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Abstract 

The following essay is a study about how migrant workers and immigration policies 

were discussed from Livsmedelsarbetareförbundets union press, Mål och Medel, to the 

members of the union between the years 1960-1973. To find this out I set these 

questions: 

 

 What sort of information appear in Mål och Medel concerning migrant workers 

and immigrant policies, and how does this change over time? 

 

 How does Mål och Medel present the immigrant workers opinions?  

 

The method for the study is based on analyzing articles, interviews and others texts 

found in Livsmedelsarbetareförbundets union press, Mål och Medel, and what they 

want to inform the members of the union about. 

 

The study’s results have found that during the early parts of the 1960s immigrant 

workers were not included in the union press at all. Towards the late 1960s the 

immigrants were discussed, but in a manner which implied that immigrants are naturally 

exploited and therefore must the immigration be controlled better. It also discussed 

immigrants had some sort of “adaptation problem” to the Swedish norm. The 

immigrants were expected to adapt themselves to become more like the normal 

“Swedish worker”.  In the early 1970s the immigrant workers become gradually more 

included with the rest of the union members and are considered to be a great asset in 

Swedish workforce. During this period Mål och Medel also publishes immigrant 

workers opinions and frequently discusses the possibilities for education in Swedish for 

the foreign part of the workforce.  

 

Nyckelord 

Livsmedelsarbetareförbundet, Mål och Medel, invandring, invandringspolitik, 

arbetskraftsinvandring. 
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lärarstudent på rätt väg i vimlet av litteratur eller att föreslå goda idéer till uppsatsens 

disposition, har han alltid varit där med goda synpunkter och råd. Utan honom hade 

aldrig uppsatsen blivit som den blivit och jag har honom att tacka för detta. 
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1 Inledning och syfte 

”Jag orkar inte lära mig svenska på fritid!”,1 ja så lät det när Despina Delioridou 

berättade för Livsmedelsarbetareförbundets tidsskrift Mål och Medel om hur det är att 

lära sig svenska som arbetskraftsinvandrare här i Sverige. Hon uttrycker en stor 

frustration där arbetsgivaren strategiskt lägger hennes språkundervisning efter att 

hennes arbetsdag har slutat. Det är svårt att leva och arbeta i Sverige om man inte kan 

svenska. 

 

Hon är en av de cirka 500 000 invandrare som migrerade hit mellan efterkrigstiden till 

1970-talet, i hopp om att finna arbete, och en bättre vardag här i Sverige. Hon har 

hamnat mitt i skeendet utav policyutformninen av den språkundervisning på betald 

arbetstid som LO kämpade för att arbetsgivareföreningarna skulle implementera. 

Arbetskraftsinvandringen ökade snabbt under denna tid men organiseringen av 

informationsmaterial och språkutbildning var inte lika snabb.  

 

Andra världskrigets slut innebar på många sätt en enorm vändning i svensk historia och 

det är först nu vi kan börja diskutera att Sverige förändrades från ett utvandringsland till 

ett invandringsland på allvar. 1920- och 1930-talets konjunkturer satte prägel även på 

Sveriges migrationspolitik som även blev väldigt restriktiv. När kriget var slut var 

faktumet att Sverige hade lyckats att undvika krigets sammandrabbningar och befinna 

sig i ett gyllene läge att kunna höja sin ställning på en internationell marknad. Men det 

fanns dock ett stort problem, Sverige må ha utrymmet att kunna öka sin produktion, 

men ej den utbildade arbetskraft som krävdes för att göra detta. Under denna tid hade 

Sveriges befolkning en demografisk skevhet som innebar ett enormt underskott på 

arbetskraft och utbudsunderskott. Det är här som den stora arbetskraftsinvandringen till 

Sverige spelar en så oerhört stor roll, som enligt flera forskare inte har fått den 

uppskattning som den faktiskt förtjänar.2 

 

En fackförening är främst en organiserad sammanslutning utav arbetare, tjänstemän 

eller akademiker, som sluter sig samman i ett kollektiv för att ha en bättre väg att driva 

en gemensam intresselinje samt för att bli en större aktör, som kan stå upp för sina 

medlemmars intressen. Fackföreningsrörelsen har haft en betydande roll för Sveriges 

                                                 
1 ”Jag orkar inte lära mig svenska på fritid!”, Mål och Medel, oktober, nr 12, 1973, s 8. 
2Olsson, Lars, 2003, s 19-21. 
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arbetare i arbetet för att skapa en tryggare tillvaro och drägliga arbetsvillkor när det 

gäller löner, arbetstider, anställningsförhållanden och beroendet till arbetsgivaren.3 

 

Men vilken syn på arbetskraftsinvandring och invandringspolitik ville 

fackföreningsrörelsen förmedla till sina medlemmar och hur har den förändrats? Hur 

framställdes invandrare som grupp och hur uppfattades invandringspolitiken? Det är 

vad denna uppsats ska handla om. 

 

Således blir uppsatsens syfte att belysa hur synen på arbetskraftsinvandring och 

invandringspolitik förmedlades från en fackförbundstidning till förbundets medlemar. 

Valet av fackförbund är sammankopplat med att Livsmedelsarbetareförbundet har själva 

sagt att de var ett av de mest invandrartäta förbunden i Sverige vilket de hävdar i Att 

stiga mot ljuset4, en publikation som producerades som en historisk tillbakablick över 

förbundets 100årsjubileum. 

 

1.1 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 kommer jag att återge delar av forskningsfältet inom arbetskraftsinvandring. 

Jag kommer börja med att beskriva migration ur ett enkla grundläggande perspektiv 

som senare kommer smalna av gentemot invandring till Sverige och slutligen fokuseras 

kring LO:s involvering inom invandring och invandringsfrågor samt de slutsatser som 

kan dras utifrån det teoretiska ramverket. Slutligen kommer uppsatsens frågeställning 

presenteras och den metod samt material som uppsatsens analys grundar sig i. 

 

I kapitel 3 kommer det empiriska materialet analyseras samt återkopplas till det 

teoretiska ramverket.  

 

I kapitel 4 kommer uppsatsens resultat och slutsatser presenteras än en gång samt 

kommer dessa diskuteras. Slutligen kommer frågeställningarna att besvaras och jag 

kommer ge några förslag till vidare forskning. 

 

                                                 
3 Olsson & Ekdahl, 2002. 
4 Att stiga mot ljuset. Livs 100 år, 1996. 
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2 Forskningsläge och bakgrund 

Till detta kapitel kommer jag att återge delar av forskningsfältet med väl vald litteratur 

för uppsatsens syfte. Viktigt att poängtera är att arbetskraftsinvandring är ett mycket 

brett forskningsfält, vars hela bredd ej hade fått plats inom uppsatsens givna ramar. Jag 

kommer börja med att beskriva migration ur ett grundläggande perspektiv som senare 

kommer smalna av gentemot invandring till Sverige och slutligen fokuseras kring 

arbetskraftsinvandringens involvering inom invandring och invandringsfrågor. 

 

2.1 Arbetskraftsinvadring till Sverige 

I boken Från arbetskraftsinvandring till flyktingpolitik gör Christer Lundh och Rolf 

Ohlsson (1999) en grundläggande organisationsmässig och teoretisk översikt på 

invandring och internationell migration. Det finns en rad olika teoretiska angreppssätt 

för att förklara migration bland människor, där den vanligaste är push-pull-teorin, som 

Lundh och Ohlsson har som utgångspunkt. Teorin har sitt ursprung ifrån den 

neoklassiska mikroteorin, som sätter individers preferenser och beslutsprocess i fokus 

för att kunna kartlägga och analysera politiska flytkingströmmar. Enligt teorin får 

migrationen till Sverige ses ur ett större perspektiv där en mängd individuella beslut 

grundade i individuella förhoppningar om förbättrade förhållanden i flera avseenden. 

Individen avväger situationen i hemlandet i relation till förhållandet i destinationslandet 

för att överväga summan av positiva respektive negativa faktorer i respektive land. När 

alla dessa omständigheter har tagits i beaktande upplevs destinationslandet som mer 

attraktivt, och individen är mer benägen att flytta. ”Man flyttar vanligtvis inte därför att 

det är dåliga förhållanden i ens hemland eller bra förhållanden i destinationslandet. Man 

flyttar främst därför att det är bättre förhållanden i destinationslandet än i hemlandet”, 

hävdar Lundh & Ohlsson.5 Om vi snabbt ska få en översikt över de svenska positiva 

pull-faktorerna kan vi nämna bland annat högre löneläge, bättre social trygghet, bättre 

möjligheter att få arbete samt bostad, bättre bostadsstandard, bättre möjligheter för 

barns skolgång, samt stora skillnader i politisk stabilitet och synen på mänskliga 

rättigheter. Lundh och Ohlsson betonar dock att till övervägande del har invandringen 

under efterkrigstiden varit av ekonomisk karaktär.6 Däremot går det att invända att 

teorin ger en väldigt förenklad syn på migrationsskeenden. Förutsättningar finns som 

                                                 
5 Lundh & Ohlsson, 1999, s 14. 
6 Lundh & Ohlsson, 1999, s 15. 
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bygger på att individen har ett helt fritt migrationsval, är rationell i sitt betänkande och 

har tillgång till fullständig information om destinationslandet samt migrationsprocessen. 

Ändå måste vi konstatera att det existerar strukturella skillnader i levnadsstandard 

mellan olika länder som vi får se som ett nödvändigt, men ej tillräckligt, villkor för att 

migrationen ska äga rum mellan länderna.  

 

Om vi lämnar den rena push-pullmodellen kort kan vi även se de kategorier som 

existerar inom migrationsforskningen. Lundh och Ohlsson berättar att vi bör undvika att 

kategorisera invandrare i alltför enkla kategorier utifrån deras sociala och ekonomiska 

levnadsstandard. Politiska flyktingar är i regel alltid utsatta för varierande grad av tvång 

till migration. Arbetskraftsinvandrare är däremot utsatta för ett annat sorts tvång av mer 

ekonomisk karaktär, där de vill få en ökad ekonomisk standard genom att flytta. Vi får 

se migranter med ett perspektiv som visar en kontinuerlig skala från absolut frivillig 

migration på ena sidan av skalan till absolut ofrivillig migration i den andra änden.7 

Gränsen mellan arbetskraftsinvandring och flyktingar kan dessutom vara flytande, och 

de flesta politiska flyktingar sattes snabbt i arbete.8 

 

Även om folklig migration har funnits i alla tider kommer ett fokus att finnas på 

efterkrigstiden fram till 1970-talet då migrationen fick en abrupt nedgång. Grunden 

bakom invandringens karaktär ligger i en enorm ekonomisk och industriell tillväxt efter 

andra världskrigets slut i flera västeuropeiska länder, framförallt Sverige, vars industri 

och infrastruktur var intakt efter kriget. Tillväxten gav under 1940- och 1950-talet en 

ökad efterfrågan på arbetskraft, vilken tillgodosågs bland annat genom 

arbetskraftinvandring ifrån krigshärjade industriländer med ett överskott på arbetskraft, 

exempelvis Tyskland, Österrike, Danmark och Norge9. 

 

2.1.1 Hundra år av arbetskraftsinvadring 

I sitt kapitel Hundra år av arbetskraftsinvandringen: från kapitalismens genombrott till 

folkhemsbygget i Sverige skriver Lars Olsson om olika former av invandring till Sverige 

från 1800-talets mitt fram till 1970. Väl här konstaterar han att krigsåren blev en enorm 

vändpunkt i svensk migrationshistoria då Sverige förvandlades från ett utvandrings- till 

ett invandringsland. Under 1950-talet beslutade den svenska regeringen att vi skulle ta 

                                                 
7 Lundh & Ohlsson, 1999, s 15. 
8 Olsson, Lars, 2008, s 145-162. 
9 Lundh, Ohlsson, 1999, s 28-29. 
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emot ungerska, italienska, jugoslaviska, grekiska och övriga sydeuropéerska 

arbetskraftsinvandrare och flyktingar med både humanitära och arbetsmarknadsskäl i 

tanken. Krigstiden och efterkrigstiden skapade en stor ekonomisk uppgång som 

tillsammans med den enorma babyboomen som den tidiga efterkrigstiden hade skapat 

gav upphov till en ojämn demografisk kurva. Sverige hade en enorm brist på utbildade 

medborgare i arbetsför ålder vilket öppnade upp stora möjligheter för företag och 

industri att öka sin produktion genom arbetskraftsinvandring. Olsson vill mena att 

organisatoriska förändringar i själva arbetets uppbyggnad förändrades under denna tid. 

Flera av de tidigare hantverksyrkena omstrukturerades med mekanisering som gjorde 

arbetsbördan enklare och arbetare gick att inhämta med en mycket mindre erfarenhet. 

Numera var det snarare viktigare att kunna styra maskinerna i de mekaniserade delarna 

istället för den långa inlärningskurva som flera yrken haft tidigare. Detta i sin tur 

öppnade upp för vinster att göras genom att arbetskraften blev billigare. Vissa sektorer 

byggde i Sverige upp ett stort beroende av den extra arbetskraft som flyktingar bestod 

av.10  

 

Under efterkrigstiden importerades arbetskraft inom en rad olika låglönesektorer för 

både säsongsarbetskraft som mer varaktig anställning. Sektorerna där 

arbetskraftsinvandring blev vanligt var jordbruket, metallindustrin, skogsindustrin, 

textilindustrin, gummiindustrin samt hotell- och restaurangbranschen.11 Även kan 

tilläggas husligt arbete där norska, finska och tyska kvinnor rekryterades som 

hembiträden och dylikt. Efterkrigstiden erbjöd en intensiv arbetsmarknad där arbetare 

och arbeterskor vid löpande-bands-arbeten och andra rutinbaserade arbeten. Lars Olsson 

vill här understryka att dessa arbetare bidrog i en omfattning och på så sätt är en stor 

sten som möjliggjorde det svenska folkhemsbygget, som inte har uppskattats efter 

förtjänst.12 

 

2.1.2 Invandring till Sverige 1946-1970-talets början 

För att locka arbetskraft till Sverige under efterkrigstiden upphävdes viseringskravet för 

människor från Norge, Danmark och Island 1945, och 1949 adderades Finland till 

dessa. Redan 1943 hade kravet på arbetstillstånd från de ockuperade länderna avskaffats 

för att Sverige skulle få bättre förutsättningar att ta emot flyktingar i krigets slutskede 

                                                 
10 Olsson, Lars, 2003, s 7-19. 
11 Lundh & Ohlsson, s 1999:59. 
12 Olsson, Lars, 2003, s 19-21. 
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samt efterkrigstid. 1946 slöts ett avtal med Danmark som skulle bana väg åt en större 

gemensam arbetsmarknad. Från ett organisationsmässigt och politiskt håll skapade en 

central myndighet som skulle ta hand om invandringsfrågor 1944 och fick namnet 

Statens utlänningskommission (SUK) efter en sammanslagning mellan 

Utrikesdepartementets expedition för utländska passärenden med Socialstyrelsen 

utlänningsbyrå och avdelning för utlänningsförläggningar. Själva arbetsförmedlingen 

riktad mot invandrare sköttes från 1940 av Statens Arbetsmarknadskommission och från 

och med 1948 av den då inrättade Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). 

Invandringspolitiken kännetecknas av inre motsättningar inom arbetarrörelsen då flera 

fackförbund eftersökte en mer restriktiv invandringspolitik som endast skulle inriktas på 

nordiska länder. Men responsen blev att flera företag valde att värva utländsk 

arbetskraft på eget initiativ i de berörda länderna vilket möttes med stark kritik. 1946 

tillsatte regeringen en beredning för utländsk arbetskraft vars uppgift var att utföra 

organiserad överföring av arbetskraft inriktat på utomnordiska länder. Från 1950 var 

företag som var intresserade av att söka arbetskraft utomlands tvungna att ansöka om 

detta till AMS. De skulle verka för en större kollektiv överföring av arbetskraft till 

Sverige.13 

 

2.1.3 Så gör vi inte i Sverige 

För att få insikt i hur LO:s retorik och organisation gällande invandrad arbetskraft och 

invandringspolitik har jag använt avhandlingen Så gör vi inte i Sverige. Vi brukar göra 

såhär, av Jesper Johansson. I avhandlingen ger Johansson en god kartläggning över den 

politiska linje som Landsorganisationen (LO) bedrev under efterkrigstidens Sverige. 

Även undersöker han hur det gick till då fackföreningsrörelsen under 1970-talet 

formade ett invandrarpolitiskt handlingsprogram. Efter andra världskriget organiserade 

företagare, politiker och arbetsmarknadsmyndigheter åtgärder för att få ut fler 

människor i förvärvsarbete. Det stora kriget i Europa hade lett till förändrade 

ekonomiska förutsättningar där organisering av kvinnlig arbetskraft och 

arbetskraftsinvandring blev de främsta. Sverige kunde bygga upp ett stort ekonomiskt 

välstånd med ekonomisk uppgång för förvärvsarbetare som varade fram till oljekrisen i 

början av 1970-talet.14 

                                                 
13 Holmér, Gunnel, 2009, s 115. 
14 Johansson, Jesper, 2008, s 349-370. 
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För att ge en bild av hur fackföreningar såg på utländsk arbetskraft före efterkrigstiden 

kan vi till exempel använda oss av Lars Olssons uppsatser där han skildrar hur galiziska 

säsongsarbetare i Skåne behandlades före första världskriget15. Där motsäger han sig 

den då rådande forskningsbilden av arbetskraftsinvandrare som lägre stående folk som 

oftare agerade som lönenedpressare och strejkbrytare. Han visar att de galizika 

arbetarnas roll som strejkbrytare var inte högre än de infödda arbetarnas. Snarare ville 

galizierna själva ofta strejka och organisera sig fackligt då de ansåg sig lurade på 

arbetsvillkoren.   

 

Assimileringen till arbetslivet gick däremot inte alltid enkelt till. Det finns många fall 

där fackliga konflikter uppstod på grund av den invandrade arbetskraften. Ett exempel 

på detta visar Björn Horgby upp i sin bok Dom där,16 där han beskriver hur estniska 

kvinnor i Norrköpings textilindustri bröt mot fackliga koder genom att dels inte vilja 

organisera sig, men även bryta ackorden och på så sätt öka arbetsbördan. De 

svenskfödda textilarbetarna svarade med att kräva att de baltiska flyktingarna skulle 

tvångsdeporteras. Horgby ger en förklaring till de svenskfödda textilarbetarnas beteende 

i skeendet genom främlingsfientlighet inom svensk arbetarkultur, även invandrarna satte 

i grunden hederssystemet i gungning. Horgby vill hävda att fackföreningsrörelsen har 

bedrivits på två olika plan, nämligen på fackföreningsrörelsens olika nivåer. Den övre 

centrala nivån karaktäriseras av en skötsamhetsdiskurs, när avståndet till arbetsplatsen 

ökade, främjades en mer positiv inställning. Däremot på den lokala facknivån, där 

avståndet till arbetsplatsen är nära, fick den främlingsfientliga inställningen och 

mentaliteten övertag i diskursen, vilket fick en starkt negativ inställning till 

arbetskraftsinvandringen, vilket skulle då förklara agerandet inom Norrköpings 

textilindustri. Tilläggas bör dock att flera forskare ser med skepsis på Horgbys 

tolkning.17 De vill snarare hävda att på grund av att de baltiska flyktingarna valde att 

inte vara medlemmar i fackförbundet då de hade starka negativa erfarenheter av 

fackförbunden i sina hemländer och därför avstod. De konflikter som uppstod på 

arbetsplatserna med de svenskfödda arbetarna hade sin grund i det fackliga vägrandet 

och att de bröt ackorden snarare än ren främlingsfientlighet.  

 

                                                 
15 Olsson, 1987, Olsson, 2002. 
16 Horgby, Björn, 1996, s 167. 
17 Jfr. problematiseringen av Horgbys tolkning i Olsson, 2003, s 20, Svanberg, 2005a, s 12, Johansson, 

2008, s 32. 
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Under efterkrigstidens Sverige finns flera forskare som har undersökt den fackliga 

rörelsens inställning i immigrationsfrågorna18. Däremot är det givetvis problematiskt att 

ge en enkel enhetlig bild över inställningen till invandringspolitiken under alla dessa år 

med tanke på det komplexa nät av aktörer, organisering och åsikter. Däremot går att 

urskilja att arbetsgivarsidan var förespråkare för en liberal syn på invandringen som 

kunde fylla upp efterfrågan av utbildad arbetskraft. Ifrån fackligt håll är däremot 

rösterna svårtolkade, organisationernas inställning varierande betydligt mer återhållsam 

gentemot invandringspolitiken, där Metall var väldigt framträdande. De önskade lösa 

efterfrågeöverskottet med inhemsk arbetskraft, med betoning på gifta kvinnor och 

funktionsnedsatta personer. LO var inledningsvis även de tveksamma till 

arbetskraftsinvandringen.19 

 

Under sommaren och hösten 1965 diskuterades vart ifrån arbetskraften skulle hämtas 

ifrån mellan Inrikesdepartementet, AMS, LO och SAF. LO kom med ett budskap som 

sade att de inhemska resurserna måste ses som svaret ur ett långsiktigt perspektiv, där 

arbetskraftsinvandringen betraktades som ett snabbt och kortsiktigt svar på frågan. SAF 

förespråkade att invandringen var det bästa alternativet. Trots att nya striktare regler 

infördes den 1 januari 1966 fortsatte den utomnordiska invandringen att öka. Kryphål 

fanns i systemet vilket gjorde att myndigheterna inte var konsekventa i tillämpningen av 

de skärpta reglerna. LO krävde en striktare praxis och uttalade sig om att invandringen 

är ett hot mot solidariska lönepolitiken.20 Efter påtryckningar av den socialdemokratiska 

regeringen accepterade dock LO arbetskraftsinvandringen, med ett löfte om att de 

fackliga organisationerna skulle konsulteras i frågor gällande invandringen inom 

respektive område. Fackföreningsrörelsen blev en inflytelserik aktör som agerade aktivt 

för att påverka invandringens villkor.21 Jesper Johansson beskriver i sin avhandling hur 

det fanns en motsägelsefullhet i LO:s inställning till arbetskraftsinvandring mellan 1945 

till slutet på 1960-talet. Å ena sidan accepterades arbetskraftsinvandringen som svaret 

för att täcka upp efterfrågeöverskottet i arbetsmarknaden. Däremot fanns det en 

prioriteringshierarki, där inhemska män fanns överst, men det fanns även en betoning på 

att gifta kvinnor bör rekryteras framför utländsk arbetskraft. Synen på idealet av 

mannen som familjeförsörjaren visar att LO:s syn på arbeterskor var tvetydig och 

                                                 
18 Se Johansson, 2008, Järtelius, 1987, Kyle, 1979, Nelhans, 1973, Tempsch, 1997. 
19 Johansson, Jesper, 2008, s 111-113. 
20 Johansson, Jesper, 2008, s 144-147. 
21 Johansson, Jesper, 2008, s 32-40. 
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motsägelsefull. De berättar för oss hur LO kunde inta en passiv och avvaktande roll för 

att underlätta gifta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.22 Däremot är det viktigt att 

inse vilken position som LO befann sig i på denna tid. Om LO hade ställt sig helt 

positiv till fri okontrollerad invandring riskerade LO att komma längre ifrån dåtidens 

målsättning om full sysselsättning och en mer solidarisk lönepolitik. De strävade efter 

att värna om denna målsättning, men genom att göra detta riskerade de att stämplas i 

media som främlingsfientliga.23 

 

Inom LO var det frågor om arbetskraftsinvandrarnas roll som arbetskraft som 

diskuterades, inte frågor om invandrarna som arbetskamrater och fackliga 

medlemmar. De invandrade arbetarna kan därför betecknas som en ”icke-fråga” 

som till stor del bemöttes med tystnad inom LO under 1940- och 1950-talen.24 

 

Etnicitet var någonting som kom vid sidan om när LO diskuterade invandringen. LO:s 

politik resulterade i en uppfattning om att de invandrade arbetarna fram till 1960-talet 

utgick från en outtalad norm, där arbetarklassens klassidentitet konstruerades inom 

nationens gränser. Det är först vid 1960-talet som de fackliga diskussionerna om 

invandringen leds in på ett socialt problemperspektiv. När LO diskuterar invandringen 

görs detta alltid tillsammans med invandrares brister och avsaknad av någonting. 

Arbetskraftsinvandringen diskuterades som ett anpassningsproblem som synliggjorde 

bristerna i assimileringen till det svenska samhället. Trots att LO utåt visade upp en 

retorik om jämlikhet, pluralism och det kollektiva intresset, förblev invandrare 

kategoriserade som ”de andra” som är i behov av majoritetssamhällets hjälpåtgärder. 

Precis som den statliga utlänningsutredningen bidrog LO till tanken om att 

invandrargrupper, särskilt från Sydeuropa är socialt, kulturellt och religiöst avvikande i 

förhållande till vad som anses vara svenskt, och häri låg deras anpassningsproblem till 

det svenska samhället.25  

 

2.1.4 Nya organisatoriska ramar inom invandringspolitiken 

I slutet på 1960-talet samt början på 1970-talet ställs stora krav på LO:s ledning och på 

förbundsledningarna om särskilda policyåtgärder för att skapa ett ökat samordnande och 

få ner kommunikationssvårigheterna på arbetsplatserna. Arbetskraftsimporten hade visat 

                                                 
22 Johansson, Jesper, 2008, s 169. 
23 Johansson, Jesper, 2008, s 170. 
24 Johansson, Jesper, 2008, s 170. 
25 Johansson, Jesper, 2008, s 172. 
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sig ha stora brister och invandrare fick sällan språkundervisning och fick inte heller 

tillgång till informations- och introduktionsinsatser. LO ledningen hade inget riktigt 

mandat att kunna kräva sina förbund på en sådan samordnad politik och förblev 

avvaktande och såg reformerna snarare som varje förbunds eget ansvar. Någonting 

hände dock i LO-ledningen efter den stora Kirunastrejken 1969-1970 då LO ändrade sin 

inriktning gällande invandrarpolitiska åtgärder. LO-ledningen drog slutsatsen, enligt 

Johansson på tämligen tveksamma grunder26, att invandrade arbetare var orsaken bakom 

den ökade strejkfrekvensen och därmed konstruerade LO en problembild där invandrade 

arbetare kopplades samman med sociala protester på i den svenska modellen. 

Problembilden beskrev invandrare som ett potentiellt hot mot den etablerade ordningen 

på arbetsplatsen där grunden låg i deras okunnighet att förstå ”spelets regler”, att de var 

ovana i bestämmelser och tillvägagångssätt. Johansson understryker att denna 

uppfattning om invandrade arbetare blev en katalysator som gav en märkbar effekt på 

LO:s invandrarpolitiska diskussioner och aktiveter.27  

 

LO-ledningen ansåg det nödvändigt att LO tog ett ökat samordnat ansvar gentemot 

förbundsmedlemmarnas utrymme för ökande informations- och utbildningsåtgärder, 

både på lättfattlig svenska och i så stor grad som möjligt på invandrarnas egna 

modersmål. Ytterligare en viktig ny reform för importerad arbetskraft var rätten att få 

språkundervisning på betald arbetstid. För att nå denna nya målsättning som LO-

ledningen eftersträvade implementerade LO en modell där de lokala FCO-sektionerna,28 

som 1977 ändrade namn till LO-sektionerna, inrättade positioner som 

invandraransvariga eller invandrarkommittéer, som hade som uppgift att arbeta med 

denna övergripande målsättning för hela förbundet lokalt. FCO-sektionerna blev 

delegerade uppgiften att framställa och distribuera det material som 

invandrarkommittéerna och fackförbundspressen använde. Någon undersökning av detta 

material finns dock inte. 

 

LO tillsatte även ett invandrarråd 1973 vars uppgift var av mer rådgivande karaktär som 

även de skulle användas för att få en mer enhetlig linje för LO:s och förbundens 

migrationsrelaterade frågor. Däremot blev rådet i realiteten en manlig, medelålders, 

                                                 
26 Johansson, Jesper, 2008, s 198. 
27 Johansson, Jesper, 2008, s 169-172. 
28 Facklig Centralorganisation (FCO) bytte namn 1977 till LO-sektioner. 
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”svenskhomogen” samling, även om de hade samarbete med fackligt aktiva invandrare 

och representanter från invandrargruppernas nationella riksförbund.29  

 

2.1.5 Minnen av migrationen 

Om vi inriktar vårt fokus på relationen mellan arbetskraften och arbetsplatsen, och då 

även den importerade arbetskraften och arbetsplatsen som utgörs av det enskilda 

företaget i Sverige kan vi hitta flera olika svar i forskningen. En av dessa 

undersökningar genomfördes utav Johan Svanberg som i boken, Minnen av 

migrationen, undersöker hur importen av arbetskraft genomfördes på Svenska 

Fläktfabriken i Växjö runt 1970-talet, både hur processen såg ut samt hur den 

invandrade arbetskraften upplevde själva arbetsplatsen och migrationsprocessen.30  

 

Svanberg beskriver hur skeendet såg ut under åren 1969 till 1970 då Svenska 

Fläktfabriken i Växjö ansökte om tillstånd att få rekrytera arbetskraft från Norditalien 

samt Jugoslavien hos Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), i beslutsprocessen framträde 

enligt Svanberg här tre olika aktörer, Fläktens arbetsledning, AMS samt fackföreningen 

Metalls röst som inkluderas i Svanbergs analys där han visar hur stor åsiktsmarginal 

som Metall tilläts ha i rekryteringsprocessen. Han granskar hur Svenska 

Metallindustriarbetarförbundet yttrade sig när Svenska Fläktfabriken i Växjö ansökte 

om att rekrytera italienare och jugoslaver under 1960- och 1970-talet som 

arbetskraftsinvandrare. Svanberg beskriver här en situation där facket kunde agera 

strategiskt inom yttrandeprocessen för att påverka det slutgiltiga resultatet från AMS.31 I 

vilken mån detta var ett strategiskt drag för att skydda den redan arbetande befolkningen 

i Sverige eller om vi här ser förklädda främlingsfientliga åsiktsströmningar är en svår 

diskussionsfråga, vilket Björn Horgby diskuterar i sin bok Dom där.32 

 

Bokens senare del utgörs av en rad intervjuer av de arbetare som Svenska Fläktfabriken 

i Växjö rekryterade kring 1970-talet där deras egna upplevelser fick stå i fokus för 

Svanberg. Deras berättelser visar att de inte hade tillgång till tolkar på fabriken, utan 

arbetsledningen förutsatte att de invandrade arbetarna som redan hade hunnit lära sig 

lite svenska skulle hjälpa den nyanlända arbetskraften för att förstå och lära sig språket. 

                                                 
29 Johansson, Jesper, 2008, s 198-200. 
30 Svanberg, Johan, 2005, s 47-129. 
31 Svanberg, Johan, 2005, s 47-66. 
32 Horgby, Björn, 1996. 
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AMS samt Metallindustriarbetareförbundet hade vid denna tid talat om vikten av 

introduktionsprogram för både arbete och språkinlärning, vilket de invandrade arbetarna 

såg som tomma ord ifrån Svenska Fläktfabrikens sida. Det fackliga medlemskapet kom 

med automatik så fort anställningen var påskriven, utan att egentligen ha tillräckliga 

språkliga kunskaper för att kunna veta exakt vad de blev medlemmar i. I realiteten 

verkade föreningen väldigt aktivt för att utanförskap och det fria valet inte skulle vara 

alternativ för arbetarna. ”Det primära för den lokala fackföreningen var att upprätthålla 

den höga organiseringsgraden, medan invandrarspecifik information om 

fackföreningens verksamhet fick komma i andra hand”.33 Detta fackliga tvång som 

arbetskraftsinvandrana upplevde hänger också samman med hur det fackliga 

medlemskapet såg ut och var utformat i Jugoslavien, framhåller Svanberg. I Jugoslavien 

fanns det på denna tid fackförbund, men de stod inte autonoma ifrån staten och statliga 

företag. Därför går det att säga att dessa erfarenheter var en del av det osynliga bagage 

som arbetskraftsinvandrarna bar med sig i mötet med den svenska 

fackföreningsrörelsen.34  

 

Även i lönefrågan beskriver Svanbergs respondenter att de nyanställda och invandrare i 

synnerhet fick sämre ackord än de ordinarie anställda. Däremot beskrives även 

upplevelser av att den som är villig att arbeta hårt blev även belönad för sitt slit.35 

 

Vi måste givetvis se kritiskt på Svanbergs vilken även han gör. Det lär vara högst 

orimligt att de invandrare med negativa erfarenheter från Svenska Fläktfabriken och 

dess hantering av invandrad arbetskraft deltog i Svanbergs undersökning. Därav riskerar 

hans resultat att bli något skevt, då åsikter lätt kan luta åt det positiva hållet. Även om 

Svanberg beskriver att många deltagare från rekryteringarna kring 1970-talet har flyttat 

eller bytt jobb, får vi inte dra slutsatsen att de upplevelser som Svanbergs respondenter 

beskriver, är representativa för klimatet gentemot den invandrade arbetskraften på hela 

arbetsplatsen.  

 

2.1.6 En etnisk smältdegel 

Ytterligare en studie som undersöker hur arbetskraftsinvandrare blev bemötta på en 

arbetsplats är Gunnel Holmérs bok, Kosta glasbruk – en etnisk smältdegel? Hon 

                                                 
33 Svanberg, Johan, 2005, s 125. 
34 Svanberg, Johan, 2005, s 124-129. 
35 Svenberg, Johan, 2005, s 124-129. 
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undersöker hur invandringen såg ut till Kosta glasbruk under 1943-1973 samt hur dessa 

arbetare blev behandlade i relation till den inhemska arbetskraften. Hon ger en väldigt 

god inblick i den vardag som arbetarna i Småland hade under denna tid. Under 1943-

1973 påvisar hon att det fanns en viss ojämlikhet mellan den invandrade arbetskraften 

och den svenskfödda på Kosta glasbruk samt hur den såg ut. Även om det är svårt att 

säga exakt vad ojämlikheterna grundar sig på, strävade den svenskfödda arbetskraften 

efter monopoliseringsstrategier för att själva bli tilldelade de mer dynamiska uppgifterna 

inom glasbruket som enligt arbetarna hade högre status. De mindre populära monotona 

uppgifterna lämnades hellre åt den invandrade arbetskraften, vars grupp var 

överrepresenterad inom just dessa uppgifter. Utvecklingen framkom troligtvis som en 

reaktion över hur glasbrukens arbetsfördelning såg ut under 1800-talet enligt Holmér, 

då tyska glasblåsare endast lärde upp sina egna söner till glasmästare vilket då ledde till 

en större utestängning utav den svenskfödda arbetskraften. Hon vill dock hävda att 

oavsett vart arbetaren kom ifrån, saknade de erfarenhet av glasyrket, blev de i regel 

diversearbetare och fabriksarbetare på glasbruket och det var dessa som blev främst 

tilldelade de impopulära arbetsuppgifterna.36  

 

2.2 Slutsats 

Vi kan genom att läsa dels Lars Olsson samt Lundh & Ohlsson få goda grundläggande 

kunskaper om hur migrationen såg ut till Sverige under 1900-talet och vilka orsaker 

som drev den samt effekterna av den. Lars Olsson beskriver i Hundra år av 

arbetskraftsinvandring hur Sverige under efterkrigstiden låg i en demografisk skevhet. 

Sverige hade helt enkelt alldeles för litet utbud av arbetskraft i arbetsför ålder, samt en 

snabbt växande ekonomi som krävde en större arbetskraft för att kunna expandera. Han 

driver tesen att arbetskraftsinvandringen blev viktig för Sveriges ekonomiska uppsving 

under denna tid.37  

 

Lundh & Ohlsson har visat att genom de goda förutsättningar som Sverige hade under 

denna tid, kan detta ses som en enorm pull-faktor för invandring, detta som de anser 

vara den grundläggande orsaken till den stora invandringen till Sverige under 

                                                 
36 Holmér, Gunnel, 2009, s 208-213. 
37 Olsson, Lars, 2003. 
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efterkrigstiden fram till 1970-talet där de ekonomiska motiven har varit främst 

framträdande som motiv bakom flyttningen.38 

 

För att beskriva hur invandringen samt invandringspolitiken uppfattades i arbetslivet 

måste vi inrikta oss ytterligare på de olika nivåer som vi kan finna mellan alla fackliga 

organiseringsnivåer ända ner till de arbetande medlemmarna. Vi kan genom att studera 

Jesper Johanssons bok få insikter i hur LO såg på arbetskraftsinvandringen och hur de 

handlade som aktör i den svenska arbetsmarknaden. Han belyser även hur deras åsikter 

fick en större påverkan i utformningen av invandrarpolitiska handlingsprogram.39 

 

Om vi inriktar oss på den enskilda arbetsplatsen finns det även här en rad olika studier 

som kan beskriva hur arbetskraftsinvandrare och flyktingar bemöttes och behandlades. 

Gunnel Holmér har gjort en studie på hur tyskar och greker blev behandlade på Kosta 

glasbruk under efterkrigstiden fram till oljekrisen. Johan Svanbergs studie på Svenska 

Fläktfabriken i Växjö, och hur deras strategiska handlande när de rekryterade jugoslaver 

till sin produktion kring 1970-talet. Han går även in med ett brett intervjumaterial för att 

ge en god bild på hur dessa arbetskraftsinvandrares liv och vardag såg ut.40 

 

Trots att forskningsfältet inriktad på migrationshistoria idag är oerhört brett, saknas det 

helt forskning i Sverige som inriktar sig på hur förbundens agerande i fråga om 

arbetskraftsinvandringen. Den främsta informationskanalen som den fackliga 

organisationen har på förbundsnivå är den facktidning som delas ut till förbundets 

medlemmar. Förbundstidningens uppgift är att agera som kommunikationskanal från 

fackföreningen till medlemmarna på lokal nivå och den huvudsakliga 

informationsutväxlingen mellan förbundet och medlemmarna sker via 

förbundstidsskriften, och är därför kommer förbundstidsskriften att stå i fokus i denna 

uppsats. Jag ska därför inrikta mig på denna förbundsnivå och analysera det material 

som producerades ifrån förbundet, och i denna studies fall, Livsmedelsarbetarförbundets 

förbundstidning Mål och Medel, och vad de ville förmedla till sina medlemmar om 

arbetskraftsinvandring och invandringspolitik. Detta material är producerat för att ge en 

röst åt förbundet till sina medlemmar och låta medlemmarna komma till tals gällande 

fackliga frågor. Förbundet väljer selektivt vilken information som det anser är enhetlig 

                                                 
38 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf, 1999. 
39 Johansson, Jesper, 2008. 
40 Svanberg, Johan, 2005, Holmér, Gunnel, 2009. 
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med den linje som förbundet vill bedriva, och således vill förmedla till sina medlemmar 

som viktig. Därför blir relationen på denna nivå, mellan förbundet och dess medlemmar, 

väldigt relevant att studera. 

 

2.3 Frågeställningar, metod och material 

 

1. Vilken information och bild framkommer i Livsmedelsarbetarförbundets      

tidning riktad mot alla i förbundet gällande arbetskraftsinvandring och 

invandringspolitik?  

 

2. Vilka förändringar går att urskilja under vald tidsperiod?  

 

3. I vilken mån kommer invandrare till tals i Mål och Medel? 

 

I min uppsats har såväl kvantitativa som kvalitativa metoder använts. Då mitt mål har 

varit att belysa hur ett fackförbund inställer sig till arbetskraftsinvandring och 

invandringspolitik har jag valt att inrikta min studie på ett fackförbunds tydligaste 

informationskanal till sina medlemmar, nämligen dess fackliga tidsskrift. Eftersom jag 

har valt att fokusera på Livsmedelsarbetareförbundet kommer det största empiriska 

materialet baseras på dess facktidning Mål och Medel som utkom en gång i månaden. 

Jag har själv valt startpunkten för studien vid 1960 då det var vid denna tid enligt flera 

forskare,41 som den utomnordiska invandringen tog fart till Sverige. Därför blir 1973 en 

passande slutpunkt, då det var den tidpunkt som migrationen till Sverige kyldes av 

p.g.a. den stora oljekrisen. 

 

Det är viktigt att notera att riktas mot att förbundets facktidning inte är den direkta 

rösten ifrån förbundets ledning utan Mål och Medel har redaktörer som ej sitter i 

förbundets ledning. Däremot vill jag hävda att en redaktör som ej i stort följer 

förbundets syften och åsiktslinjer, ej kommer få sitta kvar på denna position en längre 

tid.  

 

                                                 
41 Se Lundh & Ohlsson, 1999 samt Lars Olsson, 2003. 
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Den kvantitativa delen av metoden utgörs utav antalet artiklar som finns publicerade i 

Mål och Medel och vilka samband samt slutsatser som går att dra till antalet publicerade 

artiklar. 

 

Den större kvalitativa delen av metoden kommer utgöras av vad som faktiskt skrivs i 

Mål och Medel om arbetskraftsinvadringen samt invandringspolitik. Vilken syn på 

invandringspolitik kommer ges och mot vem är denna riktad? Jag kommer göra en 

textanalys för att kunna dra slutsatser om vilken information och vilka åsikter som 

Livsmedelsarbetareförbundet ville nå ut med till sina medlemmar.  

 

2.3.2 Skriftliga källor - Mål och Medel 1960 – 1973 

Jag har till uppsatsen valt ut artiklar, insändare och andra texter, med rubriker eller 

underrubriker som på något sätt kunde relateras till antingen flyktingpolitik, 

invandringspolitik, arbetskraftsinvandring eller övriga attityder och åsikter som är 

riktade på något sätt till arbetskraftsimporten. 
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3 Mål och Medel och arbetskraftsinvandringen 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet och analyseras och diskuteras samt 

kommer att återkopplas till det teoretiska ramverket.  

 

3.1 Introduktion till Mål och Medel 

Livsmedelsarbetareförbundets förbundstidning heter Mål och Medel och utkommer en 

gång i månaden under 1960-1972, med ett sommarnummer som sträcker sig över både 

juni och juli. 1973 började Livs publicera två nummer i månaden. Mål och Medel 

riktade sig under 1955-1964 till tre olika fackförbund: Svenska 

Livsmedelsarbetareförbundet, Svenska Bryggeriindustriarbetareförbundet samt Svenska 

Tobaksindustriarbetareförbundet varav övrig tid endast till Livs. Tidsskriften är på runt 

35 sidor per nummer. Det finns ofta flera sidor om orientering i lönefrågor och 

arbetsmiljö från olika arbetsplatser. Det publiceras en hel del reportage, som ofta kretsar 

kring olika arbetsplatsbesök, både här i Sverige och liknande industrier i andra länder. 

Reportagen är ofta utsmyckade med bilder, både stora och små. Det finns givetvis, 

speciellt i tidsskriftens första sidor, flera informationstexter som skrivs mer strikt, som 

inriktas på en speciell fråga som många medlemmar har ett intresse av att uppdatera sig 

i. Här kan mellanölsdebatten, lönelägesfrågor, 40-timmarsarbetsveckan eller 

arbetsmiljödiskussioner kan nämnas som några få exempel. Vidare kan även intervjuer 

med både alla från lokala medlemmar till förbundsledning nämnas. Slutligen har även 

tidsskriften flera opinionsbildande artiklar som främst följer förbundets åsiktslinjer. 

 

3.2 Kvantitativ analys av Mål och Medel 

Antalet texter publicerade i tidsskriften Mål och Medel mellan 1960-1973 

sammanställdes i ett linjediagram.42 Även om diagrammet ger en god överblick för att 

kunna dra enklare slutsatser går det inte att helt förlita sig på endast antalet publicerade 

texter.  De publicerade texterna rymmer en stor variation sett utifrån kvalitet och 

innehåll. Vissa är endast skrivna som mindre informationsnotiser, gjorda för att upplysa 

om exempelvis reformer i sakfrågor eller utsagor som LO gjort. Innehåll som anses vara 

av bättre kvalitativ karaktär är exempelvis reportage eller intervjuer kompletterade med 

bilder som rymmer ett helt uppslag. Eftersom dessa texter har fått ett större utrymme 

                                                 
42 Se figur 1. 
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Figur 1. Antal texter om invandring och invandringspolitik per 
år i Mål och Medel

kommer även givetvis mer och utförligare information finnas med, vilket gör att dessa 

har större kvalitet. 

 

Under det tidiga 1960-talet fram till 1965 går det inte att finna något om 

arbetskraftsinvandringen eller invandringspolitik med undantag för en enstaka artikel 

1961 som diskuterade etnicitet.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I början av 1960-talet kännetecknas Mål och Medel av de av att både 

arbetskraftsimporten och invandringspolitiken är en icke fråga, som varken diskuteras 

eller syns på något sätt i Mål och Medel. 

 

Invandring och arbetskraftsinvandringen börjar från mitten av 1960-talet nämnas 

successivt mer i Mål och Medel, ibland så ofta som vartannat nummer, men ständigt 

beskrivs invandrare och invandring genom ett ”vi och dem” perspektiv, där det svenska 

samhället med dess svenskfödda invånare står för normen och invandrare beskrivs som 

en grupp som behöver anpassas för att komma närmare normen. 

 

Under början av 1970-talet börjar mängden innehåll i Mål och Medel ökar kraftigt. 

Många artiklar handlar om språkfrågan och fackligt information diskuteras flitigt vid 

sidan av ackordslönefrågan som även debatteras flitigt. Till nästan varje nummer under 

denna tid publicerades texter om invandrare och invandringspolitik. 

                                                 
43 ”Så toleranta är vi”, Mål och Medel, 1961, juli, s 187. 
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Språkutbildningsfrågan tar fart på allvar som debatteras flitigt med perspektiv både hos 

invandrare själva och från större aktörer som exempelvis LO.  

 

3.3 Kvalitativ analys av Mål och Medel 

3.3.1 Det tidiga 1960-talet – Invandringspolitik, en ickefråga 

Som tidigare sagts, finns det föga information om arbetskraftsinvandring eller 

invandringspolitik i Mål och Medel i början av 1960-talet. Det råder dock ett 

inkluderande samtal som berör facklig utbildning och inbjudningar till fackligt 

engagemang, men dessa riktar sig till kvinnor och ungdomar.44 Arbetskraftsinvandring, 

arbetskraftsimport eller flyktingpolitik beskrivs ej alls i 1960-talets början. Däremot 

fanns ett exempel på en artikel som publicerades i juli 1961 som diskuterar ett sorts 

”rasproblem” av en anonym insändare som heter Så toleranta är vi – i rasfrågor. 

Författaren diskuterar att en viss mindre mån av invandring är fullt accepterbar för 

samhället. Det är enkelt för svensken att självklart neka att det skulle finnas något sorts 

”rasproblem” i Sverige, men att ett sådant svar är alldeles för onyanserat. 

 

En zigenarfamilj hade efter år i bostadskön och fullt legalt fått en lägenhet i ett 

hyreshus i en av Stockholms förorter. Det blev fullt uppror bland övriga 

hyresgäster. Man försökte via bostadsrättsföreningen stoppa inflyttningen. 

Zigenarfamiljens existens i huset betecknades som en sanitär olägenhet. 

Bytesmöjligheterna skulle avsevärt försämras om någon ville flytta, ingen vill väl 

flytta till ett hus med zigenare, våra lägenheter förlorar i värde o.s.v. Eller exakt 

samma argument som amerikanerna använder mot negrerna och därmed 

förhindrar dessa att få människovärdiga bostäder 45. 

  

Författaren finner situationens grundläggande problem i att familjen skulle vara av 

romskt ursprung, vilket förutsätts uppfattas mycket negativt utav svenska familjer. 

Däremot blir budskapet något tvetydigt, då bostadsfrågan även betonas genom att 

utlänska familjer är mer benägna att flytta in till lågprisboende, eller ”icke 

människovärdiga bostäder”. Däremot får aldrig frågan något direkt svar, utan författaren 

antyder endast att antingen ses dessa bostäder som skamliga ur ett arbetarsolidariskt 

perspektiv eller antyds att familjens ursprung anses vara problemet.  

 

                                                 
44 Ett typexempel, ”Livsmedels 14-dagarskurs”, Mål och Medel, november, 1961, s 255.  
45 ”Så toleranta är vi”, Mål och Medel, juli, 1961, s 187. 



  
 

- 20 - 

Vi vet redan via både Lars Olsson som såväl Lundh och Ohlsson att invandringen till 

Sverige var stor vid denna tid, men trots detta är invandrarna en icke grupp som knappt 

alls är delaktiga i den fackliga information som förbundet vill sprida. 1964 i 

februarinumret beskrevs väldigt kortfattat att OECD hade inlett ett samarbete med AMS 

för att skapa en större internationell arbetsmarknad, dock helt utan några som helst 

värderingar från förbundets sida om arbetskraftsimporten. Det framkom en flera tecken 

på solidaritet riktad mot fackliga organisationer i andra länder där Livs gör reportage 

om exempelvis LO-hjälpen, ett samarbete där LO utbildar fackföreningsrörelser i andra 

länder, och där Livs verkligen betonar vikten av gemensamma ansträngningar för att 

förändra lönelägen och arbetsförhållanden. Även om samarbetet är av positiv karaktär 

beskrivs flera problem som oftast har sin grund i språkfrågan.46 

 

3.3.2 Det senare 1960-talet – Invandrare introduceras som grupp! 

Det dröjer fram tills januari 1966 innan termerna ”invandring” och ”invandrare” 

används i en egen artikel. Under rubriken Arbetskraftsproblemet diskuteras 1960-talets 

ekonomiska uppgång och samhällets konsumtion, även diskuteras hur denna 

framstegstakt kommer se ut under den andra halvan av 1960-talet och in på 1970-talet. 

Det är först här som invandringen tas upp, och dess roll i relation till den ekonomiska 

tillväxten. Där står att ”Denna invandring är ett känsligt kapitel och det får under inga 

omständigheter bli så, att invandrarna skall användas till att fylla luckor i 

låglöneindustriernas arbetskraftstillgångar eller tjänstgöra som räddningsmanskap åt 

arbetsgivare, som avfolkat sina arbetsplatser genom en stelbent låglönepolitik.”.47 

Invandrarna beskrivs således som ett hot mot den solidariska lönepolitiken och bör 

endast accepteras i mindre former och helst så utspridda som möjligt i landet för att 

undvika exploatering av arbetsgivare. Invandrare som källa till arbetskraft anses vara 

direkt sammankopplad som det billigare alternativet av arbetskraft. Dels beskrivs 

arbetskraftsinvandrare som att ha en stor risk för exploatering av arbetsgivare, vilket 

Livs vill göra sina medlemmar medvetna om, dels med en viss rädsla ifrån arbetarnas 

sida för större konkurrens om jobben. Det råder en uppfattning om hur invandrare 

accepterar lägre standard i såväl samhället som arbetet, vilket enligt Livs absolut inte är 

accepterbart. I vilken mån denna argumentation kan ses som skenargument med 

bakomliggande främlingsfientlighet eller om argumenten backas upp av ärliga 

                                                 
46 ”Facklig problematik i Asien-länderna”, Mål och Medel, november, 1961, s 276. 
47 ”Arbetskraftsproblemet”, Mål och Medel, januari, 1966, s 3. 
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intentioner om solidaritet mellan arbetare är svårt att säga utifrån att endast studera vad 

som skrivs i Mål och Medel. 

 

Genom arbetskraftsinvandrarnas anpassningsproblem kommer även direkta 

anpassningsåtgärder diskuteras som lösning på problemen. Vad exakt som åsyftas i 

tidningen med anpassningsåtgärder är högst oklart, men att det berör språket är väldigt 

tydligt.48 Att inte kunna kommunicera på ett gemensamt språk är givetvis problematiskt 

i arbetslivet. Först 1966 kommer den första informationen i Mål och Medel som riktar 

sig till invandrare, där en mindre notis om texten Ny i Sverige som ska ge invandrare 

grundläggande information om det svenska samhället och hur det är att jobba i 

Sverige.49 Visserligen blev den ursprungligen publicerad på svenska, men meningen var 

att boken skulle översättas till en rad främmande språk. Denna text ses som ett 

eventuellt svar på anpassningsproblemet, vilket Mål och Medel hoppas ha en god 

inverkan. Invandrare förutsätts ta del av informationen själva för att kunna förstå det 

svenska samhället, arbetets utformning och speciellt fackets innebörd för arbetaren. 

 

Samtidigt kräver både Livs och andra förbund en starkare reglerad invandringspolitik 

till Sverige. Mål och Medel vill hävda att det är mycket viktigt att ett utlänningsproblem 

i Sverige undvikes, och därför bör invandringen regleras, trots den höga efterfrågan på 

utbildad arbetskraft. Mål och Medel uttrycker en väldigt tydlig ståndpunkt i frågan. ”De 

hittillsvarande reglerna har bland annat inneburit att de fackliga organisationerna haft ett 

begränsat inflytande på denna immigration samtidigt som möjlighet att bedöma de 

verkliga behoven av utländsk arbetskraft saknats.”50 Från fackligt håll känns hela 

invandringspolitiken väldigt osäker, då inte facket har den avgörande rollen i att 

kontrollera arbetskraftsimporten och därmed får en mindre betydande roll i 

arbetsmarknaden. LO och Livs anser att SAF bör ordna lämplig introducering på 

arbetsplatsen så att deras anpassning till det svenska arbetslivet underlättas. Livs 

informerar samtidigt att SAF har åtagit sig att medverka för att en lämplig utbildning 

ordnas för arbetskraftsinvandrarna. SAF kommer även att tillråda arbetsgivare att 

rekommendera utländsk arbetskraft att ansluta sig till svensk fackförening. 

 

                                                 
48 Se exempelvis ”Arbetskraftsproblemet”, Mål och Medel, januari, 1966, s 3. 
49 ”Ny i Sverige” Mål och Medel, januari, 1966, s 11.  
50 ”Arbetskraftsimporten”, Mål och Medel, januari, 1966, s 9. 
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I januarinumret 1966 skrivs under rubriken Exploatering – eller vad? Av utländska 

arbetskraften: ”Men till vilket pris? Jo, en bostadstristess vars motsvarighet man endast 

kan finna i industrialismens barndom i vårt land. Greker och finländare lever i 

rivningshus, vilka sedan länge varit utdömda som människovärdiga bostäder, och som 

distriktets provinsialläkare uppger vara hälsovådliga”51. Huvudsakliga 

argumentationslinjen ligger ständigt som tidigare nämnts, kring bostadsfrågan, mer 

specifikt att invandrare är mer benägna att leva i budgetbostäder vilket inte anses vara 

bra för dem.  

 

I februari 1967 upplyser Mål och Medel sina medlemmar för första gången om att det 

finns stor intresse för en invandrartidning. De berättar att en opinionsundersökning har 

kommit fram till att enormt många invandrare främst inhämtar information på sin 

arbetsplats men har ändå svårt att besvara samhälls- och personrelaterade frågor. 

Undersökningen visar även att intresset för en invandrartidning är stort. Tidningen 

skulle vara utformad på flera olika språk och ha sin grund i att regeringen föreslagit 1 

miljon kronor till anpassningsåtgärder, med tidningsprojektet speciellt utpekat.52 

Ungefär vid samma tidpunkt publiceras broschyren Ny i Sverige, översatt på fem olika 

språk för att utlänska arbetare lättare skulle kunna lättare ”anpassas” till svenska 

förhållanden.53 Broschyren omfattar 50 sidor, populärt utformade med många 

illustrationer samt tillräcklig information för att ge en vägledning in i det svenska 

samhället. Invandrarbroschyrerna ska tillhandahållas kostnadsfritt, men distributionen 

sker genom arbetsgivareföreningen och de enskilda företagen, så det är svårt att 

beskriva hur många som faktiskt nådde arbetskraftsinvandrarna. En betoning finns alltid 

närvarande i att det är upp till arbetsgivareföreningarna som i slutänden ska lösa 

anpassningsproblemet i arbetskraftsimporten.54 

 

Nya riktlinjer kommer i majnumret 1967 där invandringen skärps ytterligare vilket inte 

kommenteras utav Livs, som i detta fall håller sig utanför några värderande utsagor om 

reformen. Reformen innebar att AMS i första hand alltid måste pröva möjligheterna att 

fylla behoven med svenskarbetskraft eller med utländsk arbetskraft som redan finns i 

                                                 
51 ”Exploatering – eller vad? Av utländska arbetskraften”, Mål och Medel, januari, 1966, s 40. 
52 ”Stort intresse för invandrartidning”, Mål och Medel, februari, 1967, s 60. 
53 ”Ny i Sverige på fem språk”, Mål och Medel, april, 1967, s 98. 
54 ”Invandrarbroschyrer”, Mål och Medel, april, 1967, s 123. 
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landet. Om inte då utbudet av arbetskraft finns tillgänglig enligt dessa kriterier kommer 

ny arbetskraftsinvandring bli aktuell.55 

 

I marsnumret 1969 publiceras en artikel med rubriken Våra invandrare. Dess innehåll 

är väldigt reflekterande över läget och attityder gentemot invandrare och 

invandringspolitik, men istället för att hävda sig med olika termer i stil med 

”anpassningsproblem och anpassningsåtgärder” vidgas istället perspektivet till att även 

inkludera de svenskfödda arbetarnas del. Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp för 

invandrarfrågor som arbetar med hur invandringspolitiken och assimileringen uppfattas 

och fungerar. Författaren av artikeln konstaterar att svensken i allmänhet inte vet 

särskilt mycket om invandraren och ”hans” situation och det är ju denna bristande 

kunskapen som leder till fördomar och missförstånd vilket är ett stort problem. 

Arbetsgruppen säger att problemet är svårt att lösa, men för att informera svenskar om 

invandrares förutsättningar producerades en stillfilm som skildrar en jämförelse med de 

svenska emigranterna som flyttade till USA. Med filmen kom även studiematerial för 

att sprida kunskap och förståelse. Vidare kan även tilläggas att för att undersöka de 

svenskfödda arbetarnas attityder och uppfattning ville även arbetsgruppen starta 

studiecirklar för att vidare belysa invandrarnas problematik.56  

 

 

3.3.3 Det tidiga 1970-talet – Nya reformer och språkutbildning på allvar! 

I januarinumret från 1970 lyfts invandrarfrågorna fram som en egen punkt på 

dagordningen när förbundens återkommande informationskonferens hölls på ett sätt 

som ej tidigare varit tydligt. Det huvudsakliga innehållet i texterna som behandlar och 

diskuterar språkutbildningsfrågan är tillgången och utbudet av själva 

informationsmaterialet till de utländska arbetarna.  

 

Invandrarverket deltog i Livs förbundskonferens och uttalade sig väl där om att 

informationsmaterial är nödvändigt för att den utländska arbetskraften ska kunna få rätt 

bild av den svenska arbetsmarknaden. ”Han [Erik Levin] underströk särskilt behovet av 

informationsmaterial om den fackliga rörelsen. Sådant material är nödvändigt för att den 

                                                 
55 ”Nya regler för invandrare”, Mål och Medel, maj, 1967, s 151. 
56 ”Våra invandrare”, Mål och Medel, mars, 1969, s 49. 
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utländska arbetskraften skall kunna få en rätt bild av vår arbetsmarknad.”57 Det är 

viktigt att den fackliga rörelsen även få igång en diskussion på lokal nivå, och förslag 

som att skapa lokala fackliga kommittéer vars uppgift är att ta sig an 

arbetskraftsinvandrarna för att hjälpa dem till det arbetsliv som de svenska arbetarna 

redan har.58 Erik Levin ifrån Invandrarverket blir under denna tid snabbt en frontfigur i 

invandringsfrågor och uttalar sig om att även om deras arbete rör sig på outforskad mark 

är språkfrågan mycket viktig för invandringspolitiken. 

 

Han rör sig på ett helt nytt arbetsfält. Han animerar fackföreningar och klubbar 

att ta sig an den nykomne, få denne med i kurser och informationsträffar om 

arbetsplatsen, avtal, sociala förhållanden etc. Det gäller att i god tid suga upp 

invandrare, bryta hans eventuella isolering, göra honom hemmastadd.59 

 

Statens Invandrarverk ger tecken om att vilja lyfta in fler aktiva aktörer i 

språkutbildningsfrågan. Den 10e februari bjöd LO in fackföreningarna för att upplysa 

dem om invandring, men även lyftes förbundens perspektiv in då de fick uttrycka sina 

synpunkter om hur fackföreningsrörelsen kan hjälpa till med språkutbildningen.60 

 

I novembernumret 1970 ger Mål och Medel en orientering för att upplysa om 

informationsmaterial. Materialet vänder sig främst till invandrare, men det finns även 

publikationer som vänder sig till svenskar. Mål och Medel informerar även om att 

invandrarverket tillhandahåller de flesta publikationer kostnadsfritt.  Ny i Sverige är en 

större publikation på 179 sidor som är en utökning utav den tidigare versionen med 

samma namn. Handboken riktar sig till myndigheter, organisationer och enskilda 

angående utlänningars rättigheter och skyldigheter i Sverige. Ett faktablad om 

invandrarna är en fyrsidig folder som riktar sin information till svenskar som vill lära 

sig mer om invandrarna i Sverige, deras antal och situation, samt grundläggande 

information om hur det är att invandra till ett främmande land. Invandrartidningen, är 

en tidsskrift som vänder sig till invandrare och innehåller främst upplysningar om 

invandrarverket och dess uppgifter. Den finns tillgänglig på sex olika språk och kommer 

ut en gång i veckan. Stillfilmen Ny i Sverige (ej att förväxla med handboken Ny i 

                                                 
57 ”Ackordsarbetet befrämjar löneutvecklingen – Klarläggande debatt på ombudsmannaträff”, Mål och 

Medel, januari, 1970, s 17. 
58 ”Ackordsarbetet befrämjar löneutvecklingen – Klarläggande debatt på ombudsmannaträff”, Mål och 

Medel, januari, 1970, s 16-18. 
59 ”Statens Invandrarverk hjälper invandrarna tillrätta”, Mål och Medel, mars, 1970, s 70. 
60 ”Statens Invandrarverk hjälper invandrarna tillrätta”, Mål och Medel, mars, 1970, s 70. 
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Sverige) är ett ljudband på ungefär 15 minuter som vill ge svenskarna upplysningar om 

invandrarna och deras situation i Sverige. Till ljudbandet följer även en åttasidig folder 

med diskussionsfrågor som heter Diskutera stillfilmen Ny i Sverige, i vilken det ges 

ytterligare information om invandrarna och tar upp frågor för vidare diskussion. 

Invandrare i Sverige, är en serie populärt illustrerade och utformade broschyrer på cirka 

60 sidor. De publicerades i tolv olika språk, men Mål och Medel ger ingen information 

om vad de innehåller. Bostad i Sverige är ytterligare en publikation på 8 sidor som är 

utgiven av Hyresgästernas Riksförbund och upplyser om bostadsmarknaden och om 

hyresgästernas rättigheter och skyldigheter. Bär och lyft rätt, åtta sidor, lämnar 

upplysningar på sex språk om arbetarskydd. Har du jobb i kikarn, två sidor, upplyser 

om ungdomars rätt att arbeta, publiceras på sex språk. Deklarationshandledning är en 

handbok på 16 sidor som utkommer en gång per år och ger upplysningar om hur man 

deklarerar på sex språk.61 

 

Mål och Medel intar en positiv ståndpunkt här, och det är att arbetskraftsinvandringen 

anses vara en god tillgång i det svenska samhället samt näringslivet. Dels är 

arbetskraftsinvandrarna idealiska för förvärvsarbete då de flesta är i arbetsför ålder och 

redan utbildade. Vidare anses de även tillföra vårt samhälls- och kulturliv nya impulser 

och bör lyssna på vad de har att förmedla.62 Anders W Mölleryd, skribent på Mål och 

Medel 1970 skriver: 

 

De kan medföra lättsammare umgänge, starkare familjekänsla, bredare matkultur, 

nya brödvanor, nya synsätt, för att ta några exempel. Vi bör lyssna på vad de har 

att förmedla. Och som vi vet finns det nobelpristagare och 

olympiaguldmedaljörer bland de invandrade, vilka gett Sverige guld och ära.63 

 

Det är tydligt att invandrare blir här en ny grupp att diskutera i Mål och Medel under 

början av 1970-talet. De blir ofta framställda som en grupp som också behöver utbildas, 

både genom grundläggande språk och i det svenska samhället, som såväl utbildning 

inom den fackliga organisationen. Tidskriften anser att det är oerhört viktigt att inte 

endast vara en individ satt i arbete, utan arbetet för med sig en rad andra plikter, och 

                                                 
61 ”Publikationer för och om invandrare”, Mål och Medel, november, 1970, s 307. 
62 ”Statens Invandrarverk hjälper invandrarna tillrätta”, Mål och Medel, mars, 1970, s 70-71. 
63 ”Statens Invandrarverk hjälper invandrarna tillrätta”, Mål och Medel, mars, 1970, s 71  
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Mål och Medel tar språkundervisningsfrågan på allvar.64 Det gäller att vara fackligt 

aktiv, kunnig och engagerad, och detta framställs som naturliga delar av arbetslivet. 

Jalmar Rantanen, en finsktalande tjänsteman på LO:s informationsavdelning, uttalar sig 

om att: ”Med de här kurserna för invandrare vill LO visa att man inte bara kräver 

åtgärder från staten och arbetsgivarna när det gäller hjälp till invandrarna. LO vill själva 

hjälpa till att underlätta invandrarnas anpassning till det svenska samhället.”65 

 

Det nya sättet att beskriva invandrare och invandringspolitik märks i novembernumret 

1970 då det första reportaget publiceras som intervjuar invandrare som blir fackligt 

utbildade via en LO-kurs. Mål och Medel visar upp en positiv bild av de invandrarna 

som tillägnar sig nya kunskaper om att vara fackligt aktiv. Det kan tyckas inte särskilt 

konstigt att förbundstidningen vill visa upp en positiv sida av de fackliga 

utbildningarna, och eventuella personer som har en negativ uppfattning kan enkelt 

marginaliseras. Syftet för artikeln är att få fler invandrare att gå på kurserna. Flera av de 

invandrare som deltog i kursen beskriver hur de kom till Sverige under det tidiga 1960-

talet och arbetat här under 5-10 år innan de lärde sig språket. Ethel Dorogi som är 

textilarbetare i Karlstad, kom hit ifrån Ungern säger till Mål och Medel: ”Då var det 

ingen som tog hand om oss när vi kom. Vi kunde inte språket, allt var främmande och 

svårt”66. Även språkutbildningsfrågan diskuteras i samband med kursen. LO har börjat 

ställa krav att invandrare ska ha rätt till språkundervisning på betald arbetstid, vilket ses 

som oerhört positivt ifrån invandrarnas sida. Däremot har LO och SAF svårt att enas 

enligt under vilken form detta skulle ske. 

 

I decembernumret 1970 uttalar Mål och Medel sig om att en överenskommelse har 

träffats mellan LO och SAF gällande svenska för invandrare. Alla utländska arbetare 

har rätt till undervisning i svenska för invandrare. Kurserna kommer att vara i 200 

timmar, där de 60 första timmarna är betalda av företaget. För de resterande timmarna 

ingår ej ersättning, men LO anser att staten bör gå in och betala resten av timmarna samt 

premier till de som genomför kurserna, vilket Mål och Medel håller med om är en god 

ide.67 Däremot diskuterar inte Mål och Medel några som helst alternativ, där den 

                                                 
64 ”LO utbildar invandrare”, Mål och Medel, oktober, 1970, s 260. 
65 ”Invandrare på LO-kurs: ”Underbart att få vara med””, Mål och Medel, november, 1970, s 308. 
66 ”Invandrare på LO-kurs: ”Underbart att få vara med””, Mål och Medel, november, 1970, s 308. 
67 ”Svenska för invandrare – Överenskommelse träffad”, Mål och Medel, december, 1970, s 325. 
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fackliga organisationen kan gå in för att erbjuda arbetskraftsinvandrarna en alternativ, 

bättre lämpad kurs. Mål och Medel upplyser sina medlemmar om att: 

 

Invandrarna deltar nu i varierande utsträckning i kurser i svenska, som i regel 

anordnats av studieförbunden. Kurserna är vanligen tämligen korta och ligger i 

huvudsak på fritid. En del större företag låter utlänningar gå på kurser under 

arbetstid och det förekommer även att företagen betalar vissa bidrag till 

invandrare vid fritidskurser.68  

 

Att kurserna sker delvis på fritid och delvis obetalt kan betyda stora problem för 

arbetarna att de facto ta till sig vad kurserna har att erbjuda. LO:s krav nämns i flera 

nummer av Mål och Medel, som kommenterar hur det går i frågan om betald 

språkundervisning för invandrare. Undervisningen, så som den var mellan 1966-1971, 

har fått endast dåliga resultat då invandrare som förvärvsarbetar inte orkar med studier 

på fritiden efter en arbetsdag. Det diskuteras om vem som egentligen ska administrera 

invandrarundervisningen, där Invandrarutredningen förespråkar kommunerna vilket LO 

accepterar. LO förespråkar en arbetsdag som erbjuder arbetskraftsinvandraren 4 

timmars arbete och 4 timmars undervisning, vilket möter starkt motstånd av 

arbetsgivarorganisationerna som anser att produktionen och effektiviteten i arbetet 

kommer störas alldeles för mycket.69 Språkundervisningsfrågan tas upp av 

Invandrarutredningen som berättar att, förutsatt att LO och SAF kommer överrens, kan 

språkundervisningen reformeras till januari 1973, en tidsgräns som både LO och Mål 

och Medel accepterar, men yrkar för att den kan förkortas. Mål och Medel poängterar 

att LO har gjort språkundervisningsfrågan till en hjärtefråga, som ställer stora krav på 

utformandet av den lagliga rätten till invandrares undervisning i svenska på betald 

arbetstid. LO uttalar sig om att ”de invandrare som förvärvsarbetar orkar oftast inte med 

studier på fritiden”,70 och kräver således även ett bättre fungerande system.   

 

Under hösten 1971 uttalar sig LO om att invandringen inte fungerar så som de hade 

velat och begär en reformering av invandringspolitiken. Mål och Medel ställer sig 

avvaktande i sitt tyckande, men beskriver att: ”LO ser positivt på invandring, men anser 

                                                 
68 ”Svenska för invandrare – Överenskommelse träffad”, Mål och Medel, december 1970, s 325. 
69 ”LO kräver arbetsgivarebetald svenskundervisning för alla anställda invandrare”, Mål och Medel 

november, 1971, s 270. 
70 ”LO kräver rätt till utbildning i svenska för alla anställda invandrare”, Mål och Medel, november, 1971, 

s 267. 
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det vara ett oavvisligt krav att den sker under reglerade former”.71 LO har lagt som 

förslag att invandringen ska regleras via en lag som hade gjort att endast 

arbetsmarknadsverket hade fått lagliga möjligheter att förmedla arbeten åt 

förstagångsinvandrare. Mål och Medel upplyser även sina medlemmar om att det under 

denna tid har skett en större utflyttning av invandrare, men däremot är de osäkra på 

orsaken till emigrationen. Under oktober 1971 var antalet arbetsanmälda utlänningar 

som arbetsgivaren anmält 220 624, vilket kan jämföras med året innan vid samma tid då 

antalet var 228 374.72  

 

Under 1972 förstärktes informationen gällande både invandringen och 

invandringspolitiken i Mål och Medel. I februarinumret konstateras under rubriken 

Förbättrad invandrarinformation från LO att den fackliga retoriken har förstärkts 

kraftigt. Mål och Medel relaterar detta till bland annat Metallindustriarbetareförbundet 

egen tidning Metallarbetaren som börjat publicera helsidor på serbokroatiska och finska 

för att på ett bättre sätt kunna nå ut till sina medlemmar med invandrarbakgrund.  

Fackförbundstidningarna har även valt att öka sitt engagemang i 

informationsverksamheten för invandrare som LO tidigare har varit mest framträdande 

som. Fackförbundet har ofta tidigare intagit en passiv roll i informationsledet för att 

främst informera om LO:s arbete inom invandringspolitiska frågor och reformer. Detta 

visar Livs genom Mål och Medel när de berättar att det är viktigt att invandrarna ska 

uppmuntras att själva vilja komma till tals i sina förbundstidningar genom exempelvis 

insändare och artiklar. Jalmar Rantanen, som vid denna tidpunkt presenteras som LO:s 

expert på invandrarinformation, berättar att ”det tar tid att bygga upp 

invandrarinformationen till en effektiv nivå, men jag tycker att man kan konstatera att 

fackföreningsrörelsen nu är på rätt väg […] Ett av våra svåraste problem är att finna nya 

och effektiva distributionsvägar till invandrarna, men genom de initiativ som nu kommit 

i gång har vi kommit en god bit på vägen”.73 

 

I oktobernumret 1972 upplyser Mål och Medel sina medlemmar om de invandrarråd 

som LO har valt att starta. Grunden ligger i den tvetydighet som flera av LO-förbunden 

har uttryckt gällande migrationsfrågor och därför efterfrågas krav på en bättre 

                                                 
71 ”LO begär lagreglerad invandring”, Mål och Medel, november, 1971, s 258. 
72 ”22 000 färre invandrare – Mest finländare flyttar hem”, Mål och Medel, december, 1971, s 290. 
73 ”Förbättrad invandrarinformation från LO”, Mål och Medel, februari 1972, s 39. 
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samordning och ett mer enhetligt uppträdande. Invandrarråden kommer fungera som ett 

fackligt organ med en speciell fokusering på bland annat att behandla: ”genomförandet 

av språkutbildningen, information till invandrargrupper i fackliga och politiska frågor 

men också information till svenska arbetstagare om invandrargruppernas sociala, 

politiska och kulturella bakgrund”.74  

 

Under 1973 sker en tonförändring i LO:s uttalanden i Mål och Medel som går åt ett 

negativt håll. Under rubriken LO manar till nej för invandring av arbetare skriver Mål 

och Medel att LO har informerat fackförbunden om att säga nej till påtryckningarna från 

företag att rekrytera utländska arbetare. En prioritering måste finnas på de svenska och i 

Sverige redan boende utländska arbetarna, enligt Mål och Medel, trots att tidsskriften 

hävdade att många nyanställningar planerades till hösten 1973.75  

 

”Jag orkar inte lära mig svenska på fritid!76”, ja så uttalade sig invandrarmamman 

Despina Delioridou om hur det var att lära sig svenska på arbetstiden. Hon beskriver att 

reformerna av språkundervisningen på många håll har inneburit att flera arbetsgivare 

har använt sig utav kryphål för att inte störa företagets produktion. Genom att lägga 

svenskundervisningen efter arbetsdagens slut störs inte produktionen och samtidigt får 

arbetskraftsinvandrarna sin språkundervisning som behövs. Despina uttalar sig om att 

systemet inte alls fungerar och att de invandrade arbetarna är alldeles för trötta för att 

lära sig ett nytt språk när de redan har arbetat en hel dag, vilket leder till att man på så 

vis blir ganska ensam och utelämnad. Det är oerhört svårt att leva och arbeta i ett land 

där man inte kan språket, berättar Despina och ger läsarna av Mål och Medel en god 

inblick hur det kan vara i vardagen för en arbetskraftsinvandrare. Mål och Medel tar 

Despinas parti i frågan vilket framgår i hennes intervju som understryker att ”Den som 

kan språket har större möjligheter att fungera och trivas i samhället och få den av 

samhällets service”.77 Rätten till språkundervisning är fastslagen i lagen, men de 

fackliga organisationerna och arbetsgivarna är långt ifrån överens om upplägget. Det 

finns flera frågor kvar att lösa, som exempelvis hur undervisningen ska gå till, i vilka 

lokaler, på vilka tider samt vem som ska leda undervisningen. LO föreslår att 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) ska organisera undervisningen. Däremot vittnar 

                                                 
74 ”LO startar invandrarråd”, Mål och Medel, oktober, 1972, s 229. 
75 ”LO manar till nej för invandring av arbetare”, Mål och Medel, augusti, nr 9, 1973, s 2. 
76 ”Jag orkar inte lära mig svenska på fritid!”, Mål och Medel, oktober, nr 12, 1973, s 8. 
77 ”Jag orkar inte lära mig svenska på fritid!”, Mål och Medel, oktober, nr 12, 1973, s 8. 
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Mål och Medel om att problem fortfarande fanns att lösa innan 

språkundervisningsreformen skulle kunna komma i kraft. Många arbetsgivare ville 

förlägga undervisningen på arbetarnas fritid. De menade att det skulle innebära för stora 

avbrott i produktionen om många anställda skulle gå ifrån arbetet.78 

 

Mål och Medel gör en väldigt bra insats för att upplysa sina invandrade medlemmar här 

om vad de har rätt till genom att tydligt klargöra vilka rättigheter den invandrade 

arbetaren har under rubriken ”Detta innebär lagen om svenskundervisning!” i 

oktobernumret 1973. Den nya lagen om rätt till svenskundervisning på betald arbetstid 

för invandrare kom att hade i kraft den första juli 1973, enligt Invandrarverket. Lagen 

innebar att en invandrare som börjat arbeta i Sverige har rätt till 240 timmars ledighet 

och lön för att följa undervisning i svenska med samhällsorientering. Arbetsgivaren ska 

ge den anställda möjligheten att börja undervisningen inom 60 dagar efter 

anställningens början. Är man deltidsanställd ska ledigheten anpassas till arbetstiden. 

Den som jobbar halvtid har alltså bara rätt till 120 timmars ledighet. Lagen gäller dock 

ej invandrare med svenska, norska eller danska som modersmål, och bara invandrare 

med fast jobb. Slutligen understryker Mål och Medel:  

 

Ingen får avskedas för att han begär sin rätt till ledighet och lön för att gå på 

svenskundervisning. En sådan uppsägning är olaglig. Om arbetsgivaren inte 

följer lagen kan han dömas att betala skadestånd till den anställde. Vid problem – 

vänd dig till fackets avdelningsexpedition!79 

 

Ytterligare ett exempel på när Mål och Medel upplyser om invandrarnas perspektiv, vid 

sidan av Despinas, är reportaget i det andra oktobernumret 1973 då Mål och Medel 

intervjuar Arie Koopman om hans personliga erfarenheter och möte med 

språkundervisningen för invandrare. Han berättar om att även om informationen fanns 

tillgänglig, är den ofta bristfylld och nyanlända invandrare finner oftast inte 

informationen själv på eget initiativ vilket utelämnar invandrarna socialt. Flera av Aries 

arbetskamrater med utländsk bakgrund har inte vågat vara medlem eller engagera sig i 

facket p.g.a. de negativa erfarenheter av fackliga organisationer ifrån sina respektive 

hemland. På den lokala nivån råder uppfattningen från invandrares håll att många 

arbetsgivare kan handla strategiskt för att komma undan regler där Arie själv hade blivit 

                                                 
78 ”Jag orkar inte lära mig svenska på fritid!”, Mål och Medel, oktober, nr 12, 1973, s 8-9. 
79 ”Detta innebär lagen om svenskundervisning”, Mål och Medel, oktober, nr 12, 1973, s 9. 
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offer för hur strategiskt handlande ifrån arbetsgivaren hade lett till att Arie var tvungen 

att sluta på sin arbetsplats. 

 

När jag fick sluta på Electrolux var jag säker på att få avgångsbidrag, AGB, som 

alla andra. Men istället erbjöd de mig ett lagerjobb. Arbetsplatsen låg på andra 

sidan stan och det skulle ge långa och dyra resor. Det var ett på alla sätt sämre 

jobb, bl. a. gav det två kr mindre i timmen. Jag var tvungen att tacka nej.80 

 

Eftersom Arie inte kunde ta jobbet som erbjöds, miste han även chansen till 

avgångsbidrag. När han överklagade fanns det föga som fackförbundet kunde göra för 

Arie, och han fick avsmak för det fackliga medlemskapet, vilket ledde till att Arie 

vägrade bli medlem i Livs när han började på Vin & Spritcentralen. Han kom underfund 

med att det fanns massor av kryphål och brister i systemet som arbetsgivarna kunde 

utnyttja för att slippa betala. Arie berättar att ”allt är så krångligt att det är omöjligt för 

en vanlig medlem att begripa”.81 Allra värst är det för invandrare som ofta inte ens kan 

språket, hur ska de då kunna kritisera och påverka, anser Arie. Men trots sina negativa 

erfarenheter berättar Arie att facken behövs, men det är viktigt att invandrare får samma 

möjligheter till att engagera sig i fackliga frågor som de svenskfödda arbetarna. Med 

den dåliga information som har präglat det informationsunderlag som varit tillgängligt 

för den importerade arbetskraften blir konsekvenserna att invandrarna inte vågar 

engagera sig fackligt eller delta i den fackliga diskussionen. Mål och Medel tar Aries 

situation på allvar och presenterar den på ett bra sätt samt ger medlemmarna 

möjligheten att skicka in sina egna åsikter till tidningen. Detta för att för lättare skapa en 

diskussion i frågan.82 

 

I nästkommande nummer, det andra oktobernumret 1973, möter 

Livsmedelsarbetareförbundet själva upp Aries kritik i ett motreportage. Här möter 

Väinö Järvo, studiesekreterare i Livsmedelsarbetareförbundet, upp kritiken med sitt 

motsvar ifrån förbundet: ”Bristande information? Ja, men även dåligt gensvar”. Han 

vill snarare hävda att en mer betydande faktor har legat i det bristande intresse som har 

präglat stora delar av arbetskraftsinvandrarna. Enligt en uppgift från statens 

invandrarverk var cirka 5000 invandrare anställda i livsmedelsindustrin. Det bristande 

                                                 
80 ”Informationen går inte fram”, Mål och Medel, oktober, nr 12, 1973, s 11. 
81 ”Informationen går inte fram”, Mål och Medel, oktober, nr 12, 1973, s 11. 
82 ”Informationen går inte fram”, Mål och Medel, oktober, nr 12, 1973, s 10-11. 
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intresset för facklig orientering och utbildning drabbar alltid medlemmarna själva i 

första hand, enligt Väinö. Däremot har detta synliggjort att de fackliga organisationerna 

måste bli bättre på att finna alternativa vägar för den fackliga utbildningen.83 

 

Mot novembernumret 1973 uttrycker Mål och Medel: Klart med lön för 

svenskundervisning. Den 19e oktober kom parterna äntligen överens i en uppgörelse 

som ska fungera som en rekommendation i de kommande lokala förhandlingarna. ”Men 

innan kurserna kan komma igång måste arbetsgivarna och de fackliga organisationerna 

komma överens om hur undervisningen ska gå till, och vilka detaljregler som ska 

gälla.”84 Däremot understryker Mål och Medel att detta är endast innehållet i den 

centrala rekommendationen. Nu återstår arbetet för de lokala organisationerna på 

arbetsplatserna att själva komma överrens om hur undervisningen ska läggas upp. Ska 

den bedrivas på arbetstid eller fritid, vilken studieorganisation ska få bedriva 

undervisningen, o.s.v. 

 

 

  

                                                 
83 ”Svar på invandrarkritik: Bristande information? Ja, men även dåligt gensvar”, Mål och Medel, 

oktober, nr 13, 1973, s 18. 
84 ”Klart med lön för svenskundervisning”, Mål och Medel, november, 1973, s 9. 
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4 Sammanfattning, slutsatser och diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer uppsatsens frågeställningar att presenteras än en gång 

och besvaras samt kommer resultat och slutsatser diskuteras. Slutligen kommer jag 

presentera förslag till vidare forskning samt egna reflekteringar. 

 

4.1 Vilken information och bild framkommer i 

Livsmedelsarbetarförbundets tidning riktad mot alla i förbundet 

gällande arbetskraftsinvandring och invandringspolitik?  

 

Det tidiga 1960-talet kännetecknas av att arbetskraftsinvandrare, invandringspolitik eller 

invandring ej fanns med i den information som Mål och Medel och således även Livs 

var måna att nå medlemmarna. Redan under andra världskrigets slut 1945 var 101 071 

utrikes födda personer bosatta i Sverige, vilket 1950 hade ökat till 197 810, och 1970 till 

299 879.85 Således var många utrikes födda personer bosatta och arbetandes i Sverige, 

utan att några som helst försök gjordes att inkludera invandrare eller invandring i den 

fackliga informationen som förmedlades till medlemmarna förrän 1966 trots att 

Livsmedelsarbetareförbundet beskrev sig själva vara det invandrartätaste fackförbundet 

under denna tid.86 

 

Under 1960-talets senare hälft introduceras arbetskraftsinvandringen och invandrare 

diskuteras och beskrivs som grupp, men ej i ett större inkluderande samtal. Den 

invandrade arbetskraften är, utifrån det studerade materialet under denna tid, betraktad 

som det billigare alternativet av arbetskraft. Invandringen bör endast accepteras i mindre 

omfattning, och helst så utspritt som möjligt för att inte bli ett hot mot den solidariska 

lönepolitiken, som vid denna tid debatterades flitigt.87 Oftast står LO som källan för 

informationen som Mål och Medel förmedlar vilket jag diskuterar nedan.  

 

Med arbetskraftsinvandringen kom även invandrarnas sociala situation att 

uppmärksammas, men invandraren blev framställd som okunnig och i behov av 

                                                 
85 Olsson, Lars, 2008, s 145-162 
86 Att stiga mot ljuset. Livs 100 år, 1996. 
87 ”Arbetskraftsproblemet”, Mål och Medel, januari, 1966, s 3. 
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anpassning till det svenska samhället, som står för normen.88 Anpassningsproblemet 

kring invandringen nämns ganska ofta, när Mål och Medel skriver om 

arbetskraftsinvandring. Min undersökning stödjer därigenom Jesper Johanssons studie 

av LO och avhandling89. Anpassningsproblemet beskrivs som ett samhällsproblem, som 

vi i det svenska samhället har en plikt att lösa. Det råder en uppfattning i Livs om att 

arbetskraftsimport alltid leder till exploatering av de utlänska arbetarna,90 en uppfattning 

som inte bekräftas av några som helst reportage eller intervjuer av 

arbetskraftsinvandrare i Mål och Medel. Arbetskraftsinvandringen och 

invandringspolitik diskuteras alltid i relation till dess anpassningsproblem, detta syftar 

till en anpassning till den svenska normen, vilket inte beskrivs direkt.  

 

Däremot får texterna en annan ton när invandringen till Sverige diskuteras. Livs 

information genom Mål och Medel verkar således vara rätt tvetydlig kring mitten av 

1960-talet. De är mycket duktiga på att informera sina medlemmar om det 

världspolitiska läget, och ger många insiktsfulla artiklar gällande läget i fattiga länder.91 

Under denna tid kännetecknas informationen av en sorts rädsla vars grund ligger i att de 

fackliga organisationerna har ett så begränsat inflytande på immigrationen samt en 

rädsla för bli utkonkurrerad av billigare arbetskraft. Förbundet anser att 

Inrikesdepartementet och SAF har haft en oförmåga att bedöma de verkliga behoven av 

utländsk arbetskraft och att LO ej har fått tillräckligt makt att reglera rekryterandet av 

utländsk arbetskraft. LO medger att fackföreningsrörelsen inte har den kontroll över 

arbetsmarknaden som den önskar.92 En återkommande orsak som används som 

argument för att minska invandringen är bostadsfrågan. Det råder en uppfattning om att 

invandrare är mer benägna att bo i lågprisboenden som ej kan anses vara 

människovärdiga. Således verkar Mål och Medels skribenter argumentera för en högre 

levnadsstandard för arbetskraftsinvandrare.93 Däremot kan inflikas att inga som helst 

artiklar, reportage eller insändare diskuterade möjligheter att bygga nya bättre bostäder 

till arbetskraftsinvandrarna eller nya system för att försäkra om att 

arbetskraftsinvandrare ej ska kunna exploateras i sin arbetssituation. 

 

                                                 
88 ”Exploatering – eller vad? Av utländska arbetskraften”, Mål och Medel, januari, 1966, s 40. 
89 Jesper Johansson, 2008, s 152-161. 
90 ”Arbetskraftsproblemet”, Mål och Medel, januari, 1966, s 3. 
91 ”Facklig problematik i Asien-länderna”, Mål och Medel, november, 1961, s 276. 
92 ”Arbetskraftsimporten”, Mål och Medel, januari, 1966, s 9. 
93 ”Exploatering – eller vad? Av utländska arbetskraften”, Mål och Medel, januari, 1966, s 40, 

”Arbetskraftsproblemet”, Mål och Medel, januari, 1966, s 3.  
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LO förespråkade väldigt tydligt via Mål och Medel att de är för en mycket mer restriktiv 

invandring vid två tidpunkter, 1966 och 1973. Jesper Johansson diskuterar motiven 

bakom LO:s krav på en restriktivare invandring under 1960-talet där han anser att 

kraven måste ses mot bakgrund av invandraringens ökande omfattning och förändrade 

karaktär. Det var under 1960-talets första hälft som den utomnordiska invandringen94 

tog fart. Johansson hävdar att kraven på en mer reglerad invandring måste ses som en 

process som utvecklades i takt med att invandringen ökade och förändrade karaktär. LO 

ansåg samtidigt att invandringspolitiken kom i vägen för LO:s målsättningar om 

ekonomisk tillväxt, solidarisk lönepolitik och strukturomvandling.95 En återkommande 

fråga LO arbetade för under denna tid var tanken om full sysselsättning. Den fackliga 

rörelsen i Sverige hade vid denna tid en större målsättning om att nå full sysselsättning i 

landet. Givetvis finns en betoning på den inhemska arbetskraften, och detta skulle ske 

genom en strukturomvandling som hade jämnat ut produktivitets- och löneskillnader 

mellan olika branschers lönetagare. Invandringen kom således i vägen för LO:s 

målsättning vilket ledde till LO:s skeptiska inställning.96 Mål och Medel uttrycker inte 

många motiv bakom LO:s ställningstaganden förutom att svenska och i Sverige redan 

boende utländska arbetare måste främst beredas arbete.97 

 

Under 1973 sker ännu en tonförändring i LO:s uttalanden i Mål och Medel som går åt 

ett negativt håll. Under rubriken LO manar till nej för invandring av arbetare skriver 

Mål och Medel att LO har informerat fackförbunden om att säga nej till påtryckningarna 

från företag att rekrytera utländska arbetare. En prioritering måste finnas på de svenska 

och i Sverige redan boende utländska arbetarna enligt Mål och Medel, trots att 

tidsskriften hävdat att många nyanställningar planerades till hösten 1973.98 

Bakomliggande orsaker kan givetvis vara främst den stora oljekrisen som höjde den 

generella prisnivån även har börjat drabba svensk industri och därmed även 

arbetsmarknad. Jesper Johansson beskriver i sin avhandling att: ”invandringens karaktär 

förändrades drastiskt från 1972/1973 och framåt. Den utomnordiska 

arbetskraftsinvandringen, som alltså var underkastad arbetsmarknadsprövning och 

fackligt inflytande, sjönk till en väldigt låg nivå av den årliga totala invandringen. 

Invandringen kom därefter att främst att bestå av anhöriginvandring och av 

                                                 
94 Exklusive den tyska som redan ökade markant efter andra världskriget. 
95 Johansson, Jesper, 2008, s 149. 
96 Johansson, Jesper, 2008, s 140-145. 
97 ”LO manar till nej för invandring av arbetare”, Mål och Medel, augusti, nr 9, 1973, s 2. 
98 ”LO manar till nej för invandring av arbetare”, Mål och Medel, augusti, nr 9, 1973, s 2. 
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flyktingar.”99 I efterhand kan vi se att en global konjunkturnedgång även drabbade 

Sverige 1972. De minskade sysselsättningssiffrorna skapade en lägre ekonomisk tillväxt 

samt höjda oljepriser, detta i sin tur skapade ett överskott av arbetskraft. Således 

skapades en ny situation för LO som förespråkade satsningar för att sätta inhemska 

grupper i arbete framför utomnordisk invandring och det kan verka naturligt att LO vill 

få kontroll över situationen genom att förespråka en mer reglerad invandring. Mål och 

Medel betonar att invandringen behöver regleras för att bli mer under ordnade former. 

Det är just ”spontaninvandringen” som nämns som att medföra problem. Istället 

behöver ansträngningarna läggas på att lösa bostads- och sysselsättningsproblemen som 

redan finns i Sverige. En underton finns i texterna på att fokusera på svenska och i 

Sverige redan boende utländska arbetare.100  

 

Jag vill även kort belysa hur Mål och Medel beskrev invandraren ur ett genusperspektiv. 

I samtliga fall när Mål och Medel beskriver invandrare som en grupp, förutsätts att 

”invandraren” är en man. Detta trots att vi vet att hälften av arbetskraftsinvandrarna var 

kvinnor. Lundh och Ohlsson tar upp att andelen kvinnor har varierat. Fram till mitten av 

1950-taket var omkring 55 procent av invandrarna kvinnor. Från mitten av 1950-talet 

sjönk kvinnoandelen kraftigt och var vid 1960-talets mitt cirka 40 procent. Andelen 

höjdes under 1960-talets slut för att omfatta strax över 45 procent vilket vidare ökande 

till cirka 50 procent under 1970-talet.101  

 

4.2 Vilka förändringar går att urskilja under vald tidsperiod? 

 

Alltefter att mängden studiematerial och informationsmaterial utökas under 1960-talets 

slut ökar även förståelsen för invandrarens situation. En tydlig vändning i Mål och 

Medels framställning av invandrare finner vi i artikeln Våra invandrare där nya 

perspektiv belyses angående invandrarens förutsättningar i relation till de svenska 

arbetarna.102 Här är första gången som Mål och Medel inte endast förmedlar tanken om 

att invandringen kommer tillsammans med ett anpassningsproblem och så länge som 

arbetsgivareföreningarna producerar någon form av anpassningsåtgärd, likt broschyren 

Ny i Sverige eller liknande kommer den importerade arbetskraften anpassa in sig till den 

                                                 
99 Johansson, Jesper, 2008, s 208-209. 
100 ”Invandringen regleras”, Mål och Medel, januari, 1966, s 9. 
101 Lundh, Ohlsson, 1999, s 53-54. 
102 ”Våra invandrare”, Mål och Medel, mars, 1969, s 49. 
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givna svenska normen. Här inkluderas invandrare som delar av den fackliga 

organisationen och det märks sättet som invandring beskrivs förändras under denna tid. 

De går från en marginaliserad anonym grupp under 1960-talets början till fullvärdiga 

medlemmar av fackrörelsen mot slutet av 1960-talet, dock fortfarande medlemmar i 

behov av språkundervisning i svenska för invandrare, som bli en ny fråga i LO:s kamp i 

medlemsrättigheter. 

 

Under 1970-talets början börjar vi se en förändring i hur den invandrade arbetaren 

betraktades och pratades om. Den tidigare retoriken om att anpassningsåtgärder börjar 

sakta fasas ut och framträder mindre och mindre. Det går att dra flera paralleller till att 

invandrare fokuseras som målgrupp i Mål och Medel på ett liknande sätt som kvinnor 

och ungdomar var fokuserade i 1960-talets början. Invandrare och invandringspolitiken 

inkluderas i den fackliga diskussionen, där den huvudsakliga frågan är hur 

språkutbildningsfrågan utvecklas samt hur utbudet av tillgängligt informationsmaterial 

om och till invandrare växer.103  

 

Vid sidan av frågan om rätten till språkutbildning till invandrare är det naturligt att även 

gå in på hur det tillgängliga informationsmaterialet till och om invandrare har utvecklats 

under 1960-1973. Som tidigare kapitel beskrivet hette första publikationen som Mål och 

Medel upplyste om, Ny i Sverige, en handbok på cirka 50 sidor på svenska.104 Den blev 

tillgänglig 1966. Det nämndes endast att boken ska översättas till flera olika språk. Mål 

och Medel meddelar i en informationstext i aprilnumret 1967 att Ny i Sverige har 

kommit ut på fem nya språk. Detta informationsmaterial är en del av den 

”invandrarinformation” som skulle ge arbetskraftsinvandraren allt som hen behövde 

veta för att kunna anpassas till det svenska samhället.105 Det märks tydligt utifrån 

informationen som skrivs om informationsmaterialet att det förväntas vara svaret på 

”anpassningsproblemet” för invandrarna, som således ska ta till sig innehållet i 

materialet och få tillräckliga kunskaper om det svenska arbetslivet och samhället. Även 

utvecklas tankarna om en egen invandrartidning som snabbt blir en realitet.106 Vid Livs 

förbundskongress deltar Erik Levin från Invandrarverket och understryker särskilt 

behovet av informationsmaterial om den fackliga rörelsen. Det behövs mer material för 

                                                 
103 ”Publikationer för och om invandrare”, Mål och Medel, november, 1970, s 307.  
104 ”Ny i Sverige”, Mål och Medel, januari, 1966, s 11. 
105 ”Ny i Sverige på fem språk”, Mål och Medel, april, 1967, s 98. 
106 ”Stort intresse för invandrartidning”, Mål och Medel, februari, 1967, s 60. 
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att den utländska arbetskraften ska få rätt bild utav det svenska samhället och 

arbetsmarknad.107 Mycket riktigt växer mängden tillgängligt informationsmaterial och i 

novembernumret 1970 ger Mål och Medel en god orientering i allt material och även 

innehåll.108 Intressant är att informationsmaterialet vände sig inte endast till invandrare 

som ren ”invandrarinformation” utan omfattade även material om invandringen och 

invandrarens situation i det svenska samhället, riktat mot den svenskfödda 

befolkningen. Detta som ytterligare visar det nya inkluderande tankesättet om 

invandring och invandringspolitik under det tidiga 1970-talet. Vid sidan av 

informationsmaterialets utveckling utvecklas även diskussionen om invandrartidningar. 

Flera förbundstidningar under LO-området diskuterar om de ska börja publicera några 

sidor i tidningen på ett annat språk för att uppmuntra invandrarna att själva komma till 

tals i sina förbundstidningar, vilket visar den förminskade marginalisering som 

förbunden arbetade för.109 

 

Under 1960-talet märks att Mål och Medel har ett stort fokus på LO som aktör. I de 

flesta fall får LO störst fokus som fackföreningens röst och omnämns betydligt oftare än 

Livs. Mål och Medel används som en informationskanal av LO för att nå ut med 

information till Livs medlemmar. Men under det tidiga 1970-talet omvandlar Mål och 

Medel sin roll som aktör i relation till LO. Där i flera tidigare exempel har Mål och 

Medel handlat som LO:s röst till Livsmedelsarbetareförbundet medlemmar, men vid 

denna tid visar Mål och Medel en självständighet då de kan ge utrymme åt 

medlemmarnas röster i arbetslivet. Hur Livs relation till LO såg ut vid denna tid och i 

vilken mån Mål och Medel själva valde att sätta LO:s röst i fokus är svårt att säga 

utifrån det studerade materialet. 

 

4.3 I vilken mån kommer invandrare till tals i Mål och Medel? 

 

När vi som läsare av Mål och Medel får möta arbetskraftsinvandrare som Despina 

Delioridou och Arie Koopman och höra deras erfarenheter i språkutbildningsfrågans 

framväxande visar tidningen att dessa invandrare är delar i vårt samhälle och ej 

marginaliserade som fackmedlemmar. Undervisning på fritid kom att ställa människor 

                                                 
107 ”Ackordsarbetet befrämjar löneutvecklingen – Klarläggande debatt på ombudsmannaträff”, Mål och 

Medel, januari, 1970, s 16-18. 
108 ”Publikationer för och om invandrare”, Mål och Medel, november, 1970, s 307. 
109 ”Förbättrad invandrarinformation från LO”, Mål och Medel, februari, 1972, s 39. 
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som Despina Delioridou utanför. Personer med småbarn och hushåll har små 

möjligheter att kunna gå på kvällsundervisning, och att studera efter en lång arbetsdag 

blir mindre effektivt. Mål och Medel väljer här att ta Despinas situation på allvar vilket 

visar att invandrares situation och invandringspolitik diskuteras i ett inkluderande 

samtal.110 Den tidigare retoriken som ofta satte arbetskraftsinvandrare och svenskfödda 

arbetare i ett ständigt ”vi och dem”-perspektiv saknas i Mål och Medels reportage. Inte 

heller diskuteras invandrarnas språkundervisning som en del av en sorts 

”anpassningsåtgärd” som ska användas för att gruppen arbetskraftsinvandrare ska 

komma närmare någon form av svensk outtalad norm. Mål och Medel framförhåller att 

goda kunskaper i svenska är en nyckel för bättre samarbete och effektivitet på 

arbetsplatsen, vilket visar på att frågan om språkundervisning tas på allvar ifrån deras 

håll. Tilläggas kan att i efterhand implementerades ej språkundervisningsreformen 

första juli som tänkt utan blev försenad p.g.a. att ej arbetsgivarna och fackförbunden 

kunnat komma överens om hur undervisningens upplägg skulle gå till. Det är första 

gången som Mål och Medel gör ett större reportage av invandrarens situation där de 

visar upp hur språkundervisningen har uppfattats av invandrare själva, där bilden de 

visar upp inte är av positiv karaktär vilket visar tydligt upp vilken förändrad uppfattning 

som förbundet har. De presenterar både Despinas och Aries erfarenheter med 

språkundervisningen för att medlemmarna ska kunna bilda sig en uppfattning. Även om 

kritiken från Livs bemöts på ett rakt sätt, visas även en ödmjuk sida där tips och 

synpunkter uppmuntras för att kunna skapa alternativa uppfattningar.111 En motartikel 

bemöter kritiken gentemot språkutbildningen. Där anser Väinö Järvi, studiesekreterare i 

Livs, att informationen visserligen har varit bristande, men att det finns fler aspekter att 

tillgodose i frågan, exempelvis det bristande intresset från invandrarnas sida. Det är 

fortfarande viktigt att fortsätta arbeta med frågan om invandrarinformationseffektivitet, 

och därför är det viktigt att finna alternativa informationskanaler och nya 

tillvägagångssätt.112 

 

4.4 Avslutande ord och förslag till vidare forskning 

 

                                                 
110 ”Jag orkar inte lära mig svenska på fritid!”, Mål och Medel, oktober, nr 12, 1973, s 8, ”Informationen 

går inte fram”, Mål och Medel, oktober, nr 12, 1973, s 10. 
111 ”Informationen går inte fram”, Mål och Medel, oktober, nr 12, 1973, s 10. 
112 ”Svar på invandrarkritik: Bristande information? Ja, men även dåligt gensvar”, Mål och Medel, 

oktober, nr 13, 1973, s 18. 
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Under dessa år som uppsatsen fokuserar på, har vi fått se ett spännande skeende inom 

svensk migrationshistoria. Vare sig vi riktar in oss på språkundervisningsfrågan, hur 

invandrare beskrevs i förbundstidningen eller den möjliga tillgången av 

informationsmaterial kan vi se hur invandringen var en icke-fråga i början av 1960-talet 

men engagemanget startade i mitten av 1960-talet för att successivt implementeras 

under 1970-talets början. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att 

arbetskraftsinvandringen pågått redan efterkrigstidens start. När ett bra system hade 

utvecklats som inkluderar invandrare hade implementerats, började 

arbetskraftsinvandringen till Sverige kylas av och vi kan idag se att denna 

invandrarpolitiska utveckling hade behövts 20 år tidigare. 

 

Nu när en bild skapats på hur arbetskraftsinvandring och invandringspolitik framställdes 

i Livs förbundstidning öppnar detta upp för intressanta infallsvinklar för vidare 

forskning inriktad på lokal nivå. I vilken mån påverkade denna förmedlade bild 

arbetarna inom livsmedelsindustrin? Även kan arbetarnas sociala relation belysas. Hur 

uppfattades arbetskraftsinvandraren de svenska arbetskamraterna och hur uppfattade de 

svenskfödda arbetarna de utländska? 
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