en radio) eller hade några skulder och 
slutligen om personen ifråga ansåg att pengarna räckte till vardagens nöd-
torft.671 Orsaken till dessa förhör torde vara att kommunerna ansvarade för ”fat-
tighjälpen”. 

––––––––– 

Under dessa ekonomiska utredningar förhörde sig konstapeln likväl inte om 
flyktingarnas bakgrunder från hemlandet. Däremot gjordes andra typer av för-
hör varunder dessa frågor var centrala. Esterna kunde kallas till stationen när de 
till exempel ansökte om svenskt främlingspass, om förlängning av uppehålls-
tillståndet eller om personen ifråga så småningom ansökte om svenskt medbor-
garskap. Direktiven kunde också komma från högre instanser. Vid ett flertal 
tillfällen begärde SUK att förhör skulle hållas med en viss person angående 
dennes ”förhållanden i hemlandet” under kriget, ”om anledningen till flykten” 
och om vad personen ”företagit sig under vistelsen i Sverige”.672 

Vilken än anledningen var så genomfördes förhören på liknade sätt. Någon 
av esterna i Olofström med godtagbara kunskaper i svenska fanns med och tol-
kade. Förhörsledaren försökte teckna en form av levnadshistoria, från barndom 
och uppväxt, över krig och ockupation, till flykt, ankomst och arbeten i Sveri-
ge. Förhören var tydligt maskulint konstruerade. De kretsade kring manliga er-
farenheter i anknytning till kriget, såsom mobiliseringar, tvångsuttagningar och 
eventuella deserteringar. Men samtidigt finns individernas yrkeskarriärer med i 
protokollen från förhören, mäns såväl som kvinnors. Medan det är möjligt att 
uppriktigheten i svaren på frågorna om personens göranden under kriget ibland 
kanske kunde vara tvivelaktiga, fanns det förmodligen färre anledningar att lju-
ga om faderns yrke, ens egen utbildning eller om tidigare civila yrken. För mitt 
ändamål passar materialet från dessa förhör utmärkt. 

På samma sätt är bakgrundsuppgifterna sekundära i etnologistudenternas 
enkätundersökning, som kretsar kring samtida (1970) relationer med det omgi-
vande svenska samhället och bevarandet av estniska traditioner i invandrings-
landet. Men liksom i polisförhören har det ändå frågats efter föräldrarnas yrken, 
utbildning och egna yrken i hemlandet. Men innan jag analyserar klassbak-
grunder skall jag först studera flyktinggruppens sammansättning i Olofström 
vad gäller inflyttningsmönster, kön- och åldersfördelning. 

 

671 Se ”Rapporter och förundersökningsprotokoll 1946”, som innehåller ett stort antal dylika ekonomis-
ka utredningar. Olofströms polisdistrikts arkiv, vol. A:6. 

672 Se t.ex. rapport från förhör med en estnisk man, den 26 september 1946. Olofströms polisdistrikts 
arkiv, vol. A:6. 
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Inflyttningsmönster samt kön- och åldersfördelning 
Det viktiga här är inte att exakt fastställa hur många ester som bosatte sig i 
Olofström och dess omedelbara närhet, utan att utifrån ett rejält empiriskt un-
derlag diskutera gruppens sammansättning och dennas förändringar över tid. 
Tabell 4 visar den årliga inflyttningen av ester till Olofström från 1945 till 
1952, fördelat på män och kvinnor. 
 
Tabell 4. Den estniska inflyttningen till Olofström, 1945–1952 
 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 Sum: % 
Män 39 110 40 12 5 19 55 24 304 66,4 
Kvinnor 12 65 32 9 5 4 13 14 154 33,6 
Sum: 51 175 72 21 10 23 68 38 458 100 

 
Källa: Olofström Församlingsbok; Olofström Inflyttningslängd. Olofströms kyrko-
arkiv, vol. AII:1–12, BI:1–2. 
 
Under den studerade åttaårsperioden folkbokfördes 458 ester i Olofström. An-
talet inflyttade personer från de två andra baltiska länderna var däremot relativt 
litet, 36 letter och 9 litauer.673 De sistnämnda ägnas inte heller någon större 
uppmärksamhet i denna avhandling. 

Frekvensen i den estniska invandringen varierade kraftigt genom perioden; 
två omgångar av inflyttning kan tydligt urskiljas och därmed också två olika 
kohorter. Under de första efterkrigsåren var inflyttningen som störst. 298 av de 
totalt 458 migranterna kyrkoskrevs mellan 1945 och 1947, och denna första 
kohort bestod nästan uteslutande av ester som kommit till Sverige i samband 
med 1944 års stora flykt. Direktör Karl Granfors påpekar att det bland dem 
”fanns de som kunde litet av svenska språket”,674 varför det är möjligt att det 
också var några få estlandssvenskar i denna grupp. Invandringen under de när-
maste två åren, 1948 och 1949, var mycket mer måttlig, för att sedan följas av 
en ny topp när företagsledningen började rekrytera arbetskraft i västtyska flyk-
tingläger. Mellan 1950 och 1952 noterades i kyrkoböckerna 83 ester som in-
flyttade från Västtyskland till Olofström; 61 av dessa kom under 1951. Ester 
som rekryterades i Västtyskland utgör med andra ord kohort nummer två. 

Inflyttningsmönstret stämmer således med det som Bernard Kangro beskri-
ver, fastän antalet ester i Olofström verkar ha varit något lägre än de 600 som 
han anger.675 I tabell 4 är dock endast de individer inräknade som registrerades 
inom Olofströms kyrkobokföringsdistrikt, det vill säga de som bosatte sig i tät-

––––––––– 
673 Olofström Församlingsbok; Olofström Inflyttningslängd. Olofströms kyrkoarkiv, vol. AII:1–12, 

BI:1–2. 
674 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
675 Kangro, Estland i Sverige, 1976, s 216. 
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orten Olofström. SSAB ägde och hyrde ju också bostäder som låg strax utanför 
köpingens gränser, i vilka ester inkvarterades. Av de 458 individer som notera-
des i inflyttningslängderna under perioden kom så många som 73 personer från 
de närbelägna byarna Jämshög, Kyrkhult och Näsum. Det var alltså fler ester 
som rekryterades till SSAB i Olofström än det fanns lediga bostäder i köping-
en, men efterhand som bostäder blev lediga valde många att flytta närmare sitt 
arbete. Efter ett tag på fabriken hade de kanske också skaffat sig bättre ekono-
miska förutsättningar för att kunna skaffa sig en bostad i centralorten. 

Vad som däremot talar emot att så många som 600 ester bodde samtidigt i 
och kring Olofström är att många relativt snabbt efter inflyttningen begav där-
ifrån. Johan Metsäär berättar exempelvis att efterhand ”började de flytta ut till 
andra platser i Sverige, och många flyttade till Amerika, Kanada och Australi-
en”.676 En undersökning som jag har genomfört utifrån kyrkoböckerna visar att 
endast 10 av de 51 ester som bosatte sig i Olofström under 1945 fanns kvar i 
orten 1952. 20 personer hade flyttat vidare till andra svenska orter, 18 hade för-
klarats ”obefintliga”, 2 hade emigrerat och 1 hade avlidit.677 

Orsakerna till att många valde att flytta igen efter bara en kort tid i Olof-
ström kan jag bara spekulera kring. Måhända var inte arbetsförhållanden och 
arbetsuppgifter vid SSAB riktigt vad alla önskade sig, eller kanske inte mötet 
med de nya arbetskamraterna gick smärtfritt för alla invandrare. Det är också 
troligt att familjer valde att flytta vidare till orter där både männens och kvin-
nornas arbetskraft efterfrågades i högre utsträckning än i Olofström. I intervju-
erna framkommer även ”rysskräcken” som en anledning till att många flyttade, 
inte bara från Olofström utan från Sverige. ”Ja, de var rädda för att ryssarna 
skulle komma hit”, berättar till exempel Ellen Avasoo.678  

Det finns flera berättelser om hur rädslan för ”ryssen” konkret tog sig ut-
tryck bland esterna i Olofström. Den frapperande historien om den lurade och 
vettskrämde estniske mannan som gömde sig skogen med rädsla för att bli ut-
lämnad till Sovjet, som återberättades i det förra kapitlet, är ett exempel. Gran-
fors berör ett annat när han berättar om en man som 

 
var otroligt rädd för ryssarna. Han skaffade illa kvickt en båtmotor och en 
båt på västkusten och en gammal bil som han ställde i en vedbod uppe i 
skogen. Han ville ha bostad uppe i skogen, helst inte i samhället […] han 
fick hyra ett torp och så hade han båtmotorn och han skulle över till västkus-
ten och till utlandet samma dag som ryssarna landsteg i Sverige.679 

 

––––––––– 
676 Intervju med Johan Metsäär, den 18 oktober 2003. 
677 Olofström Församlingsbok; Olofström Inflyttningslängd. Olofströms kyrkoarkiv, vol. AII:4, 8, 9, 

BI:1. 
678 Intervju med Ellen Avasoo, den 30 december 2003. 
679 Intervju med Karl Granfors, den 27 april 1970. Folklivsarkivet i Lund, vol. A 4200. 
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Även om dessa berättelser om rysskräck är av anekdotisk karaktär är deras in-
nebörd ändå viktig att ha med till de kommande diskussionerna om esternas 
första möten med fackföreningsfunktionärerna på verkstadsgolvet. För de ny-
invandrade utan tillräckliga språkkunskaper var det säkert inte alldeles enkelt 
att skilja de agiterande fackföreningsmännen på SSAB från de sovjetiska kom-
munister som många av dem hade flytt ifrån.  

Tabell 4 ovan visar slutligen att en klar majoritet av invandrarna från Est-
land i Olofström var män, drygt 66 procent. I den andra kohorten var denna 
övervikt än mer markant; mellan 1950 och 1952 var 76 procent av de estniska 
invandrarna män. 

Hur gamla esterna var när de bosatte sig i Olofström framgår av tabell 5. 
Personer under 15 år räknas som barn och personer över 67 år beräknas ha gjort 
sitt som förvärvsarbetare.680 De i yrkesverksam ålder är uppdelade i tre grupper: 
15–30 år, 31–45 år och 46–67 år. 

 
Tabell 5. Esternas ålder vid inflyttningen till Olofström, 1945–1952 
  1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 Sum: % 
0-14 8 43 17 3 4 3 4 4 86 18,8 
15-30 26 30 15 9 1 7 22 8 118 25,8 
31-45 12 71 25 4 5 7 31 16 171 37,3 
46-67 5 31 15 5 0 6 11 9 82 17,9 
68- 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,0 
Sum: 51 175 72 21 10 23 68 38 458 99,8 
 
Källa: Olofström Församlingsbok; Olofström Inflyttningslängd. Olofströms kyrko-
arkiv, vol. AII:1–12, BI:1–2. 
 
Drygt 80 procent av esterna var vid inflyttningen till Olofström i en ålder som 
möjliggjorde förvärvsarbete, och ungefär fyra av fem av dessa potentiella arbe-
tare var under 45 år. Endast en person var vid ankomsten till Olofström över 67 
år. Däremot var nästan var femte invandrare barn, vilket tillsammans med den 
stora andelen migranter i åldersgruppen 31–45 år pekar på det faktum att famil-
jeinvandring var vanligt förekommande, jämte det stora antalet ensamstående, 
yngre män. Under åttaårsperioden flyttade 50 familjer till köpingen, det vill 
säga par med minst ett barn. Som jag tidigare har påpekat var familjeinvandring 
från Estland en generell företeelse, därvid skilde sig Olofström alltså inte. Där-
emot ter sig det ringa antalet ur den äldsta ålderskategorin i detta avseende nå-
got mer anmärkningsvärt. Likaså var det bara ett tiotal ensamstående estniska 
kvinnor som kom till orten. I jämförelse med den massiva flykten 1944 verkar 
flyktingarnas rörlighet i Sverige efter ankomsten ha varit mer strukturerad. Till 
––––––––– 
680 För en diskussion om pensionsålder, se Åke Elmér, Folkpensioneringen i Sverige. Med särskild 

hänsyn till ålderspensioneringen, 1960. 
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en industriort som Olofström rekryterades i första hand ensamstående yngre 
män och män med familjer. 

Under studiens sista treårsperiod sjunker andelen barn drastiskt, till bara ett 
fåtal. Adderas detta resultat till vad som redovisades i tabell 4 märks att mi-
granterna från Västtyskland utgjordes av ensamstående yngre män i ännu högre 
grad än vad som var fallet i 1944 års kohort. 

 

Klassbakgrunderna 
Klassbakgrunderna bland de ester som jag har intervjuat i Olofström är mång-
fasetterade. Albert Fatejev var den ende med tidigare erfarenhet av industriar-
bete. Harry Just mönstrade i tonåren på ett lastfartyg och var fram till flykten 
sjöman. Martin Narits och Evald Viinamäe växte upp och arbetade på lands-
bygden. Narits säsongsarbetade hos olika bönder under det varma halvåret och 
i skogen under vintrarna, medan Viinamäe mestadels livnärde sig genom fiske. 
Johan Metsäärs klassbakgrund kan närmast hänföras till den rurala småborger-
ligheten och det agrara mellanskiktet, eftersom hans föräldrar under uppväxtti-
den ägde och drev en lanthandel och han själv gick fyra år på en gymnasial ag-
ronomliknande utbildning. Även de två intervjuade kvinnorna, Olga Kann och 
Ellen Avasoo, hade gymnasieexamen med sig i ”bagaget” vid flykten. Kann 
arbetade i Estland som lärarinna och Avasoo som kontorist på ett bryggeri.681 
Intervjumaterialet antyder alltså – i likhet med tidigare forskning – en relativt 
stor grupp från mellanskiktet, samtidigt som arbetarklassen var väl represente-
rad. I det följande ämnar jag emellertid undersöka klassbakgrunderna bland es-
terna i Olofström genom en klassanalys utifrån ett bredare underlag. 

För att göra en klassanalys krävs någon form av social kategorisering. Jag 
utgår från Erik Olin Wrights strukturella klassperspektiv, och som framgick i 
kapitel 2 i denna avhandling urskiljer han ett grundläggande schema med kapi-
talister, småborgare och arbetare. Detta problematiserar han själv genom be-
greppen motsägelsefylld klassposition och förmedlad klassposition. Jag gjorde 
en ytterligare problematisering genom begreppet indirekt klassposition. Till 
min klassanalys hämtar jag därtill stöd i en social kategoriseringsmodell som 
historikern Mats Greiff har utvecklat, och som i likhet med Olin Wrights utgår 
från människors förhållande till produktionsmedlen. Borgarklassen och arbe-
tarklassen betraktas av Greiff som två huvudklasser. Däremellan placerar han 
ett mellanskikt, bestående av personer med löneanställningar men som ändå 

––––––––– 
681 Intervjuer med Ellen Avasoo, den 30 december 2003; Albert Fatejev, den 5 november 2003; Harry 

Just, den 17 oktober 2003; Olga Kann, den 3 november 2003; Johan Metsäär, den 18 oktober 2003; 
Martin Narits, den 6 maj 2005; Evald Viinamäe, den 28 maj 2005. 
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inte står i en ekonomisk (exploaterad) relation till borgarklassen som kan liknas 
vid arbetarklassens. Greiff nämner till exempel poliser och tjänstemän.682 

Greiffs modell är utarbetad för just hans studie. För att vara användbar för 
min kontext och tidsperiod, och för att bli ett skarpare analysredskap utifrån 
mina frågeställningar, behöver jag göra vissa korrigeringar och tillägg. Med ut-
gångspunkt i Olin Wrights diskussioner läggs ett fjärde skikt till schemat: små-
borgerlighet. Vidare försöker jag till skillnad från Greiff skilja löneanställda 
yrkesarbetare från hantverkare med egen firma. 

All social kategorisering innebär i någon mån våld på verkligheten. De 
knivskarpa och till synes statiska gränserna mellan borgarklass, småborgerlig-
het, mellanskikt och arbetarklass är dragna utifrån analytiska och idealtypiska 
utgångspunkter. Heterogeniteten inom klasserna var ofta betydande och grän-
serna mellan dem flytande. Det är ibland också svårt att veta vilka arbetsupp-
gifter som verkligen dolde sig bakom yrkesbeteckningarna i källmaterialet, 
samtidigt som benämningarna skyler det faktum att arbetets innehåll förändra-
des med tiden. Ett exempel är kontoristerna som i många fall förmodligen hade 
tämligen monotona, närmast tempoliknade arbetsuppgifter, medan andra hade 
mer ansvarfulla uppgifter. Tjänstemannapositionen var dock säkert socialt be-
tydelsefull för dem alla. Kontoristerna som yrkesgrupp kan därför ses som 
pendlande mellan arbetarklassens högre skikt och mellanskiktets lägre nivå, 
även om jag nedan placerar dem bland de senare. Verkmästare och ingenjörer, 
som genom sina överordnade positioner hade betydande inflytande över andras 
arbeten, hade på motsatt sätt ekonomiska intressen som stod borgarklassen 
närmare än arbetarklassen. 

När det gäller den estniska klasstrukturen ter sig emellertid två kategorier 
särskilt problematiska: bonde- och fiskarfamiljer. Genom en radikal jordreform 
under den tidiga estniska självständighetsperioden skapades en bred självägan-
de bondeklass. Jordegendomarna var i allmänhet relativt små. 1939 ägde 
140 000 familjer egendomar som i genomsnitt bestod av 24 hektar. Mer än en 
tredjedel av dessa var till och med mindre än 10 hektar.683 Det var därför vanligt 
förekommande att arbetet kring de små familjejordbruken kombinerades med 
bisysslor. Martin Narits berättelse är av vikt i sammanhanget när han säger att 
hans föräldrar hade 

 

––––––––– 
682 Mats Greiff, Kontoristen. Från chefens högra hand till proletär, 1992, s 65f, se även bilaga 411f. 

Greiff räknar de så kallade fria yrkena till arbetarklassen, vilket jag inte gör. I likhet med Olin Wright 
menar jag att t.ex. läkare och advokater har fria yrken, och deras klasspositioner bör närmast hänföras 
till mellanskiktet. Se Olin Wright, ”Rethinking, Once Again, the Concept of Class Structure”, 1997, 
s 65. Greiff placerar också högre tjänstemän i borgarklassen. De högre tjänstemän som påträffades i 
mitt underlag var främst statstjänstemän, och dessa menar jag tillhörde mellanskiktets högre nivå. 

683 Hans Jörgensen, Continuity or Not? Family Farming and Agrarian Transformation in the 20th Cen-
tury Estonia, 2004, s 2, se även 23, 67ff. 
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ett litet jordbruk, en eller två kor och en häst. Mor arbetade inte något utan-
för hemmet. Men far arbetade ofta ute. Han var tvungen att arbeta för att få 
inkomster. Han arbetade ett tag i skogen. 

 
Evald Viinamäe, som växte upp vid kusten, berättar på samma sätt att hans för-
äldrar hade en liten gård med två kor, men att fisket utgjorde den huvudsakliga 
inkomstkällan.684 De små jordbruken kunde alltså ge den egna familjen livs-
nödvändiga förnödenheter, men för att få kontanta medel kombinerades sköt-
seln av dessa många gånger med andra arbeten. Att anställa arbetskraft verkar 
det sällan ha varit frågan om. Bönderna var ofta själva halvproletariserade, med 
ena foten kvar i den självägande allmogen och den andra i lönearbetet. 

––––––––– 

När det gäller de agrara skikten finns det också ett smärre källkritiskt pro-
blem att ta hänsyn till. Som nämndes ovan var det en tolk med under polisför-
hören. De intervjuades berättelser filtrerades alltså genom eller kanske till och 
med begränsades av översättarens kunskaper i svenska. Det är oklart om inne-
bördsskillnader i begrepp som hemmansägare, lantbrukare och bonde stod klart 
för översättaren. Det är ju inte säkert att brukaren av ett jordstycke alltid ägde 
denna jord. Bonden kunde lika gärna vara arrendator. Vad som dock vanligtvis 
förenade dem var ägandet av övriga produktionsmedel (redskap och djur).685 I 
mitt källmaterial förekommer både beteckningen hemmansägare och lantbruka-
re, samt i enstaka fall även bonde och småbrukare. Det är möjligt att hemmans-
ägare implicerar just ägandet av jord, medan beteckningen lantbrukare enbart 
syftar på brukandet av någon annans jord. Men med hänsyn till osäkerheten när 
det gäller översättningen har jag valt att samla alla dessa under kategorin bön-
der. Med tanke på mellankrigstidens jordreform är det dock troligt att en stor 
del av bönderna både ägde och brukade sin egen jord. 

Lika teoretiskt problematiska ter sig de estniska fiskarna. Enligt min taxo-
nomi är de egentligen att anses som småborgerlighet, i alla fall när de ägde sina 
egna båtar och fiskeredskap. Socioekonomiskt, kulturellt och identitetsmässigt 
stod de å andra sidan förmodligen arbetarklassen mycket närmare. I denna un-
dersökning betraktas fiskare därför som arbetare.  

Genom min excerpering av polisförhörsprotokollen 1945 till 1954 har jag 
funnit bakgrundsuppgifter om 113 personer.686 Många av esterna som deltog i 
den etnologiska enkätundersökningen var de samma som tidigare hade blivit 
förhörda av polisen, men jag har genom det materialet i alla fall funnit uppgif-
ter för ytterligare 31 individer. Sammantaget bygger alltså den följande klass-
analysen på ett underlag som berör 144 ester, 99 män och 45 kvinnor. 66 av 

684 Intervjuer med Martin Narits, den 6 maj 2005; Evald Viinamäe, den 28 maj 2005. 
685 Se Ulla Rosén, Himlajord och handelsvara. Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780–1880, 

1994, t.ex. s 130; se även Christer Winberg, Folkökning och proletarisering. Kring den sociala struk-
turomvandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen, 1977 [1975], s 35–45. 

686 För att bredda det empiriska underlaget något har jag valt att excerpera polismaterialet även ett par 
år efter 1952. 
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dessa anlände till Sverige under 1944 års stora flykt och 78 rekryterades i Väst-
tyskland. I relation till de 458 ester jag fann i Olofströms inflyttningslängder 
(se tabell 4) motsvarar underlaget således ungefär en tredjedel av estern i orten. 
I det följande studerar jag dels gruppen i dess helhet, dels de båda kohorterna 
var för sig. Jag undersöker även eventuella skillnader mellan könen. 

Esternas bakgrunder analyseras både genom indirekta och direkta klasspo-
sitioner från hemlandet. Jag gör fyra empiriska nedslag, varigenom jag vill för-
söka undvika mycket av den statiskhet som klassanalyser annars lätt leder till. 
Människor föds in i en klass, varför jag börjar med att studera föräldragenera-
tionens klasspositioner, det vill säga indirekta klasspositioner. Uppgifterna om 
uppväxtförhållanden kompletteras sedan med utbildningsbakgrunder. Därefter 
analyseras gruppens direkta klasspositioner, först utifrån de första anställning-
arna och slutligen genom de sista yrkena som esterna hade i hemlandet före 
flykten. Det excerperade materialet innehåller dock inte klara uppgifter om 
samtliga 144 individer för alla fyra empiriska nedslag. När det gäller indirekta 
klasspositioner och utbildningsbakgrunder är materialet tämligen heltäckande, 
medan uppgifterna om första och sista yrken är lite mer sporadiska. 

I de maskulint konstruerade polisförhören ställdes bara frågor om esternas 
fäders yrken i hemlandet. En uppenbar brist är alltså att mödrarna osynliggörs 
och att eventuella klassöverskridande relationer därmed måste förbises i min 
analys. I etnologernas enkätundersökning efterfrågades förvisso även mödrar-
nas yrken, men de svarande uppgav i det närmaste unisont ”hemmafru”. Huko 
Merendi hävdar att gifta kvinnor i Estland deltog ”i betydligt mindre grad i för-
värvsarbetet” än motsvarande svenska kvinnor. På landsbygden var förhållan-
dena likartade, eftersom familjerna i sin helhet var involverade i jordbruken på 
båda sidor av Östersjön. Men däremot fanns det en markant skillnad när det 
gällde städerna, med en lägre förvärvsarbetarfrekvens bland gifta estniska 
kvinnor än motsvarande svenska kategori.687 Det är dock möjligt att en del av 
det obetalda kvinnoarbetet på den estniska landsbygden ändå osynliggörs i Me-
rendis redovisning. Bonddöttrar arbetade förmodligen med familjernas jord-
bruk utan att det får något genomslag i det analyserade materialet, varför arbe-
tande inom den agrara sektorn underskattas i hans undersökning. Detta betyder 
hur som helst att mitt könsmässigt snedvridna källmaterial inte torde utgöra ett 
alltför stort metodproblem. Både de jordbruksarbetande och de reproduktivt 
hemarbetande kvinnorna kan knytas till klasstrukturen med hjälp av Olin 
Wrights begrepp förmedlad klassposition. 

Indirekta klasspositioner 
När det gäller indirekta klasspositioner är bortfallet relativt litet. Av de 144 in-
dividerna i undersökningsgruppen har jag funnit uppgifter om fädernas yrken i 
134 fall. Resultaten redovisas i tabell 6. 
––––––––– 
687 Merendi, ”De estniska flyktingarnas anpassningsproblem i Sverige”, 1952, s 72. 
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Tabell 6. Esternas indirekta klasspositioner, genom fädernas yrken 

 
Från 

Estland 
Genom 

Tyskland Summa: 
 ♂ ♀ ♂ ♀  
Borgarklass: 
Fabrikörer, direktörer - - 2 2 4 

(3,0 %) 4 
Småborgerlighet: 
Fastighetsägare - - - 1 1 
Handlare 3 1 2 - 6 
Veterinärer - 1 - - 1 
Apotekare 1 - - - 1 
Hantverkare med egen firma 1 - 3 1 5 
Bönder 11 6 23 4 44 

(43,3 %) 58 
Mellanskikt: 
Högre tjänstemän - - - 2 2 
Ingenjörer 1 - - 2 3 
Präster - 2 - - 2 
Yrkesmilitärer - - 4 - 4 
Poliser - 1 1 2 4 
Lärare - 1 2 1 4 
Verkmästare - - - 1 1 
Övriga tjänstemän - 1 3 - 4 
Kontorister 1 - 1 - 2 

(19,4 %) 26  
Arbetarklass: 
Yrkesarbetare 3 1 12 2 18 
Sjömän och fiskare 9 5 - - 14 
Brevbärare - - - 1 1 
Chaufförer 2 - - - 2 
Fabriks- och verkstadsarbetare 1 1 1 - 3 
Gruvarbetare - - - 1 1 
Järnvägsarbetare - - 1 1 2 
Skogsarbetare - - 1 - 1 
Grovarbetare 1 - - - 1 
Jordbruksarbetare 2 - - - 2 
Hantlangare - - - 1 1 

(34,3 %) 46 
Alla med yrkesuppgift 36 20 56 22 (100 %) 134 
 
Källa: Rapporter och förundersökningsprotokoll 1945–1954. Olofströms polis-
distrikts arkiv, vol. A:5–16; Olofströmsundersökningen, enkäter. Folklivsarkivet i 
Lund, vol. A3423, M17677:A–C. 
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Några få individer växte upp i borgarklasshem, drygt 40 procent i småborgerli-
ga hem, och ytterligare 20 procent i olika mellanskiktsfamiljer. Av småborger-
ligheten var det stora flertalet bondsöner eller bonddöttrar.  

En dryg tredjedel av den undersökta gruppen var således uppväxt i arbetar-
klasshem. Nästan hälften av dessa hade fäder som var yrkesarbetare, som till 
exempel snickare, murare, målarmästare, mekaniker och i två, lite avvikande 
fall, trädgårdsmästare. Ytterst få verkar ha haft okvalificerade arbetsuppgifter. 
Men det ska då hållas i åtanke att många av småbönderna kombinerade jord-
bruket med skogsarbete. Utifrån materialet vet jag, som sagt, inte heller vilka 
arbeten berörda mödrar hade, mer än att många av dem arbetade hemma. 

De två kohorternas sammansättning skilde sig emellertid åt. Ungefär lika 
stora andelar av båda grupperna var uppväxta i småborgerliga hem, men samt-
liga personer från det högre borgerliga skiktet invandrade till Olofström från 
Västtyskland. Mellanskiktet var mer framträdande i tysklandsgruppen, 24 mot 
13 procent, medan arbetarklassen var betydligt större bland 1944 års flyktingar, 
45 mot 27 procent. Därutöver var det en större andel av den del av tysklands-
gruppen som hade bakgrund i den estniska arbetarklassen som hade fäder som 
var yrkesarbetare än vad som var fallet bland 1944 års flyktingar. Samtliga barn 
till sjömän och fiskare tillförde å andra sidan 1944 års kohort. 

Det fanns också vissa skillnader när det gällde männens och kvinnornas in-
direkta klasspositioner. En större andel av männen hörde till småborgerligheten 
än kvinnorna, medan en uppväxt inom mellanskiktet var vanligare bland kvin-
norna. Denna snedvridning beror dock främst på att det inom den totalt sett 
manligt dominerade tysklandsgruppen var relativt få bonddöttrar. Den kvarstå-
ende skillnaden skall dock ändå hållas i åtanke tills jag nedan fortsätter att ana-
lysera de direkta klasspositionerna. 

Direkta klasspositioner 
I tabell 7 redovisas den undersökta gruppens utbildningsbakgrunder, utifrån 
den senaste skolformen som vederbörande påbörjade före flykten. Jag har fun-
nit uppgifter som berör 126 personer. 

Sett till sin helhet var gruppen relativt välutbildad. Drygt 30 procent hade 
gymnasie- eller till och med universitetsstudier med sig i ”bagaget”, och ytter-
ligare 27 procent hade antingen gått någon form av yrkesskola eller realskola i 
Estland. Många av dem hade tagit examen på de olika nivåerna, men flera hade 
tvingats avbryta sina studier på grund av kriget. 
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Tabell 7. Esternas utbildningsbakgrunder 

Senaste skolform 
Från 

Estland 
Genom 

Tyskland Summa: 
 ♂ ♀ ♂ ♀  

Folkskola (3-7 år) 21 9 17 6 (42,1 %) 53  
Folkskola + yrkesskola 3 1 11 2 (13,5 %) 17  
Folkskola + realskola 4 1 9 3 (13,5 %) 17  
Gymnasieskola 5 5 10 8 (22,2 %) 28  
Universitet 3 1 5 2 (8,7 %) 11 
Alla med uppgift 36 17 52 21  126 

 
Källa: Rapporter och förundersökningsprotokoll 1945–1954. Olofströms polis-
distrikts arkiv, vol. A:5–16; Olofströmsundersökningen, enkäter. Folklivsarkivet i 
Lund, vol. A3423, M17677:A–C. 
 
Det var dock skillnad mellan kohorterna. En betydligt högre andel av tysk-
landsgruppen fortsatte efter folkskolan än vad som var fallet bland 1944 års 
flyktingar, 68 mot 43 procent. De förra var ju i högre utsträckning uppväxta i 
tjänstemannahem, där studietraditionerna var starkare än längre ner i klasshie-
rarkin. Sjömännens och fiskarnas barn hade till exempel korta utbildningar; 
bara två av de fjorton i undersökningsgruppen fortsatte efter folkskolan, den 
ena endast under tre terminer i ”arbetsskola” och den andre i en skeppsutbild-
ning. Sjömans- och fiskarbarnen vid kusttrakterna saknade alltså de högre sam-
hällsskiktens studietraditioner, vilket ytterligare understryker dessa familjers 
arbetarklasstillhörighet. 

Det fanns också en viss könsskillnad. En ungefär lika stor andel av kvinnor-
na fortsatte efter folkskolan som männen, men deras utbildningsvägar skilde sig 
åt. En dubbelt så stor andel av kvinnorna genomgick gymnasiestudier än män-
nen, medan de senare, i synnerhet vad gäller tysklandsgruppen, i högre ut-
sträckning följde upp folkskoleåren med en praktisk yrkesutbildning. Medan 
många av bondsönerna kunde se fram emot att en dag få ta över familjens jord-
bruk, och en del manliga barn till yrkesarbetare följde i sina fäders fotspår, tor-
de flickornas yrkesframtid ha varit mer beroende av en god, teoretisk utbild-
ning.  

Med tabellen nedan övergår jag till att analysera esternas klassbakgrunder 
genom deras yrken i hemlandet före flykten, till att börja med utifrån deras för-
sta arbeten. Underlaget består av uppgifter för 100 personer. Kvinnor uppväxta 
i bondehem räknas som jordbruksarbetare (hos föräldrar), fastän detta inte ex-
plicit angetts i källmaterialet. 
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Tabell 8. Esternas första yrken i Estland 

 
Från 

Estland 
Genom  

Tyskland Summa: 
 ♂ ♀ ♂ ♀  

Borgarklass: 
Fabrikörer, direktörer 1 - - - 1 

(1 %) 1 
Småborgerlighet: 
Bönder - - 3 - 3 

 (3 %) 3 
Mellanskikt: 
Högre tjänstemän - - 2 - 2 
Ingenjörer - - 1 - 1 
Yrkesmilitärer - - 3 - 3 
Poliser - - 3 - 3 
Lärare 1 3 1 1 6 
Bilskoleinstruktörer 1 - - - 1 
Mejerister - - 1 - 1 
Sjuksköterskor - 1 - 1 2 
Kontorister 1 - 1 3 5 
Övriga tjänstemän 1 1 2 1 5 
Jordbruksarbetare (hos föräldrar) 7 2 15 1 25 

( 54 %) 54 
Arbetarklass: 
Yrkesarbetare 2 - 1 1 4 
Sjömän och fiskare 6 - - - 6 
Verkstads- och fabriksarbetare 2 - 8 - 10 
Slakteriarbetare 1 - - - 1 
Affärsarbetare - 2 - 3 5 
Köksarbetare - - - 1 1 
Textilarbetare - 1 - - 1 
Sjukvårdsbiträden - 1 - - 1 
Militärt arbetskompani - - 1 - 1 
Jordbruksarbetare 5 - 1 - 6 
Lärlingar 1 - 5 - 6 

 (42 %) 42  
Alla med yrkesuppgift 29 11 48 12 100 
 
Källa: Rapporter och förundersökningsprotokoll 1945–1954. Olofströms polis-
distrikts arkiv, vol. A:5–16; Olofströmsundersökningen, enkäter. Folklivsarkivet i 
Lund, vol. A3423, M17677:A–C. 
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Om resultaten från tabell 6 oreflekterat jämförs med vad som redovisas i tabell 
8 skulle de visa att den första kontakten med arbetsmarknaden innebar en för-
ändrad klassposition för många personer uppväxta i borgerliga eller småborger-
liga hem. Att bara jämföra procentsatserna är dock missvisande. För det första 
var det överlag de högre klassernas barn som gick längst tid i skolan och en del 
av dessa hann inte ens ut på arbetsmarknaden i hemlandet före 1944. För det 
andra var flera av de unga männen som antagits som lärlingar söner till hant-
verkare med egen firma. För det tredje hade fortfarande flertalet bondebarn 
stark koppling till hemmen eftersom de ofta stannade kvar och arbetade vid 
föräldragårdarna (25 procent), troligtvis mot mat och husrum och kanske även 
för en liten kontant betalning. Detta, menar jag, motiverar att de i klassanalysen 
placeras i mellanskiktet; de stod i mångt och mycket utanför de exploaterande 
relationerna i agrarkapitalismen. Endast några få bondebarn blev lönearbetare 
på landsbygden. Slutligen, för det fjärde, stannade några av kvinnorna från de 
högre skikten kvar i föräldrahemmen tills att de gifte sig. Alla dessa hade starka 
kopplingar kvar till sina indirekta, högre klasspositioner, utan att det får ge-
nomslag i tabell 8. 

Annars var den största förändringen mellan generationerna att arbetarklas-
sen växte i omfång. Dessutom bestod förändringen i att det var de lägre skikten 
inom arbetarklassen som växte, när andelen yrkesarbetare minskade och ande-
len arbetare med mindre kvalificerade arbetsuppgifter ökade i den yngre i gene-
rationen. Detta skall tolkas i termer av en pågående proletariseringsprocess. 

Klasskillnaderna mellan kohorterna fanns kvar när barnen blev vuxna och 
klev ut på arbetsmarknaden. 65 procent av tysklandsgruppen tillhörde borgar-
klasserna och mellanskiktet, medan motsvarande siffra för 1944 års flykting-
grupp var 47,5 procent. Den grupp som 1944 flydde över Östersjön var således 
mer arbetarklassdominerad, 52,5 procent mot 35 procent vad gällde tysklands-
gruppen. 

De få kvinnorna som arbetade utanför hemmen var relativt jämt fördelade 
mellan tjänstemanna- och arbetaryrken. Ett par var lärarinnor, några var konto-
rister och några var till exempel sjuksköterskor eller arbetade i affärer. Mest iö-
gonfallande är ändå hur starkt hemmafruidealet verkar ha varit i Estland. 

I tabell 9 redovisas slutligen de sista klass- och yrkespositionerna som indi-
viderna i undersökningsgruppen hade när Estland på allvar blev till ett slagfält i 
andra världskrigets slutstrid. 98 personer ingår i underlaget. Till skillnad från 
tabell 8 ovan, som visar vilka arbeten de hade när de först steg ut på den estnis-
ka arbetsmarknaden (vilket inträffade vid olika tidpunkter beroende på ålder 
och utbildningsnivå), skall tabell 9 ses som ett tvärsnitt kring andra världskri-
get. 
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Tabell 9. Esternas sista yrken i Estland 

 
Från 

Estland 
Genom 

Tyskland Summa: 
♂ ♀ ♂ ♀  

Borgarklass: 
Fabrikörer, direktörer 3 - 1 - 4 

(4,1 %) 4 
Småborgerlighet: 
Åkeriägare - - 1 - 1 
Hantverkare med egen firma - - 3 1 4 
Bönder 4 3 6 - 13 

(18,4 %) 18  
Mellanskikt: 
Högre tjänstemän - - 2 - 2 
Affärsföreståndare 1 - - - 1 
Ingenjörer - - 1 - 1 
Yrkesmilitärer - - 3 - 3 
Poliser 3 - 3 - 6 
Lärare - 1 1 1 3 
Arbetsledare - - 1 - 1 
Mejerister - - 1 - 1 
Sjuksköterskor - - - 1 1 
Kontorister 1 - 1 5 7 
Övriga tjänstemän - - 1 - 1 
Jordbruksarbetare (hos föräldrar) 4 - 8 - 12 

(39,8 %) 39  
Arbetarklass: 
Yrkesarbetare 1 - 3 - 4 
Fiskare och sjömän 9 - - - 9 
Chaufförer 2 - 2 - 4 
Verkstads- och fabriksarbetare 3 - 6 1 10 
Handelsarbetare - 2 1 2 5 
Textilarbetare - 1 - - 1 
Sjukvårdsbiträden - 1 - - 1 
Militärt arbetskompani - - 1 - 1 
Jordbruksarbetare 1 - - - 1 
Lärlingar - - 1 - 1 

(37,8 %) 37  
Alla med yrkesuppgift 32 8 47 11  98 
 
Källa: Rapporter och förundersökningsprotokoll 1945–1954. Olofströms polis-
distrikts arkiv, vol. A:5–16; Olofströmsundersökningen, enkäter. Folklivsarkivet i 
Lund, vol. A3423, M17677:A–C. 
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En första iakttagelse är att de generationsskillnader som var för handen utifrån 
resultaten i tabell 6 och 8 minskade med tiden. Efter ett tag på arbetsmarknaden 
hade många, i synnerhet männen, samma klasspositioner som fäderna hade 
haft. Några lärlingar hade blivit hantverkare med egen firma och många bonde-
barn hade antingen övertagit föräldragårdar eller köpt/arrenderat egna gårdar. 
Förskjutningen neråt i klasshierarkin var alltså inte lika dramatisk som resulta-
ten ovan visade, men proletariseringsprocessen är ändå tydlig. Andelen bönder 
var betydligt mindre i den yngre generationen än i den äldre och omvänt var till 
exempel andelen verkstads- och fabriksarbetare större i den yngre generatio-
nen. Det var också fortfarande ett stort antal bondebarn som inte hade uppnått 
självägande status, och som fortsatte att arbeta på föräldragårdarna. Medan 
borgerligheten krympte (främst genom att bönderna proletariserades), växte 
främst mellanskiktet men även arbetarklassen i omfång. Samtidigt pågick en 
förskjutning inom arbetarklassen när andelen yrkesarbetare minskade. 

Samma skillnader som iakttogs mellan kohorterna ovan märks också i ta-
bell 9. Den grupp flyktingar som flydde över Östersjön 1944 var mer arbetar-
klassdominerad än den grupp som rekryterades i Västtyskland, 50 mot 29 pro-
cent. I tysklandsgruppen tillhörde 50 procent mellanskiktet mot 25 procent 
bland 1944 års flyktingar. Klassammansättningen bland 1944 års flyktingar var 
dock mer polariserad än i tysklandsgruppen. Samtidigt som den var mer arbe-
tarklassdominerad hade den också en något högre andel personer med borgerlig 
eller småborgerlig bakgrund än tysklandsgruppen. Detta stämmer väl med di-
rektör Karl Granfors tidigare refererade iakttagelse. 

Den klassmässiga skillnaden mellan de ester som flyttade till Olofström ef-
ter Verkstadskonflikten 1945 och de som rekryterades i Västtyskland i början 
av 1950-talet skall kopplas till stridigheterna inom den estniska gruppen i Olof-
ström, som jag diskuterade i det förra kapitlet. När Alfred Wendt rekryterade 
ester i de västtyska lägren skapades förmodligen lojalitetsband mellan honom 
och många av de rekryterade arbetarna. Framme i Olofström röstade dessa per-
soner fram Wendt till ordförande i den lokala estniska föreningen. Wendts re-
kryteringar innebar följaktligen en maktförskjutning i den estniska gruppen i 
Olofström, till fördel för dess borgerliga och mellanskiktsdel och till gagn för 
det etniska ledarskapet. Jag antydde i det förra kapitlet även att den lokala est-
niska föreningen främst var en angelägenhet för de högre klasskikten. Denna 
slutsats stärks av resultaten ovan. När medlemsantalet i invandrarföreningen 
sköt i höjden i början av 1950-talet var det inte på grund av att nya medlemmar 
med arbetarklassbakgrund anslöt sig, utan det var personer från de högre skik-
ten som i denna etniska gemenskap kunde bibehålla sina ”subjektiva” 
klassidentiteter trots den ”objektiva” degraderingen.  

När det gäller de fåtaliga kvinnorna i underlaget är den största förändringen 
gentemot deras första kontakter med arbetsmarknaden att några av dem, i likhet 
med männen, kom att ingå i bondehushåll. Den resterande delen var jämnt 
uppdelad mellan mellanskikts- och arbetarklassyrken. Den samhälleliga genus-
arbetsdelningen var tydlig. Om kvinnorna över huvud taget förvärvsarbetade 
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var det ofta i underordnade positioner på kontor eller i traditionellt kvinnliga 
omsorgs-, affärs, eller utbildningsyrken. Det är också värt att notera att ytterst 
få av dem verkar ha haft några som helst erfarenheter av industriarbete. 

Vilka som 1944 lyckades ta sig från krigsfronten i Baltikum berodde myck-
et på hur möjligheterna att fly såg ut. För dem som inte själva var fiskare eller 
sjömän handlade det om att på ett eller annat sätt skaffa sig platser på de trånga 
flyktingbåtarna för att kunna ta sig över Östersjön till det neutrala Sverige. Med 
tanke både på de risker som var förknippade med överfarterna och de faktiska 
kostnaderna för bränsle är det inte underligt att platserna på båtarna kunde vara 
dyra. Ellen Avasoo berättar: 

 
Alla samlade vad de hade, gamla pengar eller så. Och en del blev skyldiga. 
Det var en adjunkt i skolan som hade gamla pengar, han la ut för oss. Så vi 
skickade pengar till honom i Stockholm sen, i flera år.688 

 
Även Carl Göran Andræ framhåller att många ”fick betala för sig i de mer eller 
mindre affärsmässiga transporter som ordnades”.689 Detta lär vara en viktig för-
klaring till den i klasshänseende polariserade karaktären vad gäller 1944 års 
flyktinggrupp. Välbemedlade personer hade lättare att köpa sig en resa över 
Östersjön än individer från Estlands lägre klasser, samtidigt som sjömäns och 
fiskares tillgång till båtar gjorde denna kategori överrepresenterad bland flyk-
tingarna. Säkert såg sjömännen och fiskarna också till att hjälpa släktingar och 
vänner till tryggheten på andra sidan havet. För dem med långt till de estniska 
kusttrakterna torde däremot sannolikheten att lyckas ta sig till Sverige ha avta-
git. Istället ledde flykten, enrollerade soldaters reträtt undan Röda armén, och 
förmodligen i en del fall frivilliga resor, mot Tyskland. Analysen ovan pekar 
också på att flyktens olika riktningar strukturerades efter klass. Benägenheten 
att bege sig mot Tyskland istället för mot Sverige verkar ha varit starkare bland 
de högre skikten och klasserna än i de lägre. 

 

Sammanfattande diskussion 
Till SSAB i Olofström rekryterades flera hundra ester bland de världskrigsflyk-
tingar som fanns i Sverige när Verkstadskonflikten var över sommaren 1945. 
Under 1950-talets första år fortsatte företagsledningen att aktivt rekrytera est-
nisk arbetskraft i västtyska läger. 1944 års kohort bestod av både familjer och 
ensamstående yngre män, medan tysklandskohorten i ännu högre utsträckning 
var manligt präglad. 

––––––––– 
688 Intervju med Ellen Avasoo, den 30 december 2003. 
689 Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943–1944, 2004, s 51, se även 40, 46. 
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Två tredjedelar av esterna i det analyserade underlaget var uppväxt i borger-
liga, småborgerliga eller i andra tjänstemannahem. Särskilt många var från 
bondehem. Jag har dock påvisat en viss förskjutning inom klasstrukturen mel-
lan generationerna, när många bondebarn proletariserades och framförallt mel-
lanskiktet men i viss mån även arbetarklassen växte i omfång med tiden. Mina 
resultat visar att en dryg tredjedel av esterna i Olofström var att betrakta som 
arbetarklass i hemlandet före flykten. Relativt få torde alltså ha haft några när-
mare erfarenheter av industriarbetarkulturen och dess normer när de kom till 
Sverige och sedermera började arbeta i Olofström. I synnerhet bland de estnis-
ka kvinnorna var det ytterst få som hade arbetat inom industrin i hemlandet. 
Detta skall också ställas i relation till BUA:s och de svenska arbetsmarknads-
myndigheternas officiella inställning att arbetstillstånd näst intill enbart skulle 
beviljas yrkesarbetare med flera års erfarenhet. Såvida esterna inte tillägnade 
sig nya yrkeskunskaper i Tyskland saknade således de migranter som SSAB 
rekryterade i västtyska läger i de flesta fall yrkeskunskaper inom facket. Som 
jag kommer att visa längre fram i avhandlingen var företagsledningen inte hel-
ler främst intresserad av att rekrytera arbetare med flera år i yrket bakom sig.  

Resultaten visar slutligen att klassbakgrunderna skilde sig mellan kohorter-
na: andelen med arbetarklassbakgrund var lägre i tysklandsgruppen än bland 
1944 års flyktingar. Medan halva 1944 års grupp hade arbetaryrken i hemlandet 
före flykten var det mindre än 30 procent av individerna i tysklandsgruppen 
som hade det. Det är möjligt att Alfred Wendt, som rekryterade å företagets 
vägnar i de västtyska lägren, företrädesvis värvade inom sitt eget borgerliga 
nätverk eller främst såg till att hjälpa människor ur sin egen samhällsklass till 
Sverige. Men resultaten i detta kapitel tyder ändå på att flyktens riktningar från 
Estland strukturerades efter klass. Kopplas detta till resultaten i det förra kapit-
let blir det också uppenbart att rekryteringarna i Västtyskland stärkte den bor-
gerliga falangen inom den estniska gruppen i Olofström, på bekostnad av den 
mer arbetarklass- och vänsterorienterade fraktionen. Genom sina egna rekryte-
ringar kunde Wendt således stärka sitt etniska ledarskap. 

Mina resultat skiljer sig en del från den tidigare forskningens. Även om bara 
1944 års flyktingar beaktas var inte agrar arbetarklass en lika dominerande 
bakgrund bland esterna i Olofström som i de skånska jordbruksdistrikt vilka 
Lars Olsson undersöker. I stort sett ingen av jordbruksarbetarna i mitt material 
var heller fullt ut proletariserad utan de arbetade på sina föräldrars gårdar. Indi-
rekt hade dessa stark anknytning till de egendomsägande klasserna. Enligt min 
undersökning var också andelen flyktingar med borgerlig eller småborgerlig 
bakgrund betydligt högre i Olofström än på den skånska landsbygden. Vidare 
åskådliggör min studie att en större andel av esterna i Olofström hade bakgrund 
i det tjänstemannadominerade mellanskiktet än vad som var fallet i Olssons 
undersökningsområden. Huko Merendis undersökning, som i likhet med min 
fokuserar en industriort, ligger däremot mer i linje med mina resultat. Ungefär 
som jag visar finner ju även han att enbart 40 procent av esterna i Borås hade 
arbetsklassbakgrund. 
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7. ARBETE OCH ARBETSDELNING VID 

SSAB I OLOFSTRÖM 

Inledning 
I allmänna termer fäster Camille Guerin-Gonzales och Carl Strikwerda upp-
märksamheten vid att invandrade arbetare i industrialiserade västländer fyller 
de lägsta skikten på arbetsmarknaden. De rekryteras ofta till tunga och under-
ordnade arbetsuppgifter.690 Arbetskraftsinvandrares inordning i svenska före-
tags arbetsorganisationer är tidigare framförallt undersökt av sociologerna Carl-
Ulrik Schierup och Sven Paulson (med flera). I en tvärsnittsundersökning på 
Volvo Torslandaverken i Göteborg 1989 observerar de en komplicerad etnisk 
hierarki, där ”vissa invandrargrupper håller en stark position inom relativt at-
traktiva jobb och nischer, medan andra tenderar att bli kvar i de mest monotona 
jobben”. Något förenklat menar sig författarna finna en hierarki med kollektiv-
anställda svenskar i toppen, finländare i mitten och jugoslaver i botten. Vid si-
dan av denna generella etniska arbetsdelning finner forskarna också en könsar-
betsdelning som ytterligare komplicerar hierarkin, varvid ”män och kvinnor 
från samma etniska grupp fördelas ojämnt över jobbstrukturen”.691 Att invand-
rade kvinnor anställdes inom mansdominerade industrier betydde sålunda inte 
att de fick samma arbetsuppgifter som sina landsmän, utan de har ”i ovanligt 
hög utsträckning fått arbete inom industrins kvinnoenklaver”, såsom Wuokko 
Knocke uttrycker det.692 

I Schierups och Paulsons antologi Arbetets etniska delning lämnas dock re-
kryteringsprocessen och de invandrade arbetarnas kontakter med berörd facklig 
organisation i stort därhän. Den saknar också en djupare historisk analys av hur 
den etniska hierarkin utvecklades i ett längre perspektiv eller påverkades av att 

––––––––– 
690 Guerin-Gonzales & Strikwerda (red.), The Politics of Immigrant Workers, 1998, s 16. 
691 Schierup & Paulson (red.), Arbetets etniska delning, 1994, s 18 (citat), 56.  
692 Knocke, Invandrade kvinnor i lönearbete och fack, 1986, s 24. 
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nya invandrare rekryterades till arbetsplatsen. Därmed fokuseras inte heller för-
ändringar i arbetsprocessen under den tidiga efterkrigstiden och dessas inver-
kan på arbetsdelningen och relationerna i arbetet.693 

Efter att i de föregående lokalhistoriska kapitlen ha studerat relationen mel-
lan esterna och SSAB:s ledning och den estniska gruppens sociala sammansätt-
ning förflyttar jag nu analysen innanför fabriksportarna. Syftet med detta kapitel 
är att analysera vilka arbetsuppgifter esterna tilldelades på fabriken i Olofström 
och hur dessa förhöll sig till deras klassbakgrunder från hemlandet samt till de 
svenska arbetskamraternas arbeten. I kapitel 3 berörde jag produktionsproces-
sen som arena utifrån de nationella parternas horisont. I det här kapitlet närstu-
deras denna arena utifrån ett lokalt perspektiv. Till att börja med presenterar jag 
arbetsplatsen närmare och diskuterar hur de lokala arbetsmarknadsparterna såg 
på SSAB:s stora efterfrågan på arbetskraft. 

 

Arbetet vid SSAB i Olofström 
SSAB i Olofström var sedan slutet av 1800-talet ett dotterbolag i den multina-
tionella Separatorkoncernen. Leveranserna från Olofström till moderbolaget 
blev under 1930-talet emellertid allt mer marginella. Under 1940- och 1950-
talen utgjorde leveranserna av separatordelar bara omkring 10 procent av före-
tagets faktureringar. Istället började tillverkningen domineras av olika rostfria 
produkter, såsom diskbänkar, kärl och kastruller, men framförallt av bilkarosser 
till Volvo. Vid krigsutbrottet motsvarade det rostfria 46 procent av SSAB:s för-
säljning och bilgodset 34 procent. Under andra världskriget passerade biltill-
verkningen den rostfria produktionen, mätt i faktureringssiffror, en satsning på 
pressning och sammansättning av Volvokarosser som accentuerades under ef-
terkrigsåren. 1950 utgjorde bilgodset 55 procent av försäljningen, det rostfria 
18 procent. Fem år senare hade karossleveransernas andel ökat till 71 procent, 
samtidigt som det rostfrias andel hade minskat till 11 procent.694 

SSAB:s stora efterfrågan på arbetskraft – bakgrund och  
alternativa lösningar 
Att vara underleverantör till ett stort, expansivt exportföretag i medgång kan 
förutom de uppenbara ekonomiska fördelarna även innebära hård press och 
bristande autonomi. I takt med att Volvos tillverkningsprogram utvidgades 
ställdes allt strängare krav på underleverantörerna. Om SSAB i Olofström ville 

––––––––– 
693 Ett visst förändringsperspektiv finns dock i Gunnar Augustssons bidrag till antologin, ”Två världar. 

Teknik, arbetsorganisation och etniska relationer”, 1994. Detta vidareutvecklas i avhandlingen Etnis-
ka relationer i arbetslivet. Teknik, arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bilindustri, 
1996. Kortfattat menar han att invandrade arbetare diskriminerades vid övergången från manuella sy-
stem (uppstyckad arbetsprocess) till integrerad mekanisering (grupporganisation).  

694 Martin Fritz, Ett världsföretag växer fram. Alfa-Laval 100 år. Del II, 1983, s 229, 314f. 
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ha kvar sin viktigaste beställare var det tvunget att leva upp till Volvos högt 
ställda förväntningar och fordringar. Efter andra världskriget visade det sig 
dock att företaget hade det besvärligt med att klara av att leverera beställd 
mängd gods i rätt tid. SSAB:s ledning upplevde speciellt stora problem med att 
uppbåda arbetskraft i tillräcklig mängd för att öka produktionen i önskad takt. 
Vad problemen bottnade i och hur de borde lösas var emellertid företagsled-
ningen och arbetarna i Olofström synnerligen oense om. 

År 1950 lanserade Volvoledningen Jönköpingsprogrammet, ett långsiktigt 
och omfattande program som syftade till att ställa om företagets produktionsin-
riktning. Volvo skulle i fortsättningen tillverka färre lastbilar och fler personbi-
lar. Programmets målsättning innebar också en kraftig ökning av den totala 
produktionsvolymen under den närmaste femårsperioden. År 1950 tillverkade 
Volvo färre än 10 000 bilar, men direktör Assar Gabrielsson förutsåg en ökning 
till 25 000 enheter 1955.695 

Givetvis fick en sådan förändring och kraftig produktionsökning återverk-
ningar hos underleverantörerna. Volvo begärde att den årliga tillverkningska-
paciteten vid SSAB skulle ökas från de 21 000 satser Volvodetaljer som beräk-
nades produceras 1950 till 45 000 under de kommande 4–5 åren.696 För att rea-
lisera en sådan utökning av produktionen behövdes rymligare fabrikslokaler, en 
kraftigt utökad maskinpark, samt mer arbetskraft som i sin tur behövde bostä-
der. Säkert innebar förverkligandet av programmet också rationaliseringsplaner 
och uppdrivet arbetstempo. Jönköpingsprogrammet påverkade således i högsta 
grad både SSAB:s, dess arbetares och samhället Olofströms framtid. 

Nya utbyggnader av fabrikslokalerna i Olofström påbörjades redan under 
1946. Vårvintern 1949 togs en helt ny fabrik i bruk, belägen strax norr om de 
gamla lokalerna. Till denna överflyttades svarvaravdelningen från den södra 
fabriken, där bland annat separatordelar och granathylsor bearbetades, samt 
produktionen av bränsletankar, kylare och bilvärmare. I den nya fabriken förla-
des även en ny avdelning för emaljering av plåtbadkar.697 I den gamla fabriken 
kunde därigenom pressningen och hopsättningen av Volvokarosser tilldelas 
större utrymmen. 

Att bara bygga ut fabrikslokalerna var dock inte tillräckligt. Både det otill-
räckliga utbudet av arbetskraft och den bristfälliga tillgången på bostäder i or-
ten omöjliggjorde en expansion i den omfattning som Volvo krävde. Ett sam-
manhängande problem var den höga personalomsättningen. I en intervju i Syd-
östra Sveriges Dagblad gav direktör Karl Granfors sin syn på företagets svå-
righeter: 

 
––––––––– 
695 Henrik Glimstedt, Mellan teknik och samhälle. Stat, marknad och produktion i svensk bilindustri 

1930-1960, 1993, s 207f. 
696 Prot. fört vid möte med SSAB:s styrelse, den 20 juni 1950, § 5. Volvos arkiv i Olofström, styrelse-

protokollbok, 19/8-1947–16/5-1961. 
697 Karlshamns Allehanda, den 13 mars 1949. 
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Vad beträffar Olofström torde man nog få ange bristen på trevliga bostäder 
som en av de främsta anledningarna till att de yngre kommer och går. En del 
av dem får ju ännu bo i baracker, och det kan ju inte vara trevligt i läng-
den.698 

 
Därtill ville överingenjör John Svenson lyfta fram att SSAB hade många sä-
songsarbetare: 
 

Vi har många anställda [… som] under vissa tider på året arbetar med fiske, 
jordbruk och skogsbruk. När tiden är inne för sysselsättningar på dessa ar-
betsområden så slutar de sina anställningar vid bruket, men när ifrågavaran-
de arbete är slut kommer de igen. 

 
En del av företagets personalstyrka var alltså endast löst knuten till arbetsplat-
sen. Arbetare som fortfarande hade ena benet kvar i den agrara sektorn lämnade 
fabriken under vår och sommarmånaderna. Proletariseringsprocessen var bara 
halvgången. 

I samma tidningsartikel fick även den lokala Metallavdelningens ordföran-
de, Ejnar Larsson, möjlighet att framföra arbetarnas perspektiv på SSAB:s per-
sonalproblem. Han menade att arbetsstudierna utgjorde 

 
ett högst betydande irritationsmoment. Det jäkt som alltid följer på dessa 
tidtagningar och övervakningar, samt också den hets som blir en följd av ar-
betet vid löpande band gör sitt till för att arbetsglädjen skall dö bort. 

 
Medan företagsledningen pekade på den bristfälliga bostadsstandarden i orten 
och den stora andelen säsongsarbetare, framhöll arbetarsidan det högt uppskru-
vade arbetstempot i fabriken som orsak till att företaget inte kunde uppbåda till-
räckligt med arbetskraft i Olofströms allra närmaste omgivning. Externa fakto-
rer ställdes mot interna.  

Ett medel som SSAB:s ledning använde sig av för att möta svårigheterna på 
personalområdet var att lägga ut delar av produktionen till filialfabriker, på 
platser där tillgången på arbetare och bostäder var bättre. Under 1946 förvärva-
des en mindre bilverkstad i Lönsboda, ett par mil norr om Olofström, och i slu-
tet av år 1950 beslutade styrelsen att uppföra en ny filialfabrik i Mjällby på Lis-
terlandet, cirka tre mil söderut.699 Till filialfabrikerna kunde framförallt till-
verkningen av vissa produkter flyttas som inte krävde tillgång till de tyngre 
maskiner som fanns i Olofström. På Listerlandet räknade företagsledningen 
––––––––– 
698 Detta och de närmaste två blockcitaten: Sydöstra Sveriges Dagblad, den 19 januari 1951. 
699 Prot. fört vid möte med SSAB:s styrelse, den 19 november 1946, § 6; den 6 december 1950, § 5. 

Volvos arkiv i Olofström, styrelseprotokollbok, 17/9-1935–17/6-1947; 19/8-1947–16/5-1961. Som 
har påpekats tidigare i denna avhandling var det vid filialfabriken i Lönsboda som Mihkel Lauter från 
Estland blev överingenjör. 
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också med att det fanns tillgänglig arbetskraft, friställd genom fiskebranschens 
rationaliseringar.700 Det kan tänkas att SSAB:s ledning bland dessa nyligen pro-
letariserade fiskare trodde sig finna en mer stadigvarande arbetskraftsstyrka än 
de många säsongsarbetarna vid huvudfabriken. 

––––––––– 

Volvo satte alltså hård press på sin underleverantör. På ett av SSAB:s sty-
relsemöten under våren 1951 framhölls att Volvo ”hade begärt” att leveranser-
na av detaljer skulle ökas till 35 000 satser under 1952 års andra hälft.701 Under 
det följande året visade det sig att företaget inte riktigt klarade av att leva upp 
till dessa förväntningar, framförallt just på grund av att den tillgängliga arbets-
kraften till synes inte räckte till. Därför beslutade styrelsen att hyra nya lokaler 
även i Mörrum, cirka två mil söder om huvudfabriken.702 Under 1950-talets för-
lopp fortsatte utlokaliseringen av driften. Förutom i Lönsboda, Mjällby och 
Mörrum hade SSAB år 1960 även filialfabriker i Karlshamn, tre mil sydost om 
Olofström, och i Konga, ungefär fem mil nordost om köpingen. Tillsammans 
arbetade i dessa filialfabriker ett tusental arbetare och tjänstemän.703 

Att decentralisera och flytta delar av produktionen till platser där arbets-
krafts- och bostadstillgången var bättre än i Olofström var således ett medel 
som företagsledningen använde sig av när den försökte hänga med i Volvos ra-
sande expansionstempo. Att rekrytera utlandsfödda arbetare, som kunde tänka 
sig att bo i de primitiva barackbostäder som företaget tillhandahöll i Olofström, 
var ett annat. 

Personalstyrkan 1947 – ett tvärsnitt 
År 1945 bestod SSAB:s personalstyrka i fabriken av ungefär 1 000 arbetare och 
200 tjänstemän. Där utanför bedrevs i företagets regi dessutom lantbruk, 
skogsbruk och torvbrytning, vilket tillsammans tog ytterligare ett drygt hundra-
tal arbetare i anspråk.704 

Tabell 10 visar ett tvärsnitt av personalstyrkan vid SSAB i Olofström, den 1 
september 1947.705 Den åskådliggör personalstyrkans sammansättning fördelad 
på yrken och kön, med arbetsledning, övrig kontorspersonal och arbetare. Pro-

700 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 2 februari 1951. 
701 Prot. fört vid möte med SSAB:s styrelse, den 23 maj 1951, § 4. Volvos arkiv i Olofström, styrelse-

protokollbok, 19/8-1947–16/5-1961. 
702 Prot. fört vid möte med SSAB:s styrelse, den 21 maj 1952, § 2. Volvos arkiv i Olofström, styrelse-

protokollbok, 19/8-1947–16/5-1961.  
703 Hane, Kronan på verket, 1985, s 100. 
704 Hane, Kronan på verket, 1985, s 16, 28ff, 100; ”Antal anställda 31/12, arbetare”. Volvos arkiv i 

Olofström, (sign. saknas). Sedan andra världskriget producerades också en del krigsmateriel. 
705 I SSAB:s (Volvos) företagsarkiv i Olofström finns det tyvärr inget komplett personalregister bevarat 

från 1940- eller 1950-talen. Jag har heller inte kunnat återfinna några mantalsuppgifter från företaget, 
varken i företagsarkivet, vid Landsarkivet i Lund eller hos skattekontoret i Karlshamn. Sannolikt har 
mantalsuppgifterna blivit utgallrade. Min analys i kapitlet bygger därför på de diverse personalupp-
gifter som däremot har bevarats i företagsarkivet. Datumen för tvärsnitten, både vad gäller personal-
styrkan i sin helhet och 1944 års flyktingar specifikt, är därför mycket materialstyrda. 
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duktionsprocessen på verkstadsgolvet följs i tabellen från förarbeten, pressning 
och sammansättning till avsyning, efterarbeten och underhåll. 

I toppen av företagshierarkin huserade direktör Gösta Runnquist och vid si-
dan av honom den tekniske direktören Karl Granfors. I den direkta ledningen 
ingick också överingenjören (och den socialdemokratiske lokalpolitikerns nam-
ne) John Svensson, samt två affärsledare. Till de högre tjänstemännen hörde 
vidare ett tjugotal konstruktörer och ritare samt ett dussin andra tekniker, varav 
många torde ha varit ingenjörer. Samtliga av dessa var män.706 
 
Tabell 10. Personal vid SSAB i Olofström, den 1 september 1947 
Yrke ♂ ♀ Yrke ♂ ♀ 

Ledning Fräsare 3 - 
Direktör 1 - Borrare 6 - 
Tekniska ledare 2 - Maskinställare 1 - 
Affärsledare 2 - Grovarbetare 125 4 
Arbetsledare 64 - Hopsättare 43 1 
Summa: 69 - Svetsare 68 1 

Övriga tjänstemän Slipare 67 1 
Konstruktörer 4 - Filare och ritsare 7 1 
Teknisk driftspersonal 12 - Smärglare och putsare 19 24 
Ritare 17 - Förtenn., lödare och betsare 14 - 
Övrig kontorspersonal 68 40 Avsynare 32 17 
Summa: 101 40 Elmontörer 22 - 

Arbetare Maskinister och eldare 15 - 
Gjutare (inkl. hantlangare) 5 - Reparatörer (inkl. hantl.) 24 - 
Smeder 12 - Snickare 30 - 
Murare 2 - Hyvlare och kippare 2 - 
Härdare 1 - Målare 3 - 
Bänkarbetare 88 1 Rörarbetare 5 - 
Verktygsarbetare 72 - Förråds- och lagerarbetare 43 - 
Plåtslagare (inkl. hantlangare) 37 - Vaktmästare 2 1 
Bleckslagare 2 - Chaufförer  8 - 
Maskinarbetare 142 1 Vakter 5 - 
Svarvare 55 - Summa: 960 52 

 
Källa: ”Specificerat personalbesked 1/9-47”. Volvos arkiv i Olofström, vol. 11228. 
 

––––––––– 
706 Diskussionen kring SSAB:s personalstyrka 1947 bygger, förutom underlaget till tabell 10, när inget 

annat sägs på ”Konfidentiell uppgift till Svenska Arbetsgivareföreningen angående löner m.m. för 
tjänstemän under mars 1947”. Volvos arkiv i Olofström, (sign. saknas). 
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Bland den övriga kontorspersonalen, bestående av drygt 100 personer, fanns 
det dock 40 kvinnor. Dessa kvinnor var främst anställda som kontorister, kon-
torsbiträden, tidskrivare, maskinskriverskor och bokförerskor, med lägre löner 
än männen, medan chefsposter på de olika kontorsavdelningarna och plane-
ringsarbeten var helt förbehållna män. Likaså var samtliga sju arbetsstudiemän 
just män. Däremot var tidskrivare ett yrke som både män och kvinnor hade. 

Arbetet på verkstadsgolvet leddes av sammanlagt ett tiotal verkstadsingen-
jörer, verkmästare, byggmästare och maskinmästare och under dem ett fem-
tiotal förmän. I likhet med den ledande kontorspersonalen var samtliga arbets-
ledare män.  

Arbetsstyrkan på verkstadsgolvet var i sin helhet likaså synnerligen manligt 
dominerad. Enbart 5 procent var kvinnor och dessa var koncentrerade till några 
enstaka arbetsuppgifter: ”excenterpressning, punktsvetsning, gassvetsning, löd-
ning, avsyning, städning, diskning och torkning”,707 och av dessa var avsyning, 
disk- och torkuppgifter särskilt vanligt förekommande. Arbetsdelningen mellan 
könen var uppenbar och distinkt både på kontoren och i verkstäderna. 

Inom de breda yrkesbeteckningar som tabell 10 bygger på ryms ett betydligt 
större antal mer specificerade arbetsuppgifter. I den stora gruppen maskinarbe-
tare ingår till exempel både pressare, presshantlangare, excenterpressare och 
arbetare vid ett stort antal andra mindre maskiner. Det fåtaliga antalet yrkesbe-
teckningar i underlaget döljer den allt mer långtgående horisontella arbetsdel-
ningen på verkstadsgolvet som arbetsledningen ivrigt drev fram. Det fordistiska 
produktionssättet hade allt sedan 1930-talet varit under utveckling. Det är också 
utifrån denna tabell omöjligt att skilja yrkesarbetare från tempoarbetare. I janu-
ari 1949 hade SSAB emellertid inte fler än 75 yrkesarbetare anställda.708 Det 
finns ingen anledning att misstänka att de var särskilt många fler 1947. Till de 
uppstyckade arbetsuppgifterna i den stora sammansättningshallen behövdes 
inga gedigna yrkeskunskaper utan många arbeten var relativt enkla att lära sig. 
Detta var ju en förutsättning för att företagsledningen skulle kunna placera ester 
utan industriarbetarbakgrund direkt i produktionen. 

Bilkarosser och rostfritt 
I Sverige introducerades löpandebandstillverkning i en del mindre industrier i 
slutet av 1920-talet. Volvo, som startade sin bilproduktion 1927, höll sig dock 
under det första dryga decenniet med kvalificerade yrkesarbetare som relativt 

––––––––– 
707 Brev från SSAB till VF, den 14 januari 1949. Volvos arkiv i Olofström, (sign. saknas). SSAB som 

arbetsplats kan också sägas ha varit utformad för män. Vid andra världskrigets slut saknades t.ex. 
damtoaletter inne i fabriken. Istället var de kvinnliga arbetarna hänvisade till ett litet uthus därutanför 
med en provisorisk plastbit som dörr. Se intervju med ett estniskt par, f. 1906 och 1910, 1984 (odate-
rad). Folklivsarkivet i Lund, M 23648:17. 

708 Bilaga till brev från SSAB till VF, den 14 januari 1949. Volvos arkiv i Olofström, (sign. saknas). 
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självständigt monterade bilarna. Det var först i slutet av andra världskriget som 
det löpandebandet introducerades.709 

Under 1946 års förlopp började karosserna till Volvobilarna PV 800, PV 60 
och PV 444 produceras enligt löpandebandsprincipen i allt högre takt i Olof-
ström. Målsättningen var till en början att producera 250 karosser i veckan, vil-
ket inte bara krävde utbyggnad av fabrikslokalerna och ny arbetsutrustning utan 
också en ökning av personalstyrkan.710 Ett decennium senare var den normala 
kapaciteten uppe i 140–170 karosser per dag.711 

Karossproduktionen i Olofström kan beskrivas i två övergripande steg: 
pressning och sammansättning.712 I den stora presshallen klipptes först plåten 
och sedan pressades karosskomponenterna. En yrkeskunnig pressare hade an-
svaret vid varje press. Han såg till att verktygen fungerade och att kvaliteten på 
produkterna var riktig. Till sin hjälp hade pressaren ett par presshantlangare, 
som för hand plockade ut de pressade detaljerna från pressen och transportera-
de dem vidare mellan pressarna längs presslinjen. 

Från presshallen fördes karossdetaljerna av transportörer till sammansätt-
ningshallen som fanns inrymd i samma fabriksbyggnad. Komponenterna sattes 
samman och de blivande karosserna sattes upp på jiggar som stod uppställda 
invid PV-linjen. Där monterades golv, sidor och tak ihop. Därefter lyftes karos-
serna upp på ett band, PV-linjen. Under en inkörningsperiod våren/sommaren 
1946 knuffades karosserna framåt för hand mellan de olika stationerna längs 
banan. Men snart mekaniserades banan och kom att drivas som ett löpandeband 
med en kedja varpå karosserna hakades fast med en krok. Bandet löpte genom 
verkstaden i en 200 meter lång U-rörelse och på båda sidor om karosserna arbe-
tade de anställda med speciella och noggrant avskiljda arbetsuppgifter. Bandet 
stannade till vid de olika stationerna och arbetarna hade en viss tid på sig att ut-
föra sina olika deluppgifter. Vid samma bil kunde det vara upp till sex personer 
som arbetade samtidigt. Till att börja med monterades dörrar, motorhuv, bak-
lucka, skärmar, med mera till karosserna. Med tanke på de – med dagens mått 
mätt – undermåliga pressverktyg som användes under 1940-talet var det myck-
et arbete kvar med karosserna efter att de hade satts samman. Bubblor och 
bucklor skulle jämnas till. Längs med linjen riktades, slipades och spacklades 
karosserna. Som första arbete på fabriken fick exempelvis Martin Narits upp-
giften att vid PV-linjen fylla igen inbuktningar i plåten med tenn. Vid bandets 
slut avsynades karosserna och det avgjordes om de var klara för leverens eller 
––––––––– 
709 Maths Isacson, Industrisamhället Sverige. Arbete, ideal och kulturarv, 2007, s 72f. 
710 Karlshamns Allehanda, den 5 april 1946. 
711 Kajsa Ellegård, Tidsbilder av ett produktionssystem, 1983, s 111. 
712 Beskrivningen av produktionsprocessen bygger på: Kajsa Ellegård, Människa – produktion. Tidsbil-

der av ett produktionssystem, 1983, s 92, 97ff; ibid, Tidsbilder av ett produktionssystem, 1983, 
s 110ff; Karlshamns Allehanda, den 5 april 1946; intervjuer med Albert Fatejev, den 5 november 
2003 och den 12 augusti 2005; Johan Metsäär, den 18 oktober och den 29 december 2003; Evald Vi-
inamäe, den 28 maj 2005; två svenska män, f. 1923 och ca. 1940, 1984 (odaterad). Folklivsarkivet i 
Lund, M 23648:18. 

 254 



om något mer behövdes rättas till. Färdiga karosser transporterades slutligen i 
godsvagnar till Volvos fabrik i Göteborg för slutmontering och målning. 

Vid sidan av karossproduktionen var tillverkningen av rostfria produkter 
den viktigaste delen i SSAB:s sortiment. Även om arbetsmiljön invid presslin-
jerna och i sammansättningshallen var långt ifrån god så var den än i alla fall 
bättre än på den rostfria avdelningen. Arbetet där var erkänt smutsigt. Efter att 
detaljerna till de rostfria produkterna pressats och satts samman, riktades och 
slipades de och blev sedan borstade så att den gråa ytan blev blank. På den rost-
fria avdelningen var det lågt till tak och luften fylldes genom slipandet och 
borstandet av partiklar. ”Idag hade nog ingen stigit in i det bygget […] Det var 
eländigt”, berättar Pentti Suua från Finland som under en period i början av 
1950-talet arbetade på den avdelningen. Evald Viinamäe berättar också att där 
var ”sotigt och smutsigt”. En estnisk kvinna påtalar i förbigående likaså att 
”rostfria, där arbetade jag aldrig, men det var så hemskt”.713 

Företagsledningen i Olofström var också väl medveten om arbets-
miljöproblemen i denna del av fabriken. Även om den inte erkände det öppet 
framkom detta i de interna styrelsediskussionerna. I samband med att företagets 
varmbadhus skulle rivas för att ge plats åt ett nytt högspänningsställverk kon-
staterades att badet hade varit särskilt ”livligt frekventerat” under ”senare år, då 
efter tillkomsten av den rostfria avdelningen det ’smutsiga’ arbetet i fabriken 
ökat i omfattning”.714 

Att damm och bristande ventilation i Sveriges verkstäder utgjorde en oer-
hörd hälsofara framhålls av Lars Olsson och Lars Berggren. Under 1930- och 
1940-talen var dödligheten i silikos ett av de arbetsmiljöproblem som upp-
märksammades allra mest av både Gjutareförbundet och Metall. Framförallt 
drabbades arbetare anställda i gjuterier av sjukdomen.715 Men även långvarig 
vistelse på den rostfria avdelningen på SSAB ledde nog i många fall till besvär 
med andningsorganen. Med tanke på arbetsmiljöproblemen där torde företags-
ledningen ha haft särskilt svårt att rekrytera personal dit. 

Arbetsprocess i förändring 
Över huvud taget var produktionen på SSAB i Olofström stadd i förändring vid 
andra världskrigets slut. Införandet av löpandeband vid PV-tillverkningen var 
den viktigaste och mest genomgripande förändringen. Arbetet studerades nog-
grant, styckades upp i allt mindre delar och kortare tempon. Som en facklig för-
troendeman, som anställdes under 1950-talets början, uttrycker det blev jobben 
allt mer ”tröstlösa och enformiga”. Arbetaren 

 
––––––––– 
713 Intervjuer med Pentti Suua, den 10 juni 2004; Evald Viinamäe, den 28 maj 2005; ett estniskt par, f. 

1906 och 1910, 1984 (odaterad). Folklivsarkivet i Lund, M 23648:17. 
714 Prot. fört vid möte med SSAB:s styrelse, den 17 februari 1948, § 6. Volvos arkiv i Olofström, styrel-

seprotokollbok, 19/8-1947–16/5-1961. (Min kursivering.) 
715 Lars Berggren & Lars Olsson, ”Arbetsmiljö, hälsa och arbetarskydd”, 1988, s 71ff. 
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såg ju inte vad man gjorde, vad det blev av detta. Utan det var bara att man 
kanske stansade ett hål, man bockade en kant på en grej. Intresset ramlade ju 
alldeles för […] människorna som satt och körde på det här sättet visste ju 
inte alls vad biten skulle vara till och varför man gjorde så med den.716 

 
Förutom den alienation som beskrivs i citatet gav förändringarna också upphov 
till ständiga ackordskonflikter. I mars 1946 meddelade till exempel Metallav-
delningen i Olofström förbundet att en tvist uppstått ”till följd av att företaget 
efter arbetsstudier erbjudit så lågt pris för ett arbete, att tidigare förtjänstmöjlig-
heter icke kunnat upprätthållas”.717 Tidsstudiemännens effektiviseringsarbete 
ledde följaktligen till att arbetarna tvingades arbeta mer och fortare för att upp-
rätthålla sina löner. Arbetarna protesterade dock och gjorde motstånd. 

Från arbetsgivarnas perspektiv gällde det att upprätthålla en enhetlig och lo-
jal linje över hela landet. Ur deras perspektiv fungerade det inte att några en-
staka arbetsgivare gav bättre ackordspriser än majoriteten. Då skulle dessa få 
en otillbörlig konkurrensfördel i kampen om den till synes bristfälliga varan ar-
betskraft. En av VF tillsatt utredning visade i september 1947 emellertid att vis-
sa arbetsgivare ”på grund av arbetsmarknadsläget ej förmått hålla tillbaka arbe-
tarnas krav vid ackordssättningen”. I viss mån hade ackordslönerna tillåtits att 
stiga ”genom att arbetsgivarna efter rationaliseringsåtgärder underlåtit att sänka 
ackordspriserna”. Som jag har understrukit tidigare i avhandlingen medförde ju 
den stora efterfrågan på arbetskraft att arbetarna kunde flytta fram sina positio-
ner och att de fackliga organisationernas förhandlingslägen stärktes. VF:s ut-
redning visade likväl också ”att företag med arbetsstudier kunnat hålla bättre 
stånd mot arbetarnas lönekrav än verkstäder, där arbetet ej arbetsstuderades”.718 
Därför ansågs det viktigt för arbetsgivarlojaliteten att arbetsstudierna intensifie-
rades. Enligt VF var det bara 50 företag i Sverige som bedrev arbetsstudier 
1934, men 1947 hade antalet sexfaldigats till 300 företag med sammanlagt 
90 000 anställda arbetare.719 Arbetsstudierna ryckte således fram på bred front 
kring andra världskrigets slut. 

I början av hösten 1946 påpekade avdelning 106 i Olofström ånyo att ”upp-
repade lokala förhandlingar förevarit beträffande överenskommelse om beräk-
ningsgrunder för ackord”, men att dessa varit fruktlösa. ”Arbetsgivarparten 
vägrar biträda till en acceptabel uppgörelse”, klagade avdelningen till för-
bundsstyrelsen. Förbundet valde därför att lyfta ackordsproblematiken i Olof-

––––––––– 
716 Intervju med två svenska män, f. 1923 och ca. 1940, 1984 (odaterad). Folklivsarkivet i Lund, 

M 23648:18. 
717 Prot. fört vid möte med Metalls förbundsstyrelse, den 21 mars 1946, § 4. Metalls arkiv, vol. AIII:90. 
718 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 29 september 1948, § 11; se även VF:s förvaltnings-

berättelse 1948. VF:s arkiv, vol. AI:27, 28. Jfr även Swenson, Capitalists against Markets, 2002, 
s 136f, som ur ett internationellt perspektiv understryker den exceptionellt höga andelen ackordslöner 
i Sverige under efterkrigstiden. 

719 VF:s förvaltningsberättelse 1947. VF:s arkiv, vol. AI:27. 
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ström till nationell nivå, till ”de stundande riksavtalsförhandlingarna” och där-
med ”sammankopplas med uppgörelse om nytt kollektivavtal”.720 Med den sto-
ra efterfrågan på arbetskraft kunde Metall sätta frågor som rörde arbetets orga-
nisering i bred bemärkelse på agendan i relationen med VF. Problem uppmärk-
sammade på lokal nivå fördes upp och gjordes till diskussionsföremål på natio-
nell nivå. 

Även om Metall i december 1946, efter ”mycket segslitna” förhandlingar, 
lyckades träffa av överenskommelse med VF angående ackordslönerna i Olof-
ström fortsatte konflikterna på SSAB:s verkstadsgolv.721 Efter ett besök i fabri-
ken sommaren 1947 konstaterade Metalls ombudsman Bertil Sundberg att till-
verkningen av Volvokarosser befann sig i ett ”experimentstadie”. Ideligen för-
ändrades och effektiviserades arbetsmetoderna, varpå arbets- och tidsstudier 
följde, vilka i sin tur ofta medförde nedsättningar av ackorden. I Sundbergs 
rapport till förbundet efter besöket i Olofström framhölls också att 

 
arbetsstudiemännen i vissa fall utfört tidtagning genom att taga s.k. smygti-
der samt att förmännen i en del fall utfört arbete och att pris fastställts efter 
deras arbetsprestation.722 

 
Vid ett senare tillfälle berättade Sundberg vidare att förhållandena 
 

i Olofström beträffande arbetsstudieförfarandet ha tydligen icke varit de 
bästa och arbetarna ha för att kunna uppnå något så när god förtjänst tving-
ats att i vissa fall återhålla arbetstakten.723 

 
Alf O Johansson, som ingående studerar kampen om makten över arbetet i 
Olofström under åren kring första världskriget, liknar relationerna på verk-
stadsgolvet mellan arbetare och arbetsledare vid ett ”gerillakrig”. Arbetsled-
ningen hade då bristande kunskaper om arbetsprocessen, och dess främsta me-
del för att driva upp arbetstakten var att sänka ackordspriserna och därmed 
tvinga arbetarna till ett högre arbetstempo. Arbetarna försökte å sin sida att så 
långt som möjligt undanhålla sina yrkesknep från tidsstudiemännen.724 Av 
ovanstående citat att döma fortsatte detta ställningskrig även efter andra världs-
kriget. Arbetarna försökte anpassa sig under studierna till ett tempo som skulle 
––––––––– 
720 Prot. fört vid möte med Metalls förbundsstyrelse, den 5 september 1946, § 4. Metalls arkiv, 

vol. AIII:92. 
721 ”Rapport. Ang. Svenska Stålpressnings AB, Olofström”, den 18 december 1946. Metalls arkiv, vol. 

AIII:92. 
722 Rapport angående centrala förhandlingar om ackordstvister och tillämpning av arbetsstudier vid 

SSAB, den 25 juni 1947. Metalls arkiv, serie EIX, avd. 106. 
723 ”Rapport. Ang. Svenska Stålpressnings AB, Olofström”, den 20 maj 1948. Metalls arkiv, 

vol. AIII:97. 
724 Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, 1990, s 15 (citat); ibid, ”En energi hade vi innerst 

inne”, 1993, s 146, 151. 
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vara möjligt att klara under en längre tid, för att därigenom hålla förtjänstnivå-
erna uppe. Enligt normerna i arbetarkulturen skulle arbetet bedrivas i ett tempo 
som var möjligt att hålla, inte bara under ett åttatimmarsskift, utan dag efter dag 
utan att riskera att kroppen slets ut i förtid. Företagsledningen svarade med att 
låta arbetsstudiemännen klocka arbetarna utan att de var medvetna om det, 
samtidigt som det fortfarande förekom att studier gjordes där arbetsledare ut-
förde arbetsprocesserna. Situationen på fabriken under åren efter Verkstadskon-
flikten 1945 liknande alltså mycket de förhållanden som föregick den ”vilda” 
aktionen 1938 (se kapitel 4). Men överenskommelsen efter den konflikten, att 
inga tidsstudier skulle göras där arbetsledare utförde uppgifterna, hölls alltså 
inte av företagsledningen. Från fackföreningens synvinkel var situationen i fa-
briken ohållbar: 
 

Som förhållandena är här nu är de olidliga, det går ej en dag utan ackorde[n] 
omsättes och reduceras antingen det gjorts någon förbättring å arbetstempot 
eller ej. Det är enligt vår uppfattning endast fråga om att sätta press på arbe-
tarna, det ser verkligen ut som om ledningen här på detta sätt tänkte taga 
igen det som vi fick genom avtalsuppgörelsen.725 

 
Avdelningsordförande Ejnar Larsson målar upp en konfliktfylld vardag på 
verkstadsgolvet. Denna företagsinterna kontext, karaktäriserad av ständiga för-
ändringar av arbetsmetoderna och konflikter kring arbetstempon och ackordpri-
ser, är synnerligen central för förståelsen av mötena mellan fackföreningens in-
födda medlemmar och de invandrade arbetarna samt för relationen mellan in-
vandrarna och företagsledningen. Det var i denna ansträngda miljö som fackfö-
reningen strävade efter att organisera samtliga arbetare och i vilken arbetskam-
raterna kontrollerade varandra så att ”spelets regler” efterlevdes. 

 

––––––––– 
725 Brev från avd. 106 i Olofström till Metalls förbundsstyrelse, den 29 april 1947. Metalls arkiv, serie 

EIX, avd. 106. 
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Esternas arbeten vid SSAB i Olofström 
I kapitel 6 framgick att upp emot halva den estniska gruppen i Olofström var 
född i borgerliga eller småborgerliga familjer, varav många i bondehem, och att 
bara en tredjedel hade fäder som tillhörde den estniska arbetarklassen. Det 
skedde en viss tyngdpunktsförskjutning neråt i klasshierarkin mellan generatio-
nerna, men vid tidpunkten för flykten tillhörde fortfarande mindre än 40 pro-
cent av den undersökta gruppen arbetarklassen. Bland de ester som rekrytera-
des i västtyska läger i början av 1950-talet var andelen arbetare ännu lägre, 
mindre än en tredjedel. Få, i synnerhet av kvinnorna, hade erfarenheter av indu-
striarbete från hemlandet. 

Vilka arbetsuppgifter tilldelades då esterna på fabriken i Olofström? Hur 
förändrades deras ”objektiva” klasspositioner genom migrationen? Jag börjar 
med att analysera 1944 års grupp och hur deras arbeten förhöll sig till deras 
klassbakgrunder och därefter studerar jag samma sak vad gäller den estniska 
tysklandsgruppen. 

1944 års flyktingar 
Tabell 11 visar hur många estniska män och kvinnor som var anställda på 
SSAB i Olofström, den 26 april 1947, fördelade på yrken och kön, och genom 
arbetsprocessen. 

Företaget hade vid tidpunkten 106 arbetare från Estland anställda, varav 11 
var kvinnor. Det betyder att nästan var tionde kollektivanställd var est. Från 
andra länder fanns det samtidigt elva lettiska, sju danska, fyra finska, 
tre polska, en tysk och en norsk arbetare anställda. Av dessa var tre av letterna 
och två av finländarna kvinnor och resten män. Esterna dominerade alltså den 
invandrade delen av personalstyrkan fullständigt, och av de invandrade arbe-
tarna var de flesta män. Samtliga utlandsfödda som var anställda på SSAB vid 
tidpunkten var rekryterade efter Verkstadskonflikten 1945, de flesta under 1946 
eller i början av 1947. 
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Tabell 11. Arbetare från Estland vid SSAB i Olofström, den 26 april 1947 
Yrkestitel, män Antal Yrkestitel, kvinnor Antal 
Smedhantlangare 1 Kärntillverkerskor 1 
Plåtklipp. hantlangare 1 Excenterpresserskor 1 
Stålsågare 1 Diskerskor 3 
Verktygsarbetare 1 Avsynerskor 4 
Metallarbetare 1 Städerskor 2 
Plåtslagarhantlangare 1
Presshantlangare 10
Excenterpressare 6
Transportörer 10
Truckförare 1
Truckhantlangare 4
Grovarbetare 3
Hopsättare 8
Svetsare 6
Svetshjälpare 1
Kratsare 2
Ritsare 2
Filare 2
Slipare 8
Borstare 7
Smärglare 2
Riktare 3
Reparatörer 2
Rep. hantlangare 2
Snickare 2
Brädgårdsarbetare 1
Förrådsmän 1
Lastare 1
Städare 5  
Summa: 95 11 
 
Källa: ”utlänningar anställda den 26 april 1947”. Volvos arkiv i Olofström, 
(sign. saknas). 
 
De flesta männen bland 1944 års estniska flyktingar tilldelades enklare arbeten 
i produktionen. Antalet presshantlangare, hopsättare, transportörer, slipare, 
borstare och excenterpressare är utmärkande. Ungefär en fjärdedel var anställda 
på den rostfria avdelningen, en fjärdedel i den stora sammansättningshallen, en 
fjärdedel på pressavdelningarna och den sista fjärdedelen var utspridd på ett 
stort antal andra avdelningar som antingen tillhörde underhållet eller kan karak-
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täriseras som för- eller efterarbete till den egentliga produktionen. Majoriteten 
av de estniska männen var därmed direkt knutna till bilproduktionen. 

På samma sätt tilldelades de övriga invandrade arbetarna på SSAB enklare 
arbeten i produktionen. Sex av de sju danskarna och de tre polackerna arbetade 
som hopsättare vid karosslinjen. Den sjunde dansken arbetade även han i sam-
mansättningshallen, men som transportör. De flesta av letterna, liksom den 
ende tysken, arbetade däremot på den rostfria avdelningen. Norrmannen var fi-
lare på verktygsavdelningen och de fyra finska arbetskraftsinvandrarna var ut-
spridda på fabriken. 

Det är alltså uppenbart att den stora rekryteringen under 1946 och 1947 
skall sättas i direkt samband med förändringen i SSAB:s produktion. Till det 
nya löpandebandet rekryterade företagsledning mycket invandrad arbetskraft. I 
alla fall när det gäller esterna rekryterade ledningen ur en kategori som i stort 
saknade fackliga traditioner. Därmed kan rekryteringen av utländsk arbetskraft 
kopplas till de pågående konflikterna kring arbetstempon och ackordspriser. 

Med tanke på att det var många familjer bland 1944 års flyktingar kan det 
tyckas anmärkningsvärt att endast elva estniska kvinnor var anställda på fabri-
ken våren 1947. Det fanns vid tidpunkten inte heller några andra arbetsgivare i 
orten som kan ha anställt något större antal. Det är möjligt att några fick an-
ställningar inom SSAB:s lantbruk eller på någon annan gård i omgivningen. 
Kanske någon estnisk kvinna också fick arbete på Haldafabriken i det närlig-
gande Svängsta. Men det verkar i alla fall som om många av de estniska kvin-
norna, åtminstone till en början, stod utanför det förvärvsarbetande livet. Jag 
har tidigare påpekat att gifta estniska kvinnor vid den här tiden förvärvsarbeta-
de i mindre utsträckning än gifta svenska kvinnor. Av folkbokföringsmaterialet 
att döma följde detta mönster med genom migrationen, till Sverige och Olof-
ström. Av de 50 gifta kvinnor med barn som bosatte sig i orten mellan 1945 
och 1952 var det bara 13 som noterades med någon yrkesbeteckning i kyrko-
böckerna.726 Mari-Ann Tammert, som växte upp i den estniska borgerlighen, 
berättar till exempel att hennes mamma ”jobbade ingenting i Sverige”, vilket 
hon inte hade gjort i Estland heller efter att hon gift sig och fått barn.727 Den 
dominerande arbetsplatsen i Olofström var oerhört manligt präglad och arbets-
givaren efterfrågade främst manliga arbetare. 

Några estniska kvinnor var det inte desto mindre som anställdes på SSAB. 
När flyktingarna kom till Sverige saknade de precis allting. Det manliga famil-
jeförsörjaridealet till trots var en dubbel lön i många fall nödvändig för att kun-
na bygga upp ett nytt liv i invandringslandet. Olga Kann berättar till exempel 
att hon och hennes man inte ansåg att en lön var tillräcklig för att klara familje-
försörjningen: 

––––––––– 
726 Olofström Församlingsbok; Olofström Inflyttningslängd. Olofströms kyrkoarkiv, vol. AII:1–12, 

BI:1–2. 
727 Intervju med Mari-Ann Öreberg (född Tammert), den 24 april 2008. 

 261 



Jag gick till fabriken och frågade [efter arbete]. ’Ja, ni kan komma nästa 
vecka och börja som tidskrivare.’ Jag sa att jag inte kunde arbeta varje dag: 
’Finns det något annat?’ Då fick jag jobb som avsynare.728 

 
Eftersom en stor del av esterna bodde samlade i arbetarbostäder kunde eventu-
ell barnpassning skötas genom att kvinnorna turades om att stanna hemma. Det 
är bland annat detta Kann menar när hon säger att hon inte kunde arbeta varje 
dag. En estnisk kvinna berättar vidare att hon var hemma minst en dag i veck-
an: ”Det fanns ingen tvättstuga eller tvättmaskin. Jag måste ju tvätta och allt 
[och ibland] var ju barnen sjuka.”729 Familjeidealet, där den gifta kvinnan till-
skrevs uppgifter i hemmet medan mannen skulle ägna sig åt lönearbete och för-
sörjning, var starkt förankrat, åtminstone fortfarande under den första tiden i 
det nya landet. Det låga antalet kvinnor i tabell 11 kan därför bero på att flera 
av de estniska kvinnorna i Olofström inte började arbeta på företaget lika 
snabbt efter ankomsten som deras män gjorde. Även om en stor del av de est-
niska männen saknade erfarenheter av industriarbete från hemlandet var ande-
len kvinnor med sådan bakgrund ännu lägre. Vägen in i den okända, manliga 
fabriksmiljön måste ha känts avskräckande lång, men av försörjningsskäl 
tvingades en del så småningom ändå in genom fabriksportarna. Med hjälp av 
Erik Olin Wrights begrepp förmedlad klassposition kan hur som helst dels de 
bevisligen yrkesverksamma kvinnorna, dels de reproduktivt hemarbetande est-
niskorna med män på fabrikens verkstadsgolv hänföras till den expanderande 
industriarbetarklassen i Olofström.730 Direktör Karl Granfors tidigare citerade 
uttalande om att de ”äldre kvinnorna som inte kunde arbeta i fabriken, de skötte 
barnen och familjerna”, understryker ytterligare de reproduktivt arbetande in-
vandrarkvinnornas inordning bland företagets produktivkrafter. Slutligen är det 
värt att notera att SSAB:s ledning erbjöd de estniska kvinnorna deltidsarbeten. 
Över huvud taget var det ju mycket ovanligt med deltidsarbeten inom industrin 
under 1940-talet.731 På olika sätt kringgick således företagsledningen den rå-
dande genusordningen när det handlade om invandrade kvinnor. 

De första esterna som rekryterades till SSAB sensommaren 1945 anställdes 
på den rostfria avdelningen,732 och underlaget till tabell 11 visar att många est-
niska arbetare var anställda där våren 1947. Vid tidpunkten arbetade 23 av 
männen och 4 av kvinnorna på den rostfria avdelningen, med främst slipning, 
borstning och diskning. Bland letterna på fabriken var, som sagt, denna tendens 
till etnisk arbetsdelning ännu tydligare; åtta av sammanlagt elva letter var an-

––––––––– 
728 Intervju med Olga Kann, den 3 november 2003. 
729 Intervju med ett estniskt par, f. 1906 och 1910, 1984 (odaterad). Folklivsarkivet i Lund, 

M 23648:17. 
730 Olin Wright, Class Counts, 1997, kap. 10. 
731 Hirdman, Med kluven tunga, 1998, s 133. 
732 Intervju med ett estniskt par, f. 1906 och 1910, 1984 (odaterad). Folklivsarkivet i Lund, 

M 23648:17. 
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ställda på den rostfria avdelningen. Utifrån arbetsmiljöbeskrivningen ovan och 
i linje med vad Camille Guerin-Gonzales och Carl Strikwerda understryker 
verkar det alltså som om flyktingarna från Baltikum fick ta arbeten som svens-
kar i det längsta undvek. 

Även om det var bara var ett fåtal estniska kvinnor anställda på fabriken 
1947 går det likväl att iaktta en tydlig könsarbetsdelning bland esterna. Ungefär 
hälften av dessa kvinnor var anställda som avsynerskor eller diskerskor, medan 
ingen av de estniska männen hade något av dessa yrken. På den rostfria avdel-
ningen var arbetsdelningen grundad på kön särdeles tydlig. Där var det männen 
som slipade och borstade de rostfria produkterna, medan diskningen var en 
kvinnligt kodad arbetsuppgift. Av fabrikens 14 anställda kvinnliga arbetare från 
de baltiska länderna var 6 stycken (3 ester och 3 letter) placerade som diskers-
kor på den rostfria avdelningen. Ingen av de invandrade männen arbetade med 
denna arbetsuppgift, och alldeles säkert ingen svensk man heller. Pentti Suua 
ger eftervärlden en inblick i denna arbetsdelning: 

 
Och fy fan vilka hårda jobb vid diskmaskinen! Den här jävla värmen. Även 
om karlarna var rätt vana vid att jobba hårt vet jag inte om någon hade stan-
nat vid diskmaskinen. Men käringarna stod där […] Den var stor, minst 10-
12 meter lång. När lådorna och diskbänkarna var färdiga tvättade man dem. 
Det var en man som matade hela dagen […] Och käringarna tog emot dem 
sedan […] Sen var det några karlar som var kontrollanter.733 

  
Det var alltså en man som stod vid den ena sidan av diskmaskinen och fyllde 
på, kvinnor – ofta ester eller letter – som torkade och gjorde produkterna rena 
när de kom ut på den andra sidan och slutligen var det svenska män som kon-
trollerade att allt var ordenligt gjort. Arbetet vid disken hade följaktligen kodats 
framförallt på basis av genus, men med rekryteringen av utländsk arbetskraft 
även utifrån etnisk tillhörighet. 

Vid sidan av det stora antalet arbetare anställdes också några av 1944 års 
flyktingar bland företagets kontorspersonal. I tabell 12 redovisas de estniska 
tjänstemän som var anställda någon gång under 1947, fördelade på yrkestitel 
och kön. 

 

––––––––– 
733 Intervju med Pentti Suua, den 10 juni 2004. 
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Tabell 12. Tjänstemän från Estland vid SSAB i Olofström 1947 
Yrkestitel, män Antal Yrkestitel, kvinnor Antal 
Ingenjörer 3 Kontorister 2 
Övriga tjänstemän 1 Tidskrivare 2 
Kontorister 1
Tidskrivare 1  
Summa: 6  4 
 
Källa: ”Personaluppgifter 41–47”. Volvos arkiv i Olofström, (sign. saknas). Olof-
ström Församlingsbok; Olofström Inflyttningslängd. Olofströms kyrkoarkiv, vol. 
AII:1–12, BI:1–2. 
 
Fyra kvinnor och två män hade tjänster som antingen kontorister eller tidskriva-
re, det vill säga kontorsarbeten med relativt lågt inflytande över andras arbeten. 
En av dessa var Ellen Avasoo, som hade varit kontorist även i hemlandet.734 
Där jämte hade företaget emellertid också rekryterat tre ingenjörer samt Alfred 
Wendt, som i likhet med Mihkel Lauter, definitivt tillhörde fabrikens ledning. 
De har jag presenterat tidigare i avhandlingen, men ytterligare ett exempel på 
de högre tjänstemännens klassbakgrunder kan vara belysande. 

Georg Vabson växte upp i det estniska mellanskiktet och utbildade sig till 
maskintekniker. Före kriget arbetade han på en reparationsverkstad för flygplan 
i Tallinn. Under hösten 1945 anställdes han som avsynare på SSAB i Olof-
ström, vilket alltså innebar en förändrad ”objektiv” klassposition. Det dröjde 
dock inte särskilt lång tid innan företagsledningen fick upp ögonen för Vabsons 
yrkeskunskaper. 1947 fick han tjänst som verktygskonstruktör, dubblade sin 
ingångslön, och återfick därmed klasspositionen från hemlandet. Det är värt att 
påpeka att han inte gick med i den lokala Metallavdelningen i Olofström,735 vil-
ket kanske underlättade den företagsinterna karriären.  

Att några av de välutbildade flyktingarna med bakgrund i borgarklasserna 
eller i det estniska mellanskiktet relativt snabbt erhöll tjänstemannayrken visar 
att flykten inte alltid behövde innebära förändrade ”objektiva” klasspositioner i 
negativ bemärkelse. Men med tanke på att enbart hälften av 1944 års flyktingar 
hade tillhört arbetarklassen i Estland var det ändå bara ett fåtal som klarade av 
att undvika klassresan neråt. Det kanske allra tydligaste exemplet på en sådan 
klassresa utgörs av den före detta direktören vid Hapsalus fängelse, som 1947 
anställdes som svarvare i Olofström.736 

––––––––– 
734 Intervju med Ellen Avasoo, den 30 december 2003. 
735 Förhörsprotokoll med Georg Vabson i Grisslehamn, den 30 september 1944; ”ekonomisk utredning 

på estländaren Georg Vabson”, den 21 december 1945; ”Ansökan om uppehålls eller arbetstillstånd”, 
den 21 oktober 1947. SUK:s arkiv, kanslibyrån, vol. FIABC:374.  

736 ”Naturalisationsansökan”, den 5 september 1952. Olofströms polisdistrikts arkiv, vol. A:13. 
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Den estniska tysklandsgruppen 
I polisförhörsmaterialet, som användes till klassanalysen i kapitel 6, har jag 
funnit yrkesuppgifter gällande SSAB för 52 av männen och 4 av kvinnorna 
som rekryterades i Västtyskland och anlände till Olofström mellan 1950 och 
1952. Dessa redovisas i tabell 13. 
 
Tabell 13. Arbetare från Estland vid SSAB i Olofström, rekryterade i Västtysk-
land 1950–1952  
Yrkestitel, män Antal Yrkestitel, kvinnor Antal 
Pressare 1 Hantlangare 1 
Excenterpressare 1 Magasinarbeterskor 1 
Stansare 1 Städerskor 2 
Presshantlangare 10
Metallarbetare 6
Fabriksarbetare 3
Karsossarbetare 5
Svetsare 1
Slipare 1
Borstare 1
Hantlangare, övriga 8
Riktare 1
Riktarlärlingar 1
Betsare 1
Emaljbrännare 1
Elektriker 1
Städare 2
Sågverksarbetare 1
Utearbetare 1
Skogsarbetare 5  
Summa: 52  4 
 
Källa: Rapporter och förundersökningsprotokoll 1951–1954. Olofströms polis-
distrikts arkiv, vol. A:11–16. 
 
Rekryteringsresorna i Västtyskland var i första hand inriktade på att värva arbe-
tare till karossproduktionen, i något mindre utsträckning till den rostfria avdel-
ningen, men även till utearbete. Av det analyserade materialet att döma anställ-
des det inga nya estniska arbetsledare eller tjänstemän, i alla fall var det inte 
någon som fick sådana uppgifter snart efter ankomsten. Leveranserna till Volvo 
ökade nu i rask takt, och precis som den stora inflyttningen 1946 sattes i sam-
band med löpandebandstillvekningen av karosser, bör rekryteringen efter 1950 
ses i anknytning till de krav som Volvo ställde på sina underleverantörer ge-

 265 



nom Jönköpingsprogrammet. Ett stort antal ester anställdes som hantlangare 
invid presslinjerna och för olika uppgifter i den stora sammansättningshallen. 

Om flykten innebar förändrade ”objektiva” klasspositioner för många av 
1944 års flyktingar var denna tendens alltså ännu tydligare för tysklands-
gruppen. Av dem hade ju bara 30 procent tillhört arbetarklassen i Estland. 
Bland de rekryterade som nu blev industriarbetare i Olofström fanns det till ex-
empel yrkesmilitärer, poliser, hantverkare med egen firma, bönder och deras 
hemarbetande barn och flera olika typer av andra tjänstemän. 

Till skillnad från när de första esterna anlände till Olofström fanns det i bör-
jan av 1950-talet en kvinnodominerad arbetsplats etablerad i orten, Sagerts tex-
tilindustri. Enligt underlaget till tabell 13 var det fler estniska kvinnor som ar-
betade där än på SSAB. Denna arbetsgivare kunde så att säga åka snålskjuts på 
SSAB:s rekryteringar. De flesta kvinnorna från Estland uppgav dock uttryckli-
gen i polisförhören att de inte förvärvsarbetade över huvud taget. Familjeför-
sörjningen var mannens område, medan kvinnas plats var i hemmet. 

 

Sammanfattande diskussion 
SSAB i Olofström var vid andra världskrigets slut en arbetsplats i stark föränd-
ring. Som underleverantör till det expansiva företaget Volvo sattes SSAB under 
hård press. Volvo krävde att leveranserna skulle öka i rask takt. SSAB hade 
dock svårt att leva upp till förväntningarna eftersom det inte kunde rekrytera 
tillräckligt många arbetare. Företagsledningen svarade med att dels flytta delar 
av tillverkningen till filialfabriker i närområdet där tillgången på arbetskraft var 
bättre, dels med att trissa upp arbetstakten, dels med att rekrytera utländska ar-
betare som kunde placeras i de enkla bostäder som erbjöds i Olofström. 

Framförallt karossproduktionen var inne i en förändringsprocess. Det for-
distiska produktionssättet med löpandeband började tillämpas och många ar-
betsuppgifter styckades upp och utarmades. Relationen mellan den lokala Me-
tallavdelningen och företagsledningen karaktäriserades av ideligen återkom-
mande ackordstvister. I brytningstiden mellan den organiserade kapitalismen 
och välfärdskapitalismen var företagarnas rationaliseringssträvanden långt ifrån 
något som godtogs utan kamp om makten över arbetet på verkstadsgolvet. 
Denna företagsinterna kontext är av största betydelse för att förstå fackföre-
ningens organiseringsarbete och strävan efter att få alla arbetare att följa de 
normer som kollektivet fastställt, vilket analyseras i nästa kapitel. 

För den estniska gruppen i allmänhet, och för de ester som rekryterades i 
västtyska läger i synnerhet, innebar migrationen i många fall förändrade ”ob-
jektiva” klasspositioner. Före detta tjänstemän blev industriarbetare i Olofström 
och bönder och deras barn proletariserades genom migrationsprocesserna.  

I första hand tilldelades de estniska männen på SSAB arbeten knutna till ka-
rossproduktionen, ofta som hantlangare vid pressarna eller i anslutning till 
sammansättningen vid det löpandebandet. Likaså de polska och danska män 
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som rekryterades i början av 1947 sattes in i bilproduktionen. Många av esterna 
anställdes också på den rostfria avdelningen som var ökänd för sin dåliga ar-
betsmiljö. Där fick även de flesta av de elva letterna på fabriken arbeten. Detta 
var tydliga tendenser till etnisk arbetsdelning i en situation när arbetsprocessen 
var under omvandling och svenska arbetare inte var tillfreds med vad som hän-
de med deras arbeten. Den omfattande rekryteringen av utländsk arbetskraft till 
Olofström skall därför ses i ljuset av att SSAB började tillverka karosser enligt 
löpandebandsprincipen; det var till stor del till arbeten som förändrades genom 
ny teknik som invandrarna rekryterades. Därutöver rekryterade företagsled-
ningen alltså också många arbetare bland världskrigets flyktinggrupper till den 
del av fabriken som mest beryktad för sina smutsiga och undermåliga arbets-
förhållanden, det vill säga den rostfria avdelningen. 

Över huvud taget var SSAB en mycket manligt dominerad arbetsplats. Ar-
betsdelningen mellan könen var tydlig. Alla inflytelserika poster med hög sta-
tus och lön var besatta av män. Kvinnor anställdes enbart till underordnade 
kontorsarbeten och vid föreställt kvinnliga arbetsuppgifter i produktionen. De 
relativt fåtaliga estniska kvinnor som anställdes på SSAB inlemmades i denna 
könsarbetsdelning. Därigenom förstärkte underordningsprinciperna klass, etni-
citet och genus varandra. Förutom den uppenbara klassmässiga underordningen 
var arbetet vid till exempel disken på den rostfria avdelningen kodat främst ut-
ifrån genus men även efter etnicitet. 

Klassresan neråt gällde emellertid inte alla. Företaget anställde också några 
personer bland 1944 års flyktingar från Estland i ledande positioner. Som jag 
har understrukit tidigare var det praktiskt för företagsledningen att ha arbetsle-
dare som både hade kontakter (nätverk) som underlättade rekryteringen av ar-
betskraft och som talade samma språk som de värvade arbetarna. Genom ett 
par av dessas etniska ledarskap undergrävdes förutsättningarna för arbetarnas 
sammanhållning på fabriken och i orten. Den föreställda etniska gemenskapen 
ställdes mot klassintressen. 

Majoriteten av esterna hade alltså inte fötts in i och levt i samma klassposi-
tioner i hemlandet som de svenska arbetare de mötte i Olofström hade gjort. 
För att återknyta till Ira Katznelson hade flertalet ester därmed inte heller kun-
nat utveckla liknande dispositioner och perspektiv på det sociala systemet som 
många av de svenskar som de kom att möta.  Deras ”objektiva” klasspositioner 
förändrades i de flesta fall genom migrationen, men som Anu Mai Kõll påpekar 
förändrades däremot inte dessa esters självbild lika snabbt, det vill säga den 
”subjektiva” klassidentiteten. Många ville inte se sig själva som arbetare fastän 
de nu var det, vilket torde ha påverkat deras syn på det fackliga medlemskapet, 
relationen till arbetsgivaren och de etniska ledarna. I och med det är det dags att 
analysera esternas första möten med svenska industriarbetare i Olofström. 
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8. ESTERNA OCH NORMERNA I 
ARBETARKULTUREN 

Inledning 
I de tidigare kapitlen om esterna i Olofström har jag analyserat SSAB:s väl-
färdspaternalism, den estniska gruppens sociala sammansättning och vilka ar-
betsuppgifter de tilldelades på fabriken. Viktiga slutsatser har varit att företags-
ledningen bidrog till att skapa en etnisk skiljelinje mellan svenskar och ester, 
att den estniska gruppen var socialt och politiskt splittrad och att esterna för det 
mesta tilldelades underordnade arbetsuppgifter i en tid när arbetet var under en 
motsättningsfylld omvandling. I kapitlet om den politiska ekonomin i Olof-
ström har jag också visat att ledande fackföreningsfunktionärer och socialde-
mokrater i orten aktivt bidrog till att skapa och upprätthålla sociala minnen om 
ständigt återkommande konflikter mellan Metallavdelningen och SSAB:s led-
ning. Detta var sociala minnen som esterna inte var inkluderade i eller hade 
kunskaper om. I kapitlet om relationen mellan VF och Metall har jag slutligen 
visat att förbundet betraktade invandrade arbetare som problem. Flera av Me-
talls avdelningar förde fram klagomål till förbundsstyrelsen, ofta angående just 
estniska arbetare. De upplevda problemen handlade dels om arbetstempot och 
den låga organiseringsgraden, dels om olika arbetsgivares positiva särbehand-
ling av invandrade arbetare. Syftet med detta kapitel är att utifrån dessa förut-
sättningar studera de första mötena mellan den lokala Metallavdelningens tidi-
gare medlemmar och esterna i Olofström. Därigenom närmar jag mig en viktig 
del av studiens övergripande syfte från ytterligare en infallsvinkel, att undersö-
ka hur invandringen påverkade relationen mellan arbete och kapital. 

I den tidigare forskningen har det framkommit att de första arbetsplatsmö-
tena mellan svenska och estniska män och kvinnor kunde vara tämligen kon-

 268 



fliktfyllda.737 I detta kapitel kopplar jag dessa motsättningar särskilt till normer-
na i arbetarkulturen, kring arbetet och den fackliga organiseringen. Samtidigt 
problematiserar jag också den enhetliga bild som ges i en del tidigare forsk-
ning. Den sociala och politiska skiktningen inom den estniska gruppen torde ha 
lett till olika inställningar till och förståelse för normerna i arbetarkulturen. 

Mötena mellan svenskar och ester i Olofström studeras ur flera perspektiv. 
För det första undersöker jag den samtida problembild som fackföreningsfunk-
tionärerna såg framför sig. I termer av de fackliga dilemman som Rinus Pen-
ninx och Judith Roosblad urskiljer utgör dikotomierna inkludering/exkludering 
och lika behandling eller särbehandling viktiga utgångspunkter för denna ana-
lys.738 I detta sammanhang diskuterar jag särskilt fackföreningens organise-
ringsstrategier och praktiska arbete gentemot de nyinflyttade esterna som an-
ställdes på SSAB. För det andra studerar jag svenskars och esters berättelser 
om varandra i ett efterhandsperspektiv. Jag hävdar i kapitlet att vid sidan av oli-
ka bakgrundserfarenheter skilde sig också de sociala minnen som esterna hade 
med sig till Sverige från de sociala minnen som arbetarna i Olofström på 
många sätt delade och att dessa skillnader påverkade de första mötena mellan 
dem. Jag berör också hur sociala minnen kan förändras med tiden och resonerar 
kring hur sådana förändringar får genomslag i de intervjuades berättelser. 

 

Favorisering och arbetstempo – esterna som fackliga 
problem i samtiden 
Kort efter att de första esterna anställdes på SSAB:s rostfria avdelning och i ka-
rossproduktionen sensommaren 1945 blev de föremål för diskussioner på Me-
tallavdelningens sammanträden. Rykten florerade i orten om de nyinflyttade. 
Ett av dessa gjorde gällande att esterna betalades högre löner än sina svenska 
kollegor, då de utöver den ordinarie lönen även fick bidrag från staten. Ett 
andra rykte sade att svenskar hade nekats anställning, samtidigt som företags-
ledningen tagit in utländsk arbetskraft.739 

För att försöka räta ut frågetecknen kontaktade en representant från avdel-
ningen företagets tekniske direktör, Karl Granfors. Allt efter den rapport från 
detta möte, som avlämnades inför medlemmarna på avdelningsmötet den 9 sep-
tember 1945, vidhöll Granfors att esterna endast betalades avtalsenlig lön, pre-
cis som alla andra. Påståendet att utländska arbetare hade getts företräde vid 

––––––––– 
737 Horgby, Dom där, 1996; Merendi, ”De estniska flyktingarnas anpassningsproblem i Sverige”, 1952. 

Delar av analysen i föreliggande kap. har jag tidigare publicerat i artikeln ”Erfarenheter och sociala 
minnen, berättelser och motberättelser”, 2009. 

738 Penninx & Roosblad (red.), Trade Unions, Immigration and Immigrants in Europe, 1960–1993, 
2000, s 4–12. För en diskussion kring dessa dilemman, se kap. 2 i denna avhandling. 

739 Detta och nästa stycke: prot. fört vid avdelningsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 9 sep-
tember 1945, § 2. Metalls arkiv i Olofström, serie 02-99. 
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nyanställningar kunde direktören däremot inte avfärda lika snabbt. Han medde-
lade bara att han inte visste något om saken, vilket förmodligen inte lugnade de 
församlade medlemmarna. 

Liknande rykten angående esternas löne- och anställningsförhållanden fort-
satte att florera i samband med den stora rekryteringen under 1946. Att frågan 
diskuterades på ett styrelsemöte och att representanter från avdelningen åter-
igen kontaktade företagsledningen, denna gång överingenjör John Svensson, 
för att förhöra sig om sanningshalten tyder på att uppgifterna togs på stort all-
var. Överingenjören försökte dock – precis som Granfors hade gjort ett halvår 
tidigare – lugna de undrande svenska arbetarna med beskedet att esterna fick 
precis samma betalning som de fick.740 

Uppgifterna om att esterna fick bidrag från staten var dock inte tagna ur luf-
ten. När de under hösten 1944 och våren 1945 placerades ut i skogs- och jord-
bruksarbeten runt om i Sverige uppdrogs det åt länsarbetsnämnderna att skaffa 
och utrusta bostäder åt dem. Detta kan i svenska arbetares ögon ha framstått 
som givmilda bidrag. Emellertid bokfördes noggrant vilka nödvändiga attiraljer 
flyktingarna tilldelades, exempelvis bord, stolar, sängar och grytor. När de se-
dan började tjäna sina egna pengar skulle statens utlägg betalas tillbaka.741 Där-
till har jag tidigare i avhandlingen visat att SSAB i Olofström kom att överta 
statens roll som långivare till ester som företagsledningen ville gynna och knyta 
hårdare till sig. Det är möjligt att uppgifterna som cirkulerade i Olofström om 
esternas löneförhållanden delvis hade sin grund i dessa lån, vare sig de var stat-
liga eller om företaget stod som långivare. Missförstånd kan ha uppstått om vad 
som var välfärdspaternalistiska lån och vad som var generösa bidrag. 

Uppgifterna handlade å andra sidan inte enbart om bidrag till möbler och 
husgeråd. I samband med rekryteringarna i Västtyskland och den begynnande 
finska arbetskraftsinvandringen kring 1950 uppstod nämligen återigen tvek-
samheter om invandrarnas löner. På ett avdelningsmöte undrade en medlem 
”om dessa utlänningar har högre timlön [än] de svenska arbetarna”, eftersom 
han ”ofta” fått ”höra att desamma blivit lovade” 1.80–2.00 kronor i timmen. Ef-
ter diskussion beslutade mötet att styrelsen skulle utreda ”de löften som företa-
get lämnat dessa utlänningar”.742 

Som jag har visat ovan i kapitel 3 hävdade till exempel även fackliga repre-
sentanter från Metallavdelningarna i Storfors, Borlänge och Linköping att in-
vandrade arbetare favoriserades av arbetsledningar framför svenskar i fråga om 
löner och bostäder. I Björn Horgbys studie framkommer likaså att missnöjda 

––––––––– 
740 Prot. fört vid styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 11 april 1946, § 3. Metalls arkiv i 

Olofström, serie 02-98. 
741 Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995, s 68, 78; Andræ, Sverige och den stora flykten från Est-

land 1943–1944, 2005, s 153, 120. 
742 Prot. fört vid avdelningsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 19 november 1950, § 3. Me-

talls arkiv i Olofström, serie 02-99. Tyvärr verkar inte resultatet av utredningen ha diskuterats på nå-
got av de följande mötena, varför jag inte kan redogöra för dess eventuella slutsatser. 
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svenska textilarbetare framförde klagomål angående de estniska arbetarnas 
löne- och arbetsvillkor i Norrköping. Textilettans ombudsman, Georg Lind-
gren, påpekade att flyktingarna tilldelades lärlingsuppgifter och fick utföra des-
sa under längre perioder än vad avtalet stadgade. Enligt Lindgren fick de där-
med utföra arbetsuppgifter som var av lindrigare art och som det, i förhållande 
till de arbetsuppgifter som de svenska textilarbetarna vanligtvis utförde, var re-
lativt enkelt att göra sig goda förtjänster på. Därtill rapporterade han till Tex-
tilarbetareförbundet att äldre svenska arbetare konkurrerades ut av nyanställd, 
yngre utländsk arbetskraft.743 Liksom flera Metallavdelningar ville alltså tex-
tilarbetarna i Norrköping låta påskina att företagsledningarna favoriserade de 
utlandsfödda arbetarna och det hävdades bestämt att svenska arbetare skulle ha 
förtur till alla arbetstillfällen. I det allt mer uppskruvade arbetstempot skulle 
inte heller de yngre invandrarna få konkurrera ut de äldre kamraterna. 

Diskussioner om invandrares löner vid ASEA i Västerås utgör ett ytterligare 
exempel. Under 1947 anlände ett hundratal italienare till staden, i enlighet med 
den kvot som företaget tilldelades i anslutning till 1947 års mellanstatliga ar-
betskraftsavtal. Tvärtemot förhållandena i Olofström var det emellertid de itali-
enska arbetarna som protesterade där, eftersom de ansåg att de inte betalades 
den lön som de hade blivit lovade i Italien. Enligt Arne Geijer, som kopplades 
in från Metall i frågan, var dock anspråken från arbetarna ”icke sakligt grunda-
de, då de italienska arbetarna […] knappast kunna göra anspråk på bättre ar-
betsförhållanden än vad svenska arbetare ha”.744 Som jag har påpekat tidigare i 
avhandlingen var den fackliga invandrarpolitiska utgångspunkten vid den här 
tidpunkten att alla skulle behandlas lika, varför positiv särbehandling motarbe-
tades. Men i vilket fall som helst tyder italienarnas klagomål på att de rekryte-
rades med överdrivna lönelöften som översteg kollektivavtalen. 

Liknande diskussioner som de i Olofström om invandrares löne- och an-
ställningsvillkor förekom alltså även inom andra Metallavdelningar, och till ex-
empel bland textilarbetarna i Norrköping. Därför, och med tanke på att ryktena 
i Olofström över huvud taget uppstod, cirkulerade och diskuterades i flera om-
gångar och eftersom avdelningen aktivt agerade i ärendet, måste frågan ställas 
om det rentav fanns grund för påståendena. Försökte företagsledningen locka 
utlandsfödda arbetare till Olofström med (riktiga eller falska) löften om löner 
som översteg avtalen? Gav arbetsgivaren invandrare förmåner i syfte att hålla 
kvar dem på arbetsplatsen, eller kanske till och med för att medvetet omöjlig-
göra ett sammanhållet svensk-estniskt arbetarkollektiv? Här vill jag påminna 
om den irriterade stämning som rådde efter den segdragna Verkstadskonflikten 
1945 och de konflikter som utspelade sig på verkstadsgolvet kring makten över 
arbetet, vilket förmodligen spetsade till både företagsledningens och fackföre-
ningens strategier gentemot varandra. Befintligt källmaterialet ger inga klara 

––––––––– 
743 Horgby, Dom där, 1996, s 23f. 
744 ”Rapport Ang. besök i Västerås”, den 16 oktober 1947. Metalls arkiv, vol. AIII:95. 
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besked, utan frågorna måste i viss mån få bli stående obesvarade. Men 
otvivelaktigt uppfattade i alla fall de organiserade, svenska arbetarna situatio-
nen som om företagsledningen på olika sätt favoriserade invandrarna. Vad jag 
har kunnat visa är att SSAB:s ledning utformade välfärdspaternalistiska arran-
gemang som var specifikt riktade mot esterna. Avundsjuka kring dessa, till ex-
empel det fria boendet och den särskilda estniska matsalen, kan ha legat till 
grund för en del av det missnöje som yttrades. Om det var en medveten strategi 
från ledningens sida, att prioritera och belöna utländska arbetare, som i många 
fall saknade fackliga traditioner som liknade de inföddas, verkar strategin åt-
minstone till att börja med ha gett goda resultat. Utan tvekan utgjorde ryktena 
ämnen för misstänksamhet och förmodligen även avoghet i de första mötena 
mellan ester och svenskar i Olofström. 

I anslutning till lönefrågan utgjorde arbetstempot ett andra samtida problem, 
sett ur de svenska arbetarnas perspektiv. Metalls avdelning 31 i Helsingborg 
klagade exempelvis till förbundet på att de invandrade arbetarna förstörde ac-
kordspriserna.745 I Olofström anställde SSAB ester för arbetsuppgifter invid det 
nya löpandebandet samtidigt som fackföreningen stred för att behålla någon 
som helst makt över arbetet. I det förra kapitlet tolkade jag denna rekrytering 
delvis som en företagsstrategi för att underminera de svenska arbetarnas mot-
stånd mot det uppdrivna arbetstempot. 

I jämförelse med exempelvis Helsingborgsavdelningen verkar emellertid de 
fackliga företrädarna i Olofström i samtiden mest ha pekat på problem i ett 
närmast omvänt perspektiv. Språkförbistringen på verkstadsgolvet gjorde det 
svårt för både arbetsledarna och de svenska arbetskamraterna att ordenligt för-
klara för de nyanställda arbetarna från andra länder, som sällan hade någon in-
dustrivana från hemlandet, vad de förväntades göra. Missförstånd och ovana 
kunde betyda att arbetet blev fördröjt. Under ett sammanträde mellan Metallav-
delningens ledning och en representant för den lokala arbetsförmedlingen, i 
samband med SSAB:s ansökningar om tillstånd för att rekrytera arbetskraft i 
Västtyskland, påpekade avdelningens kassör, Helge Tomasson, att det ofta fö-
rekom att en 

 
svensk arbetare, som står vid en maskin får en utländsk hjälpare, när så den 
svenske arbetaren skall ha hjälp med att hämta ett verktyg el. d., kan han ej 
göra sig förstådd varför han själv får gå och hämta detsamma.746 

 
I det föregående kapitlet visade jag att en stor del av esterna i Olofström an-
ställdes som hantlangare. Eftersom lönen vanligtvis var ackordsbaserad kunde 
––––––––– 
745 Se kap. 3 i denna avhandling. 
746 ”Utredning angående förhållandet mellan den utländska och den svenska arbetskraften i Olofström”, 

den 21 april 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. Se även 
Merendi, ”De estniska flyktingarnas anpassningsproblem i Sverige”, 1952, s 92; Horgby, Dom där, 
1996, s 22f. 
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svenska arbetares betalning bli lidande om ovana invandrare inte lyckades hålla 
tempot. Förlorad tid innebar lägre lön. På fabriksgolvet gällde det att arbeta i 
vad som ansågs vara rätt takt, absolut inte för fort, men heller inte för sakta. 

 

”Omöjliga att organisera” – esterna som fackliga 
problem i samtiden 
Textilettans försök under hösten 1945 att få alla ”balter” utvisade ur landet 
uppmärksammades nationellt och flertalet nyhetstidningar ställde sig skeptiska 
och fördömande till fackföreningens uttalanden. Endast kommunistiska och ett 
fåtal socialdemokratiska tidningar försvarade norrköpingsarbetarnas ageran-
de.747 

I Blekinge diskuterades frågan bland annat i en ledare i Sydöstra Sveriges 
Dagblad. Tidningen ställde sig på Textilettans sida. I synnerhet gick ledarskri-
benten till angrepp mot den borgerliga press som anklagade de organiserade ar-
betarna i Norrköping för att vara främlingsfientliga. Ledarskribenten menade 
istället att det 

 
uteslutande [var] flertalet balters vrånghet i organisationsfrågan som väckt 
opposition och förbittring, och man kan alltså på de bästa grunder slå fast att 
den kyliga stämning som nu rest sig mot flyktingarna har dessa själva pro-
vocerat fram. 

 
Textilettan försvarades med att den ”endast rest ett rimligt fackligt krav”. 
Främlingsfientlighet kunde det, enligt journalisten, omöjligen vara tal om med 
tanke på arbetarnas ”uppträdande mot flyktingarna vid deras ankomst” och med 
hänsyn till allt som textilarbetarna gjort för att ”underlätta deras anpassning i 
svenskt arbetsliv”.748 Frågan om eventuella främlingsfientliga bevekelsegrunder 
återkommer jag till. Jag vill här bara påpeka att arbetarna i Olofström, genom 
medias rapportering, visste att konflikter mellan ”balter” och svenska arbetare 
hade uppstått på andra platser i landet samtidigt som SSAB började anställa ar-
betare från Estland. 

När esterna diskuterades på fackföreningens möten i Olofström, under hös-
ten 1945 och under hela 1946, var det vid sidan av deras löne- och anställ-
ningsvillkor oftast organiseringsproblemen som togs upp. Ur avdelningens per-

––––––––– 
747 Horgby, Dom där, 1996, s 9ff. 
748 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 11 september 1945. Samma dag publicerades också en TT-notis 

som berättade att esterna i Norrköping började gå in i fackföreningen. Detta efter att estnisk-svenska 
föreningens ordförande varit i staden och under ett möte med de estniska arbetarna uppmanat dem att 
organisera sig. 
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spektiv ansågs esterna generellt vara ”omöjliga att organisera”.749 Om den posi-
tiva särbehandlingen och frågan om ”rätt” arbetstempo gav upphov till me-
ningsskiljaktigheter, var valet att ställa sig utanför fackföreningen utan tvekan 
också en källa till motsättningar. 

Organiseringsfrågans vikt belyses av det faktum att den inte bara diskutera-
des i slutna sammanträdesrum, utan även öppet i den lokala offentligheten. I en 
lång kåseriliknande artikel i Sydöstra Sveriges Dagblad, skrev en socialdemo-
kratisk debattör våren 1946 att det som Olofströms befolkning hade att göra var 
att försöka 

 
ta oss an främlingarna för att om möjligt försöka få dem att förstå vår men-
talitet och våra tankesätt, samt kanske – o. detta så fort som möjligt – låta 
dem begripa, att vi som grundregel här i Sverige fordrar, att alla på en ar-
betsplats tillhöra sin fackförening. Det har sagts att en del av främlingarna 
hyser rent agg till en sådan. Särskilt utmärkande för detta lär vara ett par 
som skall – enligt deras egna upplysningar – ha tillhört Deutsche Waffen 
SS, o. dessa är det med säkerhet all anledning att hålla ett öga på. Kommer 
man då till klarhet om, att det är ett renodlat ressentiment, alltså inte enbart 
snålhetens ovilja att betala kontingenten, då måste tagas under övervägande, 
vilka särskilda åtgärder, som äro ofrånkomliga att göra.750 

 
Att det fanns invandrare som inte ville organisera sig var uppenbarligen något 
som berörde långt fler än topparna i den lokala fackföreningen. Företagets tota-
la arbetsgivardominans i Olofströmsområdet betydde att en stark och samman-
hållen fackförening som kunde agera motvikt till företagets intressen var en an-
gelägenhet för många ortsbor. Att det sedan fanns personer bland esterna som 
hade – om än i många fall ofrivilligt – burit vapen i nazisternas arméer gjorde 
säkerligen inte heller socialistiskt övertygade arbetare mer vänligt inställda till 
dem. Vad de ”särskilda åtgärder” som skulle sättas in mot personer med ”ren-
odlat ressentiment” konkret kunde innebära kommer jag att gå in på närmare 
nedan.  

I den socialdemokratiske skribentens ögon hörde de inflyttade esterna inte 
till den lokala arbetargemenskapen. Konstruktionen av ”främlingarna” som ”de 
andra” är tydlig. ”Vi”, det vill säga de svenska arbetarfamiljerna, skulle ta sig 
an invandrarna och lära dem det rätta sättet. Invandrarna, ”de andra”, skulle lä-
ras vad som ingick i den svenska arbetarkulturen. Mentalitet och tänkesätt 
kring facklig organisering föreställdes som något typiskt svenskt, något som en 
förment homogen invandrargrupp inte hade någon kunskap om, men som en 
lika homogent framställd inhemsk befolkning förutsattes veta det mesta om. 

––––––––– 
749 Prot. fört vid avdelningsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 12 maj 1946, § 7. Metalls arkiv 

i Olofström, serie 02-99. 
750 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 24 april 1946. (Mina kursiveringar.) 
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Dikotomin definierades främst utifrån etnicitet och klass, men i viss ut-
sträckning också i termer av kön. Explicit framgår i citatet ovan att esterna inte 
ansågs tillhöra den svenska gemenskapen, och implicit kan det uttydas att de 
inte heller betraktades som arbetare. Politiskt förknippades de med sympatier 
för den tyska Naziregimen. Som Mikael Byström påpekar var föreställningen 
om ”balten-som-nazist” något ständigt närvarande i de offentliga diskussioner-
na kring denna flyktinggrupp vid andra världskrigets slut och under tiden strax 
därefter.751 Därvid skilde sig alltså inte diskussionen i Olofström från den i Sve-
rige i stort. 

Krönikören noterade inte klassklyftorna inom den estniska gruppen, det vill 
säga att omkring hälften av 1944 års flyktingar som kom till Olofström hade 
arbetarklassbakgrund.752 Att ungefär hälften av esterna faktiskt också organise-
rade sig fackligt snart efter ankomsten, till synes utan motstånd,753 uppmärk-
sammades inte heller. Stereotypt betraktades esterna av fackföreningens led-
ning och av den citerade skribenten som problem som olofströmarna på olika 
sätt var tvungna att handskas med. 

Vidare konstruerades gränsdragningen mot ”de andra” som en skiljelinje 
mellan män. Den ”mentalitet” och de ”tankesätt” som esterna skulle lära sig 
handlade om normerna som omgärdade arbetet på en i det här fallet mycket 
manligt präglad arbetsplats. SSAB:s ledning rekryterade främst invandrade 
män. Det var således estniska män som inte ville organisera sig, och det var 
följaktligen estniska män som skribenten upprörde sig över. Likaså byggdes 
naziargumentet upp kring estniska män som stridit i de tyska arméerna. De est-
niska kvinnor som migrerade till Olofström betraktades uppenbarligen inte som 
lika hotfulla. 

Även i journalisten Allan Lundins fackliga historik från 1956 nämns ester-
nas tveksamheter inför det fackliga medlemskapet. Enligt Lundin berodde dock 
konflikterna på ett missförstånd och var övergående: 

 
De hade fått för sig att förbudet mot att i det främmande landet tillhöra poli-
tiska organisationer också gällde fackföreningar […] Numera finnes det ju 
också balter som har förtroendeuppdrag inom avdelning 106 […] Numera 
märker man inte vem som är utlänning eller inte.754 

 
Andra världskrigets flyktingar var förbjudna att bedriva politisk verksamhet i 
Sverige, och denna bestämmelse fanns inskriven i främlingspassen som de till-
delades.755 Det är möjligt att denna föreskrift hade viss inverkan på någras val 
––––––––– 
751 Byström, En broder, gäst och parasit, 2006, s 121–127. 
752 Se kap. 6 i denna avhandling. 
753 ”Utredning ang. utländsk arbetskraft”, bilaga till Metalls cirkulär nr 38/1946. Metalls arkiv, 

vol. BIIIa:10. 
754 Lundin, Metalls avd. 106 Olofström, 1956, s 95f. 
755 Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943–1944, 2004, s 154. 
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att försöka hålla sig utanför de fackliga organisationerna. Men jag menar att det 
är betydligt viktigare att se till esternas sociala och politiska bakgrunder från 
hemlandet för att begripa deras inställningar till fackföreningar. Av vikt var 
dels klassbakgrunderna, dels erfarenheter från och sociala minnen om mellan-
krigstidens auktoritära högerstyre, det sovjetiska hotet och andra världskrigs-
ockupationen. Lundins berättelse skall först och främst betraktas som ett försök 
att släta över de organiseringsproblem som fackföreningen faktiskt hade upp-
levt, och därigenom påvisa arbetarkollektivets sammanhållning över de etniska 
gränserna. I Lundins berättelse gick inte den väsentliga skiljelinjen inom arbe-
tarklassen utan mellan avdelningen och direktörerna på företaget. 

Det är ändå intressant att det enligt Lundin fanns fackligt aktiva ester i 
Olofström vid mitten av 1950-talet, ett påpekande som gör det än mer påkallat 
att nyansera den stereotypa berättelsen om ”den svårorganiserade esten”. Alla 
ester var verkligen inte skeptiska till fackföreningar; det var avståndstagandet 
från gruppens ena hälft som i samtiden smittade av sig på gruppen i dess helhet. 
Denna generalisering har sedan reproducerats i en del tidigare forskning om es-
ternas möten med arbetslivet i Sverige.756 Det går också att jämföra sådana pe-
jorativa berättelser om ester med nedsättande berättelser om strejkbrytande ”ga-
lizier” som traderats inom den svenska arbetarrörelsen, trots att bara ett litet an-
tal av de östeuropeiska lantarbetarna i verkligheten rekryterades som strejkbry-
tare i början av 1900-talet.757 

––––––––– 

Oorganiserade arbetare från andra länder – en nationell och 
lokal facklig fråga 
Som jag diskuterade i kapitel 3 framförde flera Metallavdelningar klagomål till 
förbundsledningen angående esternas låga organiseringsgrad. Hösten 1946 tog 
förbundet initiativ till en enkätundersökning, för att bringa reda i problemens 
verkliga omfattning. Denna visade att i alla fall nästan 60 procent av arbetarna 
från de baltiska länderna inom förbundets verksamhetsområden var organisera-
de. Men undersökningen visade också att problemen var mer omfattande på 
vissa arbetsplatser, och dessa ville förbundsstyrelsen ägna särskild uppmärk-
samhet åt. 

Eftersom avdelningsstyrelsen i Olofström i sitt enkätsvar meddelade att en-
bart 90 av SSAB:s då 188 anställda ”balter” var medlemmar i organisationen, 
och att det fanns en ”viss spänning och irritation” bland svenska arbetare gent-
emot de invandrade, var detta en av de arbetsplatser som förbundsstyrelsen syf-
tade på. Olofströmsavdelningens ordförande, Ejnar Larsson, påpekade att det 
framförallt var språkförbistringen som försvårade organiseringsarbetet. Han 
framhöll att esterna respekterade avtalets innebörd, men bara ”i den mån de 

756 Se Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland 1943–1944, 2004, s 146. 
757 Se Olsson, ”Skånska godsägare och galiziska roepiger”, 1987; se även diskussion i kap. 1 i denna 

avhandling. 
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förstår densamma och man kan tala med dem”. Men eftersom flertalet ester 
förmodligen inte förstod så mycket svenska än kunde fackföreningsfunktionä-
rerna i realiteten inte tala med dem. Intressant är också avdelningens svar på 
enkätfrågan om det fanns ”tendenser hos arbetsgivaren att betala den utländska 
arbetskraften med lägre löner än den svenska”. Larsson svarade nämligen att 
det var ”tvärtom”, det vill säga att invandrarna betalades högre löner än vad de 
svenska arbetskamraterna inkasserade.758 Återigen ville alltså fackföreningen 
göra gällande att de invandrade arbetarna favoriserades av företagsledningen. 

I en skrivelse från förbundsstyrelsen i början av december 1946 erbjöds 
därefter avdelningen i Olofström tillsammans med lokalorganisationerna i 
Norrköping, Eskilstuna, Hallstahammar och Upplands Väsby föredrag av den 
estniske fackföreningsmannen och informatören Johannes Mihkelson. I dessa 
skulle han ”redogöra för den svenska arbetsmarknadens organisation och bety-
delsen av att tillhöra de fackliga organisationerna”.759 Erbjudandet accepterades 
och en söndag i januari 1947 hölls sedan ett informationsmöte på Folkets Hus i 
Olofström. Avdelningen försökte göra tillställningen så attraktiv som möjligt 
och förutom föredraget erbjöds även ”sång, musik, kaffeservering och dans” 
för det femtiotal ester som letade sig dit.760 På avdelningens årsmöte ett par 
veckor senare rapporterade ordförande Larsson om arrangemanget. Han fram-
höll att det hade varit lyckat och ”nog haft en viss betydelse för organiserandet 
av dessa Balter”.761 Men riktigt nöjd var han alltså inte. För det första hade bara 
en knapp tredjedel av företagets anställda ester dykt upp, och för det andra kan 
det tänkas att en stor del av de närvarande redan var organiserade och mest 
kommit dit för att lyssna på en landsman med liknande politiska åsikter som de 
själva hade. Esterna var ju grovt sett delade i två läger och med största sanno-
likhet var det den Estniska demokratiska klubbens anhängare som kom för att 
lyssna på Mihkelson. Ännu i januari 1947 fanns det alltså ett antal av 1944 års 
estniska flyktingar som vägrade gå med i organisationen i Olofström. 

Organiseringsarbetet med esterna som rekryterades i Västtyskland var ur 
fackföreningens perspektiv inte heller friktionsfritt. Men av diskussionerna på 
avdelningens sammanträden att döma var dessa migranter i alla fall inte lika 
svårorganiserade som hälften av esterna under de första efterkrigsåren hade va-
rit. På mötena talades det mestadels om invandrare i allmänhet, och när väl nå-
gon grupp specifikt pekades ut som särskilt problematisk handlade det i första 

––––––––– 
758 ”Utredning ang. utländsk arbetskraft”, bilaga till Metalls cirkulär nr 38/1946. Metalls arkiv, 

vol. BIIIa:10. 
759 Brev från Metalls förbundsstyrelse till avd. 12 i Norrköping, avd. 23 i Eskilstuna, avd. 98 i Hallsta-

hammar, avd. 106 i Olofström och avd. 124 i Upplands Väsby, den 10 december 1946. Metalls arkiv, 
serie EIX, avd 12. 

760 Rapport angående föredrag i Olofström, den 21 januari 1947. Metalls arkiv, serie EIX, avd. 106. 
761 Prot. fört vid årsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 8 februari 1947, § 6. Metalls arkiv i 

Olofström, serie 02-99. 
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hand om finska arbetskraftsinvandrare. Detta återkommer jag till i kapitel 9. Nu 
skall jag närmare analysera fackföreningens organiseringsstrategier. 

En fackförenings arsenal av organiseringsstrategier 
Etnologen Mats Lindqvist diskuterar i avhandlingen Klasskamrater olika for-
mer av straff och sanktioner som användes av organiserade arbetare och fackfö-
reningar mot arbetskamrater som bröt mot de av kollektivet (inofficiellt) fast-
ställda normerna.762 Visserligen fokuserar Lindqvist fackföreningsrörelsen un-
der dess första trevande decennier kring sekelskiftet 1900, men det kan antas att 
åtminstone vissa av strategierna han presenterar användes även efter 1945. 

Fackföreningsmedlemmar som inte närvarade vid möten kunde bestraffas 
med böter. Detta var under Lindqvists undersökningsperiod en vanlig bestraff-
ningsform, men torde däremot ha varit mycket sällsynt förekommande under 
efterkrigstiden. Avdelningarna hade efter andra världskriget vanligtvis alldeles 
för många medlemmar för att det skulle vara praktiskt genomförbart att inleda 
möten med namnupprop, vilket var vanligt i början av 1900-talet.  

En andra strategi utgjordes av trakasserier, vilket konkret innebar att den 
utsatte arbetaren blev retad och hånad av sina arbetskamrater. Enligt Lindqvist 
användes strategin, utan att fackföreningen behövde godkänna det, bland annat 
mot personer som inte ”arbetade i den takt som stadgades av kollektivet”, mot 
dem ”som fjäskade för förmännen” eller inte ”betalade kontingenten” i tid. 

Däremot utlystes den tredje straff- eller sanktionsformen av fackföreningens 
ledning. När en arbetare hade gjort sig skyldig till ett brott som ansågs vara av 
det grövre slaget proklamerades bojkott. Detta innebar i praktiken att personen 
ifråga frystes ute från all form av gemenskap och om fackföreningen var stark 
nog kunde den även försöka stänga arbetaren ute från arbetsplatsen. Bojkott 
som strategi tillgreps framförallt mot arbetare som ”vägrade gå med i fackföre-
ningen”. Här är det också enkelt att dra en parallell till de strategier som VF 
använde sig av, vilka jag diskuterade i kapitel 3. Oorganiserade företag skulle 
ju likaså bojkottas. Sådana företag skulle ekonomiskt skjutas i sank genom att 
VF:s medlemsföretag skulle undvika att lägga några beställningar hos de oor-
ganiserade företagen. 

Prickning utgjorde en fjärde fackföreningsstrategi. Denna innebar att nam-
nen på personer som ur den fackliga organisationens perspektiv felat offentlig-
gjordes, vanligtvis i arbetarpressen. Den offentliga brännmärkningen var dock 
inte heller en strategi som fackföreningsrörelsen var ensam om att använda sig 
av. Exempelvis publicerade den danska motståndsrörelsen under den tyska 
andra världskrigsockupationen namn på danska kvinnor som sällskapade med 

––––––––– 
762 Detta och följande fyra stycken: Mats Lindqvist, Klasskamrater. Om industriellt arbete och kulturell 

formation 1880–1920, 1994, s 113ff, (citat 114). Se t.ex. även Berggren, Ångvisslans och brickornas 
värld, 1991, s 315f. 
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tyska soldater, i syfte att isolera dem socialt,763 liksom svenska arbetsgivare in-
ternt svartlistade ”bråkiga” arbetare.764 

Givetvis var olika kombinationer av dessa fyra typer av straff- och sank-
tionsformer också möjliga. Hur fackföreningsrörelsens arsenal av strategier un-
der efterkrigstiden såg ut är dock i allmänhet outforskat. Detta gör det både in-
tressant och motiverat att närmare granska vilken relevans Lindqvists diskus-
sion har för svensk efterkrigskontext, speciellt vad gäller möten mellan organi-
serad infödd och oorganiserad invandrad arbetskraft, där en etnisk dimension 
läggs till arbetets relationer. 

Moroten… 
När skånska agrarkapitalister rekryterade de så kallade galizierna i början av 
1900-talet försökte den unga och sköra lantarbetarrörelsen organisera dessa ny-
komlingar. En polsk student anställdes som agitator av Lantarbetareförbundet 
med uppgiften att resa omkring på den skånska landsbygden och informera de 
rekryterade östeuropéerna om fackföreningens verksamhet.765 När det gäller in-
vandrad arbetskraft måste alltså information adderas till Mats Lindqvists lista 
med fackliga strategier, inte som ett straff- eller sanktionsmedel, men som en 
formell organiseringsstrategi. Information om den fackliga verksamhetens in-
nebörd, kollektiva betydelse och om medlemskapets fördelar för den enskilde 
arbetaren skulle fungera som en morot i organiseringsarbetet. 

Som en första åtgärd för att organisera de ester som inte ville gå med i fack-
föreningen i Olofström föreslog avdelningsstyrelsen redan den 6 september 
1945 – alltså bara två månader efter att arbetet återupptagits efter Verkstads-
konflikten och ungefär samtidigt som konflikten i Norrköping ställdes på sin 
spets – att informationsfyllda flygblad skulle tryckas på estniska för att sedan 
delas ut på fabriken.766 Styrelsens förslag godkändes ett par dagar senare på av-
delningsmötet, som även beslutade att ”enär det ibland dem fanns någon som 
kunde tala svenska så skulle man sammankalla samtliga till ett sammanträde 
och där klarlägga saken”.767 Problemen som avdelningen upplevde var dock 
mycket svårare att lösa än vad dessa enkla åtgärder antydde. Det var inte bara 
att sammankalla esterna till ett möte för att där ”klarlägga saken”.  

En månad senare hade det tydligen framkommit att det inte fanns någon 
svenskspråkig bland de inflyttade esterna, åtminstone ingen som ville tolka på 
ett fackligt informationsmöte. Det bestämdes istället att Johannes Mihkelson 

––––––––– 
763 Anette Warring, ”Køn, seksualitet, og national identitet”, 1994, s 298. 
764 Dahlqvist, Fri att konkurrera, skyldig att producera, 2003, s 49, 77f, 133; Flink, Strejkbryteriet och 

arbetets frihet, 1978, s 137. 
765 Olsson, ”Skånska godsägare och galiziska roepiger”, 1987, s 271f. 
766 Prot. fört vid styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 6 september 1945, § 7. Metalls ar-

kiv i Olofström, serie 02-98. 
767 Prot. fört vid avdelningsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 9 september 1945, § 4. Metalls 

arkiv i Olofström, serie 02-99. 
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skulle bjudas ner från Stockholm för att informera om fackföreningsrörelsens 
verksamhet.768 Den tillfrågade accepterade avdelningens inbjudan och ett in-
formationsmöte hölls en tisdagskväll i början av november 1945.769 Som fram-
kom ovan återkom han under 1947 ännu en gång till Olofström. 

 Parallellen mellan Mihkelson och den polske agitatorn i de skånska jord-
bruksområdena är således uppenbar. Metall försökte efter andra världskriget att 
använda samma strategi som Lantarbetareförbundet hade gjort fyrtio år tidiga-
re. Invandrarna skulle informeras på sitt hemspråk och därigenom inkluderas i 
verksamheten. 

Resultatet av Mihkelsons första informationsmöte får ur avdelningens syn-
vinkel anses vara skapligt, eftersom det på avdelningsmötet i slutet på samma 
vecka rapporterades att samtliga förutom sex ester på fabriken i Olofström hade 
organiserat sig.770 En månad senare verkar informationen, vilken säkerligen 
kombinerades med diverse påtryckningsmedel, ha fått verkan. I protokollet från 
ett avdelningsmöte i mitten av december 1945 räknades namnen upp på samtli-
ga oorganiserade arbetare; nio personer omtalades, varav inget namn signalerar 
estnisk bakgrund.771 Såvida inte mötesdiskussionen, och därmed noteringen i 
protokollet, enbart berörde oorganiserade svenskar, kunde avdelningen följakt-
ligen gå till julvila med samtliga ester enrollerade i medlemsregistret. Den 
överlag mycket höga organiseringsgraden är också värd att stryka under. På en 
fabrik med över 1 000 anställda arbetare var det alltså mindre än 10 som stod 
utanför den fackliga organisationen. Andelen är än mer anmärkningsvärd med 
tanke på Metalls misslyckande i 1945 års stora konflikt. 

Även om fackföreningen i Olofström lyckades organisera de ester som an-
ställdes under hösten 1945 så förstärktes dess problem återigen med rekryte-
ringen under 1946. Under det årets andra hälft var frågan ett ständigt återkom-
mande tema på i stort sett samtliga av avdelningens sammanträden, och även 
under 1947 dryftades frågan periodvis. 

I september 1946 sammankallades ett extra gruppstyrelsemöte bara för att 
diskutera organiseringsproblematiken. Situationen hade vid denna tidpunkt bli-
vit än mer infekterad av ett (påstått) uttalande från den av företagsledningen ut-
sedde etniske ledaren, Mihkel Lauter, som skall ha sagt till sina landsmän ”att 
ej gå in i någon fackförening”. Detta förnekade Lauter, men när överingenjör 
John Svensson konfronterades fick avdelningen, enligt mötesprotokollet, det 

––––––––– 
768 Prot. fört vid avdelningsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 9 september 1945, § 4. Metalls 

arkiv i Olofström, serie 02-99. 
769 Korrespondens mellan avd. 106 i Olofström och Metalls förbundsstyrelse, den 18–31 oktober 1945. 

Metalls arkiv, serie EIX, avd. 106. 
770 Prot. fört vid avdelningsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 11 november 1945, § 4. Me-

talls arkiv i Olofström, serie 02-99. 
771 Prot. fört vid avdelningsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 16 december 1945, § 4. Me-

talls arkiv i Olofström, serie 02-99. 
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kyligare svaret att ”verkstadsledningen inte lägger sig i fackföreningens organi-
satoriska förhållanden”.772  

Avdelningen agerade annars efter ungefär samma riktlinjer under 1946 som 
den hade gjort under 1945 för att organisera det växande antalet nyanlända ut-
landsfödda arbetare. Styrelsen skrev till förbundet och frågade efter ”mer agita-
tionsmaterial”,773 och den beslutade att försöka få artiklar införda i facktidskrif-
ten Metallarbetaren ”på dessa Balters eget språk”.774 Flera artiklar kom sedan 
också att publiceras,775 och det första av 1947 års nummer köptes in av avdel-
ningen i 100 extra exemplar för att distribueras till esterna i fabriken.776 Med 
”dessa Balters eget språk” syftade styrelsen således på estniska. Människor från 
de tre baltiska länderna – som talar språk som inte ens tillhör samma språkfa-
milj – klumpades samman till en stor, homogeniserad och problematisk invand-
rargrupp. 

Den första estniska text som publicerades i Metallarbetaren var en sede-
lärande berättelse som skulle visa på solidaritetens kraft och vikten av att orga-
nisera sig. Det var en historia om en ung estnisk kvinna på en industri i Stock-
holm. Enligt skribenten var hon inte ”så stark och kunde inte stå hela dagarna 
vid en maskin”, varför hon rekommenderats av en läkare att söka ett arbete där 
hon kunde sitta. Med hjälp av en tolk förklarade hon sina problem för arbetsle-
daren och bad honom ordna ett ”lättare jobb”. Arbetsledaren tyckte dock att det 
var bättre om hon slutade helt och istället sökte sig någon annanstans. I medli-
dande ton berättas vidare att flickan 

 
blev väldigt ledsen då hon inte hade några bekanta eller någon behjälplig i 
vare sig fabriken eller i trakten. Sedan visade det sig plötsligt genom något 
tolkningsfel att hon blev tvungen att sluta direkt samma dag. Flickan stod 
vid maskinen med tårar i ögonen. Genom tecken och åtbörder förstod man 
till sist vad saken gällde och då stod alla upp för flickan – även de som van-
ligen var avoga mot utlänningar. Man beslöt omedelbart att tala med fackets 
representant […] Om hon blev tvungen att sluta på fabriken så måste det ske 
genom en vedertagen uppsägningstid. 

––––––––– 
772 Prot. fört vid möte med gruppstyrelserna inom Metalls avd. 106 i Olofström, den 19 september 

1946, § 2; prot. fört vid avdelningsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 13 oktober 1946, § 4. 
Metalls arkiv i Olofström, serie 02-98, 02-99. 

773 Prot. fört vid styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 9 maj 1946, § 3. I samband med 
SSAB:s rekryteringar i Västtyskland fortsatte avdelningen att arbeta efter denna strategi. I början av 
1952 beställde avdelningen 150 exemplar av en tysk informationsskrift, framtagen av LO, om ”för-
hållandena i Sverige”. Den beställde också ”300 anvisningar å främmande språk”, vilka var ”avsedda 
att insättas i medlemsböckerna”. Se prot. fört vid styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 
19 februari 1952, § 4. Metalls arkiv i Olofström, serie 02-98. 

774 Prot. fört vid möte med gruppstyrelserna inom Metalls avd. 106 i Olofström, den 19 september 
1946, § 2. Metalls arkiv i Olofström, serie 02-98. 

775 Se Metallarbetaren, 1947:1, s 15; 1947:5, s 8; 1947:6, s 2; 1947:8, s 18; 1947:10, s 15. 
776 Prot. fört vid möte med gruppstyrelserna inom Metalls avd. 106 i Olofström, den 18 december 1946, 

§ 5. Metalls arkiv i Olofström, serie 02-98. 
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Fackföreningsrepresentanterna på fabriken tog därpå kontakt med arbetsled-
ningen och lyckades komma överens med den om att estniskan skulle få arbeta 
kvar under de närmaste två veckorna – vilket hon var berättigad till – och under 
tiden skulle ledningen försöka omplacera henne. Under förhandlingarna skall 
arbetsledningen också ”genast” ha frågat om flickan var fackligt ansluten: 
”Som tur var, var hon medlem i facket”, konstaterar skribenten. Avslutningsvis 
understryks att  
 

man måste uppmärksamma att de svenska flickorna uppträdde solidariskt 
med estniskan […] när de hörde om hennes uppsägning. Hon själv skulle ha 
haft väldigt svårt att klara upp det hela p.g.a. bristande språkkunskaper. För 
det andra hjälpte det till, att hon var fackligt organiserad, för detta faktum 
påverkade arbetsgivaren direkt, för arbetsledningen ville inte komma i mot-
sättning till en fackansluten, då han vet att de andra fackanslutna är solida-
riska med denne.777 

 
Med ett konkret exempel ville Metall visa esterna vad det innebar att vara med-
lem i facket. En sedelärande berättelse skulle fungera som morot till att betala 
kontingenten. Genom historien skulle esterna upplysas om att de fackliga orga-
nisationerna alltid såg till att de anslutnas rättigheter efterlevdes, att kamraterna 
på golvet alltid solidariskt ställde upp för varandra oavsett nationalitet, kön och 
ålder, och om att arbetsgivarna hade stor respekt för fackföreningarna. Det är 
också värt att notera att skribenten pekade på att även de svenskar som annars 
var ”avoga” till invandrare ställde upp när det väl gällde. Poängen var att när 
arbetsgivaren var motståndaren övervann klassolidariteten de etniska skiljelin-
jerna och den främlingsfientlighet som uppenbarligen annars styrde vissas rela-
tioner till de invandrade arbetarna. Att det fanns främlingsfientliga attityder på 
de svenska arbetsplatserna var således inget som Metall sopade under mattan. 
Tvärtom framställs ”avogheten” nästan som ett normalt tillstånd, vilket bara 
konflikter med den verklige fienden, arbetsgivaren, kunde överbrygga. Berät-
telsen innehåller alltså både en specifik situation och en allmän vardag som es-
terna skulle kunna känna igen sig i. 

I Metallarbetaren publicerades också kortare texter på estniska som svenska 
arbetare uppmanades att klippa ut och visa sina estniska arbetskamrater. Myck-
et informativt uppges i en sådan att fackföreningen 

 
hjälper dig att få ordentligt betalt för ditt arbete och sörjer för att dina ar-
betsvillkor allmänt blir så bra som bara är möjligt. Som medlem i fackföre-
ningen får du dessutom rätt till bidrag under en strejk eller någon annan ar-

––––––––– 
777 Metallarbetaren, 1947:1, s 15. Artikeln är översatt från estniska till svenska av Pille-Mai Laas.  
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betskonflikt eller i händelse av arbetslöshet. Likaså har du rätt att i vissa fall 
få juridisk hjälp av fackföreningen.778 

 
På så sätt förmedlades tanken, att det inte bara var av kollektiv solidaritet som 
det fackliga medlemskapet var viktigt utan också väsentligt ur ett strikt egenin-
tresse. Tryggheten var en stor del av moroten. 

Vid sidan av dessa informationsinsatser tillsatte Metallavdelningen i Olof-
ström en särskild (svensk) uppbördsman för esterna på karossavdelningen, där 
särskilt många av dem anställts.779 Skyddskommittén, i vilken fackföreningen 
samverkade med arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor, lät därutöver översatta delar 
av företagets skyddsföreskrifter till estniska.780 Även om detta inte enbart var en 
facklig åtgärd, hade arbetarsidan del i beslutet. Det kan därför ses som ett första 
tecken på en invandrarspecifik facklig verksamhet som gick något utöver själva 
organiseringen. 

Efter två och ett halvt år av intensiv invandring avtog den estniska migra-
tionen till Olofström drastiskt under 1948 och 1949. Därmed försvann organi-
seringsproblematiken från den fackliga agendan. De migranter som kommit ti-
digare, och stannade kvar i Olofström, gick alltså så småningom med i avdel-
ningen och de fåtaliga nyanlända invandrarna förorsakade inte fackförenings-
funktionärerna några större bekymmer. Det måste emellertid samtidigt framhål-
las att när avdelningen inte längre brottades med några organiseringsproblem så 
diskuterades invandrarna inte alls på fackföreningsmötena. De tidigast anlända 
esterna hade antingen flyttat från Olofström eller inkluderats i avdelningens 
verksamhet. Det var bara när invandrarna ur ett fackligt perspektiv ansågs vara 
problem som de stod på agendan. Invandrarspecifik verksamhet låg än så länge 
i stort utanför den fackliga praktiken. Med Anders Neergaards och Diana Muli-
naris begrepp vill jag benämna detta som inkluderande underordning.781 

…och piskan 
Olofströmsavdelningens problem med att organisera alla företagets arbetare 
gällde inte bara invandrare, utan även några svenskar, både män och kvinnor, 
försökte hålla sig utanför organisationen. För Metall var detta ett nationellt 
problem med relativt grunda rötter i den misslyckade strejken 1945. Förbunds-
ordförande Oscar Westerlund räknade med att förbundet tappade ungefär 6 000 

––––––––– 
778 Metallarbetaren, 1947:6, s 2. Artikeln är översatt från estniska till svenska av Pille-Mai Laas. Se 

även 1947:5, s 8. 
779 Prot. fört vid styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 11 april 1946, § 3; den 9 maj 1946, 

§ 3. Metalls arkiv i Olofström, serie 02-98. 
780 Verksamhetsberättelse från säkerhetskommittén vid SSAB i Olofström 1947. Metalls arkiv, serie 

EIX, avd. 106. 
781 Neergaard, ”Fackföreningsrörelsen i ett rasifierat samhälle”, 2002, s 138ff; Mulinari & Neergaard, 

Den nya svenska arbetarklassen, 2004, t.ex. s 38, 113ff, 195. Jfr även kap. 2 i denna avhandling. 
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medlemmar i samband med Verkstadskonflikten, av vilka en del förvisso över-
gick till andra yrken.782 

Det kan dock ha funnits ett visst samband mellan de oorganiserade esterna i 
Olofström och lokalavdelningens svårigheter att organisera samtliga svenska 
arbetare. Björn Horgby påpekar nämligen i sin Norrköpingsstudie att ovilliga 
svenskar hänvisade till de oorganiserade esterna, när de själva ville slippa beta-
la medlemsavgiften till fackföreningen.783 Vid en tidpunkt då missnöjda svens-
ka medlemmar – med tanke på utfallet av 1945 års konflikt – begärde utträde, 
var det särskilt viktigt för fackföreningen i Olofström, som på andra ställen, att 
inlemma alla nyanlända arbetare i den fackliga organisationen för att inte tappa 
i styrka gentemot företagsledningen. 

––––––––– 

Genom en cirkulärskrivelse våren 1947 uppmanade Metalls förbundsstyrel-
se alla avdelnings- och klubbstyrelser att ”lägga upp en kampanj för värvning 
av nya medlemmar”. Lokalorganisationerna anmodades att efter eget huvud 
”vidtaga de åtgärder, som kunna anses lämpliga för att få bästa möjliga organi-
seringsförhållanden till stånd”. Om problemen var av särskilt svår natur upp-
manades avdelningarna och verkstadsklubbarna också att försöka få till stånd 
samarbeten med arbetsgivarna: 

 
Därest de oorganiserade skulle neka att ansluta sig till förbundet och dessa 
äro så många, att de utgöra grupper, som åstadkomma irritation bland de or-
ganiserade arbetarna, böra överläggningar upptagas med respektive arbets-
givare för att om möjligt få arbetsgivarparten att intaga en ur vår synpunkt 
positiv ställning, när det gäller denna fråga.784 

 
Förbundet försökte spela på ett sammanfallande intresse av starka, socialdemo-
kratiska, fackliga organisationer med kontroll över medlemmarna. När det gäll-
de den invandrade arbetskraften har jag ju ovan i kapitel 3 visat att Metall fak-
tiskt fick arbetsgivare att stödja organiseringsarbetet. På den rikspolitiska sce-
nen härjade 1947, när detta cirkulär författades, planhushållningsdebatten och 
stämningarna började från borgerlighetens sida piskas upp inför 1948 års val. 
Men parallellt med detta hårda samhällsklimat på den nationella nivån lyckades 
alltså fackföreningarna ändå nå lokala överenskommelser med arbetsgivare. Ci-
tatet åskådliggör hur Metall försökte bygga samförstånd med motparten i orga-
niseringsfrågan underifrån. 

Cirkuläret föranledde avdelning 72 i Arboga att motionera i ärendet inför 
den kommande Metallkongressen. ”Som det nu är”, påpekade Arbogaavdel-
ningen, ”tycks en stor del av medlemmarna ej förstå, hur de skola behandla 

782 Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 5–6 november 1945, § 8. Metalls arkiv, vol. AII:9. 
783 Horgby, Dom där, 1996, s 10f. 
784 Metalls cirkulär nr 13/1947, den 10 mars 1947. Metalls arkiv, vol. BIIIa:11. 
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oorganiserade”. Därför föreslogs att det till förbundets stadgar skulle läggas 
följande ordalydelser:   

 
Då oorganiserade arbetare senast tre veckor efter anmodan därom ej sökt in-
träde i förbundet, må medlem av förbundet betrakta denne som okollegial 
och ej taga någon som helst befattning med denne. Medlem, som ej beaktar 
detta, anses själv ha förbrutit sig mot förbundets stadgar.785 

 
Avdelningen i Arboga önskade således föra bojkottstrategin till stadgarna, och 
förordade att även organiserade arbetare som bröt bojkotten skulle utsättas för 
den. I förbundsledningens utlåtande till motionen uttryckets å ena sidan det till 
synes självklara i att ”många organiserade betrakta de oorganiserade som okol-
legiala”. Men å andra sidan kunde avdelningens förslag omöjligen läggas till 
stadgarna. För det första skulle förbundet då officiellt bryta mot organiserings-
friheten, och för det andra ansåg sig inte förbundet tillräckligt starkt: 
 

Bestämmelsen genomförd i praktiken förutsätter, att organisationen är så 
stark, att den på alla arbetsplatser kan genomdriva sin vilja gentemot en ar-
betsledning, då medlemmar avskedas eller trakasseras på grund av att de 
vägrat taga någon som helst befattning med oorganiserade. Ett dylikt förslag 
kan inte genomföras i praktiken. 

 
Det var förbundsledningens ståndpunkt att det organiserade kollektivet skulle 
bojkotta de oorganiserade. I det stränga klimatet efter Verkstadskonflikten 
1945 gällde det att med alla till buds stående medel bygga och upprätthålla en 
enhetlig fasad i mötet med arbetsgivarna och deras organisationer. Någon all-
mängiltig ”closed shop princip” kunde dock inte genomdrivas, det förstod de 
ansvariga på förbundsnivå. 

I samband med att de oorganiserade esterna diskuterades för första gången i 
Olofström, i början av september 1945, kom även ”de medlemmar som låtit 
stryka sig efter konflikten” på tal. För att få tillbaka dessa före detta medlem-
mar föreslog avdelningsstyrelsen ”att låta kungöra dessa medlemmars namn i 
pressen och genom anslag”.786  

På ett avdelningsmöte en månad senare beslutades i linje med styrelsens in-
tentioner att ett låsbart glasskåp innehållande en tavla skulle inköpas, och att 
det nya skåpet skulle sättas upp på Folkets Hus. På tavlan skulle alla oorganise-

––––––––– 
785 Detta och nästa blockcitat: Prot. fört vid möte med Metalls överstyrelse, den 2–3 juni 1947, motion 

nr 102. Metalls arkiv, vol. AII:9. 
786 Prot. fört vid styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 6 september 1945, § 7. Metalls ar-

kiv i Olofström, serie 02-98. 
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rade arbetares namn skrivas upp, personer som, enligt protokollet, var sig själva 
”till skam och andra till varnagel”.787 

I december 1945 tillgreps även prickning i pressen som straff- och sank-
tionsmedel av avdelningen i Olofström. I en annons med rubriken Tillkännagi-
vande, publicerad i Sydöstra Sveriges Dagblad, räknades nio oorganiserade 
svenska arbetares namn upp, fem män och fyra kvinnor. I artikeln uppmanades 
”fackligt organiserade kamrater att behandla dessa personer efter förtjänst”.788 

Som ytterligare exempel på påtryckningsmedel kan nämnas att styrelsen på 
ett medlemsmöte uppmanade alla organisationens medlemmar ”att på alla sätt 
undvika någon som helst gemenskap med de oorganiserade”.789 Oorganiserade 
arbetare – infödda såväl som utlandsfödda – som inte ville äga medlemskap i 
fackföreningen blev alltså utfrysta och offentligt utpekade. Prickning kombine-
rades med av ledningen utlyst bojkott. Organiseringsfriheten var blott en chi-
mär. Moroten kombinerades med piskan. 

I november 1951 utspelade sig en händelse på den mindre betsavdelningen 
på SSAB som tydligt illustrerar hur fackföreningens arsenal av organiserings-
strategier konkret fungerade och att även verkliga våldshandlingar kunde före-
komma. I det här fallet handlade det om oorganiserade invandrare. Händelsen 
är ovanligt väl belagd i källorna och kan analyseras både utifrån ett mycket ut-
förligt polisförhörsprotokoll och genom ett brev från Ejnar Larsson till för-
bundsstyrelsen. I brevet gav Larsson en utförlig beskrivning av stämningen på 
fabriken mellan organiserade arbetare och oorganiserade invandrare. Han redo-
gjorde också för sin syn på orsakerna till händelserna på betsavdelningen. 

Fredagen den 16 november 1951 ringde driftsingenjören vid SSAB till 
landsfiskalen och anmälde att en utländsk medborgare hade blivit misshandlad 
på sin arbetsplats under middagsrasten samma dag. Mannen var 51 år gammal, 
född i Pankowa i Ingermanland. Under lördagen började polisen utreda händel-
sen. Totalt förhördes tolv inblandade. På några punkter gick berättelserna isär, 
men genom förhörsprotokollet går det ändå att få en ganska klar bild över vad 
som inträffade denna fredag.790 

51-åringen,791 som på lördagsmorgonen förhördes med hjälp av en finsk 
tolk, berättade att han ungefär en vecka tidigare hade blivit uppsökt på sin ar-
betsplats av två svenskar och en est som ville tala med honom om fackföre-

––––––––– 
787 Prot. fört vid avdelningsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 14 oktober 1945, § 6. Metalls 

arkiv i Olofström, serie 02-99. 
788 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 17 december 1945. (Min kursivering.) I en notis den 24 oktober 

1945 meddelades på liknande vis att en namngiven arbetare från Svenska Väg- och Vattenbyggnads-
arbetareförbundets avd. 132 ”icke finner för gott att fullgöra sina skyldigheter till avdelningen”. Med-
lemmarna uppmanades därför att ”behandla honom därefter”. 

789 Prot. fört vid avdelningsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 13 januari 1946, § 8. Metalls 
arkiv i Olofström, serie 02-99. 

790 Detta och följande fem stycken: Rapport och förundersökningsprotokoll, den 2 januari 1952. Olof-
ströms polisdistrikts arkiv, vol. A:12. 

791 Med tanke på källmaterialets känsliga karaktär använder jag inga namn i följande redogörelse. 
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ningen. Mannen från Estland, som fungerade som tolk, skall vid detta tillfälle 
ha sagt ”att han skulle gå med i fackföreningen i annat fall skulle han återsän-
das till Ryssland”. I polisförhöret uppgav dock 51-åringen att han visst var 
medlem, men att han halkat ett par veckor efter med betalningen eftersom han 
inte visste vem som var uppbördsman på den avdelning som han nyligen hade 
blivit överförd till. 

En vecka senare hade han i alla fall fortfarande inte betalat. Ett trettiotal or-
ganiserade arbetare, flest svenskar men också minst en est, samlades under 
middagsrasten för att få honom och ett par andra oorganiserade invandrare att 
betala kontingenten. Betsavdelningen hade tre ingångar och de organiserade 
såg till att alla dörrar var täckta med vaktande medlemmar. Det skulle inte fin-
nas någon flyktväg. 51-åringen berättade att det till hans avdelning kom ”så 
många som kunde komma in genom dörren”. Han, tillsammans med en ryss 
och en annan arbetskamrat, ”sprang bort mot några dörrar, men blev fasttagna 
av några personer, som kom in där”. 51-åringen blev omringad, och enligt hans 
berättelse tog någon tag i hans axel samtidigt som en annan man gav honom ett 
knytnävslag i ansiktet. Han ramlade omkull på golvet och blev sparkad. 

Även ryssen skall ha blivit fasttagen av de inrusande männen. Den medver-
kande esten i gruppen hotade honom på ryska ”med att han skulle återsändas 
till Ryssland om han inte gick med i fackföreningen”. Samtidigt såg ryssen hur 
51-åringen ”reste sig från golvet och förstod att [han] blivit nerslagen”. I denna 
spända situation lovade han, genom den tolkande esten, att ”gå med i fackföre-
ningen”. Ryssen togs med till en annan avdelning, där han fick fylla i en inträ-
desblankett. 

Inte helt oväntat skilde sig de uppvaktande männens berättelser från ryssens 
och 51-åringens. Ingen ville erkänna att någon hade blivit misshandlad. Esten 
som tolkade under uppvaktningen hävdade till exempel att 51-åringen bara 
hade ramlat omkull när någon hade tagit tag i hans axel. En annan menade att 
han hade snubblat. Ytterligare en annan påstod att de endast hade samtalat 
”hyggligt och ordentligt”. 

Det råder hur som helst ingen tvekan om att aktionen var förberedd, redan 
en eller ett par dagar i förväg. Ett trettiotal personer hade samlats. De hade gjort 
upp en plan för vilka som skulle täcka vilken dörr och för vilka som skulle 
”uppvakta” de oorganiserade. De hade även tagit med sig en tolk eftersom in-
vandrarna det handlade om inte förstod svenska. En av de inblandade uppgav i 
polisförhöret att ”de brukar göra så när det är någon som icke vill gå med i 
fackföreningen”, vilket markerar det typiska i tillvägagångssättet. 

Att dylika aktioner mot invandrare inte var unikt för Olofström belyses av 
en diskussion i VF:s överstyrelse 1950. Den verkställande direktören Gösta 
Göransson berättade att 

 
arbetarna vid AB Svetsmekano, Göteborg, kört ut en arbetare av estländsk 
börd samt vid AB Bolinder Munktell, Eskilstuna, motat ut en rysk arbetare. 
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Vid AB P A Larssons Gjuteri & Aduceringsverk, Eskilstuna, hade gjutarna 
förorsakat att tre danska arbetare sagt upp sig.792 

 
Exemplen från Göteborg och Eskilstuna understryker alltså det normala i de 
organiserades behandling av arbetare som bröt mot kollektivets normer. Även 
om Göransson i det här fallet presenterade händelserna utifrån nationella kate-
gorier spelade sådana underordnad roll ur det fackliga perspektivet. För fackfö-
reningarna handlade det om att försöka bygga en sammanhållen klassfront. 

Två månader efter händelsen på betsavdelningen i Olofström nämndes den i 
ett brev från Metallavdelningens ordförande till förbundsstyrelsen: 

 
Vid nämnda företag finnes ett stort antal utländska arbetare anställda, med 
vilka vi haft en hel del besvär att organisera dem, men det har ju till sist 
lyckats efter det vi använt oss av olika metoder som påtryckningsmedel. Av 
den utlän[d]ska arbetskraften som kommit hit har det visat sig att de finska 
arbetarna varit de mest omedgörliga. För närvarande har vi två finnar […] 
båda har varit anställda här något mer än ett halvår, och som trots upprepade 
påstötningar och uppvaktningar envist vägrar att ingå i organisationen. Helt 
naturligt skapar deras ställningstagande både irritation och harm […] (En 
annan orsak som inte förbättrar stämningen är att en annan finsk arbetare 
som resterade 8 veckors kontingent, vägrade att betala, vilket hade till följd 
att ett par hundra av våra medl. uppvaktade denne finne, härvid råkade fin-
nen ramla omkull på golvet. Han anmälde till sin förman att han blivit 
misshandlad, företaget polisanmälde saken vilket hade som följd att polisen 
sedan i en hel månads tid hållit på att förhöra vissa av våra medlemmar för 
att eventuellt försöka få tag på någon som kunde utpekas som syndabock) 
[…] Det kan vara förståligt att medlemmarna blir förbannade och helst skul-
le vilja slänga ut packet. Nämnda personers uppehållstillstånd utgår den 19 
mars 1952 […] Med anledning av här relaterade hemställer vi till Förbunds-
styrelsen att via utlänningskommissionen medverka till att dessa två perso-
ners uppehållstillstånd blir indraget snarast möjligt.793 

 
Även om Larssons uppgift att ”ett par hundra” av fackföreningens medlemmar 
var med vid aktionen är överdriven råder det inget tvivel om att det var en kol-
lektiv handling. Fortfarande i slutet av januari 1952 verkar polisen inte ha kun-
nat reda ut vad som egentligen hände på betsavdelningen den där fredagen i 
november. Att agera många tillsammans var taktiskt: ingen ”syndabock” skulle 
gå att finna; medlemmarna agerade kollektivt och angav inte varandra i polis-
förhören. 

––––––––– 
792 Prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 22 november 1950, § 17. VF:s arkiv, vol. AI:29. 
793 Brev från avd. 106 i Olofström till Metalls förbundsstyrelse, den 23 januari 1952. Metalls arkiv, se-

rie EIX, avd. 106. (Mina kursiveringar.) 
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Larssons brev handlade emellertid framförallt om två andra oorganiserade 
invandrare. I det här fallet rörde det sig om finska arbetskraftsinvandrare, vilka 
fackföreningen vid tidpunkten överlag räknade som de mest svårorganiserade. 
Ordförande Larsson ville med skrivelsen, förutom att uppmärksamma förbun-
det på de problem som den lokala fackföreningen upplevde, även utröna om det 
fanns någon reell möjlighet att realisera det hot som ibland användes under or-
ganiseringsarbetet på golvet: hotet om utvisning. Detta var ju inte heller första 
gången en Metallavdelning ville få invandrare utvisade. I Kapitel 3 berörde jag 
konflikten hösten 1945 mellan avdelningen i Helsingborg och vissa av de där 
anställda arbetarna från Baltikum, en social och politisk konflikt som mycket 
verkar ha påmint om förhållandena i Olofström. Likaså Helsingborgsavdel-
ningen ställde frågan till förbundsstyrelsen om den kunde ”vidtaga åtgärder”, så 
att vissa utpekade personer ”utvisas ur landet”. Förbundsstyrelsen verkar vid 
det tillfället ha sympatiserat med den föreslagna åtgärden, och beslutade att till-
skriva LO:s representant i SUK, Ragnar Casparsson, för att ”fästa dennes upp-
märksamhet på vissa i skrivelsen namngivna personer”.794 

Varken i Helsingborgs- eller Olofströmsfallet handlade det dock, som i den 
av Björn Horgby studerade Norrköpingshändelsen, om att utvisa samtliga 
”främlingar”. I Helsingborg rörde det sig om vissa utpekade ”balter”, fackföre-
ningen i Olofström namngav i brevet två specifika finska invandrare och under 
aktionen på betsavdelningen var det ett par individer som antingen resterade 
med kontingenten eller var oorganiserade som utsattes för hoten. Kopplingen 
mellan utvisningshot och organisering är otvetydig. Det var en riktad, mycket 
selektiv praktik. Att Larsson ville få två oorganiserade män utvisade kan också 
tolkas som att han ville statuera exempel: organisera er, annars åker ni ut! 

Samtidigt var Larssons skrivelse motsägelsefull. Även om det var en riktad 
praktik som beskrevs innehåller språkbruket, i likhet med den ovan citerade kå-
seriartikeln från Sydöstra Sveriges Dagblad, tydliga gränsmarkeringar mellan 
”vi” och ”de andra”. I brevets första mening upplyste till exempel Larsson om 
att det fanns ett ”stort antal utländska arbetare anställda” vid SSAB, och att ”vi 
haft en hel del besvär att organisera dem”. Implicit medverkade han således till 
att konstruera ett kategoriellt motsatspar och definiera en social gräns mellan 
”vi” svenska fackföreningsmedlemmar och ”de andra”, det vill säga de invand-
rade arbetarna mer generellt. Därigenom blir det oklart hur inkluderande skri-
velsen ”våra medlemmar” egentligen skall tolkas. Syftade han bara på svenska 
medlemmar eller verkligen alla medlemmar? Detta återkommer jag till och jag 
kommer nedan att ge flera exempel på hur etnicitetens gränser gjordes relevan-
ta på liknande sätt. 

Förbundsstyrelsens svar till avdelningen skrevs med något mera modesta 
ord än Larssons tämligen upphetsade skrivelse. Likväl menade även förbundet 

––––––––– 
794 Prot. fört vid möte med Metalls förbundsstyrelse, den 6 september 1945, § 9. Metalls arkiv, 

vol. AIII:89. 
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att den finska arbetskraften var ett problem ur facklig synvinkel: ”främst såda-
na, som äro anställda vid järnbruken, emedan dessa oftast icke vilja organisera 
sig”. Avdelningens önskemål om utvisning kunde dock inte förbundet tillmö-
tesgå, eftersom ”de finska arbetarna icke uppföra sig på ett sådant sätt, att de 
bryta mot svensk lag”. Inte desto mindre hade förbundsstyrelsen varit i kontakt 
med SUK för att förhöra sig om möjligheterna.795 Vid den här tiden pågick ock-
så förhandlingarna om en fri nordisk arbetsmarknad.796 Att stänga ett par finska 
invandrare ute från den svenska arbetsmarknaden för att de inte ville anpassa 
sig till industriarbetarkulturens normvärld skulle knappast ha gynnat de svenska 
förhandlarnas position och trovärdighet. För avdelningen i Olofström var utvis-
ning som vapen en praktisk omöjlighet och för Metalls förbundsstyrelse en po-
litiskt närmast otänkbar linje. 

Korrespondensen mellan avdelningen och förbundet kring det här fallet vi-
sar, hur som helst, att förbundsstyrelsen var väl medveten om hur organise-
ringsarbetet på verkstadsgolvet konkret gick till. Några synpunkter på de hård-
hänta metoderna framfördes åtminstone inte genom denna brevväxling. Tvärt-
om visade förbundsstyrelsen förståelse för avdelningens upplevda problem och 
med sin tystnad godkände den implicit de bryska organiseringsmetoderna. Med 
1947 års ovan citerade cirkulärskrivelse gav förbundet rent av avdelningen sitt 
aktiva stöd. 

Förbundets skrivelse till fackföreningen i Olofström diskuterades sedan på 
ett styrelsemöte. Eftersom utvisning inte längre var ett alternativ skulle avdel-
ningens medlemmar istället uppmanas ”att göra vad de kan för att få dessa ut-
ländska arbetare organiserade”.797 Påtryckningarna på arbetsplatsen, i form av 
trakasserier och bojkott, fortsatte alltså och en dryg månad senare kunde ordfö-
rande Larsson meddela ”att de två finska arbetarna på avd. 10 som förut vägrat 
att ingå i avdelningen nu har sökt inträde i densamma”.798 Strategierna hade va-
rit framgångsrika. 

Exemplet från betsavdelningen visar således med all tydlighet att våld, eller 
i alla fall hot om våld, ingick i fackföreningens arsenal av strategier för att or-
ganisera motsträviga arbetskraftsmigranter. Denna sanktions- och strafform 
ryms knappast inom Mats Lindqvists fyra kategorier. Om information addera-
des som en femte strategi, skall verkliga våldshandlingar räknas som en sjätte 
art av medel som det organiserade arbetarkollektivet använde sig av för att få 
samtliga arbetare på en arbetsplats att följa alla inofficiella – men ändå allmänt 
vedertagna – normer. Att andra bryska metoder, såsom trakasserier och bojkott, 

––––––––– 
795 Brev från Metalls förbundsstyrelse till avd. 106 i Olofström, den 30 januari 1952. Metalls arkiv, se-

rie EIX, avd. 106. (Min kursivering.) 
796 Se Vägen till en fri nordisk arbetsmarknad, 1986, s 46ff. 
797 Prot. fört vid styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 9 februari 1952, § 6. Metalls arkiv i 

Olofström, serie 02-98. 
798 Prot. fört vid styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 28 mars 1952, § 2. Metalls arkiv i 

Olofström, serie 02-98. 
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användes flitigt för att uppnå dessa mål under den fackliga rörelsens genom-
brottsperiod är styrkt i tidigare studier. Men att de fortfarande var i aktivt bruk 
efter 1945 har mig veterligen inte tidigare lyfts fram i den svenska arbetarhisto-
riska forskningen. 

För att konkludera samtidsanalysen var alltså företagsledningens favorise-
ring av vissa arbetare, arbetstempot och den fackliga organiseringen områden 
varinom, för att åter citera Thomas Hylland Eriksen, etnicitet skapades och 
skillnader gjordes ”relevanta i en social växelverkan”.799 Hur vill då några av 
svenskarna och esterna själva i ett efterhandsperspektiv berätta om dessa möten 
på verkstadsgolvet under de här dramatiska åren? 

 

Svenskars berättelser om ester 
När svenskfödda arbetare i Olofström i efterhand berättar utifrån sina tidiga 
minnen av esterna på SSAB är det å ena sidan ganska positiva beskrivningar 
som målas upp. I generaliserande termer framställs esterna ofta stereotypt som 
mycket arbetsamma och energiska. ”Det var duktigt folk”, understryker Len-
nart Fristedt, och Hans Blomqvist påpekar att de ”ville faktiskt jobba och ligga 
i”.800 Blomqvist, som var anställd på SSAB under 1940-talets andra hälft, berät-
tar om en före detta estnisk banktjänsteman som också arbetade där men som 
kunde tyckas vara i det rundaste laget för grovarbete: 
 

Så han hade inte jobbat med något kroppsarbete, men blev satt till att bära 
plankor på sågverket […] de körde stockar och de sågade nästan hela som-
maren. Och denne gubbe gick och bar dessa tunga plankor […] Och han 
knegade på. Det var märkligt, man tycker att han skulle ha jämt jobb med att 
gå upp utan några plankor. Men det var tydligen inte bara fläsk! De kan vara 
starka sådana också, det är inget tal om den saken. Det var många sådana.801 

 
Berättelsen innehåller både komik, avståndstagande och beundran. Den fete 
småborgaren som degraderats till grovarbetare framstår som en löjlig figur där 
han gick och svettades med brädorna. Han var ingen riktig arbetare. Samtidigt 
lyser en stark aktning igenom. Han, med många andra, knegade och låg i och 
försökte verkligen finna sig i sina nya roller som arbetare. 

Å andra sidan kan flitigheten snabbt vändas till något negativt i de muntliga 
berättelserna. Blomqvist berättar vidare att det ”som nog retade svensken var 

––––––––– 
799 Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, 2007 [1993], s 53. 
800 Intervjuer med Lennart Fristedt, den 13 maj 2007; Hans Blomqvist, den 7 maj 2005. 
801 Intervju med Hans Blomqvist, den 7 maj 2005. Som jag skrev i kap. 4 ägde SSAB stora skogs- och 

markområden kring Olofström. Företaget drev också ett sågverk i anslutning till fabriken. 
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det att estländarna till och med var väl så arbetsamma som svenskarna”.802 
Konkret torde han mena att esterna anklagades för att de ”spräckte” ackorden 
eller arbetade mer övertid än vad de fackliga organisationerna ville godkänna.  

Att esterna genom ett för högt arbetstempo undergrävde de organiserade ar-
betarnas kamp om makten över arbetet är sålunda en viss förändring jämfört 
med den samtida problembild som fackföreningsfunktionärerna i Olofström 
sett framför sig. Då tryckte ju fackföreningens kassör, Helge Tomasson, främst 
på att esterna var ovana och långsamma hantlangare, och inte ”väl så ar-
betsamma”. Som jag har redogjort för tidigare i avhandlingen beskyllde även 
textilarbetarna i Norrköping esterna för att vara slöa hjälparbetare i samtiden. 
Men i det minnesmaterial som Björn Horgby har tagit del av berättas det tvärt-
om, och i likhet med Blomqvists berättelse, att esterna arbetade för mycket och 
för fort. En vävlagare, född 1921, berättar till exempel att esterna inte stannade 
maskinerna, de 

 
fortsatte att jobba fast det var rast och det blev kontroverser […] Då gick vi 
och stannade vävstolarna för dom och då kunde det bli bråkigt […] Dom 
trissade upp takten så oerhört. Tvärt emot vad facket kämpade för. Cheferna 
tyckte det var bra med balterna.803 

  
Enligt vävlagaren trissade ”balterna” upp arbetstakten, vilket ledde till konflik-
ter mellan ”vi” och ”de andra”. I efterhandsberättelsen markeras den etniska 
gränsen och i anslutning till arbetets relationer gjordes kategorierna på varsin 
sida om skiljelinjen relevanta. 

Vid en granskning av vilka positioner de flesta av esterna till en början hade 
i arbetsprocessen i Olofström framkommer det intressanta att de oftast inte ens 
hade arbetsuppgifter där det fanns några ackord att ”spräcka”. Som jag visade i 
kapitel 7 var flertalet antingen hantlangare till svenskar, eller arbetade de vid 
den stora karosslinjen där arbetstempot var underställt tempot på den mekanise-
rade banan. Det är mycket möjligt att arbetsledningen använde sig av invandrad 
arbetskraft för att kunna höja tempot på banan i dess helhet och att ledningen 
ansträngde sig för att upprätthålla en särskilt god relation till esterna (favorise-
ringen). Men det fanns likväl få möjligheter för den enskilde esten att, så att 
säga, förstöra några ackord. Vad som däremot är troligt är att det över tid har 
skapats en stereotypiserad berättelse om invandrararbetaren som underminerare 
av normerna kring arbetstempot. Det är i så fall en stereotyp som har förstärks 
efter hand under efterkrigsdecennierna med den allt mer omfattande arbets-
kraftsinvandringen i kombination med det uppdriva arbetstempot. Invandring 
och högre arbetstempo för samtliga arbetare har på så sätt kopplats samman. 
––––––––– 
802 Intervju med Hans Blomqvist, den 7 maj 2005. Se även intervju med Karl Granfors, den 24 oktober 

1970, där han utifrån företagsledningens perspektiv påpekar att ”estländare var det bästa man fått in”. 
Folklivsarkivet i Lund, M 20166. 

803 Citerad i Horgby, Dom där, 1996, s 121. (Mina kursiveringar.) 
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Det råder likväl ingen tvekan om att många av efterkrigstidens migrantarbetare 
från till exempel Finland och Jugoslavien hade en relativt kort planeringshori-
sont; de kom till Sverige med målsättningen att under kort tid tjäna mycket 
pengar för sedan flytta tillbaka igen.804 Likaså har jag ovan framhållit att Me-
talls avdelning 31 i Helsingborg klagade i samtiden över att estniska arbetare 
vid AB Plåtförädling förstörde ackordspriser. I viss mån har alltså kopplingen 
mellan invandrade arbetare, benägenheten att inte betala fackliga kontingenter 
och uppdrivet arbetstempo verklig grund. Men jag vill samtidigt hävda att hän-
delser inträffade efter de första mötena i Olofström mellan ester och svenskar 
har satt avtryck i de senares efterhandsberättelser. Invandraren som uppdrivare 
av arbetstempot är en stereotyp som har spridit sig över etniska gränser och 
mellan olika invandrargrupper, för att i efterhandberättelserna bli till en gene-
rell föreställning. 

Annars handlar många svenskars berättelser – på ett lika generaliserande 
sätt – om esternas brist på förståelse för det fackliga medlemskapets innebörd, 
kort sagt, om de svårorganiserade esterna. Lellky Hallström, som anställdes på 
SSAB 1948, nämner till exempel att ”invandrarna som kom hit var väldigt 
skeptiska, genast i alla fall, för de tyckte inte att de skulle behöva betala för att 
de jobbade”. Mer specifikt pekar han på att det gällde ”mest esterna”.805 En an-
nan man som fick sitt första arbete på företaget 1938 berättar också att esterna 
”hade ju för sig att de skulle inte gå med i facket”. Fackföreningen, berättar han 
vidare, ”såg de som någonting de flydde från”.806 Med andra ord menar båda 
två att esterna saknade kunskaper om normerna i arbetarkulturen.  

––––––––– 

Till stor del försöker mannen som började på SSAB 1938 förklara esternas 
agerande utifrån klasstillhörighet och politiska meningsskiljaktigheter. Han 
framhåller att det 

 
var väldigt många stora höga officerare som var och jobbade här på den ti-
den […] de hade väl varit engagerade i den tyska sidan också. Så de hade 
väl lite annan syn på de förhållandena än vad vi [hade].807 

 
Att esterna sägs ha varit ”höga officerare” är alltså ett uttryck för deras – i 
svenska arbetares ögon – annorlunda klasstillhörighet. I den stereotypa före-
ställningen var esten inte en arbetare. Det är också ett uttryck för en reproduce-
rad och kvardröjande berättelse om ”balten-som-nazist”. Underförstått i citatet 

804 Se t.ex. Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, Tiden har haft sin gång. Hem och tillhörighet bland sverige-
finnar i Mälardalen, 2006, s 67, 90, 92, 119; Svanberg, Minnen av migrationen, 2005, s 80ff, 95, 
108f, 126f. 

805 Intervju med Lellky Hallström, den 29 april 2007. 
806 Intervju med två svenska män, f. 1923 och ca. 1940, 1984 (odaterad). Folklivsarkivet i Lund, 

M 3648:18. 
807 Intervju med två svenska män, f. 1923 och ca. 1940, 1984 (odaterad). Folklivsarkivet i Lund, 

M 23648:18. (Mina kursiveringar.) 
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är att esterna inte hade arbetarklassbakgrunder och därför hade de inga kunska-
per om normerna i arbetarkulturen; ”de andra” förutsätts ha haft en annan syn 
på fackföreningens kollektiva betydelse än vad ”vi” svenska arbetare hade. 

Berättelser om nazimedlöpare från Baltikum som lyckades finna sig en fri-
stad i Sverige efter kriget har dock visst fog för sig.808 SSAB rekryterade ju inte 
bara estniska arbetare, utan också några personer av samma nationalitet för ar-
betsledande funktioner. Alfred Wendt, som anställdes för att bland annat rekry-
tera estnisk arbetskraft till företaget och för att försöka upprätthålla ett före-
tagsvänligt etniskt ledarskap bland esterna i Olofström, hade till exempel ett 
minst sagt grumligt förflutet i den estniska ”quislingförvaltningen” under den 
tyska ockupationen.809 Berättelser om ”balten-som-nazist” är alltså inte helt 
gripna ur luften. I den lokala offentligheten var det av esterna främst Wendt 
som syntes och hördes, och det är möjligt att hans förflutna påverkade olof-
strömarnas syn på esternas politiska sympatier generellt. Men ännu en gång vill 
jag understryka den estniska gruppens interna komplexitet. Bland esterna i Sve-
rige låg de politiska sympatierna spridda i ett brett spektrum från vänster till 
höger. Men detta var en tämligen osynlig heterogenitet för lokalbefolkningen i 
samtiden, och den får heller inget genomslag i svenskars efterhandsberättelser 
om ester. 

Den fackliga organiseringen upplevdes alltså som en särskilt viktig fråga 
både i samtiden och i ett efterhandsperspektiv. Plåtslagaren Hallström berättar 
om de förföljelser som drabbade de oorganiserade och det enorma grupptryck 
som riktades mot de utanförstående: 

 
Var det någon så ställde de sig runt den, alla kompisarna. Han kunde inte 
vara kvar om han inte ville vara med […] Man kunde driva dem utanför 
grindarna […] jag har sett när de gjorde det […] De slutade på egen begä-
ran, de kunde inte vara kvar där. De fick välja, hade de gått med hade de 
blivit accepterade.810 

 
I Hallströms berättelse om behandling av oorganiserade arbetare är den egna 
positioneringen något ambivalent. Det är klart att han inte framställer sig själv 
som utsatt, och att han därigenom påpekar att han själv tillhörde det organise-
rade kollektivet. Men han talar sig ändå ur den gemenskap som drev de oorga-
niserade utanför grindarna: det var ”de” eller ”man” som stod för den tuffare 
behandlingen av de oorganiserade, inte ”jag” eller ”vi”. Däremot antyder den 
sista meningen i citatet att Hallström trots allt identifierade sig med det organi-
serade kollektivet. ”De” oorganiserade fick välja. Hade ”de” bara gått med 

––––––––– 
808 Se t.ex. Helene Lööw, ”Swedish Policy Towards Suspected War Criminals, 1945–87”, 1989; Mats 

Deland, “Polisen och krigsförbrytarna”, 2007. 
809 Om Alfred Wendt, se kap. 5 i denna avhandling. 
810 Intervju med Lellky Hallström, den 29 april 2007. (Mina kursiveringar.) 
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hade ”de” blivit accepterade och upptagna i den arbetargemenskap som Hall-
ström såg sig som en del av. 

”De andra” likställs således i citatet med samtliga oorganiserade. Infödda 
såväl som utlandsfödda arbetare av båda könen som inte ville vara medlemmar 
i fackföreningen blev utfrysta, trakasserade och offentligt utpekade. Vad som 
beskrivs av Hallström är en arbetsplats som verkar ha haft karaktären av ”clo-
sed shop”. De organiserade gjorde arbetsdagarna olidliga för de oorganiserade, 
som i praktiken hade att välja på att antingen sluta eller betala medlemsavgif-
ten. 

Vad som i efterhandsperspektivet har kommit till är sammanfattningsvis be-
rättelsen om esten som arbetsam och energisk, en flykting som verkligen för-
sökte ligga i för att anpassa sig till ett nytt i liv i Sverige, men som kanske ock-
så arbetade för mycket och för fort. Däremot har den favorisering av esterna 
som ansågs problematisk i samtiden försvunnit i efterhandsberättelserna. Detta 
gör de senare berättelserna något annorlunda i jämförelse med den lokala arbe-
tarrörelsens samtidsanalys, fastän det fortfarande rör sig om tydligt homogeni-
serande berättelser. 

 

Esters motberättelser om svenskar 
Konfliktsituationer kring den fackliga organiseringen har etsat sig fast i många 
esters minnen. När nya arbetare anställdes på företaget i Olofström besökte 
Metallavdelningens representanter dem på arbetsplatsen för att skriva in dem i 
fackföreningen. Vid nyanställningar skulle detta ske redan första arbetsdagen, i 
alla fall enligt fackföreningsledningens vilja.811 Johan Metsäär var en av de es-
ter som, enlig egen utsago, under lång tid stod emot trycket och höll sig utanför 
organisationen: 
 

Och vi frågade direkt: ’Är det frivilligt?’ ’Ja, det är frivilligt.’ Men när jag 
sa att jag inte ville komma med. ’Fan, ta era saker och försvinn härifrån’, sa 
de […] ’imorgon kommer du inte hit’. Jag sa till många som skällde på mig: 
’Du har inte anställt mig och du säger inte heller vad jag ska göra’.812 

 
Även om detta är en mycket förenklad minnesbild med tanke på språkförbist-
ringen, pekar uttalandet på de konfliktfyllda situationer som kunde uppstå mel-
lan oorganiserade ester och fackföreningsfunktionärer i samband med inskriv-
ningen i avdelningen. För att återknyta till Alessandro Portelli är det åtminstone 
så här Metsäär i ett efterhandsperspektiv uppfattar fackföreningsrepresentanter-
nas handlande och sitt eget agerande under den tid han stod utanför organisa-
––––––––– 
811 Prot. fört vid möte med gruppstyrelserna inom Metalls avd. 106 i Olofström, den 15 november 

1947, § 2. Metalls arkiv i Olofström, serie 02-98. 
812 Intervju med Johan Metsäär, den 18 oktober 2003. (Mina kursiveringar.) 
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tionen.813 I berättelsen framhålls att det var flera ester (vi) som ifrågasatte frivil-
ligheten kring organiseringen, men att det egentliga motståndet var Metsäärs 
eget (jag); fackföreningsfunktionärerna (de) försökte skrämma honom och ho-
tade med att oorganiserade inte var välkomna på arbetsplatsen. Den subjektiva, 
situations- och kontextbundna grupptillhörigheten är således synliggjord i all 
sin tydlighet i Metsäärs berättelse. I relation till svenska arbetare och den fack-
liga organisationen såg sig Metsäär först och främst som est. Han räknade sig 
inte som en del av det svenska arbetarkollektivet. 

Esten Evald Viinamäes äldsta minne av fackföreningen i Olofström påmin-
ner mycket om Metsäärs: 

 
Vi ville inte ha något med facket att göra. Vi sa med detsamma att vi klarade 
oss själva, att facket på ett så tidigt stadium inte behövde blanda sig i oss. 
Till sist började de tvinga oss, [och sa] att vi inte skulle få arbeta där, [vi] 
som inte kom med i facket.814 

 
Dikotomin mellan oorganiserade ester och organiserade svenskar är lika tydlig 
i Viinamäes berättelse som i svenskars berättelser om ester. Den kan till och 
med påstås vara ännu skarpare i jämförelse med Hallströms berättelse om hur 
de organiserade behandlade de oorganiserade över huvud taget. Hos Viinamäe 
sätts ett tydligare likhetstecken mellan att vara oorganiserad, utsatt för press 
från fackföreningen och etnisk tillhörighet än i Hallströms redogörelse: det är 
ester mot svenskar. Att det uppenbarligen även var svenskar som råkade ut för 
samma tuffa behandling som esterna glöms bort i de estniska berättelserna som 
cirkulerar kring den egna etniska gruppens erfarenheter. 

Enligt esternas berättelser kunde hoten på arbetsplatsen i vissa fall vara 
mycket tydligt artikulerade. Avsynerskan Olga Kann berättar till exempel om 
två andra ester som inte ville betala kontingenten, och att det vid middagstid en 
dag kom fackföreningsrepresentanter som ”krävde” att de skulle betala. Likväl 
vägrade de, och valde så småningom att flytta från Olofström.815 Hur stor del 
fackföreningens påtryckningar hade för deras avflyttningsbeslut är ovisst, men 
det är inte osannolikt att de spelade in. I så fall fungerade fackföreningens ”clo-
sed shop princip” i det fallet. Avdelningsstyrelsen förespråkade offentlig ut-
pekning och utfrysning av de oorganiserade och i en tidningsartikel rekom-
menderades särskilda åtgärder. Utskällning och förtäckta hot passar lätt in i 
den bilden. 

Liksom vad den ovan diskuterade händelsen på betsavdelningen 1951 visar, 
berättar också Metsäär att hot om våld förekom: 

 

––––––––– 
813 Portelli, ”What makes oral history different”, 2006, s 36. Se även kap. 2 i denna avhandling. 
814 Intervju med Evald Viinamäe, den 28 maj 2005. (Mina kursiveringar.) 
815 Intervju med Olga Kann, den 3 november 2003. 
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Jag vet en [est som blev] antastad så att han var tvungen att springa bort 
[…] en grupp kom och hotade honom […] lovade att sparka ihjäl honom, slå 
ihjäl honom, eller ge honom en omgång i alla fall.816 

 
Även den estniske arbetaren Martin Narits erinrar sig på liknande sätt en 
landsman som inte ville bli medlem i fackföreningen: 
 

De pratade med honom, och under middagstimmarna samlades många fack-
föreningsgubbar runt honom. De pratade och pressade, men han betalade 
inte.817 

 
En uppenbar skillnad mellan svenskars och esters berättelser är således att rol-
lerna är ombytta; problemet förläggs så att säga till dikotomins andra sida. Det 
är inte de oorganiserade esterna som är problemet utan de tvingande fackföre-
ningsfunktionärerna. Tvång och hot är komponenter i vad jag vill hävda utgör 
estniska motberättelser till svenskars gängse berättelser om ester där den anti-
socialistiska hållningen och den bristande fackliga solidariteten är bärande ele-
ment. ”Det gick alltså inte att stå emot”, sammanfattar Metsäär sina första in-
tryck av fackföreningens organiseringsstrategier: ”Vi sa på estniska: ’frivilligt 
mot egen vilja’”,818 i en berättelse där han gör de egna erfarenheterna till den 
estniska gruppens i dess helhet. 

I detta sammanhang berättar även kontoristen Ellen Avasoo 
 

att fackföreningen var efter en kille som inte ville bli medlem. Han fattade 
inte varför det var nödvändigt. Så jag vet bara att flera stycken gick efter 
honom liksom, och tjatade och tjatade. Det kommer jag ihåg […] Han tänk-
te kanske att det var något kommunistiskt. Det ville man inte vara med i.819 

 
Liksom i Kanns, Narits och i en av Metsäärs berättelser är det inte Avasoo själv 
som var utsatt, men hon – i likhet med de andra tre – sympatiserar och allierar 
sig ändå med den drabbade och dennes motiv: ”man”, det vill säga ester över-
lag, ville inte vara med i något som påminde om eller kändes som den sovjetis-
ka kommunismen. Den näst sista meningen från intervjuutdraget är ett försök 
att förklara vissa esters motsträvighet. Vid sidan av att påvisa tvånget och hoten 
vill jag mena att denna strävan efter att förklara också är en central del i de est-
niska motberättelserna till svenskars berättelser som svårorganiserade ester. 
Fram skymtar ett socialt minne som radikalt skilde sig från de infödda olof-
strömarnas: det mer närliggande och påtagligare hotet från Sovjet. 

––––––––– 
816 Intervju med Johan Metsäär, den 18 oktober 2003. (Mina kursiveringar.) 
817 Intervju med Martin Narits, den 6 maj 2005. (Mina kursiveringar.) 
818 Intervju med Johan Metsäär, den 18 oktober 2003. 
819 Intervju med Ellen Avasoo, den 30 december 2003. (Mina kursiveringar.) 
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I samtliga berättelser är det män som är huvudpersoner. Precis som i citatet 
från Avasoo ovan är det alltid män som motsatte sig medlemskap i fackföre-
ningen och det är män som utsattes för ”fackföreningsgubbarnas” tuffa organi-
seringsstrategier. Även i Hallströms ovan återgivna berättelse om hur de orga-
niserade kunde behandla de oorganiserade över huvud taget är det enbart män 
som åsyftas. Förvisso var SSAB åren efter andra världskriget en synnerligen 
manligt dominerad arbetsplats, men några kvinnor var det ändå som arbetade 
där och ett par av dem var oorganiserade. Huruvida det faktum att berättelserna 
bara handlar om män, även när det är kvinnor som berättar, beror på att män 
och kvinnor faktiskt behandlades olika eller om det är ett utslag av den ingrod-
da föreställningen om industriarbetet som en manlig domän är svårt att svara 
på. Att fackföreningen i Olofström i december 1945 annonserade namnen på 
nio oorganiserade arbetare i Sydöstra Sveriges Dagblad, varav fyra var (svens-
ka) kvinnor, skulle kunna tyda på att avdelningen valde en mindre fysisk form 
av organiseringsstrategi när det gällde kvinnor. Men samtidigt uppmanades 
ändå i annonsen ”fackligt organiserade kamrater att behandla dessa personer ef-
ter förtjänst”,820 vilket var en direkt uppmaning att även behandla de oorganise-
rade kvinnorna tämligen bryskt. Björn Horgby visar ju likaså på skarpa konflik-
ter i Norrköping mellan Textilettan och oorganiserade textilarbetare av båda 
könen från Estland.821 Jag lutar därför mot att i alla fall tolka Hallströms berät-
telse, men kanske även de estniska kvinnornas berättelser, som utslag av nor-
men om den manliga industriarbetaren. Att det var en ”han” som inte kunde 
vara kvar på arbetsplatsen om ”han” inte gick med i fackföreningen blir utifrån 
en sådan seg tankestruktur en självklarhet i berättelserna, fastän även kvinnor i 
realiteten utsattes för avdelningens tuffare strategier. Konflikterna har konstru-
erats som manliga i berättelserna om de första mötena mellan svenska och est-
niska arbetare. 

De samtida anklagelserna om ”balten-som-nazist” har också satt djupa spår 
i esternas minnen. En estnisk kvinna berättar att ”i början så tänkte de att vi var 
alla nazister”. De svenska arbetskamraternas tankegång var enligt henne att de 
”som flydde från ryssarna, de är alla Hitlers kamrater”. Vidare berättar hon att 
många ester vid arbetsdagens början möttes av målade hakkors på sina arbets-
platser.822 När jag under intervjun med Metsäär först frågade hur han mindes sin 
första kontakt med fackföreningen i Olofström blev hans röst genast mycket 
upprörd. Med eftertryck svarade han: 

––––––––– 
820 Sydöstra Sveriges Dagblad, den 17 december 1945. 
821 Horgby, Dom där, 1996. 
822 Intervju med ett estniskt par, f. 1906 och 1910, 1984 (odaterad). Folklivsarkivet i Lund, 

M 23648:17. Se även Merendi, ”De estniska flyktingarnas anpassningsproblem i Sverige”, 1952, 
s 95, som påpekar att det inte hörde till ovanligheterna i Borås heller att ”mången estnisk arbetare vid 
ankomsten till sitt arbete om morgnarna på sin arbetsmaskin fann det med krita skrivna ordet ’na-
zist’”. Ett ytterligare liknande exempel från skoindustrin i Kumla med målade hakkors på esternas 
arbetsbänkar lyfts fram av Raag & Raag, Över stormande hav, 1992, s 55. 
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Fackföreningen. Då måste jag först säga det, att när vi kom hit, då blev vi 
beskyllda för allting. Att vi var med i tyska armén […] Att vi gick med fri-
villigt, men [så var det inte utan] tyskarna tvingade oss att gå med […] Vi 
förklarade inte krig till någon, utan det var först ryssarna som kom, och sen 
kom tyskarna och fick slå bort ryssarna. Och då kom vi i kläm, det var bara 
att lyda.823 

 
I Metsäärs berättelse blandas de egna erfarenheterna med vad som hänt andra 
landsmän. Tack vare sin ringa ålder klarade han sig själv undan mobiliseringen, 
men i berättelsen gör han ändå den kollektiva estniska erfarenheten till sin egen 
(vi). I den estniska motberättelsen till föreställningen om ”balten-som-nazist” 
framhålls de svenska arbetskamraternas oförståelse, att de inte förstod att ester-
na (vi) i många fall var tvångsmobiliserade till de tyska arméerna. Liksom Ava-
soo förklarar mångas ovilja att betala kontingenten med aversionen mot kom-
munismen vill Metsäär i citatet undfly nazistanklagelserna med geopolitiska 
argument. Att förklara blir här på samma sätt som hos Avasoo en del av motbe-
rättelsen. 

 

Olika erfarenheter och sociala minnen 
– olika berättelser 
Esterna kom till Olofström för att försöka bygga upp ett nytt liv i det nya lan-
det, fastän det nog i många fall var med en förhoppning om att en dag kunna 
återvända till ett fritt Estland. Utifrån det perspektivet är det enkelt att förstå 
varför många av esterna säkert upplevde fackföreningsavgiften och andra fack-
liga strävanden, som att kontrollera arbetsprocessen och hålla nere antalet över-
tidstimmar, som onödiga utgifter och svårförståeliga hinder. För många var in-
dustriarbetarkulturens normvärld också något nytt; de hade erfarenheter med 
sig vid flykten som på många sätt skilde sig från de svenska arbetarnas. Martin 
Narits, som hade varit jordbruksarbetare i hemlandet och som alltså tillhörde 
den minoritet som faktiskt hade arbetarklassbakgrund, hade exempelvis ändå 
en föreställning om att i Estland ”hade vi inte några sådana fackföreningar, jag 
visse inte någonting om dem”.824 Ester med bakgrund i jordbruket saknade tidi-
gare erfarenheter av industriarbetarkultur, och därmed vana vid de normer som 
omgärdade industriarbetet. Den stora del av den estniska gruppen som inte 
hade tillhört arbetarklassen i Estland över huvud taget saknade insikter i arbe-
––––––––– 
823 Intervju med Johan Metsäär, den 18 oktober 2003. (Mina kursiveringar.) 
824 Intervju med Martin Narits, den 6 maj 2005. Organiseringsgraden i Estland före andra världskriget 

var relativt låg. 1939 var bara 16 000 av Estlands 60 000 industriarbetare fackligt organiserade. Se 
brev från Johannes Mihkelson till Phillip Murray (Congress of Industrial Organisations), den 13 feb-
ruari 1947. Johannes Mihkelsons personarkiv, vol. 20. 
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tarkulturen helt och hållet. Att esterna inte ville ”betala för att de jobbade” skall 
dels tolkas utifrån flertalets bakgrunder utanför den estniska arbetarklassen, 
dels utifrån fackföreningsrörelsens svagare ställning i Estland under mellan-
krigstiden i anslutning till den politiska situationen i landet med ett reaktionärt 
styre. Utan erfarenheter av kontakter med fackföreningar i hemlandet måste 
den ”frivilliga” fackföreningsavgiften ha tett sig främmande. Därtill kom de 
skilda erfarenheterna från andra världskriget och det sociala minnet om den 
sovjetiska fienden. 

Att svenska arbetare trakasserade ester genom att rita hakkors vid de nyan-
ländas arbetsplatser understryker motsättningarnas politiska dimension. Två 
aspekter förstärkte varandra. Upplevelser av förtryck under andra världskrigets 
inledande skede hade gjort många ester till rabiata antikommunister, vilket lätt 
spillde över till en allmän antisocialism. När sedan socialistiskt övertygade 
svenska arbetskamrater, som i många esters ögon säkerligen inte var något an-
nat än kommunister utan förståelse för deras bakgrunder, anklagade dem för att 
vara nazister, förstärktes esternas aversion mot fackföreningen. De etniska 
gränserna skapades ömsesidigt. 

Ett konkret exempel på hur den sovjetiska ockupationen av de baltiska län-
derna kom att påverka esternas agerande i Olofström ges av Albert Fatejev. På 
företaget arbetade han för tillfället på en punktsvetsavdelning, där även en av 
de lokala fackföreningsaktivisterna var anställd: 

 
När det skulle bli förstamajdemonstrationer sa han till mig att nu kommer 
du väl dit. ’Nej, det gör jag visst inte’, [svarade jag]. Jag hade blivit ut-
kommenderad i Estland av kommunisterna, där var man tvungen att gå. 

 
För svenska arbetare var förstamajdemonstrationer solidaritets- och styrkeupp-
visningar. De var centrala uttryck för arbetarkulturen. Genom tidigare kollekti-
va erfarenheter (man) förknippade Fatejev däremot förstamajdemonstrationer 
med kommunistiskt tvång. Det gjorde han trots att han tillhörde den minoritet 
av esterna i Olofström som både indirekt och direkt hade arbetarklassbakgrund, 
och trots att han så småningom engagerade sig själv lokalpolitiskt i invand-
ringslandet inom SAP.825 Fatejevs egna erfarenheter blandas med andras i berät-
telsen, i en särskild förståelse av det förflutna som delas av många ester. Citatet 
är också ännu ett exempel på den vilja att förklara som finns inlemmad i ester-
nas motberättelser till svenskars berättelser om svårorganiserade ester. 

I Fatejevs berättelse framhålls å andra sidan att det i synnerhet var de ”äld-
re” esterna som var ”negativt inställda när det gällde att gå med i fackförening-
en”.826 De ester som jag har intervjuat är, med något undantag, födda på 1920-
talet, vilket betyder att de endast var i tjugoårsåldern vid flykten 1944. Analy-

––––––––– 
825 Intervju med Albert Fatejev, den 5 november 2003. (Mina kursiveringar.) 
826 Intervju med Albert Fatejev, den 12 augusti 2005. 
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sen i kapitel 5 visade emellertid att medelåldern bland esterna som kom till 
Olofström var mycket högre: Upp emot 20 procent av dem som bosatte sig i or-
ten mellan 1945 och 1947 var vid inflyttningstillfället äldre än 45 år, vilket be-
tyder att de var födda på 1890-talet eller tidigare. Därutöver skall läggas en stor 
grupp som var född under decenniet direkt efter sekelskiftet 1900. 

 Generellt torde de äldre ha utvecklat ett annat politiskt medvetande när sov-
jettrupperna 1940 besatte de baltiska länderna än tjugotalisterna som då enbart 
var tonåringar eller möjligtvis strax över 20 år gamla. Detta berodde bland an-
nat på att de allra äldsta hade egna erfarenheter av det så kallade Estländska fri-
hetskriget mot Röda armén i samband med första världskrigets slut och av det 
ständigt närvarande hotet från den mäktiga sovjetiska grannen i öst under mel-
lankrigstiden. Anton Tammert, som rekryterades av Alfred Wendt och anställ-
des på SSAB:s ritkontor 1946, hade till exempel som tonåring deltagit i kriget 
mot Röda armén i första världskrigets svallvågor.827 Denna viktiga del av Est-
lands historia hade de yngre esterna inga egna erfarenheter av. Upplevelser av 
kriget mot bolsjevikerna torde däremot ha grundlagt den äldre generationens 
aversion mot Sovjet och kommunism, vilken sedan stärktes än mer under andra 
världskrigets vedermödor.  

Samtidigt delade säkert även stora delar av den yngre generationen det soci-
ala minne vari Sovjet var Estlands största fiende. Dessutom var det ju Röda 
arméns invasion 1944 som var den direkt utlösande faktorn bakom den stora 
flykten den hösten. Det sovjetiska hotet och det kommunistiska tvånget var 
(och är) centrala och vedertagna sociala minnen bland esterna. Berättelser om 
hot och tvång utgör i vissa situationer viktiga beståndsdelar för esternas former-
ing och sammanhållning som etnisk grupp i invandringssamhället, fastän andra, 
skilda och klassrelaterade erfarenheter verkar splittrande i andra sammanhang. 
För de ester som inte hade haft ett uttalat vänsterinriktat politiskt engagemang i 
hemlandet kunde ett medlemskap i en socialistisk fackförening i Sverige säkert 
te sig tämligen motbjudande efter dessa erfarenheter och traderade minnen. 

Den till synes vaga linjen mellan fackföreningens socialdemokrater och den 
kommunistiska minoriteten torde för de nyanlända esterna, utan relevanta 
språkkunskaper, ha varit svår att komma underfund med. För ester som började 
ta till sig av svenska medier kan de politiska skillnaderna mellan socialdemo-
krater och kommunister ha suddats ut än mer genom de borgerliga tidningarnas 
massiva propaganda mot SAP:s förmenta socialiseringar i den hätska planhus-
hållningsdebatten som rasade för fullt samtidigt som SSAB:s rekryteringar 
bland 1944 års flyktingar kulminerade. Den liberala Stockholm-Tidningen hade 
ju också en särskild estnisk sida. När fienden i den borgerliga propagandan var 
den samma som esterna själva hade flytt ifrån låg det nog nära till hands att ta 
till sig av de skrivningar där socialdemokrater och kommunister ansågs vara två 

––––––––– 
827 ”Jokes levnadshistoria i korthet”, stencil författad av Öreberg, 2003. 
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sidor av samma mynt. Den borgerliga propagandan gick väl ihop med esternas 
sociala minne om hotet från Sovjet. 

Som jag har visat i kapitlet om den politiska ekonomin i Olofström försökte 
den lokala arbetarrörelseledningen emellertid upprätthålla mycket annorlunda 
sociala minnen hos den inhemska arbetarbefolkningen, med berättelser om tuf-
fa konflikter med arbetsgivaren framställda i ett heroiskt skimmer. Medan es-
ternas motberättelser ofta cirkulerade kring det etniskt gemensamma, betonade 
fackföreningen klassolidariteten. Sammanhållningen inom den lokala arbetar-
klassen och den bryska behandlingen av de (få) som bröt mot de vedertagna 
normerna var viktiga beståndsdelar i de sociala minnen som fackföreningens 
ledning försökte upprätthålla. 

Många olofströmare hade även personliga erfarenheter som skilde sig från 
esternas. Den långa och upprivande Verkstadskonflikten 1945 fanns färsk i 
minnet hos de flesta svenska arbetare, liksom hos direktörerna, när de första es-
terna anlände till orten. Likaså mindes med största sannolikhet de flesta arbe-
tarna sittstrejken 1938, och händelserna kring denna. Flera av de äldre arbetar-
na torde även ha varit med under den utdragna Olofströmskonflikten 1915–
1916. Kort sagt, förhållandet mellan fackföreningen och ledningen vid SSAB 
hade under hela första halvan av 1900-talet varit konfliktfylld, och var fortfa-
rande laddad med tanke på de motsättningar som var för handen kring arbets-
tempot i karossproduktionen. Därför var det av största vikt för arbetarorganisa-
tionen att uppvisa en sammanhållen fasad i mötet med företagets representan-
ter. Oorganiserade arbetare var en spricka i muren som inte under några om-
ständigheter kunde accepteras. Organiseringsstrategierna var hårda mot såväl 
infödda som invandrade arbetare som inte ville gå med i fackföreningen. 

Både direkta upplevelser av manifesta konflikter och berättelser om sådana 
kan således sägas ha stärkt olofströmsarbetarnas kollektiva dispositioner (inre 
enighet och motsatsförhållande till arbetsgivaren), vilket i sin tur ibland ledde 
till ytterligare kollektiv handling. De invandrare från Estland som inte hade ar-
betarklassbakgrund hade andra livserfarenheter och sociala minnen med sig vid 
flykten i jämförelse med de svenska arbetare som de mötte. I Olofström tillde-
lades flertalet ester industriarbetarklassposition, men de hade ofta andra klass-
bakgrunder. De hade därför inte upplevt klasskampen, eller inkluderats i socia-
la minnen kring kampen på samma sätt som det äldre, svenska arbetarkollekti-
vet i orten hade gjort, och de hade därmed inte utvecklat samma preferenser, 
värderingar och omvärldsperception som det. Detta påverkade i sin tur vissa es-
ters val att inte ansluta sig fackligt, och därför passade inte esterna in i de socia-
la minnen som betonade enigheten inom arbetarklassen och solidariteten med 
fackföreningen. Stereotypt klassades esterna som svårorganiserade. 

Det skall dock understrykas att det i realiteten bara var ungefär halva den 
estniska gruppen som fackföreningen verkligen hade problem med att organise-
ra. Den andra halvan gick solidariskt med i organisationen snart efter ankoms-
ten till Olofström. Individuella identiteter och kollektiva medvetande uppbygg-
da kring klasstillhörighet skar tvärs igenom den etniska gruppen och skapade 
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konflikter och grupperingar mellan esterna. Men både i den samtida problem-
bilden och i de svenska efterhandsberättelserna om esterna glöms detta faktum 
ofta bort. 

 

Sammanfattande diskussion 
Möten mellan lokalbefolkningar och migranter kan vara tämligen konfliktfyll-
da, både på grund av osäkerhet inför det okända, främlingsfientlighet och upp-
levda arbetsmarknadshot. Relationen mellan svenska och estniska arbetare i 
Sverige efter andra världskriget är ett exempel, vilket visats såväl i tidigare 
forskning som i det här kapitlet. Det är uppenbart att den estniska inflyttningen 
till Olofström gjorde den redan spända relationen mellan Metallavdelningen 
och SSAB än mer ansträngd. I samtiden menade de svenska arbetarna, Me-
tallavdelningens ledning och arbetarrörelsenära journalister att företagsledning-
en favoriserade invandrarna på olika sätt, att esterna inte arbetade i ”rätt” tem-
po, att de var nazianstrukna, att de var svårorganiserade och att SSAB:s ledning 
medvetet försvårade organiseringsarbetet. Etniska skiljelinjer – som företaget 
aktivt förstärkte – försvårade sammanhållningen inom arbetarklassen, vilket i 
sin tur påverkade relationen mellan arbete och kapital i Olofström. 

Det är alltså tydligt att en etnisk dikotomi konstruerades. ”Vi”, de organise-
rade svenska arbetarna och deras familjer ställdes i såväl interna fackliga dis-
kussioner som den lokala offentligheten i relation till esterna, som samlat blev 
”de andra”. Esterna som en enhetlig, förment homogen grupp sades till en bör-
jan vara omöjlig att inkludera i fackföreningens verksamhet. Den etniska kate-
gorin est kopplades ideligen samman och förknippades stereotypt med att vara 
oorganiserad. Ester som etnisk grupp, och från och med de första åren av 1950-
talet även finska arbetskraftsinvandrare, var i fackföreningens ögon stora pro-
blem som den på olika sätt var tvungen att handskas med. Att en betydande an-
del av esterna, och förmodligen även de finska arbetskraftsinvandrarna, organi-
serade sig, till synes utan motstånd, noterades inte på samma sätt. Senast 1951 
fanns det till och med någon est som själv var aktiv i organiseringsarbetet. 
Oorganiserade svenska arbetare, av båda könen, pekades samtidigt ut individu-
ellt med namn. Att vara organiserad sågs som det normala när det gällde svens-
kar uppväxta i den lokala arbetarkulturen, bara enskilda bröt mot normerna. Es-
terna betraktades däremot kollektivt som en problematisk och svårorganiserad 
grupp. Den fackliga utgångspunkten var lika behandling, men för att nå dit 
krävdes ibland särbehandling i anslutning till inkluderingen. 

Avdelningens arbete gentemot den invandrade delen av SSAB:s arbets-
kraftsstyrka bestod näst intill enbart i att försöka få samtliga organiserade, oav-
sett bakgrund. Både moroten och piskan användes. Esterna informerades om 
den fackliga verksamheten och medlemskapets fördelar genom flygblad, tid-
ningsartiklar och föreläsningar på deras hemspråk. Men när detta i alla fall inte 
hjälpte togs bryskare metoder till hjälp, vilka mycket liknande dem som fackfö-
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reningsaktivister använt sedan lång till tillbaka och som de fortfarande använde 
i sina relationer även med svenska arbetare som inte ville organisera sig. 

De straff- och sanktionsmedel som traditionellt hade använts av fackföre-
ningar fungerade emellertid inte alltid i möten med invandrare. Straff- och 
sanktionsmedlen behövde modifieras. Detta berodde inte bara på språkförbist-
ringen, utan hade i det här fallet också sin grund i att det var många från samma 
etniska grupp som bröt mot kollektivets normer samtidigt. Det var därför verk-
ningslöst att försöka frysa dem ute eller att brännmärka deras namn. De hade ju 
alltid andra estniska kamrater som de kunde umgås med. Den stora majoriteten 
svenskar visste nog inte heller namnen på fler ester än på dem som arbetade i 
deras omedelbara närhet, samtidigt som de nyinflyttade esterna troligtvis inte 
besökte Folkets Hus särskilt ofta eller hade tillräckliga språkkunskaper för att 
läsa en socialdemokratisk morgontidning. Att då spika upp namnen på oorgani-
serade invandrare i denna lokal eller att publicera deras namn i Sydöstra Sveri-
ges Dagblad skulle ha varit skäligen meningslöst. Det är inte heller troligt att 
den borgerliga delen av den estniska gruppen över huvud taget hade något in-
tresse av att bli en del av arbetargemenskapen. Deras självupplevda, ”subjekti-
va” klasspositioner hämtade fortfarande näring från tiden i Estland före flykten. 
I den etniska gemenskapen i invandrarföreningen, teatersällskapet, sångkören 
och så vidare var det ännu de gamla klasspositionerna som gällde. Utifrån fack-
föreningens perspektiv var det därför nödvändigt att ta till andra, skarpare me-
del. Oorganiserade ester hotades med utestängning från arbetsplatsen, med våld 
eller med att bli deporterade till Sovjet. I minst ett fall övergick också hoten till 
en verklig våldshandling. 

Kan då hoten och utvisningskraven sägas ha sin grund i en främlingsfientlig 
mentalitet i den svenska arbetarkulturen, vilket Björn Horgby hävdar? Flera av 
Ejnar Larssons formuleringar i korrespondensen med Metalls förbundsstyrelse 
antyder onekligen ett förhållningssätt som skulle kunna betraktas som främ-
lingsfientligt. Särskilt passagen där Larsson framhäver att medlemmarna ”helst 
skulle vilja slänga ut packet” leder i den riktningen. Men till att börja med mås-
te frågan ställas vem eller vilka ”packet” egentligen var? Även om språkbruket 
är tvetydigt och invandrare i allmänhet framställs som ett fackligt problem pe-
kar det mesta ändå mot att ”packet” var de oorganiserade och inga andra. I lik-
het med utvisningskravet var i så fall det bryska språkbruket en riktad praktik 
där fackföreningens ledning försökte särskilja oorganiserade från organiserade. 

Å andra sidan såg till och med en skribent i Metallarbetaren en viss främ-
lingsfientlighet i det svenska arbetarkollektivet som ett normalt tillstånd. Oor-
ganiserade svenska arbetare trakasserades, prickades och bojkottades, men jag 
har inte funnit några tecken på att arbetarkollektivet tog till våldshandlingar 
gentemot dessa, vilket det uppenbarligen kunde tänka sig att göra när det hand-
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lade om invandrare.828 Att svenska arbetare var beredda att gå ett steg längre 
och använda bryskare metoder mot invandrade arbetare än mot infödda skulle 
kunna tyda på att de betraktades annorlunda; det var mer okej att slå en invand-
rare än en svensk. Inte desto mindre vill jag hävda att hoten och våldet måste 
tolkas mot bakgrund av att de traditionella strategierna inte längre fungerade. 
Våldet var en handling av desperation i en tid när arbetet var under omvandling 
och makten över arbetet gled arbetarsidan ur händerna. 

Det är slutligen nödvändigt att fråga sig hur främlingsfientligheten bland ar-
betarna förhöll sig till främlingsfientligheten i det svenska samhället i övrigt. 
Mikael Byström och Karin Kvist Geverts ifrågasätter på ett fruktbart sätt andra 
världskriget som ett tydligt brott när det gäller svenskars attityder till invandare 
och ställer frågan om mellankrigstidens (klassöverskridande) rastänkande och 
utpräglade främlingsfientlighet verkligen avklingade helt som ett resultat av 
kriget. Förändringen gällde inte alla och kom inte omedelbart, påpekar By-
ström. I inledningskapitlet till den här avhandlingen citerade jag tidskriftsartik-
lar publicerade efter kriget, där det fortfarande talades om den sunda svenska 
folkstammen och riskerna för att den svenska rasen skulle degenereras genom 
invandring. Jag har också presenterat ett liknande citat från VF:s direktör Ge-
org Styrman, som i en invandringsdebatt hösten 1946 deklarerade att eventuella 
arbetskraftsinvandrare skulle rekryteras från ”ett folkmaterial, som skulle kun-
na smälta ihop med svenska folket”. Så visst fanns det föreställningar om rasers 
olika karaktärer kvar i det svenska samhället. Men detta var ingen specifik 
främlingsfientlighet som bara förekom bland arbetare. I det av Horgby analyse-
rade fallet är det dessutom berättigat att diskutera orsak och verkan. Var de 
svenska arbetarna starkt främlingsfientliga när de först mötte de estniska flyk-
tingarna i Norrköping, eller förstärktes sådana mentaliteter i mötena när ester 
”bröt” mot arbetarkulturens normer? De politiska och sociala konflikter som 
utspelade sig i Norrköping låg säkert till grund för att en generell främlingsfi-
entlighet förstärktes bland en del svenska arbetare. 

För att förstå de etniska gränsdragningarna och de reella konflikterna mellan 
organiserade svenskar och oorganiserade ester måste således ett djupare histo-
riskt perspektiv anläggas. Mellankrigstidens främlingsfientlighet försvann inte 
på grund av kriget. 1920- och 1930-talens arbetsmarknadsprotektionism över-
gavs inte heller lättvindigt. Ingen kunde ju veta hur länge den stora efterfrågan 
på arbetskraft skulle bestå. Dessutom traderades nedlåtande berättelser inom 
den svenska arbetarklassen om arbetsgivares tidigare rekryteringar av utländsk 
arbetskraft. Det existerade ett socialt minne kring rekryteringen av östeuropeis-
ka arbetare före första världskriget som ett arbetsgivarinstrument för att under-
minera de fackliga organisationerna och hålla nere lönerna. Sådana berättelser 

––––––––– 
828 Jag har excerperat ”Rapporter och förundersökningsprotokoll” från Olofströms polisdistrikt 1945–

1954 utan att finna några svenskar som anmält att de blivit misshandlade på arbetsplatsen. 
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påverkade säkert de svenska arbetarnas inställning till invandrade arbetare över 
huvud taget.  

Även de lokala relationerna i Olofström och avdelningens oresonliga in-
ställning till oorganiserad arbetskraft – både invandrad och infödd – måste ana-
lyseras utifrån ett historiskt perspektiv. ”Objektiva” klasspositioner kan i sig 
inte ensamma förklara individers ageranden. Faktiska händelser i människors 
liv, som förvisso är avhängiga dessa positioner, är lika avgörande när preferen-
ser, värderingar och omvärldsperception utvecklas, liksom de klassrelaterade 
berättelser som ingår i de sociala minnena. Det är huvudsakligen i och kring det 
konkreta arbetet och inom familjerna som de kollektiva, kognitiva dispositio-
ner, som Ira Katznelson skriver om, utvecklas och formas. Vid sidan av upp-
växtförhållanden och levnadssituation torde upplevelser av klasskamp vara av 
särskild betydelse för dessas utveckling, även latent men framförallt manifest, 
eftersom det är då den grundläggande motsättningen mellan arbete och kapital 
framträder i all sin tydlighet. Det föregående halvseklets konfliktfyllda relation 
mellan avdelningen och företagsledningen reproducerades i fackföreningsun-
derstödda berättelser och många av fabrikens äldre arbetare hade själva varit 
med under många av striderna. Den långa och upprivande Verkstadskonflikten 
1945 fanns färsk i minnet hos lokalbefolkningen när de första esterna anlände, 
samtidigt som förhållandet mellan arbetare och företagsledning fortfarande var 
spänt med tanke på konflikterna om makten över arbetet i karossproduktionen. 

I det här kapitlet har jag också undersökt svenskars och esters berättelser om 
varandra i ett efterhandsperspektiv, och ställt i synnerhet svenskars berättelser 
mot den problembild fackföreningen definierade i samtiden. Svenskars berät-
telser om ester är motsägelsefulla: esterna framställs positivt som arbetsamma 
och energiska, som flyktingar som verkligen låg i för att bygga ett nytt liv i 
Sverige, samtidigt som deras ovilja att gå med i fackföreningen understryks och 
det berättas negativt att deras höga arbetstempo kunde förarga de svenska ar-
betskamraterna och att en del av esterna hade ett nazistiskt förflutet. Däremot är 
den samtida företagsfavoriseringen av esterna borta i efterhandsberättelserna. 

Särskilt vad gäller frågan om arbetstempot skiljer sig efterhandsberättelser-
na från de samtida anklagelserna. I slutet av 1940-talet verkar svenskar främst 
ha klagat på att esterna var långsamma hantlangare, och inte på att de förstörde 
ackorden. Min analys visar att esternas faktiska positioner i arbetsprocessen 
gav dem få möjligheter att spräcka några ackord, samtidigt som de flestas indu-
striovana från hemlandet gör det ganska osannolikt att de kunde gå in i ett re-
dan uppskruvat arbetstempo i bilproduktionen och höja ribban än mer. Därför 
tolkar jag svenskarnas berättelser som att det över tid har skapats en berättelse 
där invandrararbetaren generellt påstås underminera normerna kring arbetstem-
pot. Detta är en berättelse som under efterkrigsdecennierna, i takt med det allt 
högre arbetstempot och den accelererade arbetskraftsinvandringen, spridit sig 
mellan olika invandrargrupper och över etniska gränser för att konsolideras till 
en homogeniserad föreställning.  
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I esternas berättelser om svenskar är rollerna ombytta. I dessa motberättel-
ser, konstruerade i direkt relation till svenskars berättelser om ester, är det inte 
svårorganiserade ester som är problemet utan tvingande fackföreningsfunk-
tionärer. Jämte en strävan efter att påvisa de hot och det tvång som esterna me-
nar sig ha utsatts för i samband med de första mötena med fackföreningen i 
Olofström är också en vilja att förklara ett återkommande element i motberät-
telserna. I berättelser som framförallt bygger på ett socialt minne om det påtag-
liga hotet från kommunisterna i Sovjet under mellankrigstiden och andra 
världskriget understyrker esterna varför många motsatte sig det fackliga med-
lemskapet efter ankomsten till svenska arbetsplatser. I den estniska motberät-
telsen till den gängse berättelsen om ”den svårorganiserade esten” framhålls 
den tvingande fackföreningsfunktionären på ett sätt som ligger i linje med det 
estniska sociala minnet om kommunistiskt tvång. 
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9. ARBETSKRAFTSREKRYTERING 
I VÄSTTYSKLAND 

Inledning 
I kapitel 3 undersökte jag relationen mellan VF och Metall på nationell nivå i 
anknytning till den stora efterfrågan på arbetskraft i allmänhet och rekrytering-
en av utländska arbetare i synnerhet. Jag visade att Metall till en början motsat-
te sig rekrytering utomlands, vilket inom kort utvecklades till ett accepterande 
under villkorade och restriktiva former. I polemik mot direktörerna i VF mena-
de Metalls ledning att den otillfredsställda efterfrågan på arbetskraft inte främst 
berodde på att den sammantagna arbetskraftsstyrkan i landet var för liten, utan 
pekade mer på att det var företag med undermålig arbetsmiljö och dåliga löne- 
och bostadsförhållanden som hade svårt att rekrytera efterfrågat antal arbetare. 
Bara arbetsgivare som Metall menade förde en godtagbar personalpolitik fick 
sina ansökningar om att anställa utländsk arbetskraft tillstyrkta, och förbundet 
kunde framgångsrikt påverka den socialdemokratiskt dominerade och ansvari-
ga arbetsmarknadsmyndigheten utifrån sina intressen. På så sätt kunde Metall 
utnyttja den upplevda bristen på arbetskraft i kampen för bättre arbetsförhål-
landen och högre löner för dess medlemmar. Även om det växte fram samman-
fallande intressen under slutet av 1940-talet mellan VF och Metall kring ar-
betskraftsinvandringen i sig, fanns det fortfarande divergerande ståndpunkter 
kvar angående invandringens omfattning och villkoren för rekryteringen. Den-
na undersökning av den nationella nivån fördjupas i detta kapitel genom en lo-
kalhistorisk detaljstudie kring SSAB:s rekryteringar av ett hundratal ester i 
västtyska flyktingläger i början av 1950-talet. Därigenom studerar jag även 
noggrant både Metalls och företagsledningens reella inflytande hos den centrala 
svenska arbetsmarknadsmyndigheten. 

Företagsledningen vid SSAB hade goda erfarenheter av 1944 års estniska 
flyktingar som arbetskraft. Esterna hade visat sig energiska och arbetsamma, 
möjliga att placera vid monotona och smutsiga arbeten och de klagade inte över 
de enkla bostäder som de tilldelades. I kombination med en fortsatt stegrad ef-
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terfrågan på arbetskraft motiverade detta företagsledningen att fortsätta rekryte-
ra arbetare från samma etniska kategori. SSAB:s lokala motpart, Metalls avdel-
ning 106 och dess medlemmar, hade utifrån sitt perspektiv emellertid andra er-
farenheter av de första mötena med arbetare från andra länder. För det svenska 
arbetarkollektivet innebar esternas inträde på den lokala arbetsmarknaden i 
Olofström en ordentlig nedgång i organiseringsgraden och en språkförbistring 
på verkstadsgolvet som försvårade kampen om makten över arbetet. Medan 
den estniska gruppens ena hälft accepterade arbetarkollektivets normer och an-
slöt sig till fackföreningen, upplevde avdelningen stora svårigheter med att få 
in gruppens andra hälft i organisationen. Därtill hävdade de svenska arbetarna 
att företagsledningen favoriserade invandrarna på olika sätt. 

När 1944 års flyktingar anställdes på SSAB hade Metallavdelningen ingen 
möjlighet att yttra sig. Om företaget däremot ville rekrytera arbetare utanför 
Norden var fackföreningen alltid en viktig remissinstans i beslutsprocessen. 
Detta har jag visat i kapitel 3. Dels med tanke på de erfarenheter avdelningen i 
Olofström hade från de tidigare mötena med utlandsfödd arbetskraft, dels med 
hänsyn till de sociala minnen som betonade vikten av facklig solidaritet och en 
motsättningsfylld relation till företaget, blir det intressant att studera fackföre-
ningens ställningstaganden om mer invandring när den väl fick möjlighet att 
yttra sig. Syftet med detta kapitel är alltså att utifrån Metallavdelningens tidiga-
re erfarenheter och sociala minnen studera dess inställning till SSAB:s rekryte-
ring av estnisk arbetskraft i västtyska läger i början av 1950-talet och samtidigt 
undersöka fackföreningens inflytande i processen. Av de tre fackliga dilemman 
som Rinus Penninx och Judith Roosblad urskiljer är följaktligen det första cent-
ralt även i detta kapitel: samverkade fackföreningen med företagsledningen och 
myndigheterna eller motsatte den sig invandring?829 Om fackföreningen valde 
att samverka, hade den då någon möjlighet att ställa villkor för arbetskraftsre-
kryteringen, och i så fall vilka? Genom att bearbeta denna frågeställning under-
söks främst hur invandringen påverkades av styrkeförhållandet mellan arbete 
och kapital. 

Vidare antyder rekryteringen av just arbetare från Estland ett aktivt val från 
företagsledningens sida. Den skulle exempelvis lika gärna ha kunnat värva tys-
ka arbetare, vilket var betydligt vanligare bland svenska företag i början av 
1950-talet.830 Ett andra syfte med kapitlet är därför att diskutera företagsled-
ningens preferenser för olika etniska kategorier, liksom den lokala fackföre-
ningens. Ville fackföreningen exempelvis hellre att företaget skulle rekrytera 
arbetskraft av någon annan nationalitet än estnisk, och i så fall varför eller var-
för inte? 

––––––––– 
829 Penninx & Roosblad (red.), Trade Unions, Immigration, and Immigrants in Europe, 1960–1993, 

2000, s 4. Se även diskussion i kap. 2 i denna avhandling. 
830 Lundh & Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 1999, s 59. 
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Kapitlet inleds med att jag kort berör den syn som delades av många länder 
i väst, nämligen världskrigsflyktingarna i Västtyskland som en arbetskrafts-
resurs. Därefter diskuterar jag den aktiva rekryteringen till Sverige i början av 
1950-talet, och analyserar ingående SSAB:s ansökningar om tillstånd för att – 
som det hette – ”importera” utlandsfödd arbetskraft kollektivt samt fackföre-
ningens remissvar på dessa ansökningar. 

 

Flyktingar i Västtyskland som arbetskraftsresurs 
Efter att drygt 5 miljoner världskrigsflyktingar repatrierats till sina respektive 
hemländer (flest sovjetmedborgare) fanns det i början av hösten 1945 fortfa-
rande fler än 1,3 miljoner displaced persons kvar i de ockuperade västzoner-
na.831 Av dessa var ungefär 140 000 från Estland, Lettland och Litauen, varav i 
sin tur omkring 24 000 var ester. Dessa var en blandning av individer som an-
tingen flytt eller repatrierats före det tyska anfallet mot Sovjet i juni 1941, av 
personer som rekryterats för arbete i Tyskland under den tyska ockupationen av 
Baltikum eller enrollerats i de tyska arméerna och av människor som på olika 
sätt kommit till Tyskland i samband med den stora flykten 1944.832 

Historikern Kim Salomon understryker i boken Refugees in the Cold War 
att den samlade baltiska flyktinggruppen i Tyskland utmärkte sig genom den 
relativt stora andelen välutbildade personer som hade levt ganska välbeställt i 
sina hemländer före kriget. Upp emot halva denna grupp klassificerades av 
flyktingorganet United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
(UNRRA) som tillhörande ”medel” eller ”övre medelklass”; 37 procent hade 
varit tjänstemän i hemlandet, medan andra till exempel hade varit självägande 
bönder eller hantverkare. Salomon påpekar att det är tänkbart att dessa fruktade 
den sovjetiska ockupationsmakten mer än arbetarklassen och därför i så stor ut-
sträckning valde att lämna sina hemländer, och att det därtill är troligt att just 
deras goda ekonomiska ställning i sig underlättade eller till och med möjlig-
gjorde flykten.833 Mer välbemedlade människor har alltid enklare att lämna 
krigsdrabbade områden än fattiga. Klasspositionen avgör ofta möjligheten att 
undkomma till säkrare platser. Mina resultat som presenterades i kapitel 6 lig-
ger alltså väl i linje med Salomons uppgifter. Däremot diskuterar han inte hur 
klass verkar ha strukturerat flyktens riktningar. Den grupp som 1944 tog sig 
––––––––– 
831 Salomon, Refugees in the Cold War, 1991, s 97. 
832 Wolfgang Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum Heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in 

Westdeutschland 1945–1951, 1985, s 80; Salomon, Refugees in the Cold War, 1991, s 66f. För en 
diskussion om flykt i olika omgångar från Estland, Lettland och Litauen till Tyskland, se även Das 
DP-Problem. Eine Studie über die ausländischen Flüchtlinge in Deutschland, 1950, s 17ff. För en 
mer utförlig redogörelse för repatriering av flyktingar efter krigsslutet, se t.ex. även Malcolm J 
Proudfoot, European Refugees: 1939–1952. A Study in Forced Population Movement, 1957, kap. 8; 
Mark Wyman, DPs. Europe’s Displaced Persons, 1945–1951, 1998, kap. 3. 

833 Salomon, Refugees in the Cold War, 1991, s 159f. 
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över Östersjön till Sverige innehöll ju en större andel arbetarfamiljer än tysk-
landsgruppen. 

Initialt var det de allierades ståndpunkt att alla displaced persons i möjligas-
te mån skulle repatrieras till sina ursprungsländer. För Sovjet fanns det både 
ekonomiska bevekelsegrunder och politiska skäl. Med tanke på landets enorma 
förluster i människoliv under kriget torde en viktig förklaring ha varit att dessa 
människor behövdes som arbetskraft under återuppbyggnaden av landet. Att 
dissidenter skingrades världen över istället för att återföras till Sovjet sågs för-
modligen inte heller med blida ögon av den politiska ledningen i Moskva. Från 
och med slutet av 1945 stoppade dock USA all tvångsmässig återflyttning från 
sina ockupationszoner, vilket även Storbritannien gjorde under 1946. Alla skul-
le därefter få avgöra själva om de önskade återvända till sina respektive hem-
länder. Från de franska zonerna fortsatte likväl den tvångsmässiga repatriering-
en till mitten av 1947, men antalet repatriander därifrån var å andra sidan gans-
ka litet. I september 1945 var inte fler än 2 000 sovjetmedborgare och drygt 
7 000 personer från de tre baltiska länderna registrerade i de franska zonerna i 
Tyskland och Österrike.834  

Salomon analyserar även en opinionsundersökning som genomfördes i de 
tyska flyktinglägren våren 1946. 550 000 personer tillfrågades huruvida de ville 
återvända till sina hemländer och om eventuella orsaker till att de inte önskade 
vända tillbaka. Det visade sig att endast 5 procent ville repatrieras. Bland ester-
na, letterna och litauerna märktes denna ovilja särskilt starkt, och i stort sett en-
hälligt svarade de att de inte ville återvända så länge deras hemländer var ocku-
perade av Sovjet.835 I det förödda Tyskland fanns det dock inga reella möjlighe-
ter att integrera det stora och växande antalet utblottade människor. Problemen 
i Tyskland fördjupades nämligen också av den tvångsmässiga fördrivningen av 
miljontals tyskar från Central- och Östeuropa till de ockuperade zonerna.836 Al-
ternativet till ett liv under svåra förhållanden i Tyskland var bosättning i andra 
länder. 

En betydande andel av den sammantagna flyktinggruppen i Tyskland var 
kvalificerade yrkesarbetare. Många av tvångsarbetarna hade tagits ut av nazire-
gimen just med tanke på deras yrkeskunskaper. Andra hade tillägnat sig yrkes-
kunskaper under åren i Tyskland. En stor andel utgjordes även av före detta 
bönder och jordbruksarbetare.837 Det är därför inte underligt att flera länders le-
darskap snart kom att se flyktingkategorierna som rika arbetskraftsreserver att 
rekrytera från.  

När återuppbyggnadsarbetet och konjunkturen tog ordentlig fart steg efter-
frågan på arbetskraft snabbt i flera västeuropeiska länder, Nordamerika och 
Australien. De franska myndigheterna svarade med att rekrytera arbetskraft i 
––––––––– 
834 Salomon, Refugees in the Cold War, 1991, s 182, 101f, 162f; Wyman, DPs, 1998, s 69. 
835 Salomon, Refugees in the Cold War, 1991, s 145f, 165, 182. 
836 Om de fördrivna tyskarna, se i övrigt Persson, Retorik och realpolitik, 1993. 
837 Salomon, Refugees in the Cold War, 1991, s 187. 
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Nordafrika och från Italien, samt polska flyktingar från de ockuperade område-
na. Till Belgien rekryterades gruvarbetare från Italien och Schweiz samtidigt 
som de belgiska myndigheterna ingick avtal med ockupationsmakterna i de 
tyska västzonerna om överföring av 35 000 arbetare. Salomon hävdar att dessa 
länders rekryteringar fick de brittiska myndigheterna att agera. De skall ha 
fruktat att om de inte handlade fort nog skulle andra länder “skim the cream of 
the DPs”. Som historikern Mark Wyman påpekar hade de brittiska myndighe-
terna också goda erfarenheter av före detta polska soldater och andra flyktingar 
som fanns kvar i landet efter kriget. Precis som i Sverige visade sig dessa vara 
mer en resurs än en ekonomisk börda när högkonjunkturen slog in. Mellan 
1946 och 1948 överfördes över 84 000 människor från de tyska flyktinglägren 
till bosättning och arbete i Storbritannien, däribland cirka 2 500 kvinnor från de 
baltiska länderna för sjukvårdsarbete.838 

I Storbritannien fick dessa människor emellertid bara ta arbeten där det inte 
fanns någon inhemsk arbetskraft att tillgå. De fick ett tillfälligt uppehållstill-
stånd som varade i tolv månader, och under denna period tilläts de inte byta 
yrke utan särskilt tillstånd. Salomon konkluderar följaktligen att flyktingarna 
togs till Storbritannien för att utföra arbeten som britterna inte ville göra själ-
va.839 

När efterfrågan på arbetskraft började stiga i Kanada under högkonjunktu-
ren tog även det landet emot flyktingar från Europa. I slutet av 1951 fanns det 
över 150 000 flyktingar från Europa i Kanada. Ett annat stort mottagarland var 
Australien; omkring 180 000 personer av olika nationaliteter emigrerade dit. 
Av dessa var 36 000 från Estland, Lettland och Litauen. Från och med 1948 tog 
också USA emot flyktingar från Europa i stor skala; i slutet av 1951 hade när-
mare 400 000 människor anlänt. I första hand valdes individer ut som ansågs 
passa som jordbruksarbetare i USA.840 

Esten Johan Metsäär är ett enskilt exempel på de tiotusentals människor 
som under hösten 1944 försökte fly undan krigsfronten i Baltikum, över Öster-
sjön till Sverige. Men till skillnad från det stora antal som lyckades blev Metsä-
är och hans kamrater arresterade av tyska vakter på en av Ösels stränder. Istäl-
let för Sverige blev det för deras del tvångsarbete i Tyskland och Österrike tills 
kriget var slut. Som andra flyktingar levde Metsäär därefter flera år i olika läger 
och försökte klara sig genom tillfälliga anställningar. År 1950, när han bodde i 
det estniska lägret i Geislingen i Sydtyskland, fick han möjlighet att flytta till 
Sverige för att arbeta i Olofström.841 Att även Sverige, om än i mycket begrän-

––––––––– 
838 Salomon, Refugees in the Cold War, 1991, s 197–206 (citat 202); Wyman, DPs, 1998, s 188f. 
839 Salomon, Refugees in the Cold War, 1991, s 203ff; se även Kay & Miles, Refugees or Migrant 

Workers?, 1992, s 2, 9f. 
840 Wyman, DPs, 1998, s 190f, 199ff; Salomon, Refugees in the Cold War, 1991, s 207ff. Om invand-

ringen till Kanada, se även Aun, The Political Refugees, 1985; Milda Danys, DP. Lithuanian Im-
migration to Canada after the Second World War, 1986. 

841 Intervju med Johan Metsäär, den 18 oktober och den 29 december 2003. 
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sad skala, rekryterade estniska arbetare från lägren i Västtyskland har inte 
uppmärksammats tidigare i den vetenskapliga litteraturen om invandring till 
Sverige.842 Över huvud taget är den svenska rekryteringen på kontinenten i bör-
jan av 1950-talet tämligen outforskad, varför denna avhandling kan bidra med 
helt ny kunskap inom detta område. 

 

Kollektiv rekrytering av arbetskraft från Västtyskland 
till Sverige 
Sommaren 1950 tog den kollektiva arbetskraftsrekryteringen på kontinenten till 
Sverige ny fart. I första hand handlade det om rekrytering i Västtyskland, men 
under 1952 inledde AMS också samarbeten med arbetsmarknadsmyndigheter-
na i Nederländerna och Österrike.843 Några nya bilaterala avtal, liknande dem 
från 1947, tecknades dock inte, utan de involverade företagen engagerades 
mycket mer i uttagningsprocesserna. Jag har tidigare i avhandlingen betraktat 
denna förändring i den svenska invandringspolitiken i ett samhällshistoriskt 
perspektiv. När planhushållningsdebatten och den heta valrörelsen inför 1948 
års riksdagsval var över hade SAP-regeringen backat från övergripande statlig 
styrning inom många områden. 

Parallellt med den uttalade arbetskraftsrekryteringen genomfördes ett par 
andra mindre projekt med klar arbetsmarknadsanknytning. Hösten 1949 kom 
en förfrågan från de tyska arbetsmarknadsmyndigheterna om Sverige skulle 
kunna ta emot ungdomar från Schleswig-Holstein för yrkesutbildning. Efter att 
en uppgörelse ingåtts tog 43 svenska företag, framförallt inom textil- och 
beklädnadsindustrin, emot 835 ungdomar. 659 av dessa var kvinnor. Även om 
det tyska syftet lär ha varit att ungdomarna skulle utbildas i Sverige för att se-
dan ta kunskaperna med sig tillbaka till Västtyskland, råder det inget tvivel om 
att projektet mynnade ut i en svensk arbetskraftsrekrytering. Det var de svenska 
arbetsgivarna som skötte den slutgiltiga uttagningen och AMS medgav att re-
kryteringen 

 

––––––––– 
842 Raag & Raag, Över stormande hav, 1992, s 31, uppger dock kort att 1 089 ester invandrade till Sve-

rige från Tyskland mellan 1947 och 1951 genom IRO:s försorg. Av resultaten i det här kapitlet att 
döma torde emellertid merparten av dessa inte ha kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare, 
utan förmodligen som kvotflyktingar. Detta understryker den flytande gränsen mellan kategorierna 
arbetskraftsmigrant och flykting. 

843 ”P.M. angående överföring av tysk arbetskraft till Sverige”, november 1950 (odaterad); ”P.M. ang. 
Europarådets förfrågan om arbete för flyktingar och annan utländsk arbetskraft”, 1952 (odaterad). 
AMS:s arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:5; ”Rapport Ang. överföring 
av arbetskraft från Västtyskland”, den 20 september 1950. Metalls arkiv, vol. EI:64. 
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tog sikte på huvudsakligen sådana arbetsområden, där vederbörande arbets-
tagare efter kort upplärningstid varit fullt användbar för ifrågavarande ar-
betsuppgifter.844 

 
På liknande sätt kontaktade flyktingorganet International Refugee Organiza-
tion (IRO) den svenska regeringen under hösten 1949 för att få Sverige att ta 
emot tuberkulossjuka flyktingar från läger på kontinenten. Under de nästföljan-
de femton åren mottogs därefter drygt 1 100 TBC-sjuka tillsammans med näs-
tan 1 000 anhöriga som kvotflyktingar. I likhet med arbetskraftsrekryteringen 
var det AMS som ansvarade för uttagningen. En representant från AMS fanns 
alltid med och hade det avgörande inflytandet under uttagningarna. Malin Thor, 
som studerar två mottagningsaktioner under 1950-talets första hälft, hävdar be-
stämt att arbetsmarknadskriterier avgjorde vilka som togs ut av de svenska 
tjänstemännen. TBC-sjuka barn som hade föräldrar med ”fel” yrkeskompeten-
ser blev bortvalda. Inte heller blev personer med kronisk eller svår tuberkulos 
uttagna. Ett avgörande kriterium var, enligt Thor, tvärtom att flyktingen hade 
en form av TBC som gick att bota relativt fort. Därmed ”kan kvotuttagningen 
av icke arbetsföra flyktingar förstås som en arbetskraftsrekrytering med huma-
nitära och solidariska förtecken”.845 Enligt Mark Wyman skall en svensk tjäns-
teman under uttagningarna till och med ha yttrat inför en amerikansk kollega 
att det var ”cheaper to heal a TB case than to raise a Swede”.846 Det pragmatis-
ka tänkandet överskuggade filantropin. Det var efterfrågan på arbetskraft som 
framförallt vägledde den svenska invandringspolitiken. Ur arbetsmarknadssyn-
punkt var emellertid varken överföringen av tysk ungdom från Schleswig-
Holstein eller mottagandet av tuberkulossjuka lika betydande som den övriga 
kollektiva rekryteringen av arbetskraft från Västtyskland.  

För att bringa de företagsledda rekryteringarna under ordnade former för-
handlade en svensk delegation med Bundesministerium für Arbeit i Bonn i sep-
tember 1950. Jämte Bertil Olsson och Kurt Centervall från AMS medföljde 
även Metalls ombudsman Erik Collin på förhandlingsresan, vilket belyser för-
bundets inflytande i processen. Resultatet blev att AMS gavs tillåtelse att rekry-
tera arbetskraft i direkt kontakt med de olika Landesarbeitsämter, det vill säga 
förbundsländernas centrala arbetsmarknadsorgan. Upplysningar gavs också om 

––––––––– 
844 ”P.M. ang. arbetsmarknadsstyrelsens principer vid bedömningen av ansökningar om arbetstillstånd 

för utländsk arbetskraft”, september 1951 (odaterad); se även ”Rapport. Ang. konferens rörande yr-
kesutbildning i Sverige av tyska ungdomar hållen i Stockholm”, den 29 maj 1952. Metalls arkiv, vol. 
EI:68, 70; ”P.M. ang. Europarådets förfrågan om arbete för flyktingar och annan utländsk arbets-
kraft”, 1952 (odaterad). AMS:s arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:5; 
prot. fört vid möte med VF:s överstyrelse, den 11 juni 1951, § 8. VF:s arkiv, vol. AI:30. 

845 ”P.M. ang. Europarådets förfrågan om arbete för flyktingar och annan utländsk arbetskraft”, 1952 
(odaterad). AMS:s arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:5; Thor, ”’Det är 
billigare att bota ett TBC-fall än att uppfostra en svensk’”, 2007, s 16, 9, 19, 30 (citat). 

846 Wyman, DPs, 1998, s 203. 
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i vilka landsdelar särskilt många arbetslösa fanns.847 I början av 1950-talet var 
fortfarande omkring 2 miljoner människor i Västtyskland utan arbete.848 Vidare 
var framförallt Schleswig-Holstein, Niedersachsen och Bayern områden med 
stora flyktingskaror. I enbart Schleswig-Holstein levde 1950 alltjämt över 
180 000 människor i olika läger.849 

Premisserna för att AMS skulle bistå svenska företag med att rekrytera ar-
betare i Västtyskland var inte desto mindre tämligen hårda. Ett grundvillkor var 
att berörd facklig organisation tillstyrkte rekryteringen. Som jag även har visat 
tidigare i avhandlingen skulle företaget ifråga därtill tillhöra, vad AMS be-
nämnde, ”för folkförsörjningen viktiga näringsgrenar” eller vara ett av ”de stör-
re exportindustriföretagen”. När det gällde den enskilde invandraren skulle han 
eller hon, enligt riktlinjerna, ha flera års yrkesvana, samt ”i regel icke vara äldre 
än 45 år”. Från början var AMS inte heller beredd att bistå företag med rekryte-
ring av icke yrkesutbildade arbetare, i alla fall inte från länder utanför Nor-
den.850 

I praktiken visade det sig trots allt vara svårt att hålla dessa restriktiva krav. 
Utbudet av ung, erfaren och yrkesutbildad arbetskraft var inte oändligt och den 
internationella konkurrensen om den var hård. Önskat antal arbetare med rätt 
kvaliteter kunde långt ifrån alltid uppbringas. Vissa svenska företag ville inte 
heller ha kvalificerad arbetskraft, bland annat för ”att icke behöva riskera miss-
nöje” om de tilldelade arbetsuppgifterna inte motsvarade arbetarnas utbildning 
och erfarenheter. Som jag lyfte fram i kapitel 3 efterfrågade delar av VF:s led-
ning också främst så kallad okvalificerad arbetskraft för att yrkesarbetet skulle 
kunna förbehållas etniska svenskar. AMS:s kvalifikationskrav på den uttagna 
arbetskraften modifierades dock något med tiden. När det gällde ”företag av 
väsentlig betydelse för vårt näringsliv”, ansåg sig AMS i viss utsträckning kun-
na tillstyrka rekrytering av även okvalificerade arbetare.851 

Som jag likaså har beskrivit tidigare i avhandlingen var berörd facklig orga-
nisation, jämte arbetsgivarorganisation och länsarbetsnämnd, remissinstanser, 
när AMS tog ställning till företagens ansökningar om att få rekrytera arbets-
kraft utanför Norden. I viss polemik gentemot Joachim Nelhans slutsats, att 
AMS under 1950-talet lutade sig mer mot länsarbetsnämndernas remisser än 

––––––––– 
847 ”Rapport ang. överföring av arbetskraft från Västtyskland”, den 20 september 1950. Metalls arkiv, 

vol. EI:64; ”P.M. angående överföring av tysk arbetskraft till Sverige”, november 1950 (odaterad); se 
även ”P.M. ang. Europarådets förfrågan om arbete för flyktingar och annan utländsk arbetskraft”, 
1952 (odaterad). AMS:s arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:5. 

848 ”V.P.M. angående yrkesutbildning av tysk ungdom”, den 12 november 1951. AMS:s arkiv: utlän-
ningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:5. 

849 ”Rapport över tjänsteresa till Tyskland 24–31 mars 1950”, den 29 april 1950. AMS:s arkiv: utlän-
ningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVbc:1. 

850 ”P.M. angående överföring av tysk arbetskraft till Sverige”, november 1950 (odaterad). AMS:s ar-
kiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:5. 

851 ”P.M. ang. arbetsmarknadsstyrelsens principer vid bedömningen av ansökningar om arbetstillstånd 
för utländsk arbetskraft”, september 1951 (odaterad). Metalls arkiv, vol. EI:65. 
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mot fackförbundens, har jag understrukit Metalls möjlighet att villkora och rik-
ta migrationerna redan från slutet av 1940-talet. 

Utifrån AMS:s direktiv skulle uttagningsprocedurerna i Västtyskland följa 
vissa förutbestämda former. När en ansökan efter remissomgång godkänts skul-
le arbetsmarknadsmyndigheten och företagsledningen i samråd bestämma var i 
Västtyskland rekryteringen lämpligen borde ske. AMS sände därefter en ”be-
ställning” på den efterfrågade arbetskraften till vederbörande Landesarbeits-
amt, som i sin tur oftast uppdrog åt något lokalt arbetsförmedlingskontor att ut-
föra en preliminär uttagning. Den tyska myndigheten gav sedan AMS besked 
om resultatet och om var arbetskraft fanns att tillgå. Den definitiva uttagningen 
skulle emellertid företagen helst själva utföra på plats, i samarbete med tysk ar-
betsmarknadsmyndighet. De uttagna arbetarna skulle sedan lämna in individu-
ella ansökningar om inrese- och arbetstillstånd till något av de svenska konsula-
ten i Västtyskland. Ett särskilt ansökningsformulär skulle fyllas i, vartill den 
sökande skulle bifoga ”strafflöshetsintyg, politiskt intyg, läkarintyg samt för-
bindelse att söka inträde i svensk fackförening”. För det sistnämnda ändamålet 
tryckte AMS upp en speciell blankett på tyska ”som arbetsgivaren bör tillse, att 
arbetstagaren undertecknar vid rekryteringen”. I denna blankett fanns det också 
utrymme för den sökande att uppge om han eller hon var medlem i någon tysk 
fackförening. Svenska Metall begärde att motsvarande tyska förbund, IG Me-
tall, skulle ges möjlighet att granska de individuella ansökningarna. På blanket-
ten fanns det därför en speciell plats för det tyska förbundets stämpel.852 Genom 
AMS:s försorg pressades alltså arbetsgivarna till att ta ansvar för den fackliga 
organiseringen av arbetskraften. Eftersom IG Metall involverades i rekryte-
ringsprocessen stärktes också kontrollen över de uttagna arbetarnas politiska 
och fackliga bakgrunder. 

AMS:s förhoppning var att företagen skulle stå för en stor del av rekryte-
ringskostnaderna. Utgångspunkten var att företagen skulle betala resan till Sve-
rige för de uttagna arbetarna, samt dessas alla utlägg för pass, visering och de 
intyg som skulle bifogas ansökningarna om inrese- och arbetstillstånd. Men 
samtidigt ville myndigheten undvika att svenska arbetare på något sätt skulle 
känna sig missunnade gentemot de invandrade arbetarna. AMS:s ståndpunkt 
var därför att ”erforderlig klädesutrustning eller annan hjälp till uppehället all-
tid lämnas mot återbetalningsskyldighet”.853 Jag har tidigare visat att det i Olof-
ström och på andra håll i Sverige fanns ett missnöje bland svenska arbetare mot 

––––––––– 
852 ”P.M. angående överföring av tysk arbetskraft till Sverige”, med bilagd blankett för förbindelse att 

ansluta sig till svensk fackförening, november 1950 (odaterad). AMS:s arkiv: utlänningssektio-
nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:5; se även ”Rapport. Ang. överföring av arbetskraft från 
Västtyskland”, den 20 september 1950. Metalls arkiv, vol. EI:64. 

853 ”P.M. angående överföring av tysk arbetskraft till Sverige”, november 1950 (odaterad). Riktlinjerna 
som fastställdes av AMS internt låg fortfarande fast 1952, se ”P.M. angående överföring av tysk ar-
betskraft till Sverige”, den 10 mars 1952. AMS:s arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, 
vol. EVIIba:5. 
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företagsledningars favorisering av invandrarna. Sådana klagomål låg förmodli-
gen bakom AMS:s tydliga direktiv om att arbetskraftsinvandrarna inte fick sär-
behandlas i någon positiv bemärkelse. 

Huruvida AMS verkligen lyckades få alla svenska företag att följa riktlin-
jerna är en annan fråga. Kockums i Malmö var till exempel ett av de första fö-
retag som rekryterade arbetskraft i Västtyskland och varken de tyska myndig-
heterna eller de tyska arbetarna var tillfreds med tillvägagångssättet. Landesar-
beitsamt i Hamburg menade att Kockums inte höll sitt löfte om att betala rese-
kostnaderna till Sverige. Istället tvingades arbetarna att betala tillbaka företa-
gets utlägg genom löneavdrag. Dessutom hade Kockums ledning lovat att de 
uttagna arbetarna snabbt skulle kunna transferera pengar till familjer eller släk-
tingar som fanns kvar i Västtyskland. Högst fyra veckor skulle detta ta, men ef-
ter sju veckor hade fortfarande inga pengar kommit varför många anhöriga 
tvingades anlita socialhjälp.854 Likaså uppmärksammade de västtyska arbets-
marknadsmyndigheterna AMS på att svenska företagsledningar försökte värva 
arbetare utan dessas förmedling. Detta var utifrån västtysk lagstiftning inte bara 
olagligt, utan kunde givetvis också innebära stor personlig besvikelse om den 
uttagne arbetaren inte fick inrese- och arbetstillstånd efter att ett svenskt företag 
lovat honom eller henne anställning.855 

Under den organiserade rekryteringens första sju månader (den 1 juni till 
den 31 december 1950) behandlade AMS sammanlagt 59 ansökningar. Av des-
sa tillstyrktes en klar majoritet, eller mer precist 42 stycken gällande 1 467 
manliga och kvinnliga arbetare. I stort sett alla tillstyrkta ansökningar inbegrep 
tysk, sudettysk eller italiensk arbetskraft. Endast två företag skilde sig från 
mängden: AB de Lavals Ångturbin i Stockholm tilläts rekrytera 65 schweiziska 
metallarbetare och SSAB i Olofström tilldelades en kvot om 50 ”balter”. Ifråga 
om arbetare från de baltiska länderna var det över huvud taget bara ett företag 
vid sidan av SSAB som visade intresse under början av 1950-talet. Örebro Pap-
persbruks AB fick dock 1951 sin ansökan om 12 skogsarbetare avslagen.856 

Under 1951 tog rekryteringen på kontinenten ordentlig fart. Under året be-
handlade AMS 201 ansökningar, som sammantaget rörde 7 109 individer. Av 
dessa tillstyrktes 165 stycken, vilka tillsammans gällde 6 346 arbetare. I stort 
sett alla ansökningar handlade om tysk arbetskraft. Bara en handfull företag 

––––––––– 
854 ”Rapport över tjänsteresa till Tyskland 24–31 mars 1950”, den 29 april 1950. AMS:s arkiv: utlän-

ningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVbc:1 
855 Se t.ex. brev från AMS till Landesarbeitsamt Hessen, den 14 november 1950; brev från AMS till 

Landesarbeitsamt Niedersachsen, den 19 mars 1952. AMS:s arkiv: utlänningssektio-
nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIe:10, 17. 

856 ”Uppgift över företag för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/6 1950–31/12 1950 i samråd 
med vederbörande fackförbund tillstyrkt rekrytering av utländsk arbetskraft”; ”Uppgift över företag 
för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/6 1950–31/12 1950 avstyrkt överföring av större an-
tal utländska arbetare”; ”Uppgift över företag för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/1 
1951–30/6 1951 avstyrkt överföring av större antal utländska arbetare”. AMS:s arkiv: utlänningssek-
tionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIbb:2. 
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önskade rekrytera arbetare av andra nationaliteter. Ett av dessa var alltså SSAB 
i Olofström, som under 1951 fick en ny kvot om 60 ”baltiska” metallarbetare 
tillstyrkt. Företagsledningen fick emellertid en annan ansökan avslagen, i vil-
ken den önskade 60 torvarbetare.857 

Under 1952 mattades konjunkturen. Efterfrågan på arbetskraft dämpades, 
och därmed avstannade den aktiva rekryteringen på kontinenten. Jag övergår 
nu till att närmare studera just SSAB:s ansökningar om tillstånd för att rekryte-
ra utländsk arbetskraft. 

 

SSAB:s ansökningar om kollektiv rekrytering av 
utlandsfödd arbetskraft  
I augusti 1946 höll Blekinge länsarbetsnämnd ett välbesökt sammanträde i 
Olofström. Närvarande var bland andra landshövdingen Erik Lindeberg, som 
också var länsarbetsnämndens ordförande, ett par representanter från nämndens 
kansli i Karlskrona, SSAB:s båda direktörer, Gösta Runnquist och Karl Gran-
fors, samt köpingens kommunalfullmäktigeordförande, socialdemokraten John 
Svensson. Syftet med mötet var att på plats diskutera SSAB:s svårigheter att 
rekrytera arbetare i efterfrågat antal. För företagets del handlade det om att kun-
na uppfylla Volvos karossorder. Om inte tillräckligt med arbetskraft anskaffa-
des skulle företaget, enligt Granfors, tvingas avböja stora beställningar. Lycka-
des inte SSAB leva upp till förväntningarna skulle Volvo vara tvunget att söka 
efter andra underleverantörer eller kanske till och med uppföra nya anläggning-
ar för karossproduktionen i Göteborgstrakten.858 

Både direktör Granfors och inspektör Gunnar Johansson från länsarbets-
nämnden menade att företagets problem hade sin grund i det begränsade upp-
tagningsområdet. SSAB tvingades konkurrera om arbetskraften med flera andra 
expanderande, närliggande industrier. Granfors hävdade att företagsledningen i 
sitt utsatta läge hade ”tvingats att i stor utsträckning anställa utländsk arbets-

––––––––– 
857 ”Uppgift över företag för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/1 1951–30/6 1951 i samråd 

med vederbörande fackförbund tillstyrkt rekrytering av utländsk arbetskraft”; ”Uppgift över företag 
för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/1 1951–30/6 1951 avstyrkt överföring av större antal 
utländska arbetare”; ”Uppgift över företag för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/7 1951–
30/9 1951 i samråd med vederbörande fackförbund tillstyrkt rekrytering av utländsk arbetskraft”; 
”Uppgift över företag för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/7 1951–30/9 1951 avstyrkt 
överföring av större antal utländska arbetare”; ”Uppgift över företag för vilka arbetsmarknadsstyrel-
sen under tiden 1/10 1951–31/12 1951 i samråd med vederbörande fackförbund tillstyrkt rekrytering 
av utländsk arbetskraft”; ”Uppgift över företag för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/10 
1951–31/12 1951 avstyrkt överföring av större antal utländska arbetare”. AMS:s arkiv: utlännings-
sektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIbb:2. 

858 Redogörelsen för länsarbetsnämndens sammanträde i Olofström bygger på två olika källor: Prot. 
fört vid länsarbetsnämndens möte i Olofström, den 7 augusti 1946. Länsarbetsnämnden i Blekinge 
arkiv (AMS:s arkivdepå i Söderhamn), vol. AIa:1; Sydöstra Sveriges Dagblad, den 8 augusti 1946. 
Samtliga citat är hämtade ur protokollet. (Min kursivering.) 
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kraft”. Vidare framhöll direktören att företaget för tillfället behövde anställa 
ungefär 600 nya arbetare, och att ”arbetskraftsimport” var nödvändig för att 
inte riskera positionen som underleverantör till Volvo. SSAB:s ledning hade 
varit i kontakt med ”arbetsläger” i det ockuperade Tyskland, och enligt Gran-
fors ville dess ”interner […] inget hellre än att komma till Sverige och Olof-
ström”. Han undrade nu om länsarbetsnämnden kunde hjälpa till med över-
flyttningen. Det framgår inte av det befintliga källmaterialet vilken nationell 
kategori dessa eftertraktade ”interner” tillhörde men det är mycket möjligt att 
de var ester. 

I detta läge blandade sig arbetarnas politiska ledare i överläggningarna. 
Svensson menade i polemik mot de dittills framförda synpunkterna, att orsa-
kerna till SSAB:s problem var att lönerna var för låga och att bostadsfrågan 
”var allt annat än tillfredsställande löst”: 

 
Tillämpades enbart de avtalsbestämda lönerna flyttade folket till andra indu-
strier, som kunde bjuda bättr[e] ackordslöner och andra förmåner. Det tunga 
arbetet i synnerhet vid rostfria avdelningen avskräckte. 

 
Varken som representant för köpingen eller som arbetare sade sig Svensson 
vara ”intresserad av att få in utländsk arbetskraft”. De organiseringsproblem 
som Metallavdelningen redan upplevde var förmodligen av stor betydelse för 
det skarpa motståndet. Men det handlade även – för att låna Klas Åmarks ter-
minologi – om konkurrensbegränsning.859 Genom att hålla tillbaka utbudet av 
arbetskraft skulle företagsledningen tvingas höja lönerna och förbättra arbets-
förhållandena. Arbetarsidans svar på direktörernas önskemål om fler billiga, ut-
landsfödda arbetare var alltså att om högre löner utbetalades och fler bostäder 
byggdes skulle svenska arbetare söka sig till Olofström, och därmed skulle den 
så kallade ”bristen” försvinna. Arbetarsidans försök att på detta sätt slå in en kil 
i arbetsgivarlojaliteten motarbetades dock å det skarpaste av VF. Det har jag vi-
sat i kapitel 3. Det är också betydelsefullt att Svensson framhöll arbetsförhål-
landena vid den rostfria avdelningen som särskilt besvärliga. Där var ju redan 
ett stort antal ester anställda. 

Svensson fick visst stöd för sina synpunkter från inspektör Johansson. Att 
det närliggande Ifö-verken i Bromölla hade lättare att rekrytera arbetare än 
SSAB i Olofström berodde till stor del på att där erbjöds bättre förtjänstmöjlig-
heter, menade Johansson. Inte heller landshövdingen ville i detta läge stödja 
någon rekrytering av utländsk arbetskraft. 

Någon kollektiv överföring av flyktingar från läger i de tyska ockupations-
zonerna realiserades därmed inte i nära anslutning till detta möte. Företagsled-
ningen fick än så länge hålla till goda med den rekrytering som Mihkel Lauter 
och Alfred Wendt stod för. SSAB:s arbetskraftsproblem mildrades emellertid 
––––––––– 
859 Se t.ex. Åmark, Facklig makt och fackligt medlemskap, 1986, s 20. 
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inte med tiden. Orderna från Volvo växte i omfattning och produktionen i 
Olofström tog allt fler arbetare i anspråk.  

Under åren som följde länsarbetsnämndens möte försökte SSAB:s ledning 
vid flera tillfällen få tillstånd från de svenska arbetsmarknadsmyndigheterna att 
rekrytera arbetskraft utanför Norden. Företagsledningen ville i första hand re-
krytera arbetare till huvudverksamheten i fabriken, men i mindre utsträckning 
även till skogsbruket och torvfälten. Efter anställandet av 1944 års flyktingar 
hade företaget ett stort antal ester i organisationen, i synnerhet på verkstadsgol-
ven men även på arbetsledande positioner. Om det var möjligt fortsatte led-
ningen gärna att rekrytera arbetskraft från samma etniska kategori.860 SSAB:s 
ledning var dock inte enkelspårig. Uppenbarades en möjlighet att rekrytera ar-
betare från något annat land var den inte sen att försöka dra fördel av situatio-
nen. 

Italienska, tyska och sudettyska arbetare 1947 – avstyrkanden 
I samband med den statligt organiserade rekryteringen i Italien 1947–1948 var 
SSAB ett av de många företag som anmälde sitt intresse till arbetsmarknads-
myndigheten. Företagsledningen i Olofström önskade 94 karossarbetare, 5 
verktygsfilare och 1 förman.861 Framförallt var det alltså inte yrkesarbetare utan 
tempoarbetare som skulle arbeta vid karosslinjen i fabriken som efterfrågades. 
Min utgångspunkt, att arbetskraftsrekryteringen skall sättas i samband med den 
omvandlingsprocess som industriarbetet befann sig i vid andra världskrigets 
slut med ökad arbetsdelning och mer tempoarbeten som följd, får alltså stöd i 
SSAB:s agerande. Företagsledningen ville också ha en arbetsledare som kunde 
förmedla arbetsorder på italienska. Sedan rekryteringen av estniska flyktingar 
var den väl medveten om betydelsen av ett starkt etniskt ledarskap. Vid över-
läggningar med SAK meddelade dock Metall i detta fall att förbundet ”icke vil-
le medverka till anställandet av utländsk arbetskraft”.862 Några italienare kom 
därför inte att anställas i Olofström under de närmaste efterkrigsåren. Säkerli-
gen hade avstyrkan sin grund i att det rörde sig om tempoarbetare och inte yr-
kesarbetare. Det är emellertid också troligt att avstyrkan hade att göra med de 
konfliktfyllda förhållanden som var rådande i fabriken i Olofström. 

I juli 1947 provade ledningen i Olofström också att genomföra en mindre 
rekrytering av tyska arbetare. I ett utförligt brev till SAK redogjorde Karl Gran-
fors för SSAB:s produktion, dess betydelse för den svenska exportindustrin 
samt de svårigheter företaget upplevde med att anställa arbetare i önskvärt an-
tal. Han påpekade att det framförallt var ”tempoarbetare till massproduktion” 

––––––––– 
860 Jfr även Frank, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen, 2005, s 221. 
861 ”Sammanställning av hos arbetsmarknadskommissionen gjorda framställningar om italiensk arbets-

kraft”, (odaterad). Metalls arkiv, vol. EI:54. 
862 ”Rapport. Ang. överläggningar inför Arbetsmarknadskommissionen”, den 30 juli 1947. Metalls ar-

kiv, vol. EI:52. 
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som eftersöktes, och att företaget därtill kunde ”använda alldeles oövad perso-
nal”. Granfors ville därmed  

 
rikta en vördsam och enträgen anhållan till berörda myndigheter att vara oss 
behjälpliga för att skyndsamt kunna erhålla så många utländska arbetare 
som möjligt.863 

 
Granfors förhoppningar grusades emellertid ganska fort. Hanteringen av ären-
det gick i dessa semestertider inte särskilt skyndsamt. SAK visade sig inte hel-
ler vara behjälplig i den bemärkelsen som direktören önskade. 

Den 9 augusti sände SAK i alla fall en namnlista till Metall, med tio tyska 
medborgare som befann sig i läger i Danmark och som företagsledningen i 
Olofström hade ansökt om inrese- och arbetstillstånd för; kommissionen ville 
nu höra förbundets åsikt i frågan.864 Förbundet skickade i sin tur namnlistan vi-
dare till avdelningen i Olofström för ett lokalt yttrande. Förbundets åsikt var 
egentligen redan på förhand glasklar. Det var av uppfattningen 

 
att Svenska Stålpressnings AB ej bör få någon arbetskraft, emedan löneläget 
och arbetsförhållandena vid Olofström äro sådana, att förbättringar böra vid-
tagas.865 

 
De orsaker till företagets arbetskraftsproblem som tidigare framhållits från ar-
betarsidan på lokal nivå framfördes nu även från centralt fackligt håll. Om bara 
högre löner betalades och arbetsförhållandena förbättrades skulle svårigheterna 
som företagsledningen upplevde med att rekrytera personal försvinna. Detta var 
precis samma typ av motivering som användes av Metall vid andra avstyrkan-
den (se kapitel 3). Det är också ytterligare ett exempel på hur arbetskrafts-
invandring och facklig kamp kopplades samman. Frågan om rekrytering av ut-
landsfödd arbetskraft gjordes till ett medel i Metalls strävan efter bättre arbets-
miljöer, bostadsförhållanden och högre löner för organisationens medlemmar. 

Svaret från lokalavdelningens ordförande, Ejnar Larsson, följde förbundets 
linje, men det formulerades i något bitskare tonläge: 
 

[Som förbundsstyrelsen] väl känner till har vid rubricerade företag en hel 
del utländsk arbetskraft anställts, såväl ester, letter, polacker, finnar som 

––––––––– 
863 Brev från SSAB till SAK, den 5 juli 1947. SAK:s arkiv, utlänningssektionen, vol. EIIa:13. 
864 Brev från SAK till Metall, den 9 augusti 1947. Metalls arkiv, serie EIX, avd. 106. Liksom de tyska 

hembiträden som rekryterades från läger i Danmark ungefär samtidigt torde dessa individer också ha 
hört till de cirka 200 000 tyskar som evakuerades undan den framryckande Röda armén från Tysk-
lands östra delar till det ockuperade Danmark vintern/våren 1945. Se i övrigt Persson, Retorik och 
realpolitik, 1993, s 41, 182f, 255f. 

865 Brev från Metalls förbundsstyrelse till avd. 106 i Olofström, den 13 augusti 1947. Metalls arkiv, se-
rie EIX, avd. 106. 
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danskar. Med många av dessa har vi haft stora svårigheter när det gä[l]lt 
[att] organisera dem, särskilt bland balterna. Vidare föro[r]sakar dessa ut-
länningar irritation bland våra medlemmar, genom att det visat sig att före-
taget på ett eller annat sätt ger dem vissa förmåner för att hålla dem kvar. Vi 
anser även att det är en god läxa för företags och arbetsledningen att den 
uppkomna bristen på arbetskraft icke ännu försvinner […] Till sist kan man 
ifrågasätta om det här inte är fråga om utplantering av lämpliga individer för 
stöd åt den na[z]istiska underjordiska rörelsen. Med stöd av ovan anförda 
synpunkter och den erfarenhet vi gjort betr. den utländska arbetskraften ser 
vi helst att icke några tyskar beviljas inrese och arbetstillstånd för bolagets 
räkning.866 

 
Den raka skiljelinjen mellan ”vi” svenska medlemmar och ”de andra”, invand-
rarna, genomsyrar Larssons brev på samma sätt som så många andra fackliga 
uttalanden som jag har analyserat i den här avhandlingen. Mer konkret gav 
Larsson tre motiv till att avstyrka företagets ansökan. För det första blickade 
han bakåt och nämnde de problem som upplevdes i samband med organise-
ringen. ”Balterna” nämndes särskilt. För det andra pekade Larsson på att de in-
vandrare som företaget tidigare hade anställt hade skapat irritation bland de 
svenska medlemmarna. Han hävdade att invandrarna hade blivit positivt särbe-
handlade av företagsledningen. Troligtvis syftade han på de påståenden som 
cirkulerade i orten om esternas löneförhållanden, och sannolikt även på företa-
gets specifikt riktade välfärdspaternalism. 

Avdelningens tredje motiv till att avstyrka SSAB:s ansökan är vid en första 
anblick svårare att förstå. Vad menade Larsson med att de tio tyskarna skulle 
”vara stöd åt den underjordiska na[z]istiska rörelsen”?  

Frågan måste besvaras utifrån samtidens förståelse av nazismen. Även om 
de tyska arméerna hade kapitulerat våren 1945 ansågs nazismen ändå inte helt 
igenom besegrad under de första efterkrigsåren; ett överhängande nazistiskt hot 
verkade dröja sig kvar. Från och med 1946 publicerade alla de stora svenska 
nyhetstidningarna rikliga resereportage från de söndertrasade tyska ockupa-
tionszonerna. Johan Östling som analyserar dessa menar att journalisterna över-
lag misstrodde tyskarnas demokratiska ambitioner. Enligt rapporteringen ver-
kade denazifieringen vara på väg att stanna av halvvägs och ett varningens 
finger höjdes för att en reaktionär politisk restauration var förestående; ”under 
ytan, ibland mitt i det tyska ruinlandskapet, grasserade nazismen”.867  

Själva ordvalet i Svenssons brev – underjordisk rörelse – går likaså att för-
stå i samtidskontexten som ett etablerat begrepp. Under våren 1946 hade ble-
kingsborna kunnat läsa i flera regionala pressartiklar om hur ”en omfattande 

––––––––– 
866 Brev från avd. 106 i Olofström till Metalls förbundsstyrelse, den 18 augusti 1947. Metall arkiv, serie 

EIX, avd. 106. (Mina kursiveringar.) 
867 Östling, Nazismens sensmoral, 2008, s 79, 142, 216–230 (citat 225). 
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nazistisk underjordisk rörelse” upptäckts och krossats i de brittiska och ameri-
kanska ockupationszonerna, och om hur en ”ny tysk underjordisk organisation” 
upptäckts inom den franska zonen.868  

Att det redan fanns gamla nazisympatisörer i Olofström bland de ester som 
företagsledningen hade rekryterat verkar också ha varit en spridd föreställning i 
orten.869 Över huvud taget betraktades ju ”balten-som-nazist” i den efterkrigsti-
da svenska debatten. Det är således möjligt att det var esterna som Larsson syf-
tade på när han skrev om ”den underjordiska rörelsen”. Alfred Wendt hade 
ännu inte flyttat till Olofström så det handlade inte om hans etniska ledarskap, 
men det är däremot tänkbart att lokalbefolkningen hade kännedom om de an-
klagelser som riktades mot Mihkel Lauter angående dennes samröre med den 
tyska krigsmakten. Några direkta erfarenheter från möten med tyska arbetare 
hade inte de svenska fackföreningsmedlemmarna i Olofström vid denna tid-
punkt. I april 1947 var endast en tysk arbetare anställd på fabriken, och under 
åren 1945–1947 finns det över huvud taget inga tyskar noterade i Olofströms 
inflyttningslängder.870 Det ligger då nära till hands att anta att Larssons utspel 
var ett uttryck för en mer generell antipati gentemot tyskar, en stereotyp sam-
mankoppling av tyskar med nazismen, i kombination med föreställningen om 
”balten-som-nazist”. 

Efter att ha rådgjort med avdelningen i Olofström svarade Metalls för-
bundsstyrelse till SAK. Även om förbundet redan på förhand hade en negativ 
inställning till SSAB:s ansökan är det tydligt att förbundet lyssnade på lokalav-
delningen. Metalls avstyrkan motiverades framförallt med att tidigare anställda 
invandrare tidvis hade åstadkommit ”betydande irritation”, och att ”ytterligare 
svårigheter” därför borde undvikas.871 SAK meddelade snart därefter SSAB:s 
ledning om Metalls avstyrkan.872 

Granfors, som var allt annat än tillfreds med Metalls motiveringar, lät sig 
inte nöjas. I ett nytt brev till myndigheten försökte han att upplysa om de ska-
deverkningar som ”arbetskraftsbristen” hade både för företaget ”och landet”. 
Genom att anspela på det allmänna intresset om ekonomisk utveckling i väl-
färdskapitalismen försökte alltså direktören vinna gehör för kapitalets egenin-
tresse, det vill säga vinstmaximering. Granfors ville också ge besked om att den 
irritation som Metall hade lyft fram enbart bottnade i att några estniska flyk-
tingar inte hade velat gå med i fackföreningen. Granfors ville därmed få SAK 
att ändra sitt beslut. Nazistargumentet måste också ha kommit till direktörens 

––––––––– 
868 Blekinge Läns Tidning, den 1 och 13 april 1946; se t.ex. även Karlshamns Allehanda, den 13 april 

1946. 
869 Se kap. 8 i denna avhandling. 
870 ”utlänningar anställda den 26 april 1947”. Volvos arkiv i Olofström, (sign. saknas); Olofström In-

flyttningslängd. Olofströms kyrkoarkiv, vol. BI:1. 
871 Brev från Metall till SAK, den 20 augusti 1947. Metalls arkiv, serie EIX, avd. 106. 
872 Detta framgår av SSAB:s brev till SAK, den 8 september 1947. SAK:s arkiv, utlänningssektionen, 

vol. EIIa:13. 
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kännedom. Han avslutade nämligen sin förnyade framställan med förbehållet, 
att om någon anmärkning kunde riktas ”ur politisk eller polisiär synpunkt” mot 
någon av de tio tyska arbetarna skulle företaget avstå från dessa.873 Metall hade 
dock avstyrkt, och ansökan verkar därmed ha varit utagerad hos den socialde-
mokratiskt dominerade arbetsmarknadsmyndigheten. 

I anknytning till 1947 års arbetskraftsavtal utförde SAK flera undersökning-
ar angående svenska företags efterfrågan på arbetskraft. I en cirkulärskrivelse i 
slutet av oktober 1947 informerades näringslivet om planerna på att rekrytera 
sudettyskar. I en bifogad enkät, med den avhumaniserade titeln ”Beställning av 
sudettysk arbetskraft”, ombads företagen fylla i sina önskemål.874 

SSAB:s ledning – som tidigare hade nekats italienska arbetare och nyligen 
tyska arbetare från läger i Danmark – såg genom den planerade överföringen en 
ny stor möjlighet att mätta sin efterfrågan på arbetskraft. Företagsledningen 
svarade i enkäten att den önskade hela 150 män och 50 kvinnor. Någon yrkes-
vana ansågs inte vara nödvändig. Det räckte, enligt Granfors, med att de var 
”arbetsföra och arbetsvilliga”. På grund av bostadsbristen i orten ville ledning-
en dock inte ta emot alltför många familjer, särskilt ”ingen med många barn”. 
Ungkarlar sades däremot kunna ”placeras i moderna vinterbonade baracker” ti-
den närmast efter ankomsten. I likhet med de ester, som i många fall fortfaran-
de bebodde företagets baracker, skulle de sudettyska ensamstående männen 
inte behöva betala någon hyra. Så många som 200 arbetare kom företaget dock 
inte att anvisas, utan blott ett tjugotal.875 Arbetskraftstillskottet genom kollektiv 
rekrytering i andra länder var således inte särskilt stort under 1940-talets senare 
del. Med Volvos Jönköpingsprogram och produktionsökningen 1950 (se kapi-
tel 7) blev SSAB:s problem med att anställa och behålla tillräckligt många ar-
betare än mer kännbara. 

Helmi Mäelo, Alfred Wendt och estnisk arbetskraft i västtyska 
flyktingläger 
Kring årsskiftet 1950 började SSAB visa intresse för att rekrytera just estnisk 
arbetskraft från Västtyskland. I ett brev till SUK meddelade företagets perso-
nalavdelning att den genom Alfred Wendt och den estniska författarinnan Hel-
mi Mäelo hade fått kännedom om att det i Tyskland fanns estniska flyktingar 
som ville komma till Sverige för att arbeta. Företagsledningen önskade ”över-
taga 25–30 fullt arbetsföra män”, som helst skulle vara ensamstående.876 

––––––––– 
873 Brev från SSAB till SAK, den 8 september 1947. SAK:s arkiv, utlänningssektionen, vol. EIIa:13. 
874 Tempsch, Från Centraleuropa till folkhemmet, 1997, s 186f.  
875 “Beställning av sudettysk arbetskraft”, den 28 oktober 1947, samt bilagt brev från Karl Granfors till 

Blekinge länsarbetsnämnd. AMS:s arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVba:2. 
Bland det bevarade arkivmaterialet har jag inte funnit någon respons från Metall på SSAB:s tilldel-
ning av sudettysk arbetskraft. 

876 Brev från SSAB till SUK, den 5 januari 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-
nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
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Just detta initiativ verkar från början ha varit Mäelos. Det var hennes bemö-
danden med att hjälpa estniska flyktingar i Västtyskland till Sverige som öpp-
nade en ny rekryteringsmöjlighet åt SSAB. Företagets ledning var dock som 
vanligt snabb att tillvarata tillfället. 

Mäelo evakuerades tillsammans med sina barn från den estniska krigszonen 
till Tyskland i september 1944. Med på samma båt fanns bland andra även ge-
neralkommissarien Karl Litzmann och den estniska självförvaltningens ledande 
tjänsteman Hjalmar Mäe. En dryg vecka senare följde hennes man efter, bank-
tjänstemannen Bernhard Mäelo. Med hjälp av ett tyskt rekommendationsbrev, 
en betydande mängd kontanter och goda kontakter klarade sig familjen relativt 
väl i Tyskland. Under de första fem månaderna bodde de på ett hotell i Oels-
nitz, en bit utanför Plauen. Där kom de emellertid i kontakt med andra ester 
som inte hade det närmelsevis lika gott ställt. I närheten levde arbetspliktiga 
flyktingar i baracker. Helmi Mäelo berättar: 

 
Vi besökte ofta våra landsmän i baracken. Det fanns flera baracker och där 
bodde olika nationaliteter antingen var för sig eller blandade. Esterna bilda-
de en egen grupp. Barackerna var långa, av brädbitar hopslagna skjul som 
av invånarna delats med hjälp av filtar och lakan. Där bodde familjer med 
barn och även ensamstående. Mellan kojerna kunde man nätt och jämt sätta 
sin fot. Väggarna vimlade av löss och andra djur. I dessa baracker hade förut 
bott ryska krigsfångar. Människorna var pinade och trötta ända till utmatt-
ning. Det som kändes svårast var, att de nästan behandlades på samma sätt 
som fångarna.877 

 
Genom sina kontakter och någon muta lyckades familjen Mäelo få både tyskt 
utresetillstånd och svenskt inresetillstånd. Den sista biten åkte de med ”Berna-
dottebussarna” genom Danmark och anlände till Sverige i april 1945.878 

Så småningom började Helmi Mäelo arbeta för Missionsförbundet i Stock-
holm. Som representant för sin arbetsgivare skickades hon under 1949 till Väst-
tyskland för att besöka olika estniska flyktingläger, till exempel Geislingen där 
många före detta estniska soldater levde under svåra förhållanden. Väl tillbaka i 
Sverige engagerade hon sig för att genom SUK utverka inresetillstånd för män-
niskor därifrån,879 människor som ingick i samma föreställda etniska gemen-
skap som hon själv. 

––––––––– 

Genom Helmi Mäelos make upprättades en kontakt med SSAB i Olofström. 
Bernhard Mäelo var arkivarbetare vid Sveriges Nykterhetssällskaps Represen-
tantförsamling, med arbetsuppgiften att bedriva nykterhetsupplysning bland es-
ter i landet. Hösten 1949 besökte han Olofström i detta ärende. Där mötte han 

877 Helmi Mäelo, Jag älskar livet. Memoarer: Estland – Tyskland – Sverige, 1978, s 84, 87f, 93f, ci-
tat 95f. 

878 Mäelo, Jag älskar livet, 1978, s 94f, 111, 105f, 112ff. 
879 Mäelo, Jag älskar livet, 1978, s 155, 170–176. 

 325 



Alfred Wendt, som skall ha berättat om företagets personalproblem. Enligt 
Helmi Mäelo skall hennes make vid detta möte då ha föreslagit att SSAB skulle 
försöka anställa några av de estniska flyktingar som fanns i Geislingen.880 För 
SSAB:s direktörer måste det ha fallit sig lämpligt att Wendt skulle sköta myck-
et av den fortsatta hanteringen av dessa ärenden, inte bara för att han var est, 
kunde språket och hade ett nätverk bland förskingrade ester, utan också för att 
han annars arbetade mycket med materialinskaffning från Västtyskland. 

Tyska eller estniska arbetare 1950 – avstyrkanden 
I början av 1950 anmälde SSAB:s ledning sitt intresse till SUK att anställa ester 
som befann sig i västtyska läger. I slutet av februari sände sedan Helmi Mäelo 
en ansökan till samma myndighet om inresetillstånd för dem som skulle arbeta 
i Olofström. Listan innehöll namn på 28 män, varav 12 hade familj.881 Under 
tiden skrev också företagets överingenjör, John Svensson, ett intyg till AMS 
om att företaget var villigt att anställa ”ett antal balter, som nu vistas i Väst-
tyskland”. Svensson beskrev företagets rekryteringsproblem och strök under att 
det ”föredraga balter före utlänningar av annan nationalitet”.882 Återigen är det 
alltså tydligt att företagsledningen – liksom även fackföreningen – betraktade 
”balter” som en nationalitet, som en homogen kategori. 

––––––––– 

SUK skickade inresetillståndsansökan vidare till AMS för arbetsmarknads-
bedömning och yttrande, som i sin tur sände ärendet på remiss.883 Metall infor-
merade och tillfrågade avdelningen i Olofström, som behandlade ärendet på ett 
styrelsemöte i april. I likhet med flera tidigare ställningstaganden blev svaret ett 
resolut nej.884 I avdelningens svar till förbundet angavs att företaget för tillfället 
inte alls hade några problem med att anställa nya arbetare. Tvärtom betonades 
att varje vecka ”anställes ny arbetskraft, både svenskar och utlänningar”. Vida-
re påpekade Ejnar Larsson, som författade svaret, att han erfarit  

 
från välunderrättat håll [att det skall] inom den närmaste tiden komma ett 
50-tal utlänningar från ett så kallat uppsamlingsläger som finnes i Lands-
krona. Så av den sortens folk har vi och får mer än tillräckligt.885 

 

880 Mäelo, Jag älskar livet, 1978, s 176f. 
881 Brev från Helmi Mäelo till SUK, den 22 februari 1950, med bilagd förteckning. AMS:s arkiv: utlän-

ningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
882 ”Intyg” från SSAB till AMS, den 10 mars 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
883 Brev från AMS till Metall, den 21 mars 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
884 Brev från Metalls förbundsstyrelse till avd. 106 i Olofström, den 22 mars 1950. Metalls arkiv, 

vol. FIV:3; prot. fört vid styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 12 april 1950, § 5. Me-
talls arkiv i Olofström, serie 02-98. 

885 Brev från avd. 106 i Olofström till Metalls förbundsstyrelse, den 13 april 1950. Metalls arkiv, 
vol. FIV:3. (Min kursivering.) 
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Förbundet lyssnade på avdelningen och svarade AMS att 
 

vi avstyrka inresetillstånd för dessa flyktingar. Man uppger från vår under-
avdelning, att man numera har ett så stort antal utländsk arbetskraft, att man 
nu icke anser det lämpligt att utöka denna kår av utlänningar.886 

 
Invandringsmotståndet andas här i sin uttrycksform något mer än bara arbets-
marknadsprotektionism. Att avdelningen i Olofström hade fått nog av ”den sor-
tens folk”, men även att förbundet inte ville utöka ”denna kår av utlänningar”, 
är breda och svepande kategoriseringar i främlingsfientliga ordalydelser. 

Olofströmsavdelningens resoluta invandringsmotstånd vid tidpunkten kom 
också tydligt till uttryck i en individuell ansökan om inrese- och arbetstillstånd 
för en tysk medborgare i december 1949. Personen ifråga hade redan fått löfte 
från SSAB:s ledning om anställning som verktygsarbetare.887 I sin remiss med-
delade dock ordförande Larsson att avdelningens 

 
intresse för att medverka till att utländsk arbetskraft anställes vid företaget är 
minimal. Dels är det svårigheter med språket, vidare är det i regel tvättäkta 
nasister [sic], så har i varje fall det varit med de sista som har kommit hit 
[…] Styrelsen för sin del anser att om företaget betalade sina yrkesarbetare 
ordentligt, så hade de[t] haft möjlighet att erhålla svenska sådana […]888 

 
Kampen om makten över arbetet, konkurrensbegränsande skäl, politiska kon-
flikter och den strukturella och allmänt förekommande främlingsfientligheten i 
det svenska samhället grep således in i och förstärkte ömsesidigt varandra, när 
de invandrade arbetarna konstruerades som ”de andra” i kontrast till ”vi” fack-
ligt organiserade svenska arbetare. 

SSAB:s ambitioner att få till stånd kollektiv överföring av utlandsfödd ar-
betskraft gav också Blekinge länsarbetsnämnd anledning att klarlägga lokalav-
delningens inställning till arbetskraftsinvandring.889 Länsarbetsnämnden gav i 
sin tur arbetsförmedlingen i Olofström direktiv att utreda frågan. I mitten av 
april 1950 träffades därför Curt Andersson från arbetsförmedlingen, Metallav-
delningens ordförande Larsson och dess kassör Helge Tomasson för att disku-
tera fackföreningens inställning i frågan. Beskedet från avdelningen var klart 
och tydligt: den var ”emot att det anställdes mera utländsk arbetskraft” vid 
––––––––– 
886 Brev från Metall till AMS, den 17 april 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. (Min kursivering.) 
887 Brev från AMS till Metall, den 16 december 1949; brev från Metalls förbundsstyrelse till avd. 106 i 

Olofström, den 11 januari 1950. Metalls arkiv, vol. FIV:3. 
888 Brev från avd. 106 i Olofström till Metalls förbundsstyrelse, den 9 februari 1950. Förbundsstyrelsen 

avstyrkte därefter ansökan till AMS, se brev från Metall till AMS, den 13 februari 1950. Metalls ar-
kiv, vol. FIV:3. 

889 Brev från Blekinge länsarbetsnämnd till AMS, den 7 juni 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-
nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
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SSAB. Detta motiverades dels med språkförbistringen på verkstadsgolvet, dels 
utifrån upplevda organiseringssvårigheter. Värst var det, menade Tomasson, 
”när polackerna var i Olofström”. Visserligen fanns det, påpekade de fackliga 
företrädarna,  

 
en del, som äro lojala och gör sina skyldigheter [gentemot] både sina kamra-
ter på arbetsplatsen och fackföreningen. Men utav det stora flertalet av ut-
länningarna uppstår det problem vid organiserandet av dessa.890 

 
Motståndet mot mer invandring på den lokala fackliga nivån hade huvudsaklig 
grund i vardagserfarenheterna. Med sänkt organiseringsnivå försvagades fack-
föreningens position gentemot företagsledningen, samtidigt som språkförbist-
ringen på verkstadsgolvet kunde försämra inkomstmöjligheterna. Inom arbetar-
kulturen ansågs betalningen av kontingenten vara en självklarhet och en skyl-
dighet. Några påtryckningar skulle inte behövas.  

I realiteten var dock en klar majoritet, eller ungefär 70 procent av de drygt 
100 invandrade arbetarna på SSAB organiserade när mötet mellan lokalavdel-
ningens och arbetsförmedlingens representanter ägde rum.891 Som jag har påpe-
kat tidigare var det emellertid den oorganiserade minoriteten, och möjligtvis 
andra som blev medlemmar först efter påtryckningar, som bar upp avdelnings-
ledningens föreställning om invandrade arbetare. I Larssons och Tomassons ar-
gumentation var invandrare och oorganiserade i det närmaste synonyma be-
grepp. Liksom vid mötet med länsarbetsnämnden några år tidigare fanns för-
modligen det konkurrensbegränsande syftet också med i beräkningarna. Utbu-
det av arbetskraft skulle inte få öka okontrollerat, vilket riskerade att rubba 
maktförhållandet på den lokala köpmarknaden till fackföreningens nackdel. 

Medan Helmi Mäelos ansökan fortfarande låg hos SUK gjorde företagsled-
ningen flera nya påstötningar hos AMS för att försöka påverka beslutet. Led-
ningen beskrev sin situation och vädjade om assistans från arbetsmarknads-
myndigheten med att lösa det upplevda arbetskraftsproblemet. I ett av breven, 
daterat den 5 april 1950, framhöll till exempel Karl Granfors att företaget för 
tillfället hade ”ett behov av c:a 120 arbetare”. Vidare pekade han på att SSAB 

 
icke kunna erhålla svensk arbetskraft i någon nämnvärd omfattning delvis 
[…] på grund av kända förhållanden på bostadsmarknaden ej tillräckligt an-
tal fullgoda bostäder kunnat byggas här på orten. Vi kunna däremot taga 
emot utländsk arbetskraft, speciellt ungkarlar, och vi förstå, att därvid i för-
sta hand komma ifråga tyskar. I vår tjänst finnas f.n. 32 tyskar och 50 est-
ländare samt ett mindre antal av andra nationaliteter. Estländarna har nume-

––––––––– 
890 ”Utredning angående förhållandet mellan den utländska och den svenska arbetskraften i Olofström”, 

den 21 april 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
891 ”Utredning angående förhållandet mellan den utländska och den svenska arbetskraften i Olofström”, 

den 21 april 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
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ra rätt väl smält in i miljön här, och tyskarna ha visat sig vara mycket goda 
industriarbetare.892 

 
Brevet är upplysande av flera anledningar. Planerna om att rekrytera arbetskraft 
i Västtyskland tog form under våren 1950, och företagsledningen i Olofström 
följde med intresse arbetsmarknadsmyndigheternas agerande. Företaget hade 
redan tyskar i arbetsorganisationen, vilka hade visat sig ”vara mycket goda in-
dustriarbetare”. Det betyder dock nödvändigtvis inte att ledningen hade särskilt 
starka preferenser för denna kategori arbetare. Det viktigaste var att den såg 
nya möjligheter framför sig att rekrytera arbetare. Fick ledningen sedan välja 
valde den i första hand arbetskraft från en nationell kategori som redan fanns 
inom arbetsorganisationen. Inte ens en månad tidigare hade ju överingenjören 
framhållit att ”balter” önskades ”före utlänningar av annan nationalitet”. 

Skrivelsen ger också ytterligare en antydan om företagets arbetskraftspolitik 
mer generellt. Det sades att SSAB hade svårt att rekrytera svensk arbetskraft på 
grund av bristen på ”fullgoda bostäder”, men att det däremot kunde ta emot in-
vandrare. Bertil Olsson på AMS har vaket och undrande i skrivelsens marginal 
antecknat: ”utl:a ska väl också bo någonstans”?893 För dessa behövdes det tydli-
gen inga fullgoda bostäder. 

Vidare berättar Granfors i brevet att det under våren 1950 fanns 50 estniska 
krigsflyktingar kvar på företaget. Som flest hade de varit omkring 200 under 
1946. En betydande andel hade alltså flyttat från orten, men samtidigt fanns det 
en relativt stor grupp kvar när nya ester flyttade in från Västtyskland. SSAB 
räknade säkert med att dessa på olika sätt skulle underlätta företagsintroduktio-
nen för de nyanställda. De var vad Denis Frank benämner ett ”praktiskt-
integrativt” skäl till att fortsätta rekrytera ester.894 

AMS sände SSAB:s skrivelse vidare till Metall. Myndigheten var dock nå-
got förbryllad, eftersom den inte riktigt förstod vilka arbetare företaget egentli-
gen ville ha. Det förmodades att det ”troligen åsyfta den överföring av ungdom 
från Schleswig-Holstein, som nyligen påbörjats”.895 

Efter Metalls remiss nedåt i organisationen tillkallades ett extra styrelsemö-
te i Olofström, den 21 april 1950, för att diskutera frågan. Det totala invand-
ringsmotstånd som avdelningen tidigare visat upp verkade nu ha dämpats nå-
got. Visserligen beslutade styrelsen att avstyrka företagets ansökan, men den 
bestämde sig samtidigt för att modifiera det drygt en vecka gamla beslutet an-

––––––––– 
892 Brev från SSAB till AMS, den 5 april 1950; se även ”intyg” och brev från SSAB till AMS, den 28 

mars, den 20 april och den 5 juni 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, 
vol. EIIIa:21. 

893 Detta påpekade även Metalls förbundsstyrelse i sitt brev till avd. 106 i Olofström, den 14 april 1950. 
Metalls arkiv, vol. FIV:3. 

894 Frank, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen, 2005, s 222. 
895 Brev från AMS till Metalls förbundsstyrelse, den 13 april 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
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gående ester i Västtyskland. Istället för tyskarna kunde avdelningsstyrelsen 
tänka sig att ”medgiva tillstånd för ett visst antal estniska flyktingar för vilka 
inresetillstånd förut sökts men avslagits”. Men detta kunde bara ske under vissa 
premisser, nämligen att ”bolaget skulle medverka till organiserandet av des-
sa”.896 Fackföreningen ville absolut inte ställas inför en liknande situation som 
den hade mött under åren 1945–1947. 

I sitt svar till förbundet meddelade sedan Larsson att avdelningens inställ-
ning ”till denna fråga nu som tidigare är den att vi helst ser att företaget icke 
erhåller dylik arbetskraft utan i yttersta nödfall”.897 Med tanke på beslutet på det 
föregående styrelsemötet skall betoningen på ”dylik arbetskraft” alltså inte för-
stås som att avdelningen fortfarande var motståndare till företagets rekrytering-
ar av utländsk arbetskraft över huvud taget. Förmodligen var det kategorin tysk 
som åsyftades, vilken avdelningen kopplade samman med nazismen. Mer spe-
cifikt var det överföringen av tyska lärlingar som ifrågasattes, enär företagets 
lärlingsverksamhet var ytterst begränsad. 

Den institutionaliserade samverkan på nationell nivå mellan SAF och LO 
som Saltsjöbadsavtalet 1938 innebar följdes av flera övergripande avtal under 
1940-talet när den stora Verkstadskonflikten 1945 var över. Ett av dessa var av-
talet om företagsnämnder från 1946. I Olofström hölls det första företags-
nämndsmötet i november 1948, med sju representanter för företaget och sju för 
fackföreningen. Därefter fick avdelningens ledning kontinuerligt information 
om företagets produktion, orderingång och om dess svårigheter att anskaffa 
material och arbetskraft i efterfrågad mängd.898 När SSAB:s ledning ville rekry-
tera ester i Västtyskland var således de fackliga företrädarna väl medveten om 
att företaget som underleverantör till Volvo verkligen hade problem med att 
klara sina åtaganden. Det torde ha stått klart att det stod Volvo fritt att välja vart 
det skulle lägga sina beställningar. Att inte försöka tillmötesgå SSAB i perso-
nalfrågan kunde alltså i den rådande situationen vara det samma som att riskera 
arbetstillfällen i orten. Det var därför mer rationellt att samarbeta med företags-
ledningen, och samtidigt ställa villkor, än att konsekvent avstyrka alla ansök-
ningar om inrese- och arbetstillstånd. Det växte med andra ord fram viktiga 
sammanfallande intressen mellan fackföreningen och företaget utifrån ett lokalt 
perspektiv. 

På avdelningens styrelsemöte den 8 maj 1950 meddelade Larsson att han 
hade samtalat med överingenjören angående ”arbetskraftsimporten”. Enligt 

––––––––– 
896 Prot. fört vid extra styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 21 april 1950, § 1. Metalls 

arkiv i Olofström, serie 02-98. 
897 Brev från avd. 106 i Olofström till Metalls förbundsstyrelse, den 15 maj 1950. Metalls arkiv, 

vol. FIV:3. 
898 Prot. förda vid möten med företagsnämnden vid SSAB, Olofström, den 27 november 1948–1952. 

Metalls arkiv i Olofström, (sign. saknas). Däremot verkar inte arbetskraftsinvandringen ha diskuterats 
i detta forum. Av protokollen att döma informerade företagsledningen bara fackföreningen om för-
ändringar i personalstyrkan som redan hade inträffat. 
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Larsson hade Svensson återigen sagt sig vara mest intresserad av ester.899 Det 
kan antas att även organiseringsfrågan kom upp i dialogen mellan fackföre-
ningens ordförande och överingenjören. 

Den 22 maj svarade Metalls förbundsstyrelse på AMS förfrågan. Nästan två 
månader hade alltså förflutit sedan företagsledningen skickade sin skrivelse till 
myndigheten. Byråkratin var tidskrävande. Förbundsstyrelsen ville inte heller 
vid detta tillfälle tillstyrka någon rekrytering. Ingenting sägs om att avdelning-
en i Olofström nu kunde tänka sig att godkänna att företaget tog in mer estnisk 
arbetskraft. Förbundets avstyrkan utgick från arbetsförhållandena vid SSAB 
och de ursprungliga intentionerna om yrkesutbildning bakom ungdomsinvand-
ringen från Schleswig-Holstein. Förbundet framhöll att 

 
därest firman nu avser att till sina fabriker få en del av den ungdom, som 
skall överföras från Schleswig-Holstein, någon som helst yrkesutbildning i 
vanlig mening icke försiggår vid företaget i Olofström, varför det […] måste 
anses fullständigt olämpligt att tillföra företaget sådan ungdom, som icke är 
yrkesutbildad.900 

 
Någon vecka efter mötet mellan Andersson från arbetsförmedlingen i Olof-
ström och Larsson och Tomasson från fackföreningen hade alltså avdelningen 
modifierat sin inställning till rekrytering av estnisk arbetskraft. Med tanke på 
förbundets svar till AMS verkar dock inte denna förändrade hållning ha nått 
förbundsledningen, och inte heller länsarbetsnämnden hade hunnit informera 
sig om den nya policyn. 

Avdelningens nya hållning bekräftades emellertid vid ett nytt möte mellan 
Andersson, Larsson och Tomasson den 25 maj. På nytt meddelade avdelningen 
att den kunde tänka sig att ”ett mindre antal balter anställdes”. Däremot verkar 
de svenska arbetarna ha utvecklat starkt negativa preferenser för polacker och 
tyskar. I ett brev från länsarbetsnämnden till AMS berättades att fackföreningen 
i Olofström ”bestämt ville avråda från arbetskraft av dessa nationaliteter”.901 
Dagen efter det andra mötet beslutade sedan länsarbetsnämnden att den till 
AMS skulle tillstyrka ”att bolaget finge nyanställa ett 30-tal balter”.902 

Efter att ha hämtat upplysningar och åsikter från Metall och länsarbets-
nämnden i Blekinge svarade AMS samfällt på SSAB:s olika skrivelser till 
myndigheten. Att länsarbetsnämnden tillstyrkt och att Metallavdelningen i 

––––––––– 
899 Prot. fört vid styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 8 maj 1950, § 4. Metalls arkiv i 

Olofström, serie 02-98. 
900 Brev från Metalls förbundsstyrelse till AMS, den 22 maj 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
901 Brev från Blekinge länsarbetsnämnd till AMS, den 7 juni 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
902 Prot. fört vid möte med Blekinge länsarbetsnämnd, den 26 maj 1950. Länsarbetsnämnden i Blekinge 

län arkiv, vol. AIa:2. 
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Olofström mjukat upp sitt tidigare resoluta motstånd fick dock inget genomslag 
hos AMS. Den 26 juni 1950 fick SSAB avslag på sina ansökningar. Den cen-
trala arbetsmarknadsmyndigheten hade ett nationellt perspektiv för ögonen: 

 
Med hänsyn till det stora antal utlänningar, som redan finnes på svensk ar-
betsmarknad […] ser sig arbetsmarknadsstyrelsen nödsakad [att] intaga en 
restriktiv hållning till ytterligare överföring av utländsk arbetskraft i större 
skala […] Tillströmningen av skandinaver, särskilt finnar […] är också av-
sevärd. 

 
Arbetskraftinvandringen från Finland hade nu börjat ta fart, och medborgare i 
de nordiska länderna var undantagna från arbetstillståndsskyldighet och viser-
ingskrav. AMS hade därför inte någon möjlighet att kontrollera denna invand-
ring, och eftersom myndigheten sade sig vilja undvika ”en ohejdad ström av ut-
ländska arbetare”, såg den sig istället nödsakad att vara mer restriktiv ”beträf-
fande inresa för övriga utlänningsgrupper”.903 SSAB lämnades sålunda att kon-
kurrera om den arbetskraft som redan fanns innanför Nordens gränser. 

50 estniska industriarbetare och 5 skogsarbetare 1950 
– tillstyrkan 
SSAB:s ledning gav inte upp sina ambitioner att erhålla fler utländska arbetare. 
Sommaren 1950 kom, som sagt, arbetskraftsrekryteringen i Västtyskland igång. 
Med hänseende till denna begärde företagsledningen i slutet av juli att AMS 
skulle pröva SSAB:s ansökan angående estnisk arbetskraft på nytt.904 Ett par 
veckor senare fick företagsledningen genom Helmi Mäelo kännedom om att in-
resetillstånd skulle beviljas för några av esterna i Västtyskland, men att dessa 
inte skulle placeras i Olofström på grund av motsättningar mellan företaget och 
fackföreningen. Någon ”dylik tvist” ville SSAB:s ledning inte känna sig vid, 
utan den bad AMS om ”tillfälle att klarlägga eventuella missförstånd, innan 
ifrågavarande arbetskraft placeras i Sverige”.905 

När väl den lokala Metallavdelningen kunde tänka sig att tillstyrka invand-
ring av ett antal ester, och förbundsledningen blivit medveten om detta, till-
styrktes inrese- och arbetstillstånd för 50 ”balter” utifrån en särskild lista som 
AMS sände till förbundet. Listan innehöll dock 54 namn. På förbundskontoret 
strök den handläggande funktionären helt sonika de fyra äldsta, som var födda 

––––––––– 
903 Brev från AMS till SSAB, den 26 juni 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. Helmi Mäelo, Jag älskar livet, 1978, s 177, nämner också 
att hon meddelades från SUK att ansökan avslagits. 

904 Brev från SSAB till AMS, den 27 juli 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-
nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 

905 Brev från SSAB till AMS, den 16 augusti 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-
nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
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mellan 1893 och 1898.906 Det var således inte bara för arbetsgivarna och ar-
betsmarknadsmyndigheterna som ålder var ett kriterium, när det skulle väljas ut 
vilka invandrare som skulle få komma och arbeta i Sverige. 

Den 13 september 1950 fick sedan SSAB klartecken från AMS om att det 
hade tillstånd att rekrytera 50 personer.907 Nästan ett år hade då förflutit sedan 
Bernhard Mäelo hade besökt Olofström och kommit i kontakt med Alfred 
Wendt. Beviljandet är också ett tecken på att AMS redan under hösten 1950 
började släppa på sitt restriktiva krav om att bara tillstyrka rekrytering av kvali-
ficerade yrkesarbetare. Som bekant hade SSAB:s direktörer vid flera tillfällen 
framhållit att det var (manliga) tempoarbetare som eftertraktades. Ålderskriteri-
et verkar också ha satts åt sidan, ty i alla fall tre av de fyra som ratades av Me-
tall på grund av ålder togs ut av företagsledningen ändå.908 

Efter det positiva beskedet från AMS försökte företagsledningen få estnisk 
arbetskraft även till andra verksamhetsgrenar. Chefen för SSAB:s lantbruksav-
delning, Hugo Davidsson, meddelade AMS per korrespondens att han genom 
Wendt 

 
fått kännedom om, att c:a ett 30-tal balter, som sökt inresetillstånd till Sveri-
ge, ha av Metallindustriarbetareförbundet betraktats som olämpliga för fa-
briksarbete och att dessa event. komma att av arbetsmarknadsstyrelsen pla-
ceras ut som huggare till något skogsbruk. 

 
Davidsson framhöll att företaget behövde ett fyrtiotal skogshuggare, och att 
dessa personer, som av Metall ratats som fabriksarbete, skulle vara lämpliga.909 
Denna gång fick företaget ett snabbt svar. Redan en dryg vecka senare medde-
lades att AMS tillstyrkt ”ytterligare fem” tillstånd för skogsarbete.910 

Även om SSAB hade beviljats rekrytering av 50 ester för arbete i fabriken 
och 5 i skogen återstod mycket byråkratiskt krångel. För att ordna de praktiska 
detaljerna kring överföringen och för att ”föra vissa förhandlingar med såväl 
ockupationsmakterna som de tyska myndigheterna” skickades Wendt till Väst-
tyskland.911 

––––––––– 
906 Brev från AMS till Metall med bilagd ”Namnförteckning på estniska medborgare, vilka söka inre-

sevisum för anställning vid Svenska Stålpressnings AB, Olofström”, ink. den 28 augusti 1950; brev 
från Metall till AMS, den 4 september 1950. Metalls arkiv, vol. FIV:3  

907 Brev från AMS till SSAB, den 13 september 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-
nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 

908 Olofström Inflyttningslängd. Olofströms kyrkoarkiv, vol. BI:1–2. 
909 Brev från SSAB till AMS, den 15 september 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
910 Brev från AMS till SSAB, den 26 september 1950. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:21. 
911 Wendts ansökan om resedokument för resa till Västtyskland, den 28 augusti 1950; två separata brev 

från SSAB till SUK, den 11 september 1950; brev från SUK till Wendt, den 21 september 1950. 
SUK:s arkiv, kanslibyrån, vol. FIAC:22025. 
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Vid den här tidpunkten levde den nittonårige esten Hans Angelus tillsam-
mans med sina föräldrar och sin lillebror i ett flyktingsläger nära Flensburg. 
Året innan hade de försökt få tillstånd att emigrera till Australien men nekats 
detta på grund av ”olämplig familjesammansättning”, vilket förmodligen be-
tydde att den femtiosjuårige fadern ansågs vara för gammal för att göra någon 
nytta på den australiensiska arbetsmarknaden. Fadern, Oskar Angelus, ingick 
dock i Wendts nätverk. Före och under kriget hade han haft tjänst som biträ-
dande avdelningschef på det estniska inrikesdepartementet, och hade följaktli-
gen rört sig i samma krets av högre tjänstemän i Tallinn som Wendt. Genom 
dessa gamla kontakter, inom ett borgerligt nätverk, rekryterades fadern och so-
nen till SSAB och fick möjlighet att flytta till Sverige.912 

Samtidigt bodde Johan Metsäär i det estniska lägret i Geislingen, där han 
arbetade med underhåll av transportmedel. Som ogift och med erfarenhet av 
mekaniska arbetsuppgifter var han högintressant för Wendt. Metsäär fick kän-
nedom om SSAB:s rekryteringar; både han och hans far anmälde sitt intresse 
och båda blev uttagna. I november 1950 reste far och son Metsäär tillsammans 
med ett tjugotal andra med tåg från München över Danmark och med buss från 
Helsingborg till Olofström. På bussen som mötte gruppen i Helsingborg fanns, 
förutom en representant från företagsledningen, även Ellen Avasoo med som 
tolk. Efter närmare sex år i landet var svenskan inte länge något problem för 
henne. Enligt Metsäär anlände gruppen till Olofström på fredagskvällen: ”På 
lördagen gick vi till Brukets kontor och anmälde oss, och sen sa de att på mån-
dag kan ni börja.”913 Angelus berättar likaså att de nyanlända kallades in en och 
en till personalchefens kontor, där de genom tolk frågades ut angående tidigare 
yrkeserfarenheter och därefter tilldelades de arbetsuppgifter på fabriken. Snart 
efter ankomsten undersöktes de också av företagsläkaren, och det sågs till att de 
registrerades hos prästen och vid den lokala polismyndigheten.914 

Efterhand som esterna anlände inkvarterades de i hyresfria baracker i närhe-
ten av fabriken, ett tiotal personer i varje, eller i företagets bostäder strax utan-
för köpingen. Middagar under den första tiden åt de tillsammans inne i samhäl-
let, de flesta säkert i den specifikt estniska matsalen. Metsäär berättar att ”första 
veckan fick vi äta på kredit, och när vi fick första lönen fick vi betala”.915 

Av de 50 personer, som rekryterades av Wendt och beviljades inrese- och 
arbetstillstånd, hade i slutet av februari 1951 fortfarande bara hälften kommit 
till Olofström. Av dem som inte kommit hade 20 fått inresetillstånd till USA 
eller Kanada och istället valt någon av dessa destinationer. Genom Wendt an-
sökte därför företagsledningen om 20 nya inresetillstånd, som skulle ersätta de 
––––––––– 
912 Intervju med Hans Angelus, den 25 april 2008. 
913 Intervjuer med Johan Metsäär, den 18 oktober och den 29 december 2003; Ellen Avasoo, den 30 

december 2003. 
914 Intervju med Hans Angelus, den 25 april 2008. 
915 Intervju med Johan Metsäär, den 18 oktober (citat) och den 29 december 2003; Sydöstra Sveriges 

Dagblad, den 14 november 1950. 

 334 



gamla.916 Det var inga problem att byta individer inom den tilldelade kvoten, 
utan AMS rättade sig i stort efter företagets framförda önskemål.917 

Arbetarna verkar i synnerhet ha valts efter familjesituation. Några valdes ut 
med tanke på att de hade ”närmare släktingar eller vänner i Olofström”, som 
ville ”dela sina bostäder med dem”. Detta underlättade förstås företagets in-
kvarteringsproblem. Av samma anledning ville företagsledningen först och 
främst ”få tillstyrkt tillstånd för ungkarlar”. Men även när det handlade om gif-
ta par framfördes specifika önskemål. Antingen skulle dessa vara unga, eller 
skulle de ha ”nästan vuxna söner”.918 Likaså byttes personer ut som vid läkar-
kontrollen i Västtyskland inte ansågs vara fullt friska. Enligt Wendt skulle dy-
lika arbetare ”så småningom bliva endast till besvär”.919 Det var de unga och 
starka, som skulle kunna arbeta på företaget i många år framöver som eftertrak-
tades och detta accepterades av Metall. Om de var äldre – såsom Hans Angelus 
och Johan Metsäärs fäder – skulle deras barn vara av manligt kön och ha kom-
mit upp i arbetsför ålder. Även om Karl Granfors lovprisade 1944 års flyktingar 
för att en stor andel av dem var arbetsföra på ett eller annat sätt – till och med 
kvinnorna – så ville SSAB:s ledning helst ha män. Den riktiga industriarbeta-
ren, normen, var i ledningens ögon en stark och arbetsför man. 

Fler estniska lantarbetare 1951 – avstyrkan 
I mars 1951 inkom SSAB med en ny ansökan till AMS. För andra gången för-
sökte företagsledningen få tillstånd att rekrytera estnisk arbetskraft till verk-
samheten utanför fabriken, denna gång till torvmossarna. Hugo Davidsson på 
lantbruksavdelningen upplyste myndigheten om att företaget hade förlorat 
många av sina arbetare till kringliggande industrier. Vidare berättade han att fö-
retaget tidigare hade haft ester på mossarna och ledningen var ”mycket belåtna 
med dessa”. Därför ville SSAB:s ledning ”anhålla” om AMS:s tillstyrkan hos 
SUK ”för att inresetillstånd ska utfärdas för 40 manliga arbetare och 10–20 
lämpliga kvinnor”.920 

––––––––– 
916 Brev från SSAB till AMS, den 27 februari 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:28. 
917 Brev från AMS till SSAB, den 19 mars 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:28. 
918 Brev från SSAB till AMS, den 5 mars 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:28. 
919 Brev från SSAB till AMS, den 12 mars 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EIIIa:28. Jfr även Svensson, Ungrare i folkhemmet, 1992, om gäl-
lande arbetskriterier när AMS:s avgjorde vilka ungerska flyktingar som skulle få komma till Sverige 
1956–1957; Thor, ”’Det är billigare att bota ett TBC-fall än att uppfostra en svensk’”, 2007, om prio-
riteringen av milda sjukdomsfall och sjuka flyktingar med ”arbetsföra” anhöriga när TBC-sjuka från 
kontinenten togs emot som kvotflyktingar till Sverige i början av 1950-talet. 

920 Brev från SSAB till AMS, den 2 mars 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-
nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:10. (Min kursivering.) 
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De arbetstillstånd, som utlandsfödda manliga och kvinnliga arbetare fick 
när de kom till Sverige, gällde generellt bara för ett visst yrke. Invandrare kun-
de därmed inte försvinna lika lätt från mossarna som de infödda arbetarna up-
penbarligen hade gjort.921 Det är också tydligt att männen betraktades som 
”lämpliga” arbetare enbart på basis av sitt kön, medan bara vissa kvinnor skulle 
kunna komma ifråga. Förmodligen ansåg företagsledningen att bara de kvinnor 
var lämpliga, som ansågs vara tillräckligt fysiskt starka för att klara det krävan-
de torvarbetet. Lämplighetsgraden utgick säkert också från kvinnornas familje-
situation. För att komma ifråga skulle de inte ha några barn att ta hand om. 

AMS skickade därefter ärendet på remiss till länsarbetsnämnden i Blekinge 
och till den berörda fackliga organisationen.922 Den förstnämnda tillstyrkte med 
hänvisning till den näst intill obefintliga arbetslösheten i regionen.923 När det 
handlade om arbetskraft till torvmossarna var Fabriks och dess lokalavdelning i 
Lönsboda företagets fackliga motpart. Utifrån avdelningens yttrande avstyrkte 
Fabriks ansökan. För det första hävdade avdelning 453 i Lönsboda, tvärtemot 
företagsledningen och länsarbetsnämnden, att det visst fanns arbetskraft att till-
gå i området. För det andra pekade den på tidigare, negativa erfarenheter av ut-
landsfödda arbetare. Enligt avdelningen blev år 1945 ”en stor del av arbetarna 
på torvmossarna i Hökön permitterade för att lämna plats åt polska arbetare”.924 
Jag har tidigare visat att även ledningen för Metallavdelningen i Olofström hys-
te starkt negativa preferenser för polacker. 

I slutet av april fick SSAB:s ledning veta att dess ansökan avslagits. Även 
om SSAB tidigare tilldelats några invandrare för skogsarbete, var AMS:s linje 
fortfarande att endast i undantagsfall tillstyrka arbetstillstånd för okvalificerad 
arbetskraft, och detta bara när det rörde sig om företag av väsentlig betydelse 
för det svenska näringslivet. När det gällde torvarbete ville AMS endast hänvi-
sa till nordisk arbetskraft.925 Exemplet visar också att AMS under tidigt 1950-
tal kunde gå emot sitt eget underorgan, länsarbetsnämnden. Huruvida AMS i 
detta fall tillmätte Fabriks yttrande någon större betydelse, eller om det var 
myndighetens mer övergripande riktlinjer som fällde avgörandet, är dock 
oklart. 

––––––––– 
921 Inskränkningarna i arbetstillstånden analyseras av Frank, Staten, företagen och arbetskraftsinvand-

ringen, 2005, t.ex. s 64ff. 
922 Brev från AMS till Blekinge länsarbetsnämnd, den 8 mars 1951; brev från AMS till Fabriks, den 8 

mars 1951. AMS arkiv: utlänningssektionen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:10. 
923 Brev från Blekinge länsarbetsnämnd till AMS, den 15 mars 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:10. 
924 Brev från Fabriks till AMS, den 2 april 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:10. 
925 Brev från AMS till SSAB, den 21 april 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:10. 
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60 ensamstående estniska arbetare 1951 – tillstyrkan 
Strax innan företagsledningen mottog det negativa beskedet att den inte fick 
några ester till torvmossarna skickades ännu en ansökan till AMS. SSAB:s led-
ning ville denna gång få arbetsmarknadsmyndighetens tillstyrkan vad gällde in-
rese- och arbetstillstånd för 60 ester i Västtyskland för arbeten i fabriken. Av 
ansökan framgår att företaget helst ville ha ”ungkarlar”.926 

Därpå följde den sedvanliga remissomgången. Länsarbetsnämnden tillstyrk-
te, med en bekräftelse om 

 
att företaget f.n. har mycket stora svårigheter på grund av den säsongsmäs-
siga avgången, som börjar i mars och april månad och pågår under hela 
sommaren. Denna avgång är bl.a. beroende på, att en del av arbetarna söker 
sig utearbete inom lantbruk, skogsbruk m.m. Även de småbrukare, som på 
grund av otillräcklig sysselsättning under vintermånaderna tagit anställning 
vid företaget, lämnar detta för att ägna sig åt det egna jordbruket under 
sommaren. Detta förhållande medför avsevärd produktionsminskning under 
4–5 månader varje år. Det är därför mycket önskvärt, att företaget tillföres 
arbetskraft, som kan arbeta under hela året.927 

 
Halvproletariserade småbrukare var enligt företagsledningens tycke alltför in-
stabil som arbetskraft och detta perspektiv fick genomslag även hos länsarbets-
nämnden. Nyinflyttade invandrare kunde däremot tänkas arbeta året runt.  

Metall sände som vanligt skrivelsen från AMS vidare till avdelningen i 
Olofström för yttrande.928 Avdelningen tillstyrkte, men med ett viktigt förbe-
håll: 

 

e tvister som annars all-
tid uppstår när man skall organisera utlänningar.929 

kommer alltså gång på gång. Den halva av den estniska gruppen som gick med 
––––––––– 

Vi skulle dock vilja framföra önskemålet att Förbundsstyrelsen medverkar 
till att dessa Balter får förbinda sig att omedelbart efter hitkomsten ingå i 
den fackliga organisationen. Detta för att undvika d

 
Stereotypen om invandraren från Baltikum som generellt svårorganiserad åter-

926 Brev från SSAB till AMS, den 17 april 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-
nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:10. 

927 Brev från Blekinge länsarbetsnämnd till AMS, den 27 april 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-
nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:10. 

928 Brev från Metalls förbundsstyrelse till avd. 106 i Olofström, den 26 april 1951. Metalls arkiv, 
vol. FIV:6. 

929 Brev från avd. 106 i Olofström till Metalls förbundsstyrelse, den 18 maj 1951. Metalls arkiv, vol. 
FIV:6; se även prot. fört vid avdelningsmöte med Metalls avd. 106 i Olofström, den 17 maj 1951, 
§ 6; prot. fört vid styrelsemöte för Metalls avd. 106 i Olofström, den 10 maj 1951, § 4. Metalls arkiv i 
Olofström, serie 02-99, 02-98. 
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i fackföreningen snart efter ankomsten glöms bort i den fackliga retoriken: ”ut-
länningar” var ”alltid” problem. 

Efter avdelningens relativt positiva yttrande tillstyrkte förbundet SSAB:s 
ansökan. Denna var dock skarpt villkorad: 

 
Vi utgå dock ifrån att dessa utlänningar förbinda sig att ingå i vår organisa-
tion, när de tillträda sina anställningar i Sverige.930 

 
Utifrån Metalls villkor tillstyrkte sedan AMS ”överföring av 60 yrkesvana ut-
ländska metallarbetare”. För att tillgodose fackföreningens krav manades 
SSAB:s ledning att använda det standardiserade formulär som AMS hade tagit 
fram och som skulle lämnas till närmaste svenska konsulat tillsammans med 
ansökan om inrese- och arbetstillstånd. De estniska arbetarna skulle alltså redan 
före avresan förbinda sig att gå med i arbetarnas fackliga organisation i Sveri-
ge.931 

Emellertid verkar detta formulär inte ha använts under rekryteringen av den 
första femtiomannakvoten. Johan Metsäär, som kom i den första gruppen, be-
rättar exempelvis att han, trots idoga påstötningar, stod utanför organisationen 
under det första året i Olofström: 

 
Jag gick till och med så långt att jag gick till överingenjören och talade med 
honom. Han talade tyska, och han sa: […] ’i sådana fall som det är nu är det 
bäst att du går med’.932 

 
Överingenjör John Svensson visste att fackföreningens organiseringsproblem 
var en viktig anledning till att företagsledningen hade haft så svårt att få ige-
nom sina ansökningar. Om den i framtiden önskade rekrytera fler arbets-
kraftsinvandrare var det bäst att hålla överenskommelsen om att ledningen 
skulle bistå avdelningen i organiseringsfrågan. I den framväxande välfärdskapi-
talismen var också det fackliga medlemskapet något mycket mer respekterat 
hos arbetsgivarna än tidigare i den kapitalistiska utvecklingen. Jag har tidigare i 
avhandlingen refererat Peter A Swenson, som pekar ut det sammanfallande in-
tresset mellan arbetarnas och arbetsgivarnas organisationer angående en lugn 
och reglerad arbetsmarknad där alla företag konkurrerade på lika villkor och 
medel frigjordes för välfärdsreformer.933 Utifrån ett lokalt perspektiv kan det 
helt enkelt tänkas att arbetsledningen i Olofström önskade lugn och ro på ar-
betsplatsen för att inte störa produktionen. Som jag hävdade i kapitlet om rela-
––––––––– 
930 Brev från Metall till AMS, den 22 maj 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:10. 
931 Brev från AMS till SSAB, den 5 juni 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIba:10. 
932 Intervju med Johan Metsäär, den 18 oktober 2003. 
933 Swenson, Capitalists against Markets, 2002. 
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tionen mellan VF och Metall var det alltfler arbetsgivare vid den här tidpunkten 
som föredrog starka, socialdemokratiska, fackliga organisationer med kontroll 
över medlemmarna framför ”vilda strejker”, som antogs vara framjagade av 
kommunistiska agitatorer. I sammanhanget är det likväl viktigt att understryka 
fackföreningsrörelsens stärkta position i den stora efterfrågan på arbetskraft. 
Med regeringspartiet SAP i ryggen kunde arbetarnas fackliga organisationer 
tvinga arbetsgivarsidan till samförståndslösningar. 

I juni 1951 reste sedan Alfred Wendt på nytt för att sköta den slutliga uttag-
ningen och förhandlingarna med myndigheterna i Västtyskland.934 I mitten av 
september hade Wendt fyllt sextiomannakvoten,935 och under de närmaste må-
naderna anlände den nya gruppen till Olofström del för del. Redan när dessa 
kom till fabriken var de alltså organiserade i Metall och kunde börja arbeta utan 
något motstånd från fackföreningen. Men samtidigt lades genom den obligato-
riska organiseringen också en viktig grund för den inkluderande underordning 
som jag har pekat på tidigare i avhandlingen. 

 

Sammanfattande diskussion 
I den heta efterkrigskonjunkturen betraktades det enorma antalet världskrigs-
flyktingar på den europeiska kontinenten som en betydelsefull arbetskrafts-
resurs, framförallt av krigets segermakter. Arbetsgivare från flera länder i väst 
rekryterade både män och kvinnor direkt från flyktinglägren, däribland också 
svenska företag och ett av dessa var SSAB i Olofström. Vid rekryteringen och 
tillståndsgivningen omdefinierades således dessa människor från flyktingar till 
arbetskraftsinvandrare. 

1947 års bilaterala avtal, som Sverige slöt med Italien, Ungern och ockupa-
tionsmakterna i Österrike, följdes från och med sommaren 1950 av ny kollektiv 
rekrytering till Sverige. I början av 1950-talet rekryterades i första hand arbeta-
re från Västtyskland. Statens roll var i jämförelse med rekryteringen 1947–
1948 något nedtonad och istället involverades de rekryterande företagen mer i 
uttagningsprocessen. AMS fungerade som ansvarig myndighet i arbetstill-
ståndsärendena, och den ställde yrkes- och åldersrelaterade krav på de uttagna 
arbetarna: de skulle vara yrkesarbetare och inte äldre än 45 år. Företag som an-
sågs särskilt viktiga för ”vårt näringsliv” kunde dock godkännas för rekrytering 
av okvalificerad arbetskraft. Vid sidan av denna direkta arbetskraftsrekrytering 
mynnade också mycket av den övriga invandringen till Sverige åren kring 1950 
i praktiken ut i arbetskraftsinvandring. Till exempel togs drygt 800 tyska ung-
domar emot för att de skulle få lärlingsutbildning i Sverige och sedan återvända 
till Västtyskland med sina yrkeskunskaper. De flesta av dessa var kvinnor och 
––––––––– 
934 Brev från SSAB till SUK, den 28 maj 1951. SUK:s arkiv, kanslibyrån, vol. FIAC:22025. 
935 Förteckningar över uttagna arbetare 1951. AMS:s arkiv: utlänningssektio-

nen/arbetsförmedlingsbyrån, vol. EVIIbb:2. 
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placerades av AMS i textil- och beklädnadsindustrier, och arbetsmarknads-
myndigheten medgav att ungdomarna stationerades där de efter en kort lär-
lingsperiod kunde vara fullt användbara i produktionen. Arbetskraftsinvand-
ringen till Sverige i början av 1950-talet är i stort sett förbisedd i den svenska 
invandringsforskningen, och detta gäller i synnerhet rekrytering till kvinnligt 
dominerade arbetsplatser såsom textil- och beklädnadsindustrier. 

För att tillgodose sin stora efterfrågan på arbetskraft började SSAB:s led-
ning under 1946 agera för att få tillstånd att rekrytera arbetare på kontinenten. I 
anknytning till 1947 års bilaterala avtal försökte företagsledningen få tilldel-
ning av både italiensk och sudettysk arbetskraft. Men av sammanlagt 300 be-
gärda arbetare tilldelades företaget bara ett tjugotal. Samma år ansökte SSAB:s 
ledning också om att få anställa några tyska arbetare som befann sig i läger i 
Danmark, men fick avslag från arbetsmarknadsmyndigheten även i det fallet. 
Främst efterfrågades tempoarbetare, vilket underbygger min utgångspunkt att 
arbetskraftsrekryteringen skall ses i samband med den omvandlings- och inten-
sifieringsprocess som industriarbetet var i efter andra världskriget. 

Under 1950 och 1951 behandlade AMS flera skrivelser och ansökningar 
från SSAB:s ledning där den begärde tillstånd att rekrytera i första hand ester i 
västtyska läger. Även de första av dessa avslogs. Metallavdelningen i Olof-
ström sade till en början blankt nej, varpå förbundet avstyrkte och AMS avslog. 
I termer av Rinus Penninx och Judith Roosblads idealtypiska dilemman var 
alltså lokalavdelningen initialt motståndare till rekrytering i andra länder. 

Att ansökningarna avslogs berodde förmodligen till stor del på att det var 
okvalificerad arbetskraft som efterfrågades och inte yrkesarbetare. Men liksom 
VF och Metall på nationell nivå, var SSAB och Metallavdelningen i Olofström 
också oense om bakgrunden till företagsledningens svårigheter att anställa så 
många arbetare som den ville ha. Medan SSAB:s ledning framhöll det begrän-
sade upptagningsområdet och rådande byggnadsrestriktioner som orsaker och 
såg arbetskraftsrekrytering utomlands som en önskvärd lösning, pekade arbe-
tarna på den låga betalningen, hetsen i arbetet och den undermåliga arbetsmil-
jön i fabriken. Om bara lönerna höjdes och arbetsförhållandena förbättrades 
skulle den upplevda bristen försvinna, menade Metallavdelningens ledning. 
Ingen av parterna verkar dock ha lyft fram de tillgängliga ”reserver” i Sverige 
som diskuterades i andra sammanhang, i form av gifta kvinnor, äldre och de så 
kallade partiellt arbetsföra; vad som ansågs vara arbetsföra infödda män ställ-
des mot arbetsföra invandrade män. 

Lokalavdelningens invandringsmotstånd hade därtill grund i de erfarenheter 
fackföreningen hade från mötena med estniska flyktingar under de första efter-
krigsåren och därmed sammanhängande organiseringsproblem och språkför-
bistring. Det fanns också ett konkurrensbegränsande syfte bakom invandrings-
motståndet. Genom att hålla tillbaka arbetskraftsstyrkans sammantagna storlek 
skulle företagsledningen tvingas höja lönerna och förbättra arbetsförhållandena. 
Vidare har jag tidigare i avhandlingen påpekat att berättelser om invandrade ar-
betare som underminerare av den fackliga verksamheten ingick bland arbetar-
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klassens sociala minnen. Invandrare som kollektivt ansågs vara svårorganisera-
de och inte höll sig till normerna kring arbetstempot passade inte heller in i den 
lokala arbetarklassens sociala minnen som betonade enigheten inom klassen 
och den motsättningsfyllda relationen till arbetsgivaren. Under ytan verkar slut-
ligen främlingsfientliga attityder ha verkat, vilket till exempel det negativa utta-
landet om invandrare generellt som ”den sortens folk” var ett uttryck för. De 
invandrade arbetarna klumpades samman i problematiska kategorier och be-
handlades därefter. 

Som jag visade i kapitel 3 villkorade och riktade Metall arbetskraftsmigra-
tionen från utomnordiska länder till företag som förbundet ansåg föra en god-
tagbar löne- och personalpolitik. SSAB var under de första efterkrigsåren inte 
ett av dessa företag. Förbundet tog till sig av Olofströmsavdelningens vardags-
nära kritik, dels mot de lokala arbetsförhållandena och lönerna, dels mot tidiga-
re anlända invandrares uppträdande. På så sätt gjordes arbetskraftsrekryteringen 
till ett medel i fackföreningens kamp för bättre villkor för dess medlemmar. 

Länsarbetsnämnden i Blekinge var mer beredvillig att tillmötesgå företagets 
önskemål än den fackliga sidan, men den centrala arbetsmarknadsmyndigheten 
avslog ändå. Myndigheten hade ett nationellt perspektiv för ögonen och hävda-
de åren kring 1950 att det kom tillräckligt med okvalificerad arbetskraft från 
Finland. Likväl antyder AMS:s avslag på SSAB:s första ansökningar om till-
stånd att rekrytera ester ett relativt stort fackligt inflytande över arbetstill-
ståndsärendena redan under 1950-talets inledning. För AMS verkar det de facto 
ha varit ett grundvillkor att berörd facklig organisation tillstyrkte för att rekry-
tering utomlands skulle godkännas. Detta leder till ytterligare en nyansering av 
Joachim Nelhans slutsats, det vill säga att det skulle ha varit först under 1960-
talet som fackförbunden på allvar stärkte sitt inflytande över arbetstillstånds-
ärendena. Att Metall kunde vara med och styra invandringen, mot många före-
tagares intressen, understryker – i linje med Bo Rothsteins resultat – att först 
SAK, och sedermera AMS, byggdes upp som socialdemokratiska och arbetar-
rörelsenära institutioner. Invandringen påverkades av styrkeförhållandet mellan 
arbete och kapital. 

På nationell nivå mjukades Metalls motstånd mot arbetskraftsinvandring 
upp till acceptans, en utveckling som var särskilt tydlig efter 1948. Det fanns 
sammanfallande intressen mellan arbetsmarknadens parter kring invandringen 
som föranledde kompromisser och samförståndslösningar. I Olofström inträf-
fade brytpunkten emellertid något senare och var kopplad till de lokala förut-
sättningarna. Som underleverantör till ett växande storföretag ställdes SSAB 
under hård press. Antingen var företaget tvunget att klara av att producera i den 
takt som Volvo begärde eller riskerade det att förlora sin absolut viktigaste be-
ställare. SSAB var med andra ord pressat av ett strukturellt tvång att producera 
mer och fortare i den kapitalistiska dynamiken. SSAB hade dock svårt att klara 
av att tillfredsställa Volvos krav, framförallt på grund av svårigheterna med att 
rekrytera arbetskraft i efterfrågad mängd. Dessa problem förstärktes i och med 
Volvos expansiva Jönköpingsprogram 1950, som gick ut på att storskaligt öka 
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bilproduktionen. Genom samtalen i företagsnämnden var fackföreningen väl 
medveten om SSAB:s leveranssvårigheter. Det var då inte längre rationellt att 
motsätta sig invandring. När arbetstillfällena i orten riskerades föll det konkur-
rensbegränsande argumentet bort. Den under den organiserade kapitalismen så 
motsättningsfyllda frågan om arbetskraftsstyrkans sammantagna storlek över-
gick i välfärdskapitalismen till ett sammanfallande intresse om produktivitets-
ökning som var beroende av ett ökat antal anställda. Därför – menar jag – för-
ändrades avdelningens inställning till arbetskraftsinvandring vart efter våren 
1950 framled, och därmed kunde SSAB:s ledning fortsättningsvis få flera an-
sökningar tillstyrkta. De godkända ansökningarna skall också ses i ljuset av 
SAP-regeringens exportsatsning. När SSAB inräknades i kretsen av för ”vårt 
näringsliv” viktiga företag kunde AMS ge undantag från kravet att de rekryte-
rade skulle vara yrkesarbetare. Sammanlagt tilläts företaget att i två omgångar 
rekrytera 110 estniska industriarbetare och 5 skogsarbetare i Västtyskland. Bara 
en ansökan om torvarbetare avslogs under 1951. 

Metall såg dock även fortsättningsvis till att AMS:s tillstyrkanden villkora-
des. Ett krav för att SSAB:s sista ansökan skulle godkännas var att företagsled-
ningen förband sig att organisera esterna i fackföreningen redan innan de kom 
till Sverige. Men även när det gällde den första gruppen som rekryterades i 
Västtyskland verkar företagsledningen i viss mån ha understött den fackliga or-
ganiseringen. I alla fall var det stor skillnad på attityden som överingenjören vi-
sade upp 1946, när han inte ville lägga ”sig i fackföreningens organisatoriska 
förhållanden”, mot 1951, när han till och med uppmanade invandrare att bli 
medlemmar. På så sätt kompletterar den nationella och den lokala analysnivån 
varandra. Det nationella perspektivet i kapitel 3 pekade ut flera viktiga generel-
la slutsatser, men bara genom ett lokalt perspektiv går det att urskilja detaljerna 
i arbetets relationer och etniska dimensioner. 

Både företagsledningen och de fackliga företrädarna i Olofström sade sig 
föredra estniska arbetare framför andra etniska kategorier. För SSAB fanns det 
– med Denis Franks språkbruk – ”praktiskt-integrativa” skäl till att fortsätta re-
krytera från samma nationella kategori som redan fanns inom organisation. De 
som fanns kvar av 1944 års flyktingar kunde fungera som tolkar och det fanns 
ett företagsvänligt etniskt ledarskap i orten. Företagsledningen ansåg att esterna 
var idoga och arbetsamma, samtidigt som de enligt ledningen verkade accepte-
ra de arbetsuppgifter och bostäder som de tilldelades. Den etniska arbetsdel-
ningen och segregeringen på bostadsmarknaden blev på så sätt reproducerad. 
Den försvårade klassformeringsprocess som den estniska inflyttningen hade 
gett upphov till stärkte kanske också SSAB:s preferenser för denna kategori. 
Fackföreningen å andra sidan hade åren direkt efter andra världskriget lärt sig 
hur den bäst skulle handskas med ester som inte ville betala kontingenten och 
den hade sedan dess informationsmaterial redo på estniska. Dessutom hade 
fackföreningen senast 1951 också någon est som hjälpte till i organiseringsar-
betet. Om SSAB:s arbetskraftsstyrka över huvud taget skulle utökas genom in-
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vandring så fanns det alltså även för fackföreningen ”praktiskt-integrativa” skäl 
att föredra ester. 

Däremot verkar de svenska arbetarna ha utvecklat starkt negativa preferen-
ser för tyskar och polacker, utan att egentligen ha mött särskilt många männi-
skor från dessa länder. Tyskarna blev stereotypt till nazister och polackerna sa-
des vara värre än andra när det gällde att undergräva den fackliga solidariteten 
och förvärra språkförbistringen på golvet. Emellertid kunde fackföreningens 
förknippanden av särskilda kategorier med specifika problem förändras relativt 
snabbt. 1945–1947 var det framförallt esterna som framställdes som fackliga 
problem och beskylldes för att vara nazianstrukna, därefter påstods polacker 
vid ett par tillfällen vara de värsta fackliga problemen och i början av 1950-
talet var det de finska arbetskraftsinvandrarna som framställdes som mest 
omedgörliga i fråga om den fackliga organiseringen. Föreställningarna om oli-
ka kategorier arbetare differentierades således efterhand som de svenska arbe-
tarna vid SSAB fick vidgade erfarenheter av invandrade arbetare från olika 
länder. 
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10. ARBETETS RELATIONER OCH 
ETNISKA DIMENSIONER 

Inledning 
Från och med slutet av andra världskriget blev det allt vanligare med möten 
mellan människor från olika länder på den svenska arbetsmarknaden. Krigets 
flyktinginvandring följdes av en långvarig period av aktiv rekrytering av ar-
betskraft och olika former av arbetskraftsinvandring. Med den omfattande in-
vandringen ställdes det förment svenska – den föreställda gemenskapen – mot 
andra etniciteter på ett kvantitativt mycket mer dramatiskt sätt än någon gång 
tidigare i den svenska historien. På arbetsplatserna blev etniska relationer en 
betydelsefull del av vardagen. I mötena och i berättelserna om varandra, i rela-
tionerna mellan grupperna, skapades och återskapades etniska gränser och ho-
mogena kategorier. En skiljelinje drogs mellan ”vi” svenskar och ”de andra”, 
invandrarna, och denna konstruktion kunde gå på tvärs med klasstillhörigheter. 
Arbetets relationer fick i Sverige kring slutet av andra världskriget således nya 
etniska dimensioner som det tidigare inte hade haft i någon större omfattning. 

Ansatsen i den här avhandlingen har varit att studera invandringen till Sve-
rige utifrån ett arbetsperspektiv och ur ett intersektionellt klass- och etnicitets-
perspektiv, där i viss mån även kategorierna kön och ålder har fungerat som 
analytiska redskap. Avhandlingens övergripande syfte har varit att analysera 
invandrare i Sverige under den tidiga efterkrigstiden som en del i relationen 
mellan arbete och kapital och att undersöka hur invandringen och den aktiva 
rekryteringen av arbetskraft i andra länder påverkade och påverkades av styr-
keförhållandet mellan arbetsmarknadens parter. För att närma mig detta syfte 
har det varit viktigt att studera relationen mellan arbete och kapital på både na-
tionell och lokal nivå. Det har varit väsentligt att analysera de första mötena 
mellan invandrade och svenskfödda arbetare av båda könen på arbetsplatsnivå, 
hur dessa möten inverkade på relationen mellan berörd fackförening och före-
tagsledning och i förlängningen undersöka hur dessa möten och relationer på-
verkade partsrelationerna på nationell nivå. Jag har alltså eftersträvat att analy-
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sera nationell och lokal nivå i ömsesidig växelverkan, och relationerna mellan 
parterna ur både ett ovan- och underifrånperspektiv. En polyfonisk framställ-
ningsform har varit en genomgående målsättning, där olika aktörer har fått 
komma till tals utifrån sina respektive positioner. Undersökningar av över-
gripande strukturer har kombinerats med berättelser om vardagserfarenheter ut-
ifrån ett samhällshistoriskt perspektiv. 

Vidare har jag argumenterat för att efterkrigstidens invandring måste tolkas 
mot bakgrund av berörda aktörers historiska erfarenheter och sociala minnen. 
Detta gäller dels konfliktfyllda erfarenheter och berättelser om hur partsrelatio-
nerna på den svenska arbetsmarknaden utvecklades under 1900-talets första 
hälft, dels pejorativa berättelser bland svenska arbetare om arbetskraftsinvand-
rare från Östeuropa före första världskriget som påstods ha varit strejkbrytare 
och undergrävare av lantarbetarnas organiseringssträvanden, dels invandrarnas 
historiska erfarenheter från hemlandet och migrationsprocessen. Jag har knutit 
an till Mikael Byströms och Karin Kvist Geverts problematisering av andra 
världskriget som ett brott när det gällde attityder till och föreställningar om in-
vandrare i det svenska samhället. Andra världskrigets senare del var förvisso en 
brytpunkt i statistisk bemärkelse; Sverige förvandlades definitivt från att ha va-
rit ett utvandringsland till att bli ett utpräglat invandringsland. Men det är mind-
re troligt att kriget innebar en lika tydlig historisk skiljelinje vad gällde attityder 
till invandrare i det svenska samhället. Mellankrigstidens arbetsmarknadspro-
tektionism och rasism försvann inte som genom ett trollslag med krigsslutet. 

För det första är den här avhandlingen en studie av relationen mellan de na-
tionella arbetsmarknadsparterna VF och Metall i frågor som rörde den stora ef-
terfrågan på arbetskraft och arbetskraftsinvandringen. Tidsmässigt tar den av-
stamp när Verkstadskonflikten var över sommaren 1945 och avslutas i och med 
den tillfälliga konjunktursvackan 1952. För det andra är avhandlingen en lo-
kalhistorisk arbetsplatsstudie. Jag har undersökt arbetets relationer och etniska 
dimensioner vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström, ett av de svenska fö-
retag som både anställde världskrigsflyktingar och rekryterade arbetskraft på 
kontinenten efter kriget. Mer precist har jag i avhandlingen fokuserat ester som 
kom till Sverige under 1944 års stora flykt och ester som rekryterades av SSAB 
i västtyska flyktingläger under 1950-talets inledning. På så sätt har andra 
världskrigets flyktinginvandring vävts samman med efterkrigstidens arbets-
kraftsinvandring, och – för att låna Malin Thors formulering – betraktats som 
två parallella processer. Den i tidigare forskning ofta framhävda avgränsningen 
mellan två perioder i svensk invandringshistoria har därigenom problematise-
rats och jag har tryckt på sambandet mellan krigets flyktingmottagning och ef-
terkrigstidens aktiva arbetskraftsrekrytering. 

Avhandlingen har således tagit avstamp i skärningspunkten mellan det mi-
grationshistoriska och det arbetarhistoriska forskningsfältet. Genom att sam-
manföra dessa fält har jag främst velat tillföra migrationshistorien ett klassper-
spektiv och arbetarhistorien en etnicitetsdimension. Därmed har jag kunnat ny-
ansera tidigare forskning på vissa punkter och tillfört ny kunskap inom områ-
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den som inte studerats tidigare. Den aktiva arbetskraftsrekryteringen till Sveri-
ge åren kring 1950, de rekryterades första möten med svenska företagsledning-
ar, arbetare och fackföreningar samt migranternas perspektiv på dessa möten 
har till exempel inte tidigare studerats utförligt. Jag vill också hävda att relatio-
nen mellan arbetsmarknadens parter och staten i frågor som rörde den stora ef-
terfrågan på arbetskraft och rekryteringen utomlands inte har behandlats ingå-
ende förut. Denna relation har tidigare särskilt inte analyserats ur ett samhälls-
historiskt perspektiv, där arbetskraftsrekryteringen har kopplats till framväxten 
av den svenska arbetsmarknadsmodellen under de formativa åren i slutet av 
1940-talet. När det gäller den estniska invandrargruppen specifikt har avhand-
lingen tillfört ny kunskap om esternas situation i svensk tillverkningsindustri 
efter kriget, och jag har nyanserat tidigare forskning genom att inte betrakta den 
etniska gruppen som homogen och utan några sociala skiktningar. 

De första efterkrigsåren, under vilka arbetskraftsinvandringen tog fart, var 
en brytpunkt i svensk samhällsutveckling. Den organiserade kapitalismen höll 
på att utvecklas till välfärdskapitalism genom de förändrade politiska maktför-
hållandena i samhället. Under den organiserade kapitalismen hade staten varit 
kapitalets nära bundsförvant, men detta förändrades under välfärdskapitalismen 
när SAP omformade statsapparaten och kringgärdade kapitalismen. Bo Roths-
tein har till exempel visat hur de svenska arbetsmarknadsmyndigheterna bygg-
des upp som socialdemokratiska institutioner för att inskränka arbetsgivarnas 
frihet på arbetsmarknaden. Jag har i min tur demonstrerat hur denna del av 
statsapparaten blev fackföreningsrörelsens allierade i invandringsärenden. 

Perioden från andra världskrigets slut till 1950-talets inledning inrymde en 
utveckling från en konfliktfylld arbetsmarknad och en motsättningsfylld poli-
tisk debatt om SAP:s planhushållningsideal till ett ökat samförstånd mellan ar-
betsmarknadens parter och riksdagspartierna i vad som kallats Saltsjöbadsanda. 
Först Verkstadskonflikten 1945 och sedan SAP:s reträtt från det radikala efter-
krigsprogrammet och det borgerliga planhushållningsmotståndets nedtoning ef-
ter 1948 års riksdagsval skall ses som vattendelare i svensk historia. Arbets-
kraftsinvandringen tog fart i en brytningstid då rådande ekonomiska maktför-
hållanden utmanades av vänsterpartierna och fackföreningsrörelsen och försva-
rades av de borgerliga partierna och arbetsgivarorganisationerna, vilket så små-
ningom mynnade ut i den korporativa svenska arbetsmarknadsmodellen.  

Den ekonomiska kontexten karaktäriserades av stor och otillfredsställd ef-
terfrågan på arbetskraft och en övergång från Varning för fredsoptimism, över 
en valutakris hösten 1947, till inflationsproblematik i en överhettad högkon-
junktur. Den sammantvinning av invandrings- och arbetsmarknadspolitik som 
inletts under mellankrigstiden förstärktes. Andra världskrigets flyktingar var 
genom sitt arbete i skogar, på torvmossar och betfält samt i industrier och bor-
gerliga hem med om att staka ut vägen för den fortsatta svenska arbetsmark-
nadspolitiken. Världskrigsflyktingarnas arbetsinsats visade arbetsgivare och ar-
betsmarknadsmyndigheter hur den upplevda bristen på arbetskraft kunde lösas 
genom rekrytering utomlands. Invandringen blev därmed en fråga som hamna-
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de mitt i spänningsfältet mellan de möjligheter och problem som den fulla, eller 
till och med överfulla, sysselsättningen innebar för både fackförbunden och ar-
betsgivarorganisationerna. 

På internationell nivå var detta en period då andra världskrigets stormaktsal-
lianser definitivt bröts upp och ersattes av kallt krig. Dels fick detta återverk-
ningar i den svenska fackföreningsrörelsen vad gällde relationen mellan social-
demokrater och kommunister över huvud taget, dels ledde det fram emot ett 
samförstånd mellan socialdemokratiskt dominerade fackförbund och arbetsgi-
varorganisationer i fråga om att avgränsa arbetskraftsinvandrarnas politiska 
sympatier åt både höger och vänster. Efter 1948 var det uppenbart att bara 
grupper till vänster om SAP krävde ett socialiserat näringsliv. För många ar-
betsgivare var därefter starka, socialdemokratiska, fackliga organisationer, som 
hade kontroll över sina medlemmar, att föredra framför en splittrad fackföre-
ningsrörelse med stora kommunistledda fraktioner som inte höll sig till ”spelets 
regler”. 

I detta avslutningskapitel sammanfattar och diskuterar jag avhandlingens 
mest centrala resultat utifrån det övergripande syftet, frågeställningarna, tidiga-
re forskning och teoretiska utgångspunkter. I inledningskapitlet presenterade 
jag fem grupper av frågeställningar som avhandlingen avsåg att besvara, och 
detta slutkapitel disponeras efter dessa frågor. 

 

Rekrytering av utländsk arbetskraft i välfärds-
kapitalismen – nationell nivå 
Hur utvecklades relationen mellan VF, Metall och staten, i form av de svenska 
arbetsmarknadsmyndigheterna, i frågor som rörde den stora efterfrågan på 
arbetskraft, och specifikt rekryteringen av arbetare i andra länder? Varför ut-
vecklades relationen som den gjorde? Vilka relationer utvecklade Metall till de 
invandrade arbetarna? 

För att närma mig dessa frågeställningar har det varit nödvändigt att analy-
sera arbetskraftsinvandringen mot bakgrund av maktrelationerna i samhället 
och som en del i ett bredare komplex av arbetsgivar- och fackliga utgångspunk-
ter, målsättningar och strategier på köpmarknaden och i produktionsprocessen. 
Diskussionen kring Metalls förhållningssätt till rekryteringen av arbetskraft i 
andra länder har i avhandlingen strukturerats runt Rinus Penninx och Judith 
Roosblads tre generella dilemman: samverkan eller motstånd i anknytning till 
rekryteringen, inkludering eller exkludering av invandrade arbetare i den fack-
liga organisationen samt lika behandling eller särbehandling av invandrade ar-
betare efter den fackliga anslutningen. 

Att fackliga organisationer i invandringsländer ställs inför de dilemman som 
Penninx och Roosblad urskiljer bygger på att arbetarnas och arbetsgivarnas or-
ganisationer teoretiskt har divergerande intressen i anknytning till internationell 
migration. Invandring påverkar både den sammantagna arbetskraftsstyrkans 
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storlek (utbudet) och de fackliga organisationernas möjligheter att inverka på 
graden av exploatering av arbetskraften på arbetsplatserna. Med andra ord på-
verkar arbetskraftsinvandring fackförbunds, avdelningars och verkstadsklub-
bars möjligheter att föra en framgångsrik kamp om makten över arbetet i all-
mänhet och för högre löner och bättre anställningsvillkor för medlemmarna i 
synnerhet. Eftersom fackliga organisationer är sekundärorganisationer, vars 
förutsättningar är tätt förbundna med primärorganisationernas ageranden, ligger 
det i de organiserade arbetarnas intressen att påverka arbetsgivarnas beslut 
bland annat på köpmarknaden och i produktionsprocessen. 

Arbetskraftsinvandringen till Sverige initierades av kapitalets företrädare i 
nära samverkan med staten i form av det regerande socialdemokratiska partiet 
och den centrala arbetsmarknadsmyndigheten, det vill säga SAK respektive 
AMS. Berörda fackförbund, som till exempel Metall, hade därefter att ta ställ-
ning till rekryteringen utifrån sina maktresurser på såväl nationell som lokal 
nivå. 

För både VF och Metall innebar den stora efterfrågan på arbetskraft föränd-
rade förutsättningar. Inom arbetsgivarleden medförde överrörlighetens epok lo-
jalitetsproblem. Som arbetsgivarkartell försökte VF begränsa de svenska före-
tagens inbördes konkurrens om den tillgängliga (manliga) arbetskraften. Före-
tagsindividuella lösningar för att locka till sig arbetare motarbetades kraftigt av 
VF som eftersträvade en enhetlig arbetsgivarlinje. De företag som bröt mot lo-
jaliteten bojkottades genom ekonomiskt kännbara sanktioner. VF var således 
inte bara vad Klas Åmark benämner en öppen kartell, utan det fanns också ett 
hårt tryck på alla företag inom branschen att gå med i den. Rekrytering av ut-
ländsk arbetskraft var utifrån VF:s perspektiv den snabbaste och enklaste me-
toden för att utöka den sammantagna arbetskraftsstyrkan i Sverige. Därmed – 
hävdar jag – skall rekryteringen i andra länder bland annat ses som en företa-
garstrategi för att motverka arbetsgivarnas inbördes överbudskonkurrens på den 
nationella köpmarknaden. 

För många arbetare innebar den stora efterfrågan på arbetskraft däremot 
möjligheter att söka sig bort från de mest degraderade arbetena med ohälsosam 
arbetsmiljö till behagligare i arbeten på bekvämare arbetstid. Arbetarnas repre-
sentanter såg därför ”bristen” på arbetskraft som något relativt. Metall argu-
menterade för att det främst var företag med dålig arbetsmiljö och undermåliga 
löne-, anställnings- och bostadsförhållanden som hade problem att rekrytera ef-
terfrågat antal arbetare. Om bara arbetsförhållandena förbättrades skulle myck-
et av ”bristen” försvinna, hävdade Metalls ledning. Principiellt argumenterade 
förbundsledningen, liksom LO, för att inhemska så kallade reserver, i form av 
gifta kvinnor, äldre och partiellt arbetsföra, borde utnyttjas mer framför invand-
ring. 

Till att börja med motsatte sig därför Metall rekrytering av utländsk arbets-
kraft. Förbundet fick dock inget gehör för detta motstånd från vare sig SAP-
regeringen, LO eller arbetsmarknadsmyndigheterna. När regeringsdirektiven 
gavs till BUA sommaren 1946 om att utreda möjligheterna att rekrytera arbets-
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kraft till Sverige under organiserade former verkar Metall ha ställts inför ett re-
dan beslutat faktum. Förbundets inflytande över köpmarknadens utformning 
var alltså inte tillräckligt stort för att det skulle kunna förhindra rekryterings-
planerna från att sjösättas eller för att stoppa rekryteringarna när de väl hade 
kommit igång. 

Hur diskussionerna fördes inom den socialdemokratiska arbetarrörelsens 
politiska gren under detta skede när rekryteringsplanerna tog form är ett out-
forskat område. För socialdemokraterna, som ensamma axlade regeringsansva-
ret efter kriget, torde det emellertid ha varit av största vikt att demonstrera re-
geringsdugligheten. Att tillmötesgå företagarnas efterfrågan på arbetskraft kan 
tolkas som ett sätt för SAP att visa att regeringen på allvar tog ansvar för Sveri-
ges ekonomiska utveckling. Till bilden hör förmodligen också att sambandet 
mellan ökad invandring, utökad produktiv arbetskraftsstyrka, export, ekono-
misk tillväxt, statliga skatteintäkter och efterlängtade välfärdsreformer koppla-
des samman av SAP-regeringen. 

Under slutet 1940-talet tonades emellertid Metalls motstånd ner till ett ac-
cepterande av arbetskraftsrekryteringen, men under restriktiva och villkorade 
former. Efter 1948 års motsättningsfyllda valrörelse, när kampen mot SAP:s 
förmenta socialiseringsiver var över, blev denna glidning mot acceptans särskilt 
tydlig. Diskussionerna inom förbundet visar att även det insåg sammankopp-
lingen mellan invandring och ökad välfärd för dess medlemmar. I realiteten slöt 
Metall upp bakom arbetsgivarnas önskemål, att invandrade män var att föredra 
framför inhemska grupper i arbetsmarknadens periferier. Det manliga familje-
försörjaridealet uteslöt gifta svenska kvinnor, det uppdrivna arbetstempot eli-
minerade i praktiken äldre och lätt handikappade samtidigt som arbetskraftsbe-
sparande rationaliseringar och teknikförbättringar tog lång tid. 

Därmed fanns det uppenbara sammanfallande intressen mellan arbete, kapi-
tal och stat. Förbundet eftersträvade förbättrade arbets- och levnadsvillkor för 
medlemmarna, företagarna ville ha mer arbetskraft för att produktionen skulle 
kunna fortlöpa och expanderas och regeringen önskade skattemedel för refor-
mer. Under de politiska maktförhållanden som var framväxande i välfärdskapi-
talismen krävdes samtliga dessa parters medverkan för att den stora efterfrågan 
på arbetskraft skulle kunna få en lösning som alla berörda kunde godta. Jag har 
i avhandlingen pekat på att trepartssamtalen – mellan arbete, kapital och stat – i 
frågor som rörde den stora efterfrågan på arbetskraft och invandringen bidrog 
till den svenska arbetsmarknadsmodellens framväxt och korporativa form. 
BUA, SAK och sedan AMS var forum, där 1930-talets samförståndssträvanden 
verkligen kunde prövas på allvar i anknytning till en konkret fråga; arbets-
kraftsinvandringen var en fråga som parterna kunde enas kring. Likaså var det 
lojalitetsproblemen i den fulla sysselsättningen som föranledde arbetsgivarna 
att eftersträva samordnade avtalsrörelser mellan SAF och LO, senare en grund-
bult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

Denna samsyn mellan arbete, kapital och stat kring de positiva aspekterna 
av utökad produktivitet och i förlängningen välfärdsutveckling påpekas ofta i 
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den vetenskapliga litteraturen. Det framhålls däremot mindre ofta att det bara 
var vissa delar av arbetarklassen som sattes att utföra de tyngsta och enformi-
gaste arbetena i högt uppskruvat tempo och i dålig arbetsmiljö, det vill säga att 
många av dem var invandrare. Under den svenska arbetsmarknadsmodellens 
glansdagar var organiseringsgraden på arbetsmarknaden hög bland både arbeta-
re och arbetsgivare, och genom korporativa lösningar tilläts intresseorganisa-
tionerna att delta i samhällsplaneringen. Lönebildningen var starkt centraliserad 
och karaktäriserades av samhällsekonomiska hänsynstaganden. Eftersom ar-
betsuppgifterna i det fordistiska produktionssättet var stereotypa kunde lönerna 
sättas schablonartat. Men förmodligen hade det varit svårare för arbetsmarkna-
dens parter att hålla löneuppgörelserna inom de gränser som ansågs vara ”sam-
hällsekonomiskt försvarbart” utan många arbetskraftsinvandrare som rekryte-
rades för att arbeta jämsides med arbetare från de lägre skikten av den svenska 
arbetarklassen, med oattraktiva arbetsuppgifter som också hade låg status. Det 
är därför inte alltför vågat att hävda att det var genom att rekrytera utlandsfödda 
arbetare av båda könen som det allmänna löneläget kunde hållas nere på en 
nivå som gynnade den svenska ekonomiska utvecklingen i sin helhet och där-
med i förlängningen det svenska välfärdssamhällets framväxt. Det är – menar 
jag – fruktbart att se arbetskraftsinvandringen som både en viktig bakgrund till 
och en gynnsam tillgång för konsolideringen av den svenska arbetsmarknads-
modellen. Invandringen kan till och med betraktas som en viktig del i det soci-
aldemokratiska Folkhemsbygget. 

Resultaten i den här avhandlingen visar således att Metall pendlade mellan 
ytterligheterna samverkan och motstånd, fastän förbundet med tiden valde att 
samverka allt mer med företag och myndigheter. Metalls inställning till arbets-
kraftsinvandring var ambivalent och full av motsägelser under slutet av 1940-
talet. Förbundsledningens attityd befann sig i en formativ process och var långt 
ifrån klar. I den fulla sysselsättningen hade de fackliga organisationerna en 
stark förhandlingsposition, vilket var en ny erfarenhet med tanke på mellan-
krigstidens arbetslöshetskriser. Växelvis accepterade Metall invandringen som 
en nödvändighet under rådande arbetsmarknadsförhållanden, växelvis försökte 
förbundet begränsa rekryteringen eller till och med stoppa den när arbetstillfäl-
lena tillfälligtvis verkade bli färre. Att bevara den nyvunna fulla sysselsättning-
en för svenska män var högsta prioritet. Arbetslösheten under 1920- och 1930-
talen och de förhatliga AK-arbetena var viktiga beståndsdelar i den infödda ar-
betarklassens sociala minnen. Därtill talade arbetarrörelsens ekonomiska efter-
krigsanalys emot att den stora efterfrågan på arbetskraft skulle bestå. I andan av 
Varning för fredsoptimism förväntades efterkrigskonjunkturen genomgå tre 
stadier: krigsslutet antogs leda till stagnation, följt av en starkare återuppbygg-
nadskonjunktur, vilken ändå förväntades mynna ut i en efterkrigsdepression. 
Utifrån denna trestegsanalys kunde ju inte den stora efterfrågan på arbetskraft 
under 1946, när BUA påbörjade sitt arbete, tas till intäkt för att den goda ar-
betstillgången skulle stå sig i ett längre framtidsperspektiv. 
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Under de första efterkrigsåren lärde sig Metall hur den stora efterfrågan på 
arbetskraft kunde användas som ett förhandlingsvapen i relationen till VF och 
dess medlemsföretag. Att arbetsmarknadsmyndigheterna allt sedan krisuppgö-
relsen 1933 formades av socialdemokraterna visade sig i förbundets inflytande 
över vilka arbetsgivare som tilläts att anställa den arbetskraft som rekryterades 
till Sverige i enlighet med 1947 års bilaterala avtal med Italien, Ungern och oc-
kupationsmakterna i Österrike angående sudettyskar. På samma sätt fungerade 
Metall, precis som andra berörda fackförbund, som central remissinstans när 
AMS avgjorde vilka företag som skulle ges tillstånd att rekrytera arbetare kol-
lektivt från kontinenten i början av 1950-talet. Arbetsgivare som Metall inte 
ansåg höll måttet i löne- och arbetsmiljöhänseende fick sina ansökningar om att 
rekrytera utomnordisk arbetskraft avstyrkta. Med företagens stora efterfrågan 
på arbetskraft och AMS samtidiga stöd i ryggen kunde Metall tvinga arbetsgi-
vare till förhandlingsbordet och sätta arbetsförhållandena i allmänhet på agen-
dan. Därmed vill jag ifrågasätta Joachim Nelhans slutsats, att det var först un-
der 1960-talet som de fackliga organisationerna skaffade sig avgörande infly-
tande över arbetstillståndsärendena. Redan från och med 1947 års avtal kunde 
Metall, liksom sannolikt också andra förbund, styra arbetskraftsmigrationens 
riktning i Sverige, till arbetsgivare som enligt förbundsledningen förde en ac-
ceptabel löne- och personalpolitik. 

Denna styrning av invandringen från Metalls och den centrala arbetsmark-
nadsmyndighetens sida låg väl i linje med idéerna om solidarisk lönepolitik 
som LO och dess förbund utvecklade under 1950-talet. Företag med dålig lön-
samhet och arbetsmiljö skulle slås ut och den friställda arbetskraften överföras 
till modernare företag med bättre lönsamhet genom aktiv arbetsmarknadspolitik 
ledd av AMS. Arbetskraftsinvandringen kopplades följaktligen samman med 
fackföreningsrörelsens kamp för högre löner och bättre anställningsförhållan-
den. För att använda Åmarks terminologi var den återhållna invandringen en 
konkurrensbegränsande strategi, som syftade till att hålla utbudet på arbetskraft 
något under efterfrågan för att därigenom omforma det svenska näringslivet ef-
ter den socialdemokratiska arbetarrörelsens önskemål. 

I denna samtidiga strävan efter att omforma näringslivet och bygga ut väl-
färdssamhället låg också fröet till arbetarrörelsens krav på utökad industriell 
demokrati. I den fulla sysselsättningen hade de fackliga organisationerna trumf 
på hand att pressa upp lönerna ordenligt. En alltför aggressiv lönepolitik skulle 
dock bara leda till en inflationsspiral, vilket rörelsens ledning begrep. Lönean-
språken kunde i princip inte vara högre än företagens produktivitetsökningar, 
och för att ha kontroll över dessa krävdes inblick i näringslivets bärkraft. Det är 
i skenet av denna problematik som 1946 års avtal om företagsnämnder skall 
ses, genom vilka fackföreningarna fick bättre insyn i företagens ekonomi. Till-
växt och en större kaka att fördela kunde i sin tur bara uppnås genom en positiv 
inställning till rationaliseringar och en utökad produktiv arbetskraftsstyrka. Av-
talet mellan LO och SAF 1948 kring formerna för rationaliserings- och tidsstu-
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dier skall likaså betraktas som ett uttryck för den samsyn som vid den här tid-
punkten växte sig allt starkare mellan parterna i dessa frågor. 

Även om samförståndet kring nödvändigheten av arbetskraftsinvandring 
blev allt starkare mellan VF och Metall under slutet av 1940-talet, återstod ändå 
skilda åsikter vad gällde invandringens omfattning och villkoren för rekryte-
ringen. Därutöver var parterna oense om vilka yrkesmässiga kvalifikationer de 
utländska arbetarna skulle ha för att komma ifråga för svenska arbetstillstånd. 
Medan vissa arbetsgivare helst ville rekrytera så kallad okvalificerad arbets-
kraft, ibland med det uttalade syftet att förbehålla yrkesarbetet åt etniska svens-
kar, hävdade Metalls förbundsledning, liksom den centrala arbetsmarknads-
myndigheten under hela 1940-talet, att bara yrkesarbetare skulle få rekryteras 
utanför Norden. Metall motarbetade på så sätt arbetsgivarnas uppenbara etnifie-
ring av arbetskraften och aktivt skapade arbetsdelning på etnisk grund.  

Lars Ekdahl, som undersöker Metalls inställning till arbetskraftsinvandring-
en under 1960-talet, påpekar att frågan sällan eller aldrig ledde till motsättning-
ar mellan förbundet och VF. Under åren kring 1950 – som jag har studerat – 
var parterna däremot alltså bara överens om behovet av att utöka arbetskrafts-
styrkans storlek, men inte under vilka former detta skulle ske. I en tidsperiod 
som politiskt var mer motsättningsfylld än den som Ekdahl fokuserar behand-
lades frågan om arbetskraftsrekrytering i andra länder inte lika friktionsfritt av 
parterna på den svenska arbetsmarknaden. Emellertid var det under 1940-talets 
andra hälft och i början av 1950-talet som grunden lades för det samförstånds-
tänkande och de ordnade former som Ekdahl ser under sin senare undersök-
ningsperiod; det var under de här åren som parterna närmade sig varandra och 
började finna en samsyn kring den industriella utvecklingen, vilket under 1950- 
och 1960-talen mynnade ut i att den svenska arbetsmarknadsmodellen fick allt 
fastare konturer. 

Vid sidan av det konkurrensbegränsande skälet är Metalls och de organise-
rade svenska arbetarnas upplevelser av och berättelser om invandrade arbetare 
som ”fackliga problem” central för förståelsen av förbundets invandringsre-
striktivitet under de första efterkrigsåren. De problem som förbundet upplevde 
hade för det första att göra med den fackliga organiseringen. Många avdelning-
ar klagade till förbundsstyrelsen på att världskrigets flyktingar och de första ar-
betskraftsmigranterna från grannländerna generellt var svårorganiserade. Inte 
desto mindre svarade förbundsfunktionärerna att klagomålen överlag var över-
drivna och att problemen bara gällde vissa arbetsplatser. Argumentationen om 
att invandrarna var ”problem” vidhölls dock. För det andra angreps de invand-
rade arbetarna för att de inte höll ”rätt” arbetstempo. Ömsom anklagades de för 
spräckta ackord, ömsom för att vara långsamma hantlangare. Säkerligen före-
kom båda varianterna i olika situationer och på olika arbetsplatser, men motsä-
gelsefullheten i fackföreningarnas problemanalys är ändå uppenbar. Slutligen, 
för det tredje, menade Metalls avdelningar att många arbetsgivare favoriserade 
de invandrade arbetarna, både i arbetet och på bostadsmarknaden. 
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Gemensamt för dessa problemfyllda erfarenheter och berättelser var att de 
medverkade till att konstruera kategorier i den betydelse Charles Tilly ger dem. 
I de organiserade arbetarnas berättelser drogs ofta en etnisk gränslinje mellan 
”vi” svenskar och en förment homogen invandrarkategori, ”de andra”. Berättel-
serna fungerade å ena sidan enande och inkluderande och, å andra sidan, splitt-
rande och exkluderande: berättelserna ringade in vilka ”vi” var och vad som 
definierade ”vi” och samtidigt vilka ”de andra” var, det vill säga invandrare, 
som kollektivt påstods bryta mot de normer som konstituerade solidariteten 
inom en likaså homogeniserad svensk grupp. I berättelserna tillskrevs männi-
skorna på ömse sidor om gränslinjen särskilda egenskaper i etniska termer, vil-
ket i förlängningen kom att rättfärdiga hur ”vi” behandlade ”de andra” och de-
finierade relationen mellan grupperna. 

Ibland särskiljdes likväl olika etniska kategorier inom den annars homogena 
invandrarkategorin. Både förbundsfunktionärer, fackliga ledare på lokal nivå 
och företagsledare kopplade samman specifika etniska grupper med särskilda 
attribut. Under de första efterkrigsåren framställdes ”balterna” av de organise-
rade metallarbetarna som de mest svårorganiserade. När den inomnordiska ar-
betskraftsmigrationen tog fart kring 1950 övertog finländarna detta kollektivt 
tillskrivna problemattribut, medan problematiken kring den estniska gruppen 
då tonades ner. Danskar framställdes i berättelserna överlag som dåliga arbeta-
re, och italienare ansågs rent allmänt inte passa in på den svenska arbetsmark-
naden. Från VF:s ledarskap uttrycktes till och med tydligt rasimpregnerade fö-
reställningar om svenskar och ”utlänningar” i samband med arbetskraftsrekry-
teringen utomlands: den verkställande direktören Georg Styrman underströk att 
det erfordrades ett ”folkmaterial” som kunde smälta ihop med det svenska fol-
ket. Tänkandet i människoraser påverkade således den svenska invandringsde-
batten i viss mån även efter 1945. 

I linje med det kategoriella skillnadsskapandet sorterades de invandrade ar-
betarna ut som en särskild kategori när det gällde medlemskapet i Metall. När 
förbundet och avdelningarna villkorade rekryteringen av arbetskraft utanför 
Norden ställdes bland annat krav på att de invandrade arbetarna skulle förbinda 
sig till fackligt medlemskap. I och med sin förstärkta maktposition lyckades 
Metall också få både arbetsmarknadsmyndigheter och företagsledningar att 
stödja den fackliga organiseringen. De invandrade männen och kvinnorna hade 
därför inte samma formella valmöjligheter när det gällde det fackliga medlem-
skapet som svenskar, även om det informella trycket att betala kontingenten var 
lika hårt oavsett härkomst. 

Vad gäller Penninx och Roosblads andra och tredje dilemma var det sålunda 
tydligt att samtliga arbetare inom branschen skulle inkluderas i den fackliga or-
ganisationen, men de invandrade arbetarna som en speciell kategori vars med-
lemskap i realiteten inte var fullvärdigt. Med hjälp av Diana Mulinaris och An-
ders Neergaards begrepp kan detta uttryckas som inkluderande underordning. 
Det allra tydligaste exemplet på detta berör de italienare som rekryterades i en-
lighet med 1947 års avtal. Italienarna betraktades av Metall som gästarbetare – 
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de hade kommit till Sverige till låns – och när den stora efterfrågan på arbets-
kraft tillfälligt mattades något kring årsskiftet 1947/1948 framförde förbunds-
ordförande Arne Geijer åsikten till AMS att myndigheten borde hjälpa italie-
narna i Sverige tillbaka till Italien. Även i samband med rekryteringen av sudet-
tyskar, som förväntades stanna i Sverige för gott, påpekade Metalls ledning att 
arbetstillfällena i landet i första hand skulle förbehållas svenska arbetare i hän-
delse av vikande konjunktur i framtiden, det vill säga inte medlemmar i den 
fackliga organisationen över huvud taget. I den tidigare forskningen visar Hå-
kan Blomqvist nationalismens betydelse i arbetarrörelsens framväxt. Eftersom 
folket som skulle organiseras var svenskt var arbetarrörelsen likaså tvungen att 
framställa sig som svensk. I linje därmed skulle jag vilja hävda att då arbetarrö-
relsen var svensk, var medlemmarna i rörelsen också tvungna att vara svenskar 
för att bli fullvärdigt inkluderade. 

I likhet med vad jag konstaterade ovan när det gällde Penninx och Roos-
blads första dilemma är följaktligen Metalls agerande svårfångat utifrån ytter-
ligheterna inkludering eller exkludering och lika behandling eller särbehand-
ling. Om likvärdigheten väl problematiserades var det utifrån de svenska med-
lemmarnas perspektiv. Det var när de invandrade arbetarna särbehandlades po-
sitivt av arbetsgivare som Metall agerade och protesterade. Jag skulle alltså vil-
ja göra gällande att Penninx och Roosblads tre idealtypiska dilemman inte rik-
tigt räcker till för att fånga förbundsledningens och avdelningarnas retorik och 
praktik kring rekryteringen av arbetskraft i andra länder. När konjunkturen 
vände, eller i varje fall verkade vända, ställdes ju Metalls ledning inför dilem-
mat att omvärdera ett tidigare ställningstagande. Förändrade förutsättningar 
medförde således ett fjärde dilemma: fullvärdig inkludering på lång sikt kontra 
fortsatt särbehandling efter inkluderingen, där det sistnämnda alternativet låg 
närmast Metalls inkluderande underordning. 

 

Den riktade välfärdspaternalismen 
Vilka relationer byggdes upp och utvecklades mellan företagsledningen vid 
SSAB i Olofström och de rekryterade estniska arbetarna av båda könen? Skilde 
sig dessa relationer på något sätt från företagsledningens relationer till de 
svenska arbetarna, och i så fall hur? 

SSAB var ett av de många svenska företag vars personalstyrka snabbt och 
på ett genomgripande sätt förändrades i sin etniska sammansättning efter andra 
världskriget. När Verkstadskonflikten var över sommaren 1945 började före-
tagsledningen framförallt rekrytera ensamstående yngre män, men även män 
med familjer, bland de estniska flyktingar som kommit till Sverige under hös-
ten 1944. Vid sidan av att arbetsförmedlingar runt om i landet informerade om 
att SSAB sökte arbetare, rekryterade företagsledningen ester dels genom an-
nonser i estniska tidningar, dels genom att esternas egna nätverk utnyttjades. 
När väl de första flyktingarna var på plats upplyste de vänner och bekanta på 
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andra platser om arbetstillfällena och bostadsmöjligheterna och en kedjemigra-
tion till Olofström utvecklades. Särskilt betydelsefullt var att SSAB:s ledning 
inte bara rekryterade ester till de monotona och underordnade arbetena i fabri-
ken, utan också några till arbetsledande positioner. Två av de senare förde före-
tagsledningen fram som etniska ledare, först Mihkel Lauter och sedan Alfred 
Wendt. I deras arbetsuppgifter ingick att rekrytera estnisk arbetskraft till SSAB 
och att ta emot och introducera de nyanställda när de anlände till Olofström och  
fabriken. Företagets rekrytering av estniska arbetare i västtyska läger i början 
av 1950-talet sköttes likaså av Wendt. På så sätt förstärktes gamla personliga 
kontaktnät och nya beroendeband skapades mellan det företagsvänliga etniska 
ledarskapet och de rekryterade arbetarna. 

När som flest ester var anställda på SSAB under 1946 var 15–20 procent av 
de 1 000 arbetarna på fabriken födda i Estland. Personalomsättningen var dock 
hög och många ester flyttade snabbt igen. När företagsledningen rekryterade ett 
hundratal ester i Västtyskland, främst ensamstående yngre män, var ungefär 50 
av 1944 års flyktingar kvar på fabriken. Det går följaktligen att urskilja två ko-
horter utifrån rekryteringsmönstret och den estniska inflyttningen till undersök-
ningsorten: 1944 års flyktingar som värvades mellan 1945 och 1947 och ester 
som rekryterades i Västtyskland och anlände till Olofström mellan 1950 och 
1952. 

Vid andra världskrigets slut var köpingen Olofström ett industrikapitalistiskt 
nybyggarsamhälle mitt inne i en expansionsfas, men samtidigt också ett gam-
malt brukssamhälle och en bondby med anor från 1700-talet. Olofström var en 
typisk enföretagsort. I stort sett alla olofströmare var direkt eller indirekt bero-
ende av löneutbetalningar från SSAB. Företagsledningen var väl representerad 
i köpingens beslutande organ, även om SAP dominerade lokalpolitiken. Den 
politiska ekonomin i Olofström bars å ena sidan upp av en stor arbetarklass 
med politisk majoritet och å den andra av SSAB:s stora ägarinflytande. Därför 
var Metallavdelningen en viktig aktör i samhället. Det var genom den som ar-
betarnas viljor kunde lyftas fram och stötas mot företagets intressen. 

Som i andra bruks- och industriorter fanns det ett patriarkalt arv i Olofström 
från tiden kring sekelskiftet 1900. Med det demokratiska genombrottet och den 
begynnande välfärdskapitalismen blev dock de mest repressiva formerna av in-
dustripatriarkalismen nedmonterade och ersatta av olika välfärdspaternalistiska 
arrangemang under frivilligare former. I den här avhandlingen har jag visat hur 
SSAB:s ledning i Olofström utvecklade en välfärdspaternalism efter 1945 som 
var specifikt riktad mot esterna. Välfärdspaternalismen hade ett reproducerande 
syfte och handlade om hur företagsledningen bibehöll och förnyade den estnis-
ka arbetskraften. 

Precis som hade varit fallet under den stränga industripatriarkalismen gjor-
des esternas bostäder till en del i välfärdspaternalismen. Esterna var vid an-
komsten till Olofström i hög grad utlämnade åt företagsledningens förmåga att 
organisera mottagningen och åt ledningens välvilja att ordna bostäder åt dem. 
Därigenom skapades beroende-, och kanske även, förtroendeband direkt vid 
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ankomsten mellan invandrarna och företagsledningen som inte fanns mellan 
svenskarna och arbetsgivaren. 

Flertalet ester som rekryterades till SSAB bodde till en början billigt eller 
till och med gratis i företagsägda bostäder, förvisso mestadels i spartanskt in-
redda baracker. Åt dem som stannade kvar i orten under en längre tid, och som 
företagsledningen ville stödja, gavs lån till möbler och hus såldes på avbetal-
ning. Företaget tog alltså på sig ett mottagningsansvar för flyktingarna som an-
nars låg på staten, och därigenom knöt SSAB esterna hårdare till sig. Avbetal-
ningarna från lånen drogs direkt från lönerna, och den som var skyldig arbets-
givaren pengar kunde inte flytta lika lätt. Att leva i bostäder ägda av arbetsgiva-
ren medför ett dubbelt maktförhållande. Vid konflikter riskerar den utsatte ar-
betaren presumtivt att inte bara förlora sin anställning utan också bostaden. 

Barackerna fungerade förmodligen även som ett urskiljningsverktyg, som 
visade företagsledningen vilka personer som var skötsamma och som verkade 
kunna tänka sig att stanna kvar i Olofström. Dessa var det mest rationellt för 
SSAB:s ledning att hjälpa till mer stadigvarande boenden. Den fria hyran i ba-
rackerna kunde säkert också fungera som ett konkurrensmedel i arbetsgivarnas 
kamp om den till synes bristfälliga varan arbetskraft. Genom både annonserna 
på estniska och bostadsförmånerna hade företaget funnit kryphål i VF:s annars 
rigida annonseringsstopp och förbud mot ”olovliga löneförmåner”. 

Ur SSAB:s perspektiv var det visserligen en reproduktiv nödvändighet att 
ordna bostäder åt esterna om det ville utnyttja deras arbetskraft. Likväl tog fö-
retagsledningen ett större ansvar för (den genusbaserade) reproduktionen av 
den invandrade arbetskraften än vad som var brukligt när det gällde svenskar. 
SSAB:s ledning verkar ha räknat reproduktivt, hemarbetande invandrarkvinnor 
i de företagsägda arbetarbostäderna som en del av arbetskraftsstyrkan. När bara 
några kvinnor stannade hemma i de kollektiva bostadsmiljöerna för att passa 
barnen friställdes arbetskraft. Andra kvinnor som annars skulle ha varit upp-
bundna av genuskodade hemuppgifter kunde därmed förvärvsarbeta. Hemma-
fruidealet konstruerades således något svagare för de invandrade familjerna i 
jämförelse med de svenska i företagets personalpolitik. 

I välfärdspaternalismen ingick att skapa samhörighetskänslor mellan de an-
ställda och arbetsgivaren och en identifikation med arbetsplatsen, en företags-
anda. Välfärdspaternalismen omfattade därför en bredare del av de estniska fa-
miljernas liv än vad som direkt berörde arbetet. Vid sidan av att företagsled-
ningen bistod en särskild estnisk matsal i anslutning till fabriken, gav den eko-
nomiskt understöd till en estnisk kompletteringsskola och hjälpte till att få 
igång en kyrklig verksamhet för esterna i orten. Vidare skapades kontaktytor 
mellan företagsledningen och delar av invandrargruppen genom scoutverksam-
heten i KFUM:s regi, i vars ledarskap företagets högsta chefer var väl represen-
terade samtidigt som den lokala estniska KFUM-organisationen styrdes av den 
etniske ledaren Wendt. 

De etniska ledarna var alltså en viktig pusselbit i SSAB:s riktade välfärds-
paternalism. Att vara Pater för esterna i Olofström ingick så att säga i deras ar-
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betsuppgifter. Genom banden som knöts under rekryteringen och vid ankoms-
ten till Olofström, och genom det etniska ledarskapets engagemang i det lokala 
estniska föreningslivet kunde intressegemenskapen med företaget stärkas och 
den föreställda etniska samhörigheten stimuleras på bekostnad av klassintres-
sen. Välfärdspaternalismen medverkade därför till att skapa en etnisk skiljelinje 
mellan svenskar och ester. Boendesegregeringen och den estniska matsalen bi-
drog till exempel till att de båda etniska grupperna hölls fysiskt åtskilda, vilket i 
sin tur, i linje med Ira Katznelsons teoretiska resonemang, lade hinder i vägen 
för utvecklandet av gemensamma klassdispositioner och kanske i förlängning-
en även kollektivt handlande. Genom välfärdspaternalismen påverkade före-
tagsledningen det lokala styrkeförhållandet mellan arbete och kapital. 

 

Migration, arbeten och förändrade klasspositioner 
För vilka konkreta arbetsuppgifter rekryterades de estniska männen och kvin-
norna till SSAB? Hur förhöll sig dessa arbetsuppgifter till deras yrkesmässiga 
bakgrunder och klasstillhörigheter i hemlandet? Hur förhöll sig esternas ar-
betsuppgifter till svenskars arbeten? 

Att betrakta migrationer och dess konsekvenser relationellt bör vara en väg-
ledande princip i migrationsforskningen, både vad gäller relationen mellan ut-
vandrar- och invandrarområden och mellan migranter och människor i motta-
gande samhällen. De konkreta mötena mellan svenskar och ester går bara att 
förstå om invandrarnas sociala bakgrunder studeras. 

Min analys av esternas indirekta klasspositioner visar att två tredjedelar av 
dem som kom till Olofström var uppväxta i borgerliga, småborgerliga eller i 
andra tjänstemannahem. Av dessa kom hälften från bondehem. Bara en tredje-
del av esterna vid SSAB hade således arbetarklassföräldrar. Den estniska lands-
bygdsbefolkningen proletariserades emellertid sakta. Många bondebarn upp-
nådde inte självägande bondestatus. Mellanskiktet och arbetarklassen växte i 
omfång med tiden. Men inte desto mindre var det enbart lite mer än en tredje-
del av personerna i den undersökta gruppen som hade haft direkta arbetarklass-
positioner i hemlandet. 

Klassbakgrunderna skilde sig dock mellan de två kohorterna. Medan hälften 
av 1944 års flyktingar hade arbetarklassbakgrund, var det mindre än en tredje-
del av esterna som rekryterades i Västtyskland som hade det. Flyktens riktning-
ar från Estland under slutet av andra världskriget verkar alltså i viss mån ha 
strukturerats efter klasstillhörighet, något som inte har uppmärksammats i den 
tidigare forskningen. Det är också möjligt att en del av skillnaden mellan ko-
horterna beror på att Alfred Wendt rekryterade inom sitt borgerliga nätverk 
bland esterna i Västtyskland eller valde att främst hjälpa människor ur sin egen 
samhällsklass till Sverige. Förmodligen förstärkte tendenserna varandra. 

För det stora flertalet ester som rekryterades till SSAB innebar migrations-
processen förändrade ”objektiva” klasspositioner, klassresor neråt. Detta gällde 
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både 1944 års flyktingar och tysklandsgruppen, men eftersom klassbakgrun-
derna skilde sig mellan kohorterna blev också den klassmässiga degraderingen 
mer markant för den senare. Bland annat bönder, poliser, yrkesmilitärer, lärare 
och banktjänstemän blev industriarbetare i Olofström. 

På SSAB tilldelades de estniska männen, liksom andra invandrade män, i 
första hand enklare arbeten i produktionen, antingen knutna till tillverkningen 
av Volvokarosser eller (speciellt 1944 års estniska och lettiska flyktingar) på 
den rostfria avdelningen som var känd för sin undermåliga arbetsmiljö. På 
pressavdelningarna fick många arbeten som hantlangare åt svenska pressare 
och vid PV-linjen erbjöds bara uppstyckade och monotona arbetsuppgifter. De 
invandrade arbetarna steg alltså så att säga in i den lokala arbetsplatshierarkin 
underifrån, vilket kanske indirekt öppnade dörren för en del svenskar att avan-
cera till arbeten med bättre arbetsförhållanden och högre status. 

Vid andra världskrigets slut var fabriken i Olofström en mycket manligt 
präglad arbetsplats med en tydligt könsbaserad arbetsdelning. Alla ledande po-
sitioner var besatta av män och de relativt fåtaliga kvinnorna i produktionen var 
hänvisade till några enstaka, kvinnligt kodade arbetsuppgifter. De estniska 
kvinnor som anställdes integrerades, i likhet med andra invandrarkvinnor, i 
denna struktur. Några fick underordnade kontorsarbeten, och på golvet anställ-
des de näst intill uteslutande som diskerskor, städerskor eller avsynerskor. 
Framförallt arbetet vid disken på den rostfria avdelningen var vad Wuokko 
Knocke säkert skulle ha kallat en utpräglad ”kvinnoenklav”. Kön, etnicitet och 
klass förstärkte där varandra som underordningsprinciper. 

I slutet av 1940-talet etablerades också en mindre textilindustri som anställ-
de en del av de estniska kvinnorna i Olofström. Således kunde denna kvinno-
dominerade fabrik värva arbetare indirekt genom den manliga bilindustrins ak-
tiva rekryteringar. SSAB:s ledning efterfrågade näst intill enbart män, men ef-
tersom 1944 års flyktingar kommit till Sverige familjevis medförde likväl de 
manliga rekryteringarna en kvinnlig invandring till Olofström. Denna indirekta 
arbetskraftrekrytering har inte påtalats tidigare i migrationslitteraturen. Över 
huvud taget är rekryteringen av utländsk arbetskraft till branscher med en stor 
andel kvinnor, såsom textilindustrin, förbisedd i invandringsforskningen. 

Bland 1944 års flyktingar lyckades ändå några personer från Estlands högre 
skikt och klasser behålla, eller i varje fall snabbt återerövra, sina ”objektiva” 
klasspositioner från hemlandet. Utifrån SSAB:s perspektiv måste det ha varit 
funktionellt att ha personer i ledningen som talade samma språk som de rekry-
terade arbetarna. Två av dessa skulle, som sagt, utöva ett etniskt ledarskap, inte 
bara på fabriken utan i samhällslivet i stort. Detta var inte unikt för Olofström. 
Jag har i avhandlingen lyft fram andra liknande exempel, både från den tidigare 
svenska invandringshistorien och från den svenska Amerikautvandringen.  

Med avhandlingens utpräglade arbetsperspektiv har jag velat sätta rekryte-
ringen av utlandsfödd arbetskraft i samband med den omvandlingsprocess som 
industriarbetet befann sig mitt inne i vid andra världskrigets slut, det vill säga 
den intensifierings- och rationaliseringsprocess som vanligtvis benämns taylo-
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rism och/eller fordism. Jag har argumenterat för att industriarbetets omvandling 
var en viktig bakgrund till den stora efterfrågan på arbetskraft i Sverige i stort, 
att invandrare rekryterades främst till de underordnade och monotona arbeten 
som arbetets degradering medförde och att invandringen kunde användas av 
arbetsgivare för att genomdriva förändringar i arbetet i konflikt med svenska 
arbetare och fackliga organisationer. 

Arbetet vid SSAB var alltså i en genomgripande förändringsprocess när de 
första esterna anställdes. Som underleverantör till det expansiva exportindustri-
företaget Volvo tvingades företagsledningen att rationalisera driften och pressa 
upp arbetstakten för att klara orderingången. Rekryteringen av ester kulminera-
de 1946 parallellt med att företaget började producera karosser på löpandeband. 
Fordiseringen av karossproduktionen ledde emellertid till ständiga tvister mel-
lan arbetsledningen och den lokala Metallavdelningen, i synnerhet om arbets-
tempon och påföljande ackordspriser. Även om den så kallade historiska kom-
promissen på nationell nivå mellan arbetsmarknadens parter inneburit att be-
stämmanderätten över arbetets organisering anförtrotts arbetsgivarna, godtogs 
inte rationaliseringsåtgärderna av arbetarsidan på lokal nivå i den begynnande 
välfärdskapitalismen utan kamp om makten över arbetet. Det var till denna 
konfliktfyllda situation – som torde ha varit än mer infekterad på grund av den 
långa Verkstadskonflikten 1945 – som esterna rekryterades. Det var i denna 
miljö som det organiserade, svenska metallarbetarkollektivet strävade efter att 
organisera samtliga arbetare av båda könen och att få alla att följa de av kollek-
tivet fastställda arbetsnormerna. 

 

Möten i arbetarkulturen 
Hur utvecklade sig relationerna mellan de nyinflyttade esterna och den lokala 
Metallavdelningens svenska medlemmar i Olofström? Varför utvecklades rela-
tionerna som de gjorde? Hur berättar svenskar respektive ester i efterhand om 
dessa möten och varför berättar de som de gör? Hur och varför påverkades re-
lationen mellan SSAB:s ledning och Metallavdelningen av företagets rekryte-
ring av ester? 

Jag har i avhandlingen undersökt hur etniska gränser skapas i möten och 
görs relevanta i social växelverkan, men också hur individuella identiteter och 
kollektiva medvetanden uppbyggda kring etnicitet och klass, och i viss mån 
även kön och ålder, intersektionerar. Ett grundläggande forskningsproblem har 
varit hur grupper aktivt skiljer ”vi” från ”de andra”, framförallt undersökt ge-
nom svenskars berättelser om ester och esters motberättelser om svenskar, både 
i samtiden och i ett efterhandsperspektiv. Det relationella perspektivet har där-
med varit centralt. En genomgående tes har varit att esternas erfarenheter och 
sociala minnen skilde sig från svenska arbetares erfarenheter och sociala min-
nen, och att dessa skillnader påverkade de första mötena. 
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Den estniska invandringen till Olofström ansträngde en redan spänd relation 
mellan företagsledningen och Metallavdelningens ledning än mer. Liksom 
svenska arbetare på många andra industriorter ansåg fackföreningens medlem-
mar att SSAB favoriserade invandrarna, till exempel genom att betala dem hög-
re löner. De specifikt riktade välfärdspaternalistiska arrangemangen var säkert 
också en viktig anledning till missnöjet. Men oavsett om det fanns verklig 
grund för missbelåtenheten, att det faktiskt var en medveten strategi från före-
tagsledningens sida att favorisera esterna för att därigenom omöjliggöra en 
sammanhållen arbetarklass, så bidrog avdelningens uppfattning om favorise-
ringen till att skiljelinjen mellan de två etniska grupperna stärktes. 

I den tidigare forskningen visas att föreställningen om ”balten-som-nazist” 
var något ständigt närvarande i diskussionerna om denna flyktinggrupp i Sveri-
ge kring andra världskrigets slut. I detta skilde sig inte Olofström från resten av 
Sverige, utan esterna förknippades i den lokala offentligheten med den tyska 
naziregimen. Säkert förstärkte de etniska ledarnas bakgrunder denna generali-
serade föreställning. Mihkel Lauter anklagades nämligen vid ankomsten till 
Sverige för att ha varit tysk spion, och Alfred Wendt klassificerades som quis-
ling av svenska myndigheter eftersom han hade haft en av de absolut högsta 
positionerna i den estniska självförvaltningen under den tyska ockupationen. 

Esterna anklagades av svenskarna också för att arbeta i ”fel” tempo. Me-
tallavdelningens ledning förklarade i ett möte med arbetsförmedlingen i Olof-
ström att esterna ofta placerades som hantlangare till svenskar, och på grund av 
språkförbistring och invandrarnas ovana vid industriarbete hade de svårt att föl-
ja med i tempot. Därför blev svenskarnas ackordsbaserade betalning lidande, 
menade fackföreningsledarna.  

I samtiden uppfattades emellertid organiseringsfrågan som den mest 
brännande. I de organiserade svenskarnas ögon framstod esterna generellt som 
”omöjliga att organisera”, vilket gällde såväl i Olofström som på andra arbets-
platser i Sverige. 

För att inkludera esterna i lokalavdelningen användes både moroten och 
piskan. Till att börja med försökte fackföreningen informera migranterna om 
verksamheten och dess fördelar på estniska. Flygblad trycktes och delades ut på 
fabriken, föreläsningar hölls av en est som hade varit fackligt aktiv i hemlandet 
och informationsmaterial som publicerades i facktidskriften Metallarbetaren 
köptes in i extra stor upplaga för att distribueras på verkstadsgolvet. Men när 
informationen många gånger inte hade avsedd verkan, användes också andra 
mer handfasta organiseringsstrategier; flera av dessa hade ingått i fackföre-
ningsrörelsens arsenal gentemot ”trilskande” svenskar sedan slutet av 1800-
talet. Arbetare som inte följde kollektivets normer trakasserades och bojkotta-
des på arbetsplatsen och prickades offentligt. 

Likväl fungerade vissa av fackföreningens traditionella strategier dåligt i 
möten med arbetare från andra länder. Att publicera namnen på oorganiserade 
invandrare i den regionala arbetarpressen eller att offentliggöra dem på Folkets 
Hus, som den gjorde när det gällde oorganiserade svenska män och kvinnor, 
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var tämligen meningslöst. Svenskarna kunde sannolikt inte namnen på fler es-
ter än på dem som arbetade i deras alldeles omedelbara närhet, samtidigt som 
esterna sällan hade hunnit lära sig tillräckligt god svenska för att kunna läsa och 
förstå att deras namn blev brännmärkta. Inte heller gick det att frysa dem ute på 
arbetsplatsen på samma sätt som kollektivet kunde göra med enstaka svenska 
arbetare. Eftersom de var så pass många som samtidigt bröt mot normerna i ar-
betarkulturen gick det inte att hålla dem i social karantän. De utstötta hade all-
tid varandra. Inte heller är det troligt att den stora del av den estniska invand-
rargruppen som hade social bakgrund utanför den estniska arbetarklassen över 
huvud taget hade något intresse av att bli integrerade i arbetarkollektivet i Olof-
ström. Även om deras ”objektiva” klasspositioner förändrades genom migra-
tionsprocessen så var den ”subjektiva” självförståelsen trögrörligare, vilket i 
den tidigare forskningen även har påtalats av Anu Mai Kõll. Istället för den ef-
tersträvade rättelsen i ledet innebar säkert därför fackföreningens organise-
ringsstrategier att ”vi” och ”de andra” konstruktionerna bara stärktes. De före-
ställda gemenskaperna blev påtagliga och verkliga. I desperationen över att de 
traditionella strategierna inte längre fungerade lika effektivt som tidigare – som 
när arbetsstyrkan hade haft en mer etnisk homogen sammansättning – kunde i 
något enstaka fall skötsamhetsnormen i arbetarkulturen överträdas och vålds-
handlingar tillgripas för att organisera invandrare. I sådana situationer kunde 
också främlingsfientliga attityder uttryckas, dock för det mesta speciellt riktade 
mot vad som sades vara det oorganiserade ”packet”. 

Hur som helst var det i realiteten bara halva den estniska gruppen som av-
delningen i Olofström upplevde stora problem med att organisera. Den andra 
halvan verkar ha accepterat fackföreningsavgiften utan protester. När de första 
esterna från Västtyskland anlände i början av 1950-talet fanns det också i alla 
fall minst en est som var aktiv i fackföreningens arbete. Men ändå tyder det 
mesta på att det var den oorganiserade halvan som i de första mötena bar upp 
avdelningsledningens inställning till de estniska arbetarna. Människor ur den 
etniska kategorin est föreställdes stereotypt vara problematiska och oorganise-
rade. I de tidiga mötena, i fackföreningens interna diskussioner och i den lokala 
offentligheten konstruerades och upprätthölls en etnisk dikotomi mellan ”vi” 
svenskar och ”de andra” esterna. 

För olofströmarna var således de sociala, politiska och ideologiska skikt-
ningarna inom den estniska gruppen till en början osynliga. Ytterligheten upp-
märksammades, att ett par ester tillskrevs betydelsefulla uppdrag i företagsled-
ningen, men annars förefaller gruppen ha betraktats som en homogen massa. 
Faktum var inte desto mindre att esterna var grupperade, både nationellt och 
lokalt. Grovt sett uppstod två falanger, med historisk bakgrund i det mellan-
krigstida Estlands inrikespolitik. Den ena grupperingen var mer borgerlig och 
konservativ och den andra mer vänsterorienterad och arbetarklassbetonad. På 
den nationella nivån fick detta återverkningar genom konflikter i de estniska 
organisationerna och stridigheter om de estniska tidningarnas politiska innehåll. 
Jag har i avhandlingen pekat på att liknande motsättningar mellan ester i Kana-
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da också skall förstås som klasskonflikter. Genom att analysera den sociala hie-
rarkin inom den estniska gruppen har jag med andra ord knutit an till Dirk Ho-
erders argumentering för migrationsforskning som inte ser etniska grupper som 
homogena enheter, utan tar hänsyn till bland annat klassklyftor som skär tvärs 
igenom det etniska landskapet. 

Precis som SSAB:s ledning önskade samlades en grupp ester i Olofström 
kring ledargestalten Wendt, och denna falang ökade i styrka i takt med Wendts 
rekryteringar i Västtyskland. Samtidigt gjorde likväl andra ester motstånd och 
opponerade sig mot det företagsvänliga etniska ledarskapet. Det ligger följakt-
ligen nära till hands att koppla fraktionsbildningen i Olofström till de skilda 
klassbakgrunderna i hemlandet. Förmodligen var det ester med borgerlig, små-
borgerlig eller mellanskiktsbakgrund som samlades kring det etniska ledarska-
pet och antagligen var det dessa som var mest skeptiska till det fackliga med-
lemskapet. 

Heterogeniteten märks också i den lokala estniska föreningens medlemsut-
veckling. Överlag hade den relativt få medlemmar, men antalet ökade i alla fall 
med rekryteringen i Västtyskland. Flertalet ester som Wendt rekryterade där 
hade inte arbetarklassbakgrund. Att rekonstruera ett ”Estland i Sverige” genom 
invandrarföreningar var ett borgerligt projekt utan något djupare arbetarklass-
engagemang. Klyftan inom den estniska gruppen handlade alltså mycket om 
klass, men inte bara. Det verkar nämligen som om det också skar en konflikt-
linje tvärs igenom den borgerliga delen av den estniska gruppen. Wendt funge-
rade som Pater, men verkligen inte för alla ester i Olofström. 

Metallavdelningens frenetiska strävan efter att inkludera alla arbetare i or-
ganisationen – infödda såväl som invandrade och manliga likaväl som kvinnli-
ga – går bara att förstå utifrån ett djupare historiskt perspektiv. Oorganiserade 
arbetare var i Olofström, liksom på andra håll, ett arbetsmarknadshot, en 
spricka i muren som inte kunde accepteras under några omständigheter med 
tanke på den historiska bakgrunden. Organiseringsstrategierna var hårda mot 
alla som inte ville gå med i avdelningen. Sammanhållningen inom den lokala 
arbetarklassen och den bryska behandlingen av de (få) som bröt mot de veder-
tagna normerna var också viktiga beståndsdelar i de sociala minnen som fack-
föreningens ledning försökte upprätthålla. 

1945 års förlorade Verkstadskonflikt fanns färsk i minnet hos de svenska 
metallararbetarna när de första esterna anställdes på SSAB. Likaså torde många 
av de äldre arbetarna på fabriken ha haft egna erfarenheter av flera andra strej-
ker och lockouter i Olofström under 1900-talets första hälft. Upplevelser av så-
dana manifesta konflikter är identitets- och medvetandeskapande och synnerli-
gen betydelsefulla för klassformeringen: gränsen mellan arbete och kapital och 
den motsatsfyllda relationen mellan parterna blottläggs då i all sin tydlighet. 
Därtill hade olofströmarna erfarenheter från 1930-talet, då företagsledningen 
rekryterade arbetskraft i Norrland. I berättelser om denna Sverigeinterna migra-
tion framställdes de rekryterade arbetarna som hot, på liknande sätt som in-
vandrade arbetare från andra länder betraktades som problem efter andra 
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världskriget. Erfarenheten som de infödda arbetarna bar med sig från den norr-
ländska invandringen var att företagsledningens rekryteringar utifrån innebar 
att en kil slogs in i den lokala arbetarklassammanhållningen. 

Förutom att manifesta konflikter i sig är klassformerande försökte avdel-
ningsledningen och den regionala arbetarpressen också skapa och förstärka so-
ciala minnen kring arbetsmarknadskonflikterna. I berättelser av olika slag 
framställdes arbetarklassen i Olofström som skötsam, internt solidarisk och 
stridbar utåt gentemot den alltid antagonistiske arbetsgivaren. Berättelserna 
som bar upp arbetarklassens sociala minnen var gemensamma utgångspunkter 
för klassens formering. Berättelserna var på samma gång både inkluderande 
och exkluderande. Arbetare som delade vissa kollektiva dispositioner i varda-
gen fokuserades och glorifierades, medan arbetare som bröt mot vedertagna 
normer bortdefinierades genom att reduceras till exempelvis ”f.d. kamrater”, 
fastän de ”objektivt” tillhörde arbetarklassen. Esterna hade inga egna erfaren-
heter av denna historiska bakgrund och var inte integrerade i dessa sociala 
minnen. Inte heller hade den stora andel ester som saknade arbetarklassbak-
grund från hemlandet andra erfarenheter och minnen som påminde om de 
svenska arbetarnas i Olofström. Därför förändrades fackföreningens möjlighe-
ter att upprätthålla en enhetlig fasad i mötet med arbetsgivaren i och med ester-
nas inträde på den lokala scenen. 

Det tredje av Penninx och Roosblads generella dilemman berör fackföre-
ningars relation till invandrade arbetare i ett något längre tidsperspektiv än just 
organiseringen. Nöjde sig Metallavdelningen i Olofström med att organisera 
esterna eller bedrev den också någon invandrarspecifik verksamhet som gick 
utöver själva medlemskapet? Resultaten är tvetydiga. När det gällde den in-
vandrade delen av SSAB:s arbetskraftsstyrka handlade diskussionerna på fack-
föreningens sammanträden i stort sett enbart om organiseringsfrågan och före-
tagsledningens positiva särbehandling av de invandrade arbetarna. Det var 
svenskar som talade om icke närvarande ester. När migrationen avstannade un-
der åren 1948–1949, och avdelningen inte brottades med några oorganiserade 
invandrare, försvann ”balterna” från dagordningen. Även på lokal nivå går det 
alltså att tala om inkluderande underordning. Detta resultat ligger också väl i 
linje med Jesper Johanssons beteckning av LO:s invandrarpolitik vid den här 
tidpunkten som en generell likvärdig klasspolitik. Att invandare som stannade 
kvar i Sverige skulle assimileras till majoritetssamhällets kulturella normer var 
taget för givet av både staten och arbetsmarknadens parter. Men samtidigt finns 
det tecken på att fackföreningen i Olofström åtminstone i någon mån engagera-
de sig i esternas situation. Skyddsföreskrifterna i fabriken översattes till estnis-
ka och avdelningens ordförande uttalade sig offentligt om invandrarnas prekära 
bostadssituation. Som jag redan har påpekat fanns det därtill minst en est som 
var aktiv i det fackliga arbetet på verkstadsgolvet senast i början av 1950-talet. 

Utifrån denna samtidsanalys är svenskars berättelser om ester i ett efter-
handsperspektiv något motsägelsefulla. Å ena sidan framställs esterna i positiva 
ordalag som arbetsamma; de var flyktingar som verkligen låg i för att skapa sig 
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ett nytt liv i Sverige. Detta är berättelser som har tillkommit så att säga med fa-
cit i hand. I den dominerande berättelsen om ester i Sverige framställs de ofta 
som ett exempel på en flyktinggrupp som har lyckats väl, indirekt i jämförelse 
med senare anlända grupper som därigenom framställs som mer problematiska. 
Men å andra sidan finns mycket av samtidsproblematiken kvar i efterhandsbe-
rättelserna. Esternas ovilja att gå med i fackföreningen poängteras samtidigt 
som en del esters nazistiska förflutna lyfts fram. Vidare berättas det negativt 
om deras höga arbetstempo som kunde förarga svenska arbetskamrater. Den 
samtida företagsfavoriseringen är däremot borta i dessa berättelser. Denna – 
menar jag – passar dåligt in i en nutida samtalsordning som betonar diskrimine-
ring av invandrare och inte positiv särbehandling. Intervjuer påverkas av den 
ideologiska kontext som de genomförs i. 

När det gäller frågan om esternas arbetstempo har det alltså skett en för-
skjutning över tid, från en betoning på långsamma hantlangare till alltför stor 
arbetsiver. Min analys av esternas positioner i arbetsprocessen visar att det 
emellertid fanns få möjligheten för den enskilde estniske arbetaren att förstöra 
några ackord. De flesta var som bekant antingen hantlangare till svenskar eller 
arbetade de vid karosslinjen där arbetstempot var underställt tempot på banan. 
Jag har i istället hävdat att det över tid, i takt med det allt högre arbetstempot 
och den stegrande arbetskraftsinvandringen från Finland och Jugoslavien, har 
skapats en berättelse om ”invandrararbetaren” som underminerar svenskars 
strävan efter att ha inflytande över arbetsprocessen och arbetstempot. Den upp-
skruvade hastigheten på de löpandebanden har kopplats samman med invand-
ringen, och stereotypen om invandraren som spräcker ackord har spridit sig 
mellan olika etniska grupper för att befästas till en generell föreställning. Det 
går också att urskilja en röd tråd av sådana nedsättande berättelser som sträcker 
sig tillbaka till galizierrekryteringen före första världskriget.  

Med teoretisk inspiration från främst Camille Guerin-Gonzales och Carl 
Strikwerda vill jag ändå betona de splittringstendenser som åtminstone blev en 
bieffekt av SSAB:s rekrytering av ester. I en tid när arbetsprocesserna ideligen 
förändrades och ackorden ständigt omförhandlades var det för det organiserade 
kollektivet av högsta vikt att få alla att följa de uppgörelser om arbetstempot 
som var vanliga inom industriarbetarkulturen. Men när arbetskraftsstyrkans et-
niska sammansättning snabbt och påtagligt förändrades försvårades sådana 
överenskommelser på grund av språkförbistringen och de skilda bakgrundserfa-
renheterna. Även om inte de invandrade arbetarna spräckte ackorden enskilt är 
det mycket möjligt att företagsledningen använde sig av arbetskraft som sakna-
de fackliga traditioner som liknade olofströmarnas för att kunna höja tempot på 
den mekaniserade banan i konflikt med fackföreningen. Metallavdelningens 
ledning klagade till förbundet över att företagets tidsstudiemän klockade arbe-
tarna utan att de var medvetna om det. Det är tänkbart att nyrekryterade invand-
rare utan insikter i arbetarkulturens normvärld studerades särskilt intensivt. 

Esternas berättelser om svenskar har jag beskrivit som motberättelser. Rol-
lerna är ombytta i dessa; det är inte de oorganiserade invandrarna som är pro-
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blemet utan de tvingande fackföreningsfunktionärerna. Två byggstenar är sär-
skilt bärande i esternas motberättelser, konstruerade i direkt relation till svens-
kars gängse berättelser om svårorganiserade ester med antisocialistisk hållning. 
För det första understryker de ester som jag har intervjuat de hot och det tvång 
som de menar sig ha utsatts för i samband med de första fackliga kontakterna, 
och för det andra finns det en strävan efter att förklara sitt eget och andra 
landsmäns motsträvighet till facklig organisering. Förklaringarna bygger i sin 
tur på ett socialt minne som skilde esterna från svenskarna, närmare bestämt det 
påtagligare hotet från Sovjet under mellankrigstiden och andra världskriget. 
Äldre ester hade egna erfarenheter av det Estländska frihetskriget i första 
världskrigets kölvatten, men även de yngre var inlemmade i det sociala minne 
som poängterade vilken Estlands verklige fiende var. Den tvingande fackföre-
ningsfunktionären i Olofström framställs i motberättelserna på ett sätt som lig-
ger i linje med det estniska sociala minnet om kommunistiskt tvång. I vissa si-
tuationer var – och är – berättelser om kommunistiskt förtryck i hemlandet och 
om tvång och hot i invandringslandet viktiga beståndsdelar för esternas etniska 
formering, även om klassrelaterade erfarenheter verkade splittrande i andra 
sammanhang. Klass och etnicitet, liksom kön och ålder, är situations- och kon-
textbundna identitets- och medvetandegrunder. 

 

Rekrytering av utländsk arbetskraft i välfärds-
kapitalismen – lokal nivå 
Hur agerade Metallavdelningen i Olofström i fråga om SSAB:s aktiva arbets-
kraftsrekryteringar utanför Norden? Vilka preferenser för olika kategorier ar-
betskraft gav företagsledningen respektive fackföreningen uttryck för i sam-
band med dessa rekryteringar? Hur kan dessa preferenser förklaras? 

SSAB:s arbetskraftsrekrytering bland 1944 års estniska flyktingar medförde 
en nedgång i organiseringsgraden för Metallavdelningen i Olofström. Därtill 
innebar språkförbistringen på verkstadsgolvet att de organiserade arbetarnas 
kamp om makten över arbetet försvårades, samtidigt som svenskarna hävdade 
att företagsledningen favoriserade esterna och försvårade organiseringsarbetet 
samt att en del av esterna var nazister. När ledningen vid SSAB började göra 
framstötar hos de svenska arbetsmarknadsmyndigheterna om att antingen få del 
av den utlandsfödda arbetskraft som överfördes till Sverige i enlighet med 1947 
års avtal, eller för att få utöka arbetskraftsstyrkan genom egna rekryteringsiniti-
ativ, var dessa upplevda problem aktuella för fackföreningens ledning. 

Fram till våren 1950 motsatte sig lokalavdelningen i Olofström konsekvent 
företagsledningens propåer hos arbetsmarknadsmyndigheterna om att få anstäl-
la fler arbetare från utomnordiska länder. Förbundet lyssnade på lokalorganisa-
tionen och avstyrkte SSAB:s ansökningar till SAK och AMS. Företagets till-
delning blev sedan ytterst marginell. För att återigen återknyta till Rinus Pen-
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ninx och Judith Roosblads idealtypiska dilemman var avdelningen till en början 
motståndare till rekrytering på kontinenten. 

Precis som VF och Metall på nationell nivå var SSAB:s ledning och de 
fackliga företrädarna i Olofström oeniga om bakgrunden till företagets problem 
med att rekrytera efterfrågat antal arbetare. I diskussionerna med arbetsmark-
nadsmyndigheterna och den fackliga motparten framhöll SSAB:s direktörer det 
begränsade upptagningsområdet, konkurrensen med närliggande industrier och 
byggnadsrestriktionerna på bostadsmarknaden som orsaker. Arbetarsidan 
framhöll i polemik däremot det högt uppskruvade arbetstempot, de dåliga ac-
korden och den undermåliga arbetsmiljön. Om bara detta åtgärdades skulle 
bristen försvinna, menade Metallavdelningen. Ingendera av parterna verkar 
emellertid ha lyft fram några inhemska reserver som alternativ till invandring. 

Metallavdelningens motstånd skall tolkas i anknytning till de tidigare orga-
niseringsproblemen och i ljuset av de pågående konflikterna kring arbetets om-
vandling, degradering och intensifiering. De organiserade arbetarnas erfarenhet 
och förståelse av situationen var att företagets rekrytering av utlandsfödda arbe-
tare verkade splittrande på arbetarklassammanhållningen i orten. Invandrare 
som kollektivt ansågs vara problem passade inte in i den lokala arbetarklassens 
sociala minnen som betonade den inre solidariteten och den konfliktfyllda rela-
tionen till arbetsgivaren. I likhet med vad jag gjorde gällande när jag analysera-
de den nationella nivån, var motståndet också ett sätt att begränsa utbudet av 
arbetskraft på den lokala köpmarknaden. Det var en facklig strategi som syfta-
de till att pressa upp priset på varan arbetskraft och tvinga företagsledningen till 
förbättringar i arbetsmiljöhänseende. Slutligen har jag i avhandlingen påpekat 
att invandringsmotståndet hade grund i främlingsfientliga attityder, med histo-
riska rötter i nationalismens framväxt och mellankrigstidens rasism. Kampen 
om makten över arbetet, konkurrensbegränsande skäl och den strukturella 
främlingsfientligheten i det svenska samhället grep förmodligen in i och för-
stärkte ömsesidigt varandra, när de invandrade arbetarna homogent konstruera-
des som ”de andra” i kontrast till ”vi” fackligt organiserade svenska arbetare. 

Inte desto mindre förändrade Metallavdelningen denna mycket restriktiva 
inställning med tiden. Efter fackliga tillstyrkanden godkände AMS kvoter till 
SSAB om sammanlagt ett drygt hundratal ester under åren 1950–1951. Denna 
nyorientering har jag i första hand tolkat mot bakgrund av en fördjupad facklig 
förståelse för SSAB:s utsatta läge som underleverantör till Volvo, och i andra 
hand i anknytning till den kringgärdade välfärdskapitalismen och den så kalla-
de Saltsjöbadsandan. Huvudavtalet från 1938 mellan LO och SAF följdes efter 
andra världskriget av en rad nya arbetsmarknadsavtal, till exempel avtalet om 
företagsnämnder 1946. Från och med slutet av 1940-talet hade Metallavdel-
ningen i Olofström därigenom god insyn i företagets orderstock samt material- 
och arbetskraftstillgång. Med Volvos expansiva Jönköpingsprogram 1950, som 
pekade ut en kraftig ökning av personbilstillverkningen, torde det ha varit up-
penbart för fackföreningens ledning att företaget hade svårt att klara sina åta-
ganden. Som underleverantör i den kapitalistiska ekonomin fanns hela tiden det 
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strukturellt betingade hotet att Volvo skulle lägga sina beställningar någon an-
nanstans om inte SSAB kunde tillmötesgå de högt ställda kraven. När det fanns 
en minsta antydan till att arbetstillfällena i orten hotades försvann fackföre-
ningens konkurrensbegränsade argument, både på lång och kort sikt. 

Omsvängningen i invandringsfrågan inom Metall kom alltså i det här fallet 
senare på lokal än nationell nivå och hade andra orsaker. Metalls uppmjukade 
inställning på förbundsnivå har jag ju tidigare tolkat i samband med ett föränd-
rat samhällsklimat efter 1948, med ett ökat samförstånd mellan arbetsmarkna-
dens parter och staten. För avdelningen i Olofström var det de lokala förutsätt-
ningarna som var avgörande. Detta visar inte minst på betydelsen av att göra 
historiska analyser på både nationell och lokal nivå och att betrakta aktörerna i 
ett samhällshistoriskt perspektiv. Vidare understryker dessa resultat vilka breda 
samhällspolitiska sammanhang som frågan om arbetskraftsinvandring verkli-
gen berör. Sett utifrån ett nationellt perspektiv ingår rekryteringen av arbets-
kraft i andra länder – då såväl som nu – i ett sammanhang av motstridiga intres-
sen där makten över samhällsutvecklingen stod och står på spel. Ur ett lokalt 
perspektiv måste frågan om arbetskraftsinvandring – då såväl som nu – analy-
seras utifrån lokala arbetsmarknaders funktionssätt och människors strävan ef-
ter inflytande över sin vardagliga arbetssituation. 

Även om företagsledningen vid SSAB försökte utnyttja alla tillfällen att re-
krytera arbetskraft som erbjöds, som till exempel i samband med 1947 års av-
tal, föredrog den ändå ester framför andra nationaliteter. Det fanns redan ester i 
organisationen som kunde fungera som tolkar i fabriken och det fanns ett före-
tagsvänligt etniskt ledarskap i orten, det vill säga var Denis Frank kallar ”prak-
tiskt-integrativa” skäl. Dessutom förknippades kategorin est av företagsled-
ningen med arbetsamhet och idoghet.  

När väl fackföreningen i Olofström mjukat upp inställningen till SSAB:s 
rekryteringsplaner visade likaså den positiv preferens för just estnisk arbets-
kraft. Detta kan tyckas lite underligt med tanke på de problem som avdelningen 
tidigare upplevt, men måste förstås i skenet av den samtida arbetskraftsinvand-
ringen från Finland till Sverige. Jag har i avhandlingen visat vilket inflytande 
fackföreningsrörelsen hade hos arbetsmarknadsmyndigheterna när det gällde 
att villkora rekryteringen utanför Norden. När SSAB tilldelades rekryterings-
kvoter var det ett krav från den fackliga sidan att företagsledningen skulle se till 
att arbetarna organiserades. Den finska invandringen kunde inte villkoras på 
samma sätt, eftersom fackförbunden inte hade något inflytande över arbetstill-
stånden när det gällde inomnordisk migration. På samma sätt som esterna hade 
blivit utpekade som ett stort fackligt problem under 1940-talet blev de finska 
invandrarna det i början av 1950-talet, både lokalt och av förbundet nationellt. 
Därför kunde det utifrån den lokala fackföreningens perspektiv vara mer ratio-
nellt att förespråka ester från läger i Västtyskland än finländare, om SSAB över 
huvud taget skulle utöka sin arbetskraftsstyrka med invandrare. När det gällde 
invandring av arbetare var således organiseringsargumentet starkare för i alla 
fall fackföreningen i Olofström än den nordiska tanke som Mikael Byström ar-
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gumenterar för. På arbetsplatsnivå var det viktigare att invandrarna följde de av 
kollektivet fastställda normerna än vilka länder de kom ifrån. Därutöver hade 
även lokalavdelningen ”praktiskt-integrativa” skäl att föredra ester framför 
andra nationaliteter. Fackföreningen hade ester i organisationen och erfarenhe-
ter av tidigare möten med arbetare från Estland som den kunde dra lärdomar 
av. Det fanns till exempel färdigt informationsmaterial på estniska om fackfö-
reningens verksamhet. 

Liksom vad jag har visat på förbundsnivå kunde således lokalavdelningens 
sammankoppling av vissa kategorier med specifika problem förändras relativt 
fort. Vid sidan av att de finska arbetskraftsinvandrarna övertog esternas till-
skrivna attribut om att vara konsekvent svårorganiserade, uppvisade avdel-
ningsledningen negativa preferenser för tyskar och polacker. Kategorin tysk 
förknippades med nazismen och polacker påstods vid ett par tillfällen vara vär-
re än andra i att undergräva den fackliga solidariteten, trots att olofströmarna 
över huvud taget inte mötte särskilt många invandrare från dessa båda länder. I 
likhet med vad Björn Horgby visar i Norrköpingsstudien tynade motsättningar-
na mellan svenskar och ester av efterhand i Olofström. Efter att esterna inklu-
derats i fackföreningen och då de etniska grupperna så att säga vant sig vid var-
andra och kommit att dela vissa kollektiva dispositioner i vardagen försvagades 
konstruktionerna av ”vi” och ”de andra”. Nya grupper blev istället till problem. 
I en inkluderingsprocess som innefattade tämligen tuffa strategier hade esterna 
i princip att välja på att antingen anpassa sig till arbetets relationer, såsom de 
definierades av det organiserade kollektivet, eller att söka sig därifrån. En del 
av esterna valde att stanna kvar, för andra blev Olofström bara ett stopp av 
många i lång och utdragen migrationsprocess. 
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11. LABOUR RELATIONS AND ETHNIC 

DIMENSIONS OF WORK 

Introduction 
The Second World War marks a statistical transition in Swedish migration his-
tory: after having been a country of emigration for a century, Sweden quite 
suddenly became a country of immigration. However, the war did not consti-
tute an equally distinct dividing line considering attitudes to immigrants in 
Swedish society. With the large-scale migrations to Sweden at the end of the 
Second World War and during the following decades, the imagined ethnic 
Swedish community was challenged by other ethnicities in a much more dra-
matic way than ever before. Ethnicity became a part of everyday life at Swed-
ish workplaces. Labour relations took on new ethnic dimensions. 

The aim of the thesis is to analyse migration to Sweden from a labour per-
spective. As regards theory, it focuses on how class and ethnicity intersect in a 
capitalistic setting, but it also considers gender and age as structural principles. 
The main purpose is to analyse migrants in Sweden, during the early post-war 
period, as a party in the relationship between labour and capital, and to ex-
plore how the immigration and the active recruitment of workers in other coun-
tries affected and was affected by the relative strengths of the parties on the la-
bour market. 

To approach this purpose it is essential to study the relationship between la-
bour and capital at both national and local level, and to discern how the state 
mediated between the parties. It is vital to analyse the first encounters between 
foreign-born and native-born workers at shop-floor level, how these encounters 
affected the relationship between the trade union and the industrial manage-
ment concerned, and in the longer run to explore how these encounters and re-
lationships affected the relationship between the national parties on the labour 
market. Thus, national and local levels are considered to function in a recipro-
cal interplay, and the relationship between the parties on the labour market is 
analysed from both above and below. In the thesis a structural perspective is 
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combined with micro analyses of narratives from the actors involved about 
their down-to-earth experiences, which together opens up for a broad study of 
the history of society. 

Firstly, the thesis addresses the relationship between the Swedish Engineer-
ing Employers’ Association (Verkstadsföreningen) and the Swedish Metal-
workers’ Union, regarding industrial employers’ demand for workers and the 
subsequent labour recruitment in other countries. The study starts in the late 
summer of 1945, when the failed metalworkers’ strike was over, and it ends in 
1952, in connection with a temporary economic slump. The economic context 
during these years was characterised by an insignificant unemployment level 
and by a great and unfulfilled demand for workers among Swedish employers. 
Hence, the thesis takes into account both the possibilities and the problems that 
the full employment brought on both trade unions and employer associations. 

Secondly, the thesis is a local workplace study, focusing on the car-body 
producer and manufacturer of various non-corrosive products, Svenska Stål-
pressnings AB in Olofström (the Swedish Steel Pressing Company, SSAB). 
This company was one of the many Swedish industrial corporations that em-
ployed war refugees and recruited workers on the continent after the war. The 
focus of attention in the local workplace study is, more precisely, on refugees 
from Estonia who came to Sweden during the autumn of 1944, of whom sev-
eral hundreds were employed by SSAB after the end of the labour conflict, and 
on the approximately one hundred Estonians recruited by the company directly 
from West German refugee camps in the early 1950s. The reception of refugees 
during the war and the labour immigration after the war are thus considered as 
two parallel processes of migration with close connections. 

The first post-war years – when the influx of foreign-born workers to Swe-
den started to increase rapidly – were a transitional period in Swedish history. 
With the changed power relations in the society, organised capitalism was 
transformed into a sort of welfare state capitalism (välfärdskapitalism). The 
state had been a close ally of capital during the period of organised capitalism, 
but this was about to change when the Social Democratic Party rearranged the 
state and circumscribed capitalism from the 1930s onwards. 

The period from 1945 to 1952 also involved a transition from a labour mar-
ket and a political situation fraught with conflicts to consensus politics between 
the parties on the labour market and the political parties in Parliament; the an-
tagonistic general election in 1948 stands out as a historical dividing line in the 
post-war Swedish development. Labour recruitment in other countries in-
creased in a transitional period, when existing economic power relations in 
Swedish society were challenged by the trade union movement and the socialist 
parties, but defended by the employers’ associations and the bourgeois political 
parties. In the end, these major conflicts, and the new balance of power be-
tween labour and capital, resulted in a growing mutual understanding. Ulti-
mately, the conflicts ended with the corporative “Swedish labour market 
model” taking shape during the 1950s and 1960s. 

 370 



Labour recruitment in welfare state capitalism 
– a national perspective 
International migration is an important issue in the relationship between labour 
and capital. The influx of foreign-born workers affects the size of the total la-
bour force, which theoretically can undermine trade unions’ bargaining posi-
tions. At the same time the influx can thwart trade unions’ endeavour to control 
the pace of work and their attempts to decrease employers’ exploitation of the 
workers. Labour immigration to Sweden was initiated by capital, in coopera-
tion with the state. The trade unions concerned thereafter had to take up a 
stance on the recruitments on the basis of their power resources, at national as 
well as local level. 

The unfulfilled demand for workers after the Second World War resulted in 
great loyalty problems among Swedish employers. As an employer cartel, the 
Swedish Engineering Employers’ Association tried to limit the open competi-
tion between its members for available (male) workers as much as possible. 
From the employer organisations’ perspective, labour recruitment in other 
countries was the fastest and easiest way to increase the total labour force in 
Sweden. Consequently, recruitment of foreign-born workers should, in this 
case, be understood as an employer strategy aiming at mitigating the devastat-
ing and wage-increasing competition among the employers for available work-
ers. 

The Metalworkers’ Union, on the other hand, considered the “shortage” of 
workers as something relative. According to the trade union, it was mainly 
companies with poor working environments and deficient wages that had prob-
lems recruiting as many workers as they required. For many individual workers 
the great demand had led to new possibilities to move away from the lowest 
positions in production to more attractive tasks. At least in principle, the trade 
union argued in favour of married women, elderly and easily disabled people, 
instead of recruitment abroad. 

The Metalworkers’ Union opposed the first recruitment plans, but did not 
gain any sympathy for this restrictive attitude from either the governing Social 
Democratic Party, the Swedish Confederation of Labour, or the labour market 
authorities. The union’s labour-market power was not great enough to stop 
Swedish employers from recruiting workers abroad. 

However, the opposition from the Metalworkers’ Union was played down 
to acceptance at the end of the 1940s. In reality it rallied round the demand of 
capital, that foreign-born workers were preferable to the native “reserves”. The 
discussions within the trade union show that it realised the connection between 
immigration and increased welfare for the working class, just like the Social 
Democratic Party. There were obvious coincident interests between the state, 
labour and capital. The Social Democratic government required growth and 
taxes for its welfare reforms, the trade union sought improved working and liv-
ing conditions for its members, and the employers demanded more workers so 
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that production could continue undisturbed. This three-party dialogue and co-
operation regarding labour recruitment was an important contributory cause in 
the development of the corporative Swedish labour market model. Recruitment 
of foreign-born workers was one of the first real issues that the three parties 
could agree on. 

Nonetheless, the Metalworkers’ Union learned during the first post-war 
years how the employers’ great demand for workers could be used as a weapon 
in negotiations. That the labour market authorities were transformed by the so-
cial democrats in power was illuminated by the influence the trade union actu-
ally had regarding which companies would be allowed to employ immigrants. 
The Swedish Labour Market Board referred all requests for approval to recruit 
workers abroad from the companies to the trade unions concerned for consid-
eration. The Metalworkers’ Union did not approve recruitment to companies 
considered to have poor working environments or unacceptable wages, and the 
Labour Market Board usually followed the recommendations of the trade un-
ion. Although the Metalworkers’ Union could not stop the recruitments from 
taking place on the whole, it could, accordingly, direct the labour migrations in 
Sweden towards employers with acceptable working environments and wages. 
The recruitment of workers in other countries was, in that way, affected by the 
relative strengths of the parties on the labour market at the national level. 

Besides its restrictive practices, aiming at keeping the total size of the 
Swedish workforce down somewhat, the Metalworkers’ Union’s immigration 
policies should also be understood in connection with Swedish workers’ ex-
periences of and narratives about migrant workers as “problems”. The trade un-
ionists experienced the war refugees as overwhelmingly difficult to unionise. 
Moreover, the migrant workers were often accused of working at the “wrong” 
tempo, either too fast or too slow. Finally, Swedish workers also maintained 
that many employers gave migrants preferential treatment at work and on the 
housing market.  

What these experiences and narratives had in common was that they con-
tributed to a social construction of ethnic categories and boundaries. In organ-
ised workers’ narratives an ethnic dividing line was frequently drawn between 
“us” Swedish workers and a supposed homogeneous migrant category, “the 
others”. On the one hand, these narratives had a uniting and including effect, 
since they told who belonged to “us” and what it meant to belong. On the other 
hand, the narratives had a strong dividing force, when they told who “the oth-
ers” were, i.e. migrants who generally were said to break jointly agreed norms 
which constituted the solidarity within an equally homogenised Swedish group. 

Corresponding to the construction of an ethnic dividing line, the migrant 
workers were in practice sorted out as a special member category within the 
Metalworkers’ Union. When the trade union laid down conditions for recruit-
ment outside the Nordic countries, which the labour market authorities com-
plied with, it required, among other things, that the foreign-born workers 
should pledge to join the union. With its strengthened power position the Met-
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alworkers’ Union also succeeded in getting some employers to support manda-
tory union membership for migrant workers. These men and woman, accord-
ingly, did not have the same choice as native-born workers; they were included 
in the trade union, but in subordinate positions. The most striking example of 
this concerns Italian workers who were recruited to Sweden in 1947. These 
Italians were regarded as guest workers by the officials of the Metalworkers’ 
Union, and when the state of the market seemed to become weaker at the end 
of that year the union chairman requested the Swedish authorities to help the 
foreigners back to Italy: all vacant jobs should in the first place be reserved for 
Swedish workers, not members of the Metalworkers’ Union as a whole. 

 

Specially aimed welfare paternalism 
Olofström in the south of Sweden was a company town. Its political economy 
was partly dominated by capital’s power as the owner of the means of produc-
tion and a lot of land in the community, and partly by labour’s political major-
ity in the municipality. The local branch of the Metalworkers’ Union was there-
fore an important actor in Olofström. It was mainly through the trade union that 
workers’ interests could be articulated and held up against the interests of 
SSAB. 

As in other company towns, a few remaining parts of an old company-based 
industrial patriarchy still existed in Olofström after the Second World War. 
With the democratic breakthrough, and in connection with the rise of welfare 
state capitalism, however, most parts of the old institutions had been dismant-
led. Nonetheless, when SSAB started to recruit Estonians it developed new 
welfare-paternalistic institutions – similar to the old institutions but under vol-
untarily forms – specially aimed at the new workers. 

On their arrival in Olofström the Estonians were totally exposed to the be-
nevolence of the company and its ability to organise the reception and arrange 
housing. Bonds of dependence were thereby created immediately on arrival be-
tween the Estonians and the industrial management. Most Estonians recruited 
by the company lived, to begin with, in cheap or even free company-owned 
dwellings. Those whom the industrial management wanted to support and keep 
in the long run were also aided by furniture loans at the same time as houses 
were sold on instalment. The company also took greater responsibility for the 
gender-based reproduction of the Estonian workers than was usually the case 
regarding native-born families. It seems as if the industrial management 
counted some Estonian women, working at home, as a real part of the work-
force. When only some women stayed at home looking after children in the 
collective dwellings, other women were liberated and could work at the plant. 
Thus, the gendered division of labour was constructed somewhat differently by 
SSAB as regards migrants in comparison with the native families.  
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An important part of the welfare-paternalistic strategy was to create feelings 
of affinity between the Estonian workers and the company. Two Estonian eth-
nic leaders, promoted by the company, played pivotal roles in the industrial 
management’s endeavour to reach this goal. Accordingly, the company did not 
only recruit workers, but also a few Estonians who were given assignments in 
the work management. The ethnic leaders were, among other things, supposed 
to recruit Estonian workers to the company, meet them when they arrived and 
introduce them to the workplace. In that way old networks were strengthened 
and new bonds of dependence were created between the ethnic leadership and 
the recruited Estonian workers, and, in turn, with the company. 

The welfare paternalism embraced a broad part of the Estonian families’ 
lives. Besides aiding an Estonian canteen, the company also gave economic 
support to an Estonian school and supported the Estonian church. A spirit of 
community between the company and parts of the Estonian group were further-
more created through the scout movement within the YMCA, in whose leader-
ship the industrial management was well represented at the same time as the lo-
cal Estonian YMCA branch was headed by one of the Estonian ethnic leaders. 

This welfare-paternalistic strategy of the company in Olofström contributed 
to the social construction of the ethnic dividing line between Swedes and Esto-
nians. Through the strategy the industrial management was able to affect the 
local relative strengths of labour and capital. 

 

Migration, labour and changed class positions 
Two thirds of the Estonians who migrated to Olofström were born and raised in 
the bourgeoisie, the petty bourgeoisie or in other homes of salaried employees 
(indirect class positions). Half of these men and women were, in turn, brought 
up in peasant families. Accordingly, only a third of the Estonians who came to 
Olofström had working-class parents.  

Still, the Estonian rural population was slowly proletarianised. Many chil-
dren of peasants never became peasant proprietors themselves. In course of 
time the middle stratum in the class structure and the working class increased in 
size. Nonetheless, only slightly more than a third of the Estonian group in Olof-
ström had working-class backgrounds from their country of origin (direct class 
positions). The concrete encounters between the foreign-born and the native-
born workers can only be understood with these social backgrounds in mind. 

However, there was a difference regarding class backgrounds between those 
Estonians who came to Sweden as refugees in 1944 and were recruited by the 
company in Olofström in 1945 and later, and those Estonians who were re-
cruited by one of the ethnic leaders in West German camps in the early 1950s. 
While half of the Estonians in the 1944 group had working-class backgrounds, 
less than a third of the German group had similar backgrounds. The flight from 
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Estonia during the Second World War seems, to a certain degree, to have been 
structured by class. 

For most Estonians recruited to SSAB in Olofström, the migration process 
involved changed “objective” class positions, i.e. negative climbs on the social 
ladder. In the first place the Estonian men were assigned to relatively simple 
tasks in production, either as helpers to Swedish press operators, or at the con-
veyor belt where the car bodies were assembled. Many Estonian men were also 
employed at the department of non-corrosive products, which was known for 
its terrible working environment. 

SSAB was a very male-dominated workplace at this point in time. The rela-
tively few women on the shop floor were only assigned to a few different tasks 
– in accordance with a gendered division of labour – and the migrant women 
were integrated into this structure. A few of the Estonian women were given 
subordinate positions in the office, and on the shop floor they were almost ex-
clusively assigned as dishwashers in the non-corrosive department, as cleaners 
or as checkers in the production of car bodies. 

Among the refugees of 1944 there were, however, some individuals with 
backgrounds in Estonia’s upper classes who, after their arrival in Olofström, 
managed to recapture their old class positions. From the industrial manage-
ment’s point of view, it must have been rather practical to have people in the 
management who spoke the same language as the recruited workers. Two of 
these men were also, as pointed out above, supposed to exercise ethnic leader-
ship among the Estonians at the factory and in the community at large. 

In accordance with the labour perspective of the thesis, the recruitment of 
foreign-born workers is analysed as related to the process of industrial trans-
formation that was in progress. The ongoing degradation of work by the end of 
the Second World War was an important background to the great and unful-
filled demand for workers at special locations within the Swedish trade and in-
dustry. Foreign-born workers were recruited for those subordinate and monoto-
nous assignments that followed on this process. Migrant workers could thereby 
be used by employers to transform work assignments and speed up the pace of 
work in conflict with unionised natives. 

In Olofström the degradation of work – with the use of conveyor belts from 
1946 – was not approved by the local trade union without conflicts about the 
pace of work and subsequent piece wages. In early welfare state capitalism the 
endeavour of capital to rationalise work processes was not accepted by labour 
without a fight about the power on the shop floor. It was to these circum-
stances, a situation rather fraught with conflict – which probably was even 
more infected considering the long strike during the first half of 1945 – that 
SSAB recruited Estonians. It was in this environment that the unionised Swed-
ish metalworkers strove to organise all workers of both sexes and to get all 
workers on the shop floor – irrespective of ethnicity – to follow the collectively 
agreed norms of work. 
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Encounters in the working-class culture 
A fundamental research problem for the thesis is how social groups actively 
create ethnic boundaries between “us” and “the others”, primarily studied 
through Swedes’ narratives about Estonians and Estonians’ counter-narratives 
about Swedes, in a contemporary perspective as well as in retrospect. It is 
stressed that Estonians’ background experiences and social memories differed 
from the background experiences and social memories of the native-born 
workers in Olofström; it is argued that these differences affected the outcomes 
of the first encounters between Estonians and Swedes. 

In the public debate the Estonians were associated with the German Nazi 
regime, at both national and local level. The political backgrounds of the two 
Estonian ethnic leaders certainly reinforced this negative stereotype in Olof-
ström. One of them was accused of having been a Nazi collaborator, while the 
other one was more explicitly categorised as a Quisling by the Swedish authori-
ties because of his past as a high official in the Estonian self-administration 
during the German occupation. 

As in other industrial communities, many Swedish workers in Olofström 
also felt that the Estonians were favoured by the industrial management. An es-
sential reason for the discontent was probably the welfare paternalism directly 
aimed at the Estonians. Most importantly, the local trade union’s apprehension 
of the preferential treatment resulted in a strengthened dividing line between 
the ethnic groups. 

The Swedish workers in Olofström, furthermore, accused the Estonians of 
working at the “wrong” tempo. In particular, the natives seem to have been 
most indignant because unaccustomed Estonians, working as helpers, could not 
follow the pace of skilled and semi-skilled workers. Subsequently Swedes’ 
piece wages were supposedly kept down. 

Yet, for the contemporary Swedish trade unionists the issue of union mem-
bership was the most significant. In the eyes of the unionised Swedes the Esto-
nians generally appeared “impossible to organise”, in Olofström as well as in 
other similar communities. 

Both the carrot and the stick were used by the local Metalworkers’ Union 
branch in its effort to include all Estonian workers in the organisation. To begin 
with, the trade unionists in Olofström tried to inform the migrant workers about 
the union and its function, through leaflets, articles written in Estonian, and lec-
tures given by an Estonian trade unionist travelling around Sweden. But when 
these information campaigns did not always have noticeable effects, other, 
firmer strategies were used too. Workers who did not follow the informal but 
collectively agreed rules were harassed at the workplace and publicly singled 
out. 

However, in reality only half of the Estonians in Olofström refused to pay 
the trade union dues. The other half came loyally together with the Swedish 
workers in the union soon after their arrival, apparently without any resistance. 
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Even more, at the beginning of the 1950s there was at least one Estonian who 
was an active trade unionist on the shop floor. Still, it was the unorganised half 
that shaped the local union leadership’s attitude to the Estonians generally. 
People from the ethnic category of Estonian were stereotypically regarded as 
problematic. In the first encounters between workers from Sweden and Estonia, 
in the discussions within the local trade union, and in the local public debate, 
an ethnic dichotomy was constructed, and continually re-constructed, between 
“us” and “the others”. 

In reality, furthermore, the Estonian group in Sweden was, broadly speak-
ing, divided into two wings. This political and ideological dividing line had a 
historical basis in the interwar Estonian society. Old supporters of the former 
reactionary president, Konstantin Päts, gathered in one wing, while his silenced 
opposition gathered in another one in Sweden. These two factions competed for 
power within the Estonian clubs and over the Estonian papers in Sweden. In 
Olofström this divide had repercussions as well, and it seems to have led to 
conflicts within the local Estonian club. Accordingly, the Estonian group was 
not nearly as homogenous as the Swedish observers in the receiving society 
imagined. The ethnic group was certainly divided in terms of class affiliations 
and political sympathies. 

Just as the industrial management at SSAB intended, one group of Estoni-
ans in Olofström gathered around the ethnic leadership. But other Estonians 
opposed the company-friendly leadership at the same time. In the thesis it is 
suggested that this dividing line should be connected with the different class 
backgrounds of the Estonians. It was probably Estonians with backgrounds in 
the bourgeoisie, the petty bourgeoisie or in the middle stratum, who gathered 
around the ethnic leaders. Most likely it was also these people who mostly re-
sisted the trade unions’ organising efforts, while Estonians with working-class 
background paid their trade union dues without complaints. Even if the “objec-
tive” class positions changed through the migrations for most Estonians with 
upper-class backgrounds, it is less likely that their “subjective” class positions 
changed as fast. 

It is furthermore pointed out in the thesis that the trade union’s frenetic ef-
forts to unionise all workers at the plant in Olofström are only understandable 
from a historical perspective. The relationship between the trade union and the 
industrial management had been fraught with conflicts during the whole first 
half of the twentieth century, conflicts which the older native-born workers re-
membered as harsh experiences. Moreover, the long, agonising, and – from the 
workers’ point of view – unsuccessful strike during the spring and summer of 
1945 was fresh in the memories of the native workers when the first Estonians 
arrived. Finally, and as mentioned above, the relationship between the trade un-
ion and the industrial management was still problematic considering the ongo-
ing conflicts about the pace of work around the assembly lines. Hence, the abil-
ity to show a closely connected front in its relation with the management was 
of great importance for the trade union. Unorganised workers were understood 
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as cracks in the front and could not be allowed under any circumstances. Such 
workers affected the relative strengths of the parties on the local labour market. 
The strategies conducted by the trade union to organise everyone on the shop 
floor were rough against natives as well as immigrants of both sexes.  

Manifest conflicts – both strikes and lockouts – are in themselves important 
elements in the process of class formation, but the local trade union leadership 
also tried to create and uphold social memories about the conflicts with the in-
dustrial management. In narratives of different kinds the local working class 
was described as conscientious, with great internal solidarity, and as always ea-
ger to fight the company. The Estonians, on the other hand, had no experience 
of these conflicts, and they were not included in the social memories. Depend-
ing primarily on age and class, the Estonians had other experiences and social 
memories of their own, among other things about both right- and left-wing op-
pression from the interwar period and the Second World War. Consequently, 
the trade union’s possibilities to show a coherent front in its relationship with 
the directors of SSAB in Olofström changed dramatically with the Estonians’ 
entrance on the local stage. 

In comparison with the contemporary analysis above, Swedes’ retrospective 
narratives about Estonians, as told in interviews, are somewhat contradictory. 
On the one hand, it is rather positive accounts that are expressed. In general 
terms the Estonians are stereotypically presented as hard-working people. On 
the other hand, this positive aspect is sometimes swiftly turned into something 
negative in the oral narratives of the Swedes. The Estonians’ industriousness 
could, according to the retrospective narratives, thwart the natives’ endeavour 
to control the pace of work. This is an important difference from the contempo-
raries’ complaints, because the problem expressed back then was that the Esto-
nians were unaccustomed to industrial work and slow helpers, and not the other 
way around. This is very interesting because most Estonians were, as men-
tioned, either helpers to Swedes or working at the conveyor belt where the pace 
of work was subject to the pace of the mechanised belt. It is possible, or even 
likely, that the industrial management used migrant workers in its overall effort 
to increase the pace of the conveyor belt. Yet there were few opportunities for 
the individual Estonian to spoil the payments offered for piecework. What is 
likely is that a stereotyped narrative has been created over time, in which the 
migrant worker is depicted as someone who undermines the cultural norms sur-
rounding the pace of work. In that case, this is a stereotype that was strength-
ened in its construction during the post-Second World War decades, in connec-
tion with the later increase in labour immigration to Sweden and in combina-
tion with the simultaneously ongoing process of degradation of work. Labour 
immigration and an intensified working pace for everyone have thereby been 
connected in the minds of the native-born workers. 

Furthermore, and more in line with the contemporary complaints, the re-
fusal of many Estonians to pay the union dues and their support of the Nazis 
during the war are important elements in the retrospective narratives. However, 
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the preferential treatment which was considered important in the 1940s has dis-
appeared. Such narratives do not fit in a context emphasising discrimination 
over tendencies to preferential treatment; interviews are influenced by the con-
textual atmosphere in which they are conducted.  

In Estonian counter-narratives the tables are turned. When Estonians were 
interviewed for this thesis, it was not the unorganised migrants that were the 
problem but the coercive Swedish trade unionists. These counter-narratives are 
constructed in direct relation to Swedes’ narratives about Estonians, in which 
the latter generally are portrayed as anti-socialists and difficult to unionise. 
Firstly, the Estonians underline the threats and the coercion which they think 
they or other fellow-countrymen were subjected to, and secondly there is an 
ambition to explain why many Estonians at first refused to join the trade union. 
These explanations, in turn, focus on a social memory dividing the Estonians 
from the Swedes, i.e. the Soviet threat during the interwar period and the Sec-
ond World War. The coercive trade unionist is depicted in the counter-
narratives in line with the Estonian social memory of Communist oppression. 

 

Labour recruitment in welfare state capitalism 
– a local perspective 
SSAB in Olofström tried on several occasions, from 1946 onwards, to get per-
mission from the Swedish labour market authorities to recruit more workers 
from non-Nordic countries. The local Metalworkers’ Union branch initially re-
sisted all these efforts. The union leaders at the national level listened to the lo-
cal union officials and opposed all applications from the company managers in 
referrals from the National Labour Market Board. The Labour Market Board, 
in turn, rejected almost all of the management’s requests. This is another ex-
ample of how the recruitment of workers from abroad was affected by the rela-
tive strengths of the parties on the Swedish labour market, with the state as a 
mediating force. 

Just like the Engineering Employers’ Association and the Metalworkers’ 
Union at the national level, the industrial managers and the trade unionists in 
Olofström did not agree on the causes behind the unsatisfied demand for work-
ers. While the managing director pointed out the shortage in the area because of 
stiff competition with other factories nearby, the representatives of the workers 
suggested the intensified working pace, the low piece wages, and the deficient 
working environment as the real reason behind the company’s problems in re-
cruiting as many workers as it required. 

The trade union resistance is analysed in the thesis in the light of the prob-
lems it experienced in unionising all war refugees from Estonia, and in connec-
tion with the ongoing conflicts on the shop floor about the transformation, in-
tensification and degradation of work. The organised Swedes’ understanding of 
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the situation was that the recruitment of foreign-born workers had negatively 
affected the local working-class unity. 

The negative attitude to active recruitment abroad was also a sort of restric-
tive practice, a way to limit the supply of workers on the local labour market. 
This strategy aimed at increasing the wages as well as forcing the industrial 
management to the negotiation table where work-environment issues in general 
could be put on the agenda. Finally, it is asserted in the thesis that the opposi-
tion to recruitment abroad, to a certain extent, should be understood in relation 
to a general and structural xenophobia in Swedish society. The struggle for 
power on the shop floor, the restrictive practices and xenophobic mentalities 
probably intersected and mutually reinforced each other, when migrant workers 
were socially constructed as “the others” in contrast to “us”, the organised 
Swedish workers. 

Nonetheless, the local trade union branch changed position during the 
spring of 1950. After union approval the company in Olofström was given 
permission from the National Labour Market Board to recruit about a hundred 
Estonians from camps in West Germany. In the thesis it is suggested that this 
reorientation should be interpreted in connection with a deepened union under-
standing of SSAB’s exposed position as a subcontractor, but also in relation to 
the developing welfare state capitalism. After the agreement in 1946 between 
the central parties on the Swedish labour market about works councils, the 
trade union in Olofström was able to survey the situation of the company re-
garding the volume of orders and supply of material and workers. With a dra-
matic increase in the volume of orders from the most important purchaser in 
1950 – Volvo – it was probably obvious from the trade unionists’ point of view 
too that the company had real problems meeting the demands. The purchaser 
was free to place its orders elsewhere, and when the jobs in the community 
were threatened the trade union’s restrictive argument lost all foundation.  

As shown in this thesis the trade union did not always stereotype all mi-
grants in one single, big category. Often the Metalworkers’ Union, at local as 
well as national level, associated certain ethnic groups with specific problems, 
and these associations could change rather quickly. For example, the labour 
migrants from Finland took over the stereotyped attribute of being difficult to 
unionise from the Estonians in the early 1950s. When the Estonians had been 
included in the trade union in Olofström, and when the ethnic groups, so to 
speak, had got more used to each other and started to share some collective dis-
positions in every day life, the social constructions of “us” and “the others” be-
came weaker. Other migrant groups were instead considered problematic in the 
eyes of the organised Swedes. In a process of inclusion, containing pretty rough 
strategies, the Estonians had two choices. They could either comply with the 
“rules of the game”, as defined by the organised Swedes, or move away from 
Olofström. Some of the Estonians choose to stay put; for others Olofström was 
just a station along the way in a long-drawn-out migration process. 
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