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Förord

Att skriva en avhandling handlar i stor utstäckning om att följa konventioner.
Av en något oklar anledning är konventionerna som starkast när det kommer
till avhandlingars förord. Som en medelålders man med en sådan där blekfet
hudfärg som av någon anledning kallas vit har jag givetvis inget intresse av
att ifrågasätta eller gå emot konventioner. Jag gör emellertid ett undantag: I
många förord står att det varit slitsamt att skriva en avhandling. Jag vänder
mig bestämt mot en sådan uppfattning – det har det inte alls varit. I ett relativt
tidigt skede fick jag veta att avhandlingar bäst skrevs vid fikabordet. Jag har
därefter med stoisk envishet följd denna strategi under fem års tid. Jag kan inte
säga att det varit så värst slitsamt.
Det är därför i första hand fikarummet som skall tackas. Nu skall det kanske påpekas att det faktiskt inte är bord och stolar, eller ens den kaffemaskin
med vilken jag haft ett intensivt och periodvis stormigt förhållande med under
åren som gått, som jag avser, utan de människor som jag har delat rummet
med. Den fria diskussionen om högt och lågt, om forskning och undervisning,
som sker vid ett bord på en vetenskaplig institution ger ofta insikter som är
svårt att läsa sig till eller klura ut själv – det tar i vilket fall mycket längre tid.
Fikarummets värde för den vetenskapliga produktionen är emellertid svårt att
kvantifiera, så vi får förmoda att de snart tas bort för att öka produktiviteten
inom akademin.
Att skriva en avhandling är således i viss utsträckning en kollektiv produkt
– även om undertecknad får såväl ära som skuld för dess förtjänster och brister. Jag vill här skriva ”ingen nämnd och ingen glömd”, vilket jag samtidigt
upplever som problematiskt. Det kan nämligen uppfattas som lite fegt och
oaktsamt att inte nämna personer vid namn. Att få se sitt namn i ett förord
är för många en av få konkreta tecken på uppskattning som en akademiker
får uppleva under sin karriär. Samtidigt måste detta ställas mot att jag suttit så mycket i fikarummet att namnen som borde nämnas blir så många att
avhandlingen blir längre än den redan är (läs: för lång). Jag även oroad över
att glömma bort någon och jag vet inte ens var jag i så fall skall sätta gränsen
– hur många fikapauser behöver man dela med mig och vilken kvalitet skall
det vara på diskussionen för att insatsen direkt eller indirekt underlättat och
förbättrat avhandlingsproduktionen? Ett undantag måste emellertid givetvis
göras för ________________ (här kan du skriva in ditt namn om du suttit i
fikarummet med mig), förutan vilket det skulle varit stört omöjligt att skriva
denna avhandling.
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Mina handledare under doktorandtiden och avhandlingsarbetet har varit
Sofia Murhem och Lars Magnusson. Under i stort sett hela tiden har de till
synes varit övertygade om att jag visste vad jag höll på med och vart jag var
på väg. Det är oklart vem som lurat vem i detta avseende. Om jag gav ett
sådant intryck, eller om de tänkte att jag behövde allt positivt stöd jag kunde
få. Efter en tid hade jag i alla fall brutit ner Sofia till den graden att hon – likt
äldre astronomer som tyckte sig skönja kanaler på planeten Mars – började
se mönster av stringens och tydlighet i mina texter (även Stockholmssyndromet har nämnts i sammanhanget). I detta läge gjorde slutmanusopponenten
Joacim Waara, och därefter slutgranskarna Niklas Stenlås och Jan Ottosson,
föredömliga insatser för att klargöra att det jag (och vid det laget alltså också
Sofia) såg i texterna troligvis inte kunde uppfattas av någon annan människa.
Inte nog med att doktorandtiden innebär att man får sitta och dricka kaffe
hela dagarna med en väl tilltagen lön (i alla fall efter året med utbildningsbidrag) från institutionen, utan det är också andra som slängt pengar och gåvor
på mig. Först och främst The Oxford-Uppsala Programme som möjliggjorde
en termin vid universitetet i Oxford, vilket var både roligt och lärorikt. Även
EBHA, som bjöd in mig (och flera andra doktorander) för en vecka på Ancona,
med flera sjurättersmiddagar, förtjänar ett omnämnande. Och slutligen skall
FAS (numera Forte), som har finansierat några av mina konferensresor, likaledes omnämnas.
Arbetet med att finna material till avhandlingen har inneburit ett antal arkivbesök, där jag fått hjälp att finna material jag varit ute efter av en rad människor. Utöver denna namnlösa massa av arkivpersonal skall Ingemar Lindbom
och Stanley Dahlström i Hallstahammar ha tack för att de hjälpte mig hitta till,
och i, Bultens arkiv.
För att komma till rätta med några av bristerna i språket har jag Karin
Ågren, Tony Kenttä, Pär Wikman och Lisa Ramqvist att tacka för att de läste
igenom mina kapitel och hittade felstavningar och en hel del luddigheter. Givetvis skall även Lynn Karlssons insats som sättare och redigerare framhävas.
Fel och brister som kvarstår är dock mina egna.
Slutligen skall jag givetvis tacka de som står mig närmast. Min dotter
Hedvig, för att hon genom sin existens sätter avhandlingsskrivande i ett större
perspektiv. GAIS, som medför att jag tappar alla perspektiv (det går dåligt,
som vanligt). Slutligen min fru Kerstin, som sommaren 2009 tvingade mig
att söka en doktorandtjänst vid Uppsala universitet, och i smyg kopierade upp
mina ansökningshandlingar i tre exemplar på sitt jobb, fast jag sa att det inte
var någon idé att söka, och därefter fortsatt stötta mig.
Fyra steg från kaffemaskinen, Uppsala, augusti 2014
Olle Jansson
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KAPITEL 1

Bakgrund och perspektiv

Varför skall vi inte kunna ta hit både italienare och sudettyskar. Själva får vi
litet vidare vyer av de nya bekantskaperna, och utlänningarna bli i alla fall till
amerikaner förr eller senare.
– Disponent Hans von Kantzow, Bulten, 19481

Efter andra världskriget blev det före detta utvandrarlandet Sverige ett invandrarland och under perioden 1950–1967 migrerade över en halv miljon människor
till Sverige.2 En framträdande aspekt av denna invandring, som till större
delen var följden av ekonomiska motiv och val snarare än behov av att fly
från förföljelser, var att invandrarna inte fördelades jämnt på den svenska
arbetsmarknaden. Istället koncenterades de i hög utsträckning till vissa sektorer, branscher och företag – främst inom industrin och i olika serviceyrken
(se figur 1.1). En av de branscher till vilket invandrare koncentrerades under
efterkrigstiden var metall- och verkstadsindustrin. Det råder ingen enighet i
tidigare forskning om vad den ojämna fördelningen berodde på. Medan en
del forskare framförallt hänvisat till förändringar i utbud och efterfrågan på
arbetsmarknaden, pekar andra på betydelsen av diskriminering och föreställningar, eller förklarar det som en följd av lagstiftning och politisk-ekonomiska
beslut som styrde invandringen till vissa branscher och näringar. Här föreligger således ett forskningsproblem som denna avhandling försöker lösa genom
ett något annorlunda angreppsätt än tidigare forskning.
Invandringen under efterkrigstidens så kallade guldålder underlättades
och tilläts för att den var önskad. När mellankrigstidens arbetslöshet under
1940-talet och framöver förbyttes till arbetskraftsbrist sökte många företag
med ljus och lykta efter arbetskraft. Arbetskraftsimport3 sågs som ett sätt att
lösa detta problem; som ett nödvändigt komplement för att tillgodose svenskt
1

”Järnindustrin i prekärt läge men utländsk arbetskraft ger oss stor produktionsökning”, SvD,
26/5 1948: BFAB [6BC].
2
Lundh och Ohlsson (1994), s. 135. Invandring var förstås inte ett helt nytt fenomen, se Svanberg och Tydén (2005); Boguslaw (2012).
3
Arbetskraftsimport var ett begrepp som ofta användes i diskussionerna under efterkrigstiden,
även om även de som använde begreppet emellanåt ursäktade sig över ordets något avhumaniserande klang. ”Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen”, för att citera den
schweiziske författaren och dramatikern Max Frisch. Jämför också Neergaard (2002), s. 119.
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näringslivs arbetskraftsbehov.4 Under efterkrigstidens första tio år liberaliserades därför svensk lagstiftning och invandringen blev allt mer omfattande
(antalet arbetsanmälda utländska medborgare ökade från ungefär 60 000 till
170 000 mellan 1947 och 1967). Denna utveckling mötte emellertid en del
motstånd. Kritiker av den tilltagande arbetskraftsinvandringen förordade
bland annat att arbetskraftsbristen bättre löstes genom att i större utsträckning
tillvarata landets inhemska arbetskraftsreserver – kvinnor, äldre och partiellt
arbetsföra.5 Under framförallt 1960-talet uppmärksammades också invandringens sociala och ekonomiska avigsidor.6 Det framfördes att invandrare i
första hand anställdes till lågproduktiva och lågavlönade näringar och yrken,
vilket medförde att strukturomvandlingen fördröjdes samtidigt som invandrarna exploaterades av arbetsgivarna.7 Under senare hälften av 1960-talets
ökade, som en följd av denna kritik, regleringen av arbetskraftsinvandringen.
I början av 1970-talet upphörde i stort sett arbetskraftsinvandringen, delvis på
grund av den ovan omnämnda återregleringen, men i första hand på grund av
en minskad efterfrågan.8 Under tjugohundratalet har emellertid arbetskraftsinvandring åter börjat betraktas som både nödvändigt och eftersträvansvärt. För
ekonomisk utveckling såväl som för att tillgodose det framtida arbetskraftsbehovet inom privat och offentlig sektor.9 Liksom under efterkrigstiden påpekar
samtidigt kritiker att det finns risk att arbetskraftsinvandrarna exploateras i
låglönebranscher och att det istället vore bättre med mer arbetsinsatser för att
få landets arbetskraftsreserver – idag unga och första och andra generationens
invandrare snarare än kvinnor, äldre och partiellt arbetsföra – i arbete.10
Oavsett om man blickar mot en framtida arbetskraftsinvandring med förhoppning eller oro, som en möjlighet eller ett problem, finns det anledning
att titta bakåt och studera utfallet av efterkrigstidens arbetskraftsinvandring:
Hur kom det sig att en del branscher och företag i hög grad kom att förlita sig
på invandrare för sina arbetskraftsbehov under denna tidsperiod? Vad denna
ojämna fördelning berodde på har fått ett antal olika förklaringar i tidigare
forskning och det är gentemot dessa svar som denna avhandling förhåller sig.
Genom att undersöka och förklara varför det kom sig att invandrare under
efterkrigstiden koncentrerades till metall- och verkstadsindustrin (vilket var
landets kanske viktigaste och mest dynamiska industribransch under det så
4

Ahlberg och Svennilson (1946), s. 20f.; SOU 1951:30, s. 26f.; SOU 1956:53, s. 28f.
SOU 1967:18, s. 142ff.; Kyle (1979), s. 199f.; Knocke (1981), s. 5; Waara (2012), s. 92ff.
Med begreppet partiellt arbetsföra avses personer med fysiska eller psykiska arbetshinder eller
social belastning.
6
Schwarz (1966).
7
Lundh (1994), s. 28; Waara (2012), s. 126f.
8
SOU 1982:49, s. 61–68; Nelhans (1973), s. 112–114; Lundh och Ohlsson (1994), s. 83–86;
Johansson (2008), s. 229–235.
9
Rauhut (2002); SOU 2006:87; Murhem och Dahlkvist (2011).
10
LO (2013). De ökade möjligheterna till arbetskraftsinvandring hängde också samman med
EU-medlemskapet och unionens utvidgning, Gerders och Wadensjö (2014).
5
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Figur 1.1
Figur
1.1 Andel utlandsfödda i sektorer och branscher år 1960
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Källa: SOS Folkräkningen 1960:IX, tab. 7; 1960:X, tab.28.

kallade gyllene kvartsseklet) klarläggs arbetsmarknadens funktionssätt och
hur olika parter och aktörers agerande påverkade fördelningen på densamma.
Den ojämna fördelningen av utländsk arbetskraft i Sverige under efterkrigstiden illustreras i figur 1.1 med uppgifter över andelen utlandsfödda
inom olika sektorer och branscher år 1960.11 Det var detta år nästan femtio
procent mer sannolikt att en utlandsfödd var anställd i tillverkningsindustrin
än om fördelningen av utlandsfödda mellan olika branscher och sektorer helt
avspeglat arbetskraftens totala sammansättning. Samtidigt var invandrare underrepresenterade i jord- och skogsbruk, inom handel, samfärdsel samt inom
bygg- och anläggningsverksamhet. Inom tillverkningsindustrin i sin tur var
utlandsfödda framförallt koncentrerade till tekoindustrin samt metall- och
verkstadsindustrin. Medan utlandsfödda invandrare utgjorde sju och en halv
procent av de sysselsatta inom tillverkningsindustrin var andelen bland anställda i tekoindustrin respektive metall-, maskin- och elektroindustrin över
11

Ett år för vilket vi har något sådär tillförlitliga uppgifter tack vare SOS Folkräkningen 1960;
se även avsnitt 1.3.3.1.
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tio procent. För transportmedelsindustrin (som framledes kommer att inkluderas i metall- och verkstadsindustrin) var däremot andelen sex procent och
således något under industrisnittet.12 Utlandsfödda var vidare förhållandevis
få i flera andra stora industribranscher, såsom livsmedels-, trä- och möbelsamt pappersindustrin.
Arbetskraftsinvandringen till Sverige var del av en större migrationsström
mot industriländerna i norra och västra Europa under decennierna efter andra världskriget. En uppfattning är att invandrare inom (och i viss mån till)
Europa under efterkrigstiden i hög ursträckning fick finna sin försörjning på
värdlandets villkor och utifrån dess önskemål.13 Arbetskraftsinvandringen
under denna period i Västeuropas historia har därför jämförts med en vattenkran: Det fanns alltid tryck i röret (det vill säga potentiella immigranter),
invandringens omfattning bestämdes istället av den som vred på kranen (vilket behov som förelåg).14 Om det under efterkrigstiden behövdes okvalificerade15 tempo- och grovarbetare inom tillverkningsindustrin och i byggsektorn
var det denna funktion som invandrarna fick fylla. Att utfallen sedan kunde
skilja sig åt mellan olika länder hänger enligt en sådan förklaring samman
med specifika omständigheter – såsom näringslivets struktur och behov samt
arbetsmarknadens funktionssätt och institutioner (de aktörer som kontrollerar
kranen) – vilket påverkade i vilka yrken och under vilka förhållanden som
utländska medborgare arbetade.16 Detta var särskilt fallet i länder med en så
kallad gästarbetarpolitik, såsom Västtyskland och Schweiz, där myndigheterna hade en aktiv roll och arbetstillstånd ofta begränsades till arbete hos en
specifik arbetsgivare.17
Även om invandringen till och arbetsfördelningen i Sverige inte var lika
styrd som i det västtyska gästarbetarsystemet är det vanligt att betrakta utfallet som en konsekvens av politiska och ekonomiska behov och prefenser;
12

Medan transportmedelsindustrin i första hand associeras med anläggningar som bil- och
flygplansfabriker samt skeppsvarv så var nästan hälften av branschens anställda på reperationsverkstäder, vars storlek, verksamhet och arbete påtagligt skiljde sig från den stora fabriken med
arbetsdelning och på löpande bland.
13
Kindleberger (1967); Castles och Kosack (1973); Castles och Miller (1998).
14
Straubhaar (1986), s. 844.
15
Det kan vara värt att för tydlighetens skull poängtera att med okvalificerad arbetare avses i
avhandlingen någon som anställs för ett okvalificerat arbete. Detta betyder inte att arbetstagaren
i fråga saknade färdigheter och kunskaper. Särskilt flyktingar, men även en del arbetskraftsinvandrare, kunde ha färdigheter som av olika skäl var svåra att sälja på den svenska arbetsmarknaden; se exempelvis Svanberg (2010), kap. 6
16
Exempelvis var utländska arbetare i många andra länder koncentrerade till bygg- och anläggningsarbeten, vilket inte alls var fallet i Sverige vid samma tid (se figur 1.1). Troligen hängde
detta samman med byggsektorns organisation, med lärlingar och arbetslag, vilket i praktiken
stängde ute invandrare; se Wadensjö (1981), s. 89.
17
Hammar (1985), pekar exempelvis på att det finns, eller fanns, länder med en invandringspolitik som syftade mot permanent invandring, såsom Storbritannien och Sverige, länder som hade
en gästarbetarepolitik, såsom Västtyskland och Schweiz samt länder med mer blandade system,
såsom Frankrike och Nederländerna. Jämför diskussion kring fritt och ofritt lönearbete, Frank
(2005), kap. 2. Se även Waara (2012), s. 42–45.
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näringslivet efterfrågar arbetskraft och invandringspolitiken anpassades efter
detta. Invandringens omfattning och inriktning skulle således vara utfallet av
att denna var ändamålsenligt och fyllde en funktion. Att arbetstagare anställdes
för att arbetsgivare behövde arbetskraft är emellertid något av en självklarhet. En funktionalistisk förklaring är inte i sig en tillräcklig orsaksförklaring;
”det är en stor skillnad att förklara ett elements funktion i ett system och att
förklara elementets uppkomst inom systemet”.18 För att förklaringen inte skall
utmynna i ett cirkelargument, där orsak likställs med utfall, måste vi fråga oss
hur olika övergripande omständigheter och orsaker påverkade olika aktörer
på arbetsmarknad och studera de processer som ledde till att invandrare kom
att koncentreras till metall- och verkstadsindustrin under efterkrigstiden. Det
råder oenighet i tidigare forskning om såväl vilken funktion det var som invandrare fyllde och (framförallt) vad detta berodde på, vilket motiverar vidare
forskning i ämnet.19
Det finns i stora drag tre olika perspektiv som de flesta förklaringar till
fördelningen av invandrare på svensk arbetsmarknad kan sorteras i: Marknadsperspektivet, där utfallet ses som en följd av utbud och efterfrågan på
arbetsmarknaden; det institutionella perspektivet, där utfallet ses som en följd
av regleringen av invandringen och arbetsmarknaden, vilken kan betraktas
som såväl en följd av statens försök att styra den i en önskad riktning som
en följd av maktkampen mellan organiserade intressen på arbetsmarknaden;
samt aktörsperspektivet, där utfallet relateras till aktörens val med avseende
på transaktionskostnader på arbetsmarknaden och/eller arbetsgivares uppfattningar och fördomar om olika nationaliteter.20 Dessa olika perspektiv är inte
ömsesidigt uteslutande, snarare tvärtom. Förklaringar från marknads- och
det institutionella perspektivet har också (om än emellanåt endast implicita)
uppfattningar om hur aktörer agerar på förändringar på marknaden eller av rådande institutioner. På snarlikt sätt går det knappast att förklara varför arbetsgivare inom vissa branscher är mycket mer benägna att anställda invandrare
än andra utan att beakta rådande förhållanden på arbetsmarknaden.
Det forskningsproblem som berättigar denna avhandling är att förhållandet
mellan bakomliggande orsaker och det observerade utfallet – invandrares koncentration till metall- och verkstadsindustrin – är oklara. Som nämnts ovan,
och kommer att framgå och diskuteras i avsnitt 1.2, finns det flera förklaringar
18

Dahlgren och Florén (1996), s. 270. Se också Elster (1988).
Se särskilt Lundh och Ohlsson (1994) kontra Olsson (2003) i avsnitt 1.2.1 men också exempelvis Persson (1972), s. 5f.; Schierup och Paulson (1994), s. 18, 56; Frank (2005), s. 22ff.;
Svanberg (2010), s. 266f.
20
Perspektivindelningen är min egen. Jämför dock exempelvis med Tilly (2000) som sammanfattar olika perspektiv och förklaringar på ojämlikhet som individ-, struktur- eller relationsbaserade. De är inte var för sig knutna till något särskilt teoretisk ansats eller någon akademisk
disciplin, även om det finns sådana tendenser. Ekonomer och ekonom-historiker har, i det
svenska fallet, i första hand undersökt förhållandena och konkurrensen på arbetsmarknaden, det
vill säga utbud och efterfrågan. Andra forskare, särskilt sociologer, har i högre grad undersökt
betydelsen av uppfattningen av olika gruppers lämplighet samt i vilken mån sociala nätverk och
kontakter har påverkat aktörernas val och möjligheter, Neergaard (2006), s. 226ff.
19
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kring arbetskraftsinvandringens omfattning och koncentration som – med
hjälp av olika bakomliggande orsaker och mekanismer – förklarar detta utfall.
Problemet bottnar i att kunskapsläget för 1950-talet, och i viss mån första
hälften av 1960-talet, vilar på ett begränsat empiriskt underlag. Detta innebär
att det är svårt att avgöra vilken eller vilka förklaringar som korresponderar
med aktörernas agerande och det faktiska orsaksförloppet. Aggregerade statistisk, och den generella diskussionen mellan dåtidens ekonomer, politiker,
byråkrater och företrädare för arbetsmarknadens organiserade intressen som
finns bevarad i protokoll och publikationer, är inte tillräckliga för avhandlingens syfte och frågeställningar (avsnitt 1.1 nedan). Då det med sådant material
endast indirekt går att observera processer och aktörers agerande är det svårt
att särskilja mellan olika förklaringar. För att fastställa dessa förklaringars
relevans i förhållande till det observerade utfallet är det istället nödvändigt
att studera de processer som leder till det observerade utfallet. Lösningen
som används i detta avhandling är fallstudier. Genom fallstudier kan aktörers
agerande studeras och det går därigenom att undersöka i vilken utsträckning
och på vilket sätt olika omständigheter, orsaker och processer ledde till den
ojämna fördelningen av invandrare på svensk arbetsmarknad under efterkrigstiden (se avsnitt 1.3).
Inom ramen för denna avhandling ses således koncentrationen av utländsk
arbetskraft till metall- och verkstadsindustrin som en följd av samspelet mellan olika förklaringar inom varje perspektiv. Inget av dem kan med grund i det
rådande kunskapsläget uteslutas på förhand. Vilka förklaringar som är mest
relevanta i det aktuella fallet, och hur dessa samspelade med varandra, är en
empirisk fråga.

1.1 Syfte och frågeställningar
Avhandlingen syftar till att förklara varför utländsk arbetskraft koncentrerades
till metall- och verkstadsindustrin och hur denna förändrades under perioden
från andra världskrigets slut fram till åter- och omregleringen av invandringspolitiken under senare delen av 1960-talet. En överblick av tidigare forskning (se avsnitt 1.2) pekar på att det finns flera olika förklaringar till varför
invandrare koncentrerades till en bransch (eller ett företag eller ett yrke).
Dessa förklaringar utgår från olika förhållanden, såsom de mellan behov och
utbud på arbetsmarknaden, den teknisk-organisatoriska utvecklingen, rådande
institutioner och maktförhållanden, samt arbetsgivarnas intresse, förmåga och
möjlighet att rekrytera arbetskraft i eller från utlandet.
Med flera förklaringar till samma utfall är det, enligt min utgångspunkt,
eftersträvansvärt att se hur dessa samspelar och vilka förklaringsvärden dessa,
var för sig eller i kombination, hade till koncentrationen av invandrare till
metall- och verkstadsindustrin. Denna bransch var landets största och under
efterkrigstiden både expansiv och allt mer exportinriktad. Branschen hade
16

också (vilket framgår av figur 1.1) en hög andel invandrare bland sina anställda. För att kunna avgöra vad denna koncentration berodde på krävs ett
tillvägagångsätt och ett material genom vilket det både går att undersöka flera
olika förklaringsperspektiv parallellt och om, och på vilket sätt, dessa bidrog
till utfallet på arbetsmarknaden. För detta syfte utförs två fallstudier med kvalitativ metod (se avsnitt 1.3). Den ena på länsnivå (Västmanlands län, kapitel
3) och den andra på företagsnivå (Bulten, kapitel 4).
För att uppnå avhandlingens syfte operationaliseras detta med fyra frågor
som besvaras med hjälp av fallstudierna:
•

Vilka behov och problem förelåg på arbetsmarknaden och vilken
funktion kom utländsk arbetskraft att fylla?

•

I vilken mån möjliggjorde, gynnade eller hindrade institutioner och
regleringar anställandet av utländsk arbetskraft?

•

Vilka preferenser för (eller mot) utländsk arbetskraft fanns och
vilka följder fick detta för invandringens omfattning och roll?

•

Vilken kapacitet för, och vilka möjligheter fanns, att rekrytera utländsk arbetskraft för att tillgodose de behov som förelåg?

Frågeställningarna är relaterade till förklaringar som förekommit i tidigare
forskning. Hur frågorna förhåller sig till förklaringarna redogörs för i avsnitt
1.2.4. Tillvägagångssättet (metod och material) för att besvara frågeställningarna och relatera dem till möjliga förklaringar framkommer i avsnitt 1.3.

1.2 Perspektiv och förklaringar
Varför arbetade en så pass hög andel av invandrarna inom tillverkningsindustrin under efterkrigstiden? Vilken roll arbetskraftsinvandringen spelade för
industrin under efterkrigstiden är ett ämne som i tidigare forskning relaterats
till ett antal olika infallsvinklar och förklaringsmodeller. I följande tre avsnitt
ges en kort sammanfattning av, inom forskningsområdet förekommande, förklaringar och teoriansatser som är relevanta i förhållande till avhandlingens
syfte. I denna genomgång kommer jag även peka på några brister och kunskapsluckor som utifrån syftet och frågeställningarna (avsnitt 1.1) är relevant
att förhållas sig till (det skall påpekas att det inte är frågan om en utförlig
genomgång av resultat i tidigare forskning, även om några exempel tas upp).
Genomgången utgör grunden för avhandlingens frågeställningar som kommer
diskuteras i förhållande till förklaringar och perspektiv i avsnitt 1.2.4.
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1.2.1 Marknadsperspektiv
Ur ett ekonomiskt perspektiv ses såväl migration som omflyttningar på arbetsmarknaden som ett uttryck för omallokering av resurser. Med hjälp av
prismekanismen, i detta fall lönen, fås arbetskraft att flytta från områden med
överskott på arbetskraft till områden med brist på densamma. Individen förväntas fatta beslut utifrån en avvägning av ekonomiska för- och nackdelar.
Flera individers beslut som leder i samma riktning orsakar migrationsströmmar och omflyttningar på arbetsmarknaden.21 I stora drag stämmer också
denna bild på efterkrigstidens Sverige. Arbetslösheten var låg och reallönerna
höga och följdriktigt var de fler som migrerade till Sverige än vice versa.22
Problemet uppstår istället när det skall förklaras varför invandrare koncentrerades till vissa sektorer, branscher och företag.23
Ett försök att förklara den ojämna fördelningen av arbetskraftsinvandrare
är att till den enkla marknadsmodellen addera en viss trögrörlighet; att vare sig
arbetskraft eller löner direkt anpassar sig till förändringar i utbud och efterfrågan. I det svenska fallet har fördelningen av utländsk arbetskraft ofta relaterats
till det rådande strukturella efterfrågeöverskottet, eller arbetskraftsbristen,24
vilket varit ett återkommande tema för studier av svensk arbetsmarknad under efterkrigstiden.25 En teori som använts för att förklara den ojämna fördelningen av invandrare på svensk arbetsmarknad är att detta är följden av
ett dynamiskt efterfrågeöverskott.26 Enligt denna förklaringsmodell finns det
två omständigheter då efterfrågan kan vara större än utbudet. För det första
21

Borjas (1989); Massey m.fl. (1993), s. 433f.; Lundh och Ohlsson (1994), s. 15.
Ohlsson (1970), (1975); Persson (1972), (1973); Wadensjö (1973), (1999); Ekberg (1975),
(1976); Lundh och Ohlsson (1994), s. 17–19. I många fall har emellertid arbetslöshet och otillsatta vakanser varit en något bättre predikator än löner för att förklara migrationsmönster, i alla
fall på årsbasis. Rolf Ohlsson menade exempelvis att relativa löneskillnader avspeglade pushoch pullförhållanden på längre sikt men på kort sikt är arbetslöshet och vakanser en bättre predikator, Ohlsson (1975). För internationell forskning om löner kontra vakanser, se Straubhaar
(1986), s. 843f. Det skall också påpekas att det för svensk del under denna period föreligger en
del metodologiska problem att överhuvudtaget använda sig av analytiska statistiska metoder för
att testa för sådana samband vilket hänger samman med datakvaliténs begränsningar, Ekberg
(1975), s. 6–9; Jansson (2003), s. 35f. Se även avsnitt 1.3.3.1.
23
Ekonomen Jan Ekberg fann till och med tecken på att invandringen till Småland i mitten av
1970-talet snarare var negativt korrelerad med timlönerna för industriarbete i respektive kommun, Ekberg (1976).
24
Arbetskraftsbrist är det oftast använda ordet men detta är emellertid ett något komplicerat
begrepp med varierande innebörd. En strikt och absolut definition av arbetskraftsbrist är när
antalet lediga platser är fler än det absoluta antalet personer som skulle kunna utföra arbetet.
En mer vid betydelse är när det presumtiva utbudet är mindre än efterfrågan vid en given lön,
eller att efterfrågan, i alla fall för en tid, stiger snabbare än utbudet. Blank och Stigler (1957);
Arrow och Capron (1959); Veneri (1999); Ruhs och Anderson (2010), s. 3–5. I praktiken är
det ofta svårt att säga om det verkligen föreligger arbetskraftsbrist och hur stor den i så fall är,
Waara (2012), kap. 3.
25
Lundh och Ohlsson (1999), s. 55; Olofsson (2000), s. 45–47; Rauhut (2002), s. 16–18; Lundh
(2010), s. 152; Johansson (2008), s. 122f.; Svanberg (2010), s. 102–106; Waara (2012), kap. 3.
26
Wadensjö (1973); Ohlsson (1978). Teorin om dynamiskt efterfrågeöverskott är hämtar från
Arrow och Capron (1959).
22
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för vissa typer av yrkesarbetare inom expanderande delar av industrin, där
efterfrågan stiger snabbare än utbudet. Bristen på arbetare leder då till ökade
lönekostnader under den tid det tar att locka till sig och utbilda nya arbetare
till yrket. Omallokeringen sker inte snabbt nog och invandrare, som är mer
mobila och/eller har de efterfrågade yrkeskunskaperna, koncentreras till arbetsmarknadssegment med stor efterfrågan och stigande löner. På så sätt blir
invandringen ett komplement på en arbetsmarknad stadd i förändring, och
utgör en lösning på dess friktioner. Det andra fallet handlar om branscher
som upplever ett kontinuerligt sjunkande utbud av arbetskraft, i första hand
för okvalificerade arbeten med lägre löner. Enligt konventionell ekonomisk
teori måste företagen i sådana branscher vid ökad konkurrens om arbetskraften höja sina löner för att nå balans mellan utbud och efterfrågan. Men för
lågproduktiva branscher och företag är detta problematiskt om efterfrågan på
branschens varor och tjänster är priskänslig och högre kostnader därigenom
inte går att lämpa över på kunderna. Om utbudet av arbetskraft dessutom hela
tiden sjunker i relation till efterfrågan (på grund av efterfrågekonkurrens)
innebär det att lönerna aldrig når upp till ett jämviktsläge. Följden blir ett
kroniskt efterfrågeöverskott som framförallt manifesterar sig i branscher och
yrken med låga löner. Luckorna på arbetsplatserna fylls enligt denna förklaring
i stor utsträckning med invandrare, vilka därigenom blir ersättningsarbetskraft
för den inhemska arbetskraften.27
Huruvida den höga andelen utländska arbetare inom svensk tillverkningsindustri utgjorde ett komplement eller fungerade som ett substitut är en
omtvistad fråga i tidigare forskning.28 En jämförelse av lönenivån och andel
invandrare i olika branscher ger inte ett entydigt svar på en sådan fråga.29 År
1960 var tekoindustrin en stagnerande bransch med låga löner, med en hög
andel utländska arbetare. Det samma skulle dock kunna sägas om livmedelsindustrin, där andelen invandrare var förhållandevis låg. Livsmedelsindustrin
är samtidigt exempel på en bransch där förhållandena förändrades. Under
1960-talet började andelen utländska arbetare inom livsmedelsindustrin att
öka medan det totala antalet anställda minskade. Således tycks det som att livsmedelsindustrin anställde invandare som ersättningsarbetskraft på 1960-talet
men inte alls i samma utsträckning gjort så på 1950-talet, trots relativt låga
löner. Den bransch som denna avhandling behandlar, den expansiva höglönebranschen metall- och verkstadsindustrin, stämmer vid första anblicken bättre
in på det förväntade mönster för komplementär invandring.
1.2.1.1 Teknisk-organisatoriska förklaringar (efterfrågan)
Ekonom-historikerna Christer Lundh och Rolf Ohlsson har försökt förklara
utvecklingen över tid med den teknisk-organisatoriska utvecklingen under
27

Persson (1973); Wadensjö (1973), s. 164f.; Lundqvist (2000), s. 32.
Lundh och Ohlsson (1994) kontra Olsson (2003).
29
Ekberg (1976).
28
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efterkrigstiden. De menar att som en följd av strukturrationaliseringar skedde
en kvalitativ förändring i industrins efterfrågan, från kvalificerad arbetskraft
till okvalificerad dito. Under den första delen av perioden behövdes kvalificerade yrkesarbetare som kunde hjälpa till med att lösa upp flaskhalsar i
produktionen. Senare var dessa omvandlingsproblem i stor utsträckning lösta
och industrin gick in i en rationaliseringsfas. Med en tayloristisk arbetsdelning
och med fordistiska produktionsprinciper efterfrågades i denna fas i högre
utsträckning mindre kvalificerade tempoarbetare.30 Som en följd av denna
förskjutning ändrades också invandringens roll för svensk industri, från komplementär under 1950-talet till ersättande i början av 1960-talet.31 Lundh och
Ohlsson uttrycker det som att ”variationer i utbildnings- och rekryteringspolitiken hängde intimt samman med de tekniska och organisatoriska förändringar
som verkstadsindustrin genomgått”.32 Således postulerar denna förklaring att
behovet inom en bransch eller industrin i sin helhet kunde genomgå skiften
som medförde förändringar i vilken funktion invandringen spelade vid olika
tidpunkter: Först behövdes yrkesarbetare, sedan sådana som var villiga att acceptera ett slitsamt arbete i högt tempo, men där det inte ställdes några större
krav på förkunskaper och färdigheter. Andra forskare har dragit delvis andra
slutsatser. Historikern Lars Olsson menar exempelvis att invandrare redan från
första början utgjorde ersättningsarbetskraft för monotona tempoarbeten vid
löpande band som den inhemska arbetskraften inte ville ha.33 Denna ordning
skulle ha etablerats redan under kriget, när flyktingar användes för sådana
syften, och fortsatt därefter. Det vill säga att en hög koncentration av utländsk
arbetskraft var ett uttryck för problem att tillsätta oattraktiva, dåligt betalda
tempo- och grovarbeten under hela efterkrigstiden, inte bara på 1960-talet.
30

Björkman och Lundqvist (1981), kap. 6; Svensson (2004). Det skall vidare påpekas att det
internationellt inte råder någon konsensus bland forskare om denna pendling mellan kvalificerad och okvalificerad person i produktionen. Exempelvis Goldin och Katz (1998) menar
att teknologi och yrkesskicklighet varit komplement sedan 1920-talet. Se även Lundh Nilsson
(2007), s. 30–47, samt Björklund m.fl.(1996), s. 94f., som menar att tjänstemän och kapital är
att betrakta som varandras komplement medan arbetare och kapital är varandras supplement.
31
Lundh och Ohlsson (1994), s. 145f. Deras slutsatser är i mångt och mycket en avspegling av
den strukturanalytiska ansatsen som menar att ekonomin går igenom cykler enligt mönstret
kris-omvandling-rationalisering-kris kopplade till olika utvecklingsblock, Schön (2007). Ohlsson (1978) talar om ett skifte för utomnordiska arbetare i Malmös industri efter 1962, i Lundh
och Ohlsson (1994) nämns emellertid endast en kontrast mellan 1950-tal och 1960-tal. Det
föreligger inte som jag ser det någon anledning att förvänta sig ett skifte vid ett specifikt år då
den bakomliggande orsaken förändrades gradvis och kan därför inte förväntas ge ett påtagligt
utslag på ett enda år.
32
Lundh och Ohlsson (1994), s. 146.
33
Olsson (2003), s. 19–21. Se även Olsson (1995); Svanberg (2010), s. 98. Olsson poängterar även han kopplingen med den tekniska utvecklingen och arbetets organisation genom nya
mätnings- och rationaliseringsmetoder under efterkrigstiden, men är lite mer vag kring denna
omvandlings omfattning. Jag tolkar det som att han ser det som en kontinuerlig process av
dekvalificering av allt fler arbetsuppgifter över tid. Han tar i högre utsträckning sin ansats från
Braverman (1985). Trots Ohlsson och Lundh (1994), eller i en implicit kritik mot dessa, påstår
han att ”dessa förändringar har egentligen inte analyserats”, Olsson (2003), s. 21.
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Det går att finna anekdotiska bevis för båda uppfattningarna.34 Att avgöra vem
som har rätt i denna fråga kompliceras av att varje bransch och företag innehåller flera skikt, eller segment, av arbeten och avdelningar som är mer eller
mindre attraktiva, medför högre eller lägre lön och stället större eller mindre
kunskaps- och färdighetskrav på arbetarna. Sådana nyanser framträder sällan
i undersökningar över antalet anställda och generella lönenivåer inom en hel
bransch.
1.2.1.2 Humankapital (utbud)
Den främsta följdfrågan på föregående avsnitts resonemang, särskilt om invandrare fungerade som ersättningsarbetskraft, är varför invandrare valde
(eller ficks att välja) arbete inom de branscher, företag eller avdelningar och
yrken som den inhemska befolkningen valde bort.35 Detta är något för vilket
det finns förklaringar inom alla perspektiv och kommer därför att återkommas
till. Här fokuserar vi på förklaringar som hänger samman med egenskaper hos
utbudet – invandrarnas humankapital i form av kunskaper, erfarenheter och
talanger. En sådan är att detta beror på skillnader som innebär att infödda och
invandrare inte är perfekta substitut för varandra. Invandrare kan exempelvis
ha begränsade kunskaper i det nya hemlandets språk, vilket medför att det för
dem är svårt att få ett arbete där det är viktigt att kunna ta till sig eller förmedla
information. Tillsammans med andra former av lokalkännedom uttrycks det
ofta som att den invandrade arbetskraften saknar kulturspecifikt humankapital.36 Till dess att invandraren integrerats, och förvärvat sig dessa kunskaper,
har denne därför svårt att konkurrera om många arbeten. På så sätt koncenteras
invandrare i branscher och yrken där kulturspecifikt humankapital är mindre
viktigt. I den mån mer eftertraktade arbeten kräver sådana kunskaper (vilket
ofta är fallet) kommer invandrare att få fylla funktionen som ersättningsarbetskraft. Tillverkningsarbete med en fordistisk produktionsmetod, som
dominerade under efterkrigstiden, ses samtidigt som förhållandevis förlåtande
mot arbetare som saknade kulturspecifikt humankapital. Med arbetsuppgifter
som var uppstyckade i enkla, repetitiva moment och där arbetsledning och
34

Exempelvis Järtelius (1987); Svanberg (2010).
Det finns en relativt stor variation av teorier som menar att arbetsmarknader är segmenterade
och dessa förenas främst i en kritik av en del antaganden inom konventionell, neoklassisk ekonomi. Förklaringar från segmenteringsteorier förekommer således inom alla tre perspektiven
i detta kapitel. Se Kerr (1977); Doeringer och Piore (1971); Edwards (1979); Gordon m.fl.
(1982). För en genomgång av denna kritik samt hur några av dessa problem har hanterats inom
neoklassisk teori, se Cain (1976) som delar in teorin i tre olika underkategorier. Jämför även
Ohlsson (1978), s. 21f.
36
Se kulturdistansteorin som menar att den försämrade situationen för invandrare på svensk
arbetsmarknad under senare årtionden hänger samman med att invandrare under 1980- och
1990-talet kommer från länder med ett längre kulturellt avstånd till Sverige än tidigare migranter, Broomé m.fl. (1996), Broomé och Bäcklund (1998). En dylik förklaring används även i en
viss mån för 1960-talets migranter i Lundh och Ohlsson (1994), s. 147f. För kritik mot detta
synsätt, se Mattsson (2001).
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planering inte skedde på arbetsgolvet utan av tjänstemän och ingenjörer på
kontoret var det inte ur ett produktionshänseende nödvändigt att arbetarna
kunde kommunicera och samarbeta med varandra.
Den teknisk-organisatoriska förklaringen har använts för att förklara det
minskande (relativa) inslaget av utländsk arbetskraft inom svensk industri
under 1980-talet och framåt. Införande av nya produktionsmetoder, så kallad
toyotaism under den tredje industriella revolutionen, medförde att lagarbete
och förmåga att ta till sig och förmedla information blev allt viktigare även
inom industrin. Detta minskade invandrarens konkurrenskraft även inom tillverkningsindustrin.37 En sådan förklaring innebär alltså att utländska arbetare
koncentrerades till de sektorer och branscher där deras bristande språk- och
kulturspecifika kunskaper var ett relativt sett mindre problem. På så sätt skall
det ha förelegat en koppling mellan att det fanns en brist på arbetskraft inom
industrin och att produktionsförhållandena var sådana att det var möjligt att
ersätta inhemsk arbetskraft med utländsk arbetskraft, utan att detta medförde
några större kostnader och produktionsproblem för arbetsgivaren. Detta förutsätter emellertid att arbetskraftens kunskaper i övrigt är av underordnat betydelse, eller att de är likvärdiga i de olika grupperna.
Hypoteserna om att koncentration av invandrare är att betrakta som ett
uttryck för att dessa utgör ett komplement alternativt fungerar som ersättningsarbetskraft säger egentligen inte nödvändigtvis något om invandrarnas
yrkeskunskaper. Den arbetskraft som en stagnerande bransch inte klarar av
att konkurrera om kan mycket väl vara kvalificerad, men har bättre betalda
alternativ på arbetsmarknaden att välja på. I tidigare forskning har emellertid
komplementär invandring i första hand associerats med kvalificerade yrkesarbetare och ersättningsarbetskraft med okvalificerade tempo- och grovarbetare. Ett exempel på ett sådant resonemang kan tas från en undersökning
som Ohlsson gjorde över utomnordiska invandrare i Malmö.38 Han menar att
under 1940- och 1950-talet rekryterade skeppsvarvet Kockums, en av Malmös största arbetsgivare, närmast enbart arbetare med yrkesutbildning, främst
från Västtyskland och Italien. När det blev svårare att rekrytera från dessa
länder vände sig Kockums under 1960-talet mot Jugoslavien och Portugal.
Till en början var även arbetarna från dessa länder färdigutbildade yrkesarbetare. Efter hand ändrades emellertid rekryteringspolitiken genom att allt
fler arbetare utan yrkesutbildning anställdes. Dessa sattes in i snabbkurser och
utbildades till exempelvis varvssvetsare på sex veckor. Ohlsson hävdade att
denna förändring hängde intimt samman med teknisk förändring som ökade
möjligheterna att ersätta yrkeskunnig personal med outbildad dito.39 Samtidigt
37

Exempelvis Bäcklund (2003).
Ohlsson (1978). Ohlssons undersökning är begränsad till utomnordiska, manliga invandrare,
vilket utesluter en stor andel av invandrarna. Denna kritik framfördes även i recensionerna av
boken, Wadensjö (1979); Nordlund (1980).
39
Ohlsson (1978), s. 197, 203–205. Då detta föregick den strukturanalytiska ansatsens genombrott lutar han sig mot exempelvis Rosenberg (1971) för att underbygga sitt resonemang
teoretiskt.
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vittnar skildringen om tilltagande problem för Kockums att rekrytera yrkeskunnig arbetskraft, först i Västtyskland och Italien, sedan i Jugoslavien och
Portugal. Om utländska arbetare i första hand koncentrerades till okvalificerade tempo-arbeten inom industrin behöver detta således inte enbart bero för
att detta var ändamålsenligt för arbetsgivarna. Utan det kan också ha varit
så att de inte fanns något alternativ på grund av att utbudet av kvalificerade
utländska arbetare blev allt mer begränsat.40

1.2.2 Institutionella perspektiv
Det andra perspektivet som används för att förklara utfallet på arbetsmarknaden är att peka på betydelsen av de regler och institutioner som sätter ramarna för vad som är möjligt. Hur omfattande invandringen är, och i vilken
utsträckning som invandrare kan söka arbete på lika villkor med den inhemska
arbetskraften, beror på invandringspolitik och hanteringen av arbetstillstånd.
Invandringspolitiken reglerar inte bara invandringens storlek i sin helhet. Institutioner och regleringar kan också försvåra möjligheterna för invandrare att
få arbete (eller arbetsgivare att anställa dem), eller i vissa fall helt stänga ute
invandrare från, vissa sektorer, branscher, företag eller yrken. De kan också
gynna och understödja arbetskraftsinvandring som ligger i den eller de dominerande aktörernas intressen. Internationell och komparativ forskning har
pekat på flera faktorer som påverkar invandringspolitiken. Såsom ideologier
och den allmänna opinionen, ekonomiska förhållanden och utveckling samt
statens egna, autonoma roll.41 För svenskt vidkommande har framförallt maktförhållandet mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer dominerat som
förklaring till invandringspolitikens utformning under efterkrigstiden.42
Frågor som berör arbetsmarknadens institutioner och hur dess påverkat,
eller påverkats av, arbetskraftsinvandringen har varit ett tämligen livligt forskningsområde, särskilt sedan efter millennieskiftet.43 Fokus har framförallt legat
på hur olika intressen försökte påverka invandringspolitiken för att gynna sina
egna intressen och preferenser.44 Arbetstagarorganisationer ställdes enligt detta perspektiv inför ett antal strategiska val i sin relation gentemot arbetskraftsinvandring och invandraren.45 Å ena sidan förväntas arbetstagarorganisationer
vilja stoppa eller minimera invandringen, då en sådan leder till en ökad kon40

Ohlsson poängterar också att dessa kurser gjorde arbetstagarna mer bundna till företaget.
Medan en yrkesarbetare kunde använda sina kunskaper inom en rad företag kunde de kunskaper som lärdes på Kockums kurser inte appliceras på andra företag, enligt Ohlsson. Inskolade
arbetare kunde därför inte få en högre lön genom att gå över till ett annat företag, Ohlsson
(1978), s. 204.
41
Hammar (1985); Straubhaar (1986); Hollifield (1992); Massey (1999); Zolberg (1999).
42
Korpi (1978); Waara (2012), s. 159f.; se även Murhem och Dahlkvist (2011).
43
Lundh (1994); Lundqvist (2000), kap. 3; Frank (2005); Johansson (2008); Yalcin (2010),
Svanberg (2010); Waara (2012).
44
Exempelvis Freeman (1995), (2002).
45
Johansson (2008), s. 17ff.
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kurrens arbetstagare emellan. En utveckling som i förlängningen kan leda till
ökad arbetslöshet och/eller en dämpad löneutveckling. En vanligt förekommande konkurrensbegränsande facklig strategi, som förekom i såväl Sverige
som i andra europeiska länder, var att kräva att den invandrade arbetskraften
(outsiders) fick samma löner och förmåner som den inhemska arbetskraften
(insiders) samt att dessa uppmanades gå med i facket. På så sätt motverkades
underbudskonkurrens från invandrarnas sida.46 Å andra sidan kunde svenska
fackförbund under efterkrigstiden se fördelar med arbetskraftsinvandring, då
invandrare kunde bidra till en ökad tillväxt och därigenom skapa utrymme
för ytterligare välfärdsreformer.47 Arbetsgivarparten torgförde å sin sida i de
flesta fall en mer liberal inställning i frågan. Ett ökat utbud av arbetskraft ger
arbetsgivarna en bättre förhandlingsposition vid löneförhandlingar och bättre
möjlighet att tillgodose sina behov genom ett större utbud på arbetsmarknaden.48
Samtidigt som arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer försöker öka eller minska utbudet av arbetskraft så kan även staten föra en linje som inte nödvändigtvis direkt avspeglar maktbalansen mellan arbete och kapital. Andra
intressegrupper och uppfattningar om vad som är en ändamålsenlig invandringspolitik kan spela in.49 Vidare behöver inte statens agerande och regelverk
enbart vara (mer eller mindre) negativt för arbetsgivaren, då en helt oreglerad
marknad inte nödvändigtvis alltid är i arbetsgivarens intresse.50 Regler och
institutioner, såsom Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), kan också hjälpa till
med marknadsmisslyckanden, sänka företagens kostnader och förbättra marknadens funktionssätt. Ekonom-historikern Torbjörn Lundqvist har, i samband
med en studie som berör Verkstadsföreningens (VF:s) syn på arbetskraftsinvandring under 1940- och 1950-talet, pekat på att myndigheternas inblandning i den kollektiva rekryteringen kring sagda decennieskifte var gynnsam
för arbetsgivarna. Detta genom att AMS verksamhet fördelade kostnaderna
för arbetskraftsimport över hela industrin. Om en sådan institution inte hade
funnits hade arbetskraftsimporten ”blivit marginell eller styrts mot arbetskraft
med låga rekryteringskostnader”, enligt Lundqvist.51
Regleringar och institutioner påverkar således kostnader och risker (se
avsnitt 1.2.3.1) och fördelar dem mellan arbetsgivare, arbetstagare och myndigheter. Ju större hinder för migration och rekrytering av utländsk arbetskraft
är, desto kostsammare (eller svårare) blir överflyttningen från ett land till ett
annat. Med höga kostnader (eller omfattande byråkrati) förväntas företag en46

Kindleberger (1967), s. 201; Knocke (1981); Hammar (1985), s. 266–268; Lundh (1994);
Fischer och Straubhaar (1996); Johansson (2008); Yalcin (2010).
47
Hammar (1988); Lundh (1994); Johansson (2008); Yalcin (2010); se även Neegard (2006),
s. 12f. och begreppet inkluderande underordning.
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Johansson (2008), s. 33; Waara (2012), kap. 6.
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Frank (2005), s. 209.
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Swenson (2002).
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Lundqvist (1998), s. 71.
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dast rekrytera i utlandet för att tillgodose behov av kvalificerad arbetskraft
för vilket det råder en påtaglig brist (givet att produktionsvinsterna överstiger
de extra kostnaderna). Med en mer liberal lagstiftning, särskilt sådana där
invandrarna själva kan resa in i landet och ta både risken och kostnaderna associerade med själva migrationen, blir det allt mer intressant för arbetsgivare
att även locka över och anställa utländsk arbetskraft för mindre kvalificerade
arbeten. Just ett sådant resonemang fördes fram som skäl till återreglering
av arbetskraftsinvandringen under senare delen av 1960-talet. Den så kal�lade turistinvandringen av (förmodat) okvalificerade arbetare, som dessutom
ökade i antal under denna tid, ansågs minska omvandlingstrycket och gynna
kapitalbreddning snarare en kapitalfördjupning vid investeringar.52 Genom att
höja kostnaderna (eller i alla fall den byråkratiska kontrollen) kring anställandet av utländsk arbetskraft, och genom att en större del av kostnaderna och
riskerna lades på arbetsgivarna, skulle rekryteringen styras mot mer kvalificerade arbetare.53 En mer negativ inställning från fackföreningsrörelsen, vars
förbund också hade remissyttranden i arbetstillståndsärenden, kan ha verkat i
samma riktning.54 Samtidigt utgjorde inte regleringar och myndigheter, som
påtalades ovan, nödvändigvis bara ett hinder. Ett aktivt agerande från myndigheternas sida kan både ha sänkt kostnaderna och riskerna associerade med
utlandsrekrytering och direkt eller indirekt påverkat fördelningen av utländsk
arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Invandringspolitiken och retoriken mellan arbetsmarknadens parter är som sagt ett relativt väl undersökt
område (se avsnitt 2.2). Hur, och på vilket sätt, institutioner och regler påverkade fördelningen av utländsk arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden är
i mindre utsträckning utforskat (se avsnitt 2.3).

1.2.3 Aktörsperspektiv
Medan marknadsperspektivet söker förklaringar till den ojämna fördelningen
på arbetsmarknaden i relationen mellan efterfrågan och utbud problematiserar
aktörsperspektivet matchningen dem emellan; hur aktörer hanterar kostnader
och risker. Detta perspektiv har blivit vanligare under senare år, särskilt i analysen av mer samtida problem kring invandrare på arbetsmarknaden.55 Perspektivet kan i sin tur delas in i två underperspektiv. Dels det som undersöker
52

Lundh (1994), s. 28; Waara (2012), s. 128f.
Ett något sentida, men konkret, exempel är den lag som instiftades 1973 som medförde att
arbetsgivare var skyldiga att ge anställda som inte kunde svenska 240 timmars betald ledighet
för språkutbildning. Johansson (2008), s. 229–235. Se även Knocke (1981), som menar att
denna lagstiftning med tiden blev ett ”tveeggat svärd” som försvårade för invandrare att finna
anställning. På så sätt måste det arbetskraftsinvandraren kan erbjuda företaget i form av kunskaper och färdigheter, och som inte kan fås av svensktalande arbetskraft utan höjda löner eller
inskolning med motsvarande kostnader, vara värt mer än lönekostnader för ungefär sex veckor.
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Waara (2012), s. 16f.
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Bland annat Broomé m fl. (1996); Bäcklund (2003); Knocke m.fl. (2003); Neergaard (2006);
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betydelsen av kostnader för att rekrytera och utbilda arbetskraft. Dels det som
undersöker hur, och på vilka grunder, arbetsgivarna fattar sina beslut.56
1.2.3.1 Kostnader och nätverk
En utgångspunkt inom tidigare forskning är att det relativt sett är dyrare att
anställa invandrare än inhemsk arbetskraft, särskilt om rekryteringen sker i
eller från utlandet. Dessa högre kostnader är associerade med själva rekryteringen i sig men också med andra extraordinära utgifter, exempelvis högre
kostnader för utbildning (såsom språkkurser) och inskolning samt högre bostadskostnader.57 Givet att den utländska arbetskraften får samma lön, och är
lika bra arbetare, som den inhemska arbetskraften förväntas arbetsgivare därför främst vara intresserade av rekrytering utomlands under högkonjunkturer.
Med ett minskat inhemskt utbud av arbetskraft stiger rekryteringskostnaderna
och företagen måste börja konkurrera med högre löner. Vid en sådan situation
minskar kostnadsskillnaden mellan rekrytering av inhemsk och utländsk arbetskraft, vilket innebär att det kan bli lönsamt att rekrytera utomlands trots de
extra kostnaderna.58 På så sätt skulle företags agerande, baserat på relativkostnader, förstärka konjunktursvängningarnas effekter på arbetskraftsinvandringens omfattning genom att företagen har incitament att aktivt stödja och betala
kostnader associerade med invandring (under förutsättning att det föreligger
hög efterfrågekonkurrens på arbetsmarknaden). När företagen agerar aktivt
och tar på sig en större del av kostnaden och risken associerad med en flytt
blir också arbetskraftsmigration mer attraktivt för den presumtive migranten.59
På ett snarlikt sätt antas arbetsgivare vara mer intresserade av att ta ökade
rekryteringskostnader för arbetare som fyller en viktig funktion för företaget.
Är de extra kostnaderna som är associerade med rekrytering av utländska
arbetare förhållandevis höga förväntas arbetsgivare begränsa sin utlandsrekrytering till i första hand nyckelarbetare som inte går att ersätta med okvalificerade arbetare och där en otillsatt position är kostsamt för företaget. Det
är särskilt intressant för arbetsgivaren om alternativet står mellan att utbilda
yrkesarbetare själv, med därtill hörande direkt och indirekta kostnader, eller
rekrytera yrkesarbetare direkt från utlandet.60 Följdriktigt innebär detta att
med höga kostnader för utlandsrekrytering är en hög andel utländska arbetare
i en bransch ett uttryck för ett stort behov av kvalificerade yrkesarbetare. Med
lägre kostnader kommer rekrytering även att ske för andra yrkeskategorier, i
alla fall så länge det föreligger efterfrågekonkurrens även för mindre kvali56

Med aktör avses i denna genomgång i första hand arbetsgivare men det bör påpekas att motsvarande eller liknande resonemang i de allra flera fall gäller migranter och övriga arbetstagares
agerande.
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ficerade arbetare. Detta resonemang bygger emellertid på att arbetsgivaren
tar på sig alla, eller i alla fall en del, av de extrakostnader som är associerade
med arbetskraftsimport och -migration. Bärs dessa istället av migranterna
själva eller andra institutioner på arbetsmarknaden kan det bli intressant för
arbetsgivaren att anställa utländska arbetare för fler arbetsuppgifter (se avsnitt
1.2.2).61 Presumtivt kan rekrytering av invandrare till och med bli billigare än
inhemsk arbetskraft, vilket gör det fördelaktigt att anställa invandrare för alla
positioner på företaget, inte minst som ersättningsarbetskraft på arbetskraftsintensiva och lågproduktiva avdelningar.62 Ytterligare en omständighet som
anses vara relevant i sammanhanget är företagens storlek. Ett större företag
har ofta lättare att bära kostnader för aktiv rekrytering utomlands, genom stordriftsfördelar och fasta kostnader för utlandsrekrytering, som är svåra att bära
och upprätthålla för småföretag.63
Sociologen Denis Frank, som i sin avhandling undersökte resonemang hos
företag som ansökte om att få rekrytera jugoslaviska arbetare under senare
delen av 1960-talet och början av 1970-talet, pekar på de praktisk-integrativa
skäl som förelåg för företagen att fortsätta rekrytera från samma etniska
grupp. Genom etablerade rutiner och tillgång till resurser som tolkar, och den
hjälp som redan etablerade arbetare kunde ge till de nyanlända, sjönk kostnaderna och det blev enklare och billigare att fortsätta rekrytera invandrare från
samma land som tidigare.64 Frank pekar även på betydelsen av nätverk för att
rekrytera från Jugoslavien. Användandet av nätverk för att finna arbete eller
arbetare är ofta den dominerande (informella) rekryteringskanalen på arbetsmarknaden.65 Forskning kring rekryteringsprocessen menar att genom denna
form av rekrytering minskas företagets (och i många fall även den arbetssökandes) osäkerhet och kostnader påtagligt. Även inom migrationsforskning
har betydelsen av nätverk ofta framhävts. Migrationsrörelser blir genom nätverkens inflytande på ekonomiskt handlande en självförstärkande process, där
tidigare migranter kan erbjuda vänner eller släktingar i sin hembygd information, pengar, kontakter, bostad och så vidare.66 Utan dessa nätverk föreligger
många transaktionskostnader och risker som innebär att rörligheten är mycket
mindre än vad som oftast förväntas i marknadsperspektivet.67 Det finns alltså
här påtagliga likheter mellan migration och arbetsmarknad – i samband med
arbetskraftsinvandring är det i stor sett samma sak.
61

Gordon (1995).
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Under senare tid har olika former av nätverksanalys blivit vanligare inom
historisk, sociologisk och även i viss mån ekonomisk forskning för att förklara
såväl mobilitet på arbetsmarknaden som migrationsmönster.68 Fokus ligger i
allmänhet på migrationsbeslut men kan, återigen, i lika hög grad appliceras på
arbetsgivare.69 Denna rekryteringsform har också varit känd sedan tidigare,
om än då under namn som kamratrekrytering och kedjemigration. Kedjemigration blir med detta perspektiv efterfrågestyrt genom att barriärer för företagen att rekrytera utomlands minskar tack vare ökad kunskap och sjunkande
direkta och/eller indirekta kostnader.70 Sammantaget kan dessa sänkta transaktionskostnader leda till en ökad invandring över tid. Detta genom att en allt
större grupp individer utanför landets gränser i praktiken har de kontakter och
den information som de behöver för att migration skall bli ett reellt alternativ.
Medan invandrarnas sociala nätverk ökar invandringen generellt, och därmed
utbudet av arbetskraft, är det de företag som har etablerade rutiner, kontakter
och kapacitet för aktiv rekrytering av utländska medborgare som har bäst förutsättningar för att ta del av detta ökade utbud.
1.2.3.2 Föreställningar, preferenser och diskriminering
För en arbetsgivare är det relevant att veta både vilka kunskaper och färdigheter en arbetssökande har och – i den mån en anställd arbetare behöver inskolning och ökar sin produktivet med tiden – hur länge denna kan förväntas
stanna kvar på företaget. En anledning som framhävts till varför invandrare är
underrepresenterade i en del branschen och yrken, eller befinner sig i botten
av arbetshierarkin, är att detta är en följd av statistisk diskriminering. Måhända förväntas en arbetssökande invandrare snart återvända till sitt hemland
(gästarbetare) på samma sätt som en kvinnlig arbetssökande förväntas återvänta till hemmet (gästarbeterskor). Det vill säga, de ses endast som tillfälliga
besökare på den arbetsmarknad på vilken arbetsgivaren verkar.71 Med sådana
förväntningar blir det rationellt för arbetsgivaren att välja bort invandrare och
kvinnor. Alternativt ge dem arbetsuppgifter som kräver ringa inskolning och
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Granovetter (1995) [1974] är inte den första att uppmärksamma denna rekryteringskanal men
troligen den som gjort mest för att sätta in den i ett teoretiskt sammanhang.
69
Waldinger och Lichter (2003); jämför Montgomery (1991).
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Sociologerna Mark Granovetter och Charles Tilly sammanfattar: ”Matching almost never
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Såsom signaleras i titlarna på två böcker från 1979: Birds of Passage/Flyttfåglar, Piore (1979),
samt Gästarbeterskor i manssamhället, Kyle (1979).
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erbjuder få möjligheter till lärande och utveckling. Möjligheter som istället
reserveras för inhemska män.72
Snarlikt problemet med att förutspå hur länge en nyanställd stannar appliceras inom ekonomisk diskrimineringsteori även på frågor om i vilken
utsträckning som en arbetsgivare kan bedöma en arbetstagares egenskaper
direkt. Signaleringsteorin menar att detta inte är fallet, utan arbegivaren måste
gå på yttre tecken, signaler, såsom skolår men också indicier som kön eller
etnicitet. Om en etnisk grupp associeras med negativa egenskaper kommer
individer tillhörande denna grupp att diskrimineras. Modellen innehåller även
en dynamisk återkoppling, där arbetsgivaren lär sig av tidigare anställningar
och sedan applicerar denna information på nästa omgång av arbetssökande.73
Ekonomiska diskrimineringsteorier handlar i första hand om varför invandrare eller kvinnor (men inte infödda män) väljs bort. Däremot finns det
två omständigheter då arbetsgivare inte förväntas diskriminera. För det första
om de inte har råd. Vid ett efterfrågeöverskott är det i första hand företag som
erbjuder högre löner som har möjlighet att diskriminera, ett företag med behov av ersättningsarbetskraft har inte samma möjlighet. För det andra om det
inte är särskilt relevant för arbetsgivaren vilka förkunskaper och färdigheter
som den arbetssökande har eller hur länge denna kan förväntas stanna. Är inlärningskostnaderna och produktivitetsvinsterna med en längre anställningstid
försumbara finns det inget ekonomiskt rationellt skäl att diskriminera.
Istället för begreppet diskriminering använder forskare med ett sociologiskt perspektiv ofta det alternativa begreppet kategorisering. Kategorisering
innebär att individer tillskrivs egenskaper och färdigheter utifrån den grupp
individen tillhör eller yttre kännetecken, såsom kön och hudfärg.74 Likt i
ekonomiska teorier om diskriminering utgår kategorisering från par (såsom
man-kvinna och svart-vit) men menar också att grupper genom kategorisering tillskrivs specifika egenskaper (stark man-svag kvinna) som sedan tas
för givna och appliceras på individer tillhörande en grupp oberoende av personliga egenskaper.75 Skillnaden begreppen emellan ligger alltså i att det i de
ekonomiska förklaringarna utgås från att det finns viss skillnad mellan två
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Detta var också en vanlig uppfattning bland svenska arbetsgivare under efterkrigstiden att
kvinnor var ”sämre arbetskraft” på grund av benägenhet att sluta oftare eller vara sjuka; se
exempelvis Waldemarson (1998), s. 77–91; även Acker (1991); Svensson (2010); och Goldin
(1990).
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Piore (1979). För en mer allmän diskussion kring statistisk- och andra former av diskriminering, se Rosén (1997); Ahmed och Hammarstedt (2010). Kön eller etnicitet som en grund för
statistisk diskriminering grundläggs teoretiskt inom bland annat den så kallade signaleringsteorin, se Spence (1973) samt också Phelps (1972); Arrow (1973); Aigner och Cain (1977).
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En ej verifierad, muntligt traderad, anekdot är att Algot Johansson, grundaren av beklädnadsföretaget Algots i Borås (som för övrigt anställde många finländskor), motsatte sig anställandet
av ”tuggummituggerskor”.
75
En dylik indelning av människor i stereotypa typologier betraktas ofta som en grundläggande
metod för människan att försöka skapa ett visst mått av ordning och förutsägbarhet i en komplex,
osäker och föränderlig verklighet. Den norske socialantropologen Hylland Eriksen har beskrivit
kategorisering som ”en form av folklig teori med vars hjälp den oändliga komplexiteten hos
den upplevda världen reduceras till ett ändligt antal kategorier.”, Hylland Eriksen (1998), s. 80.
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grupper som sedan överdrivs och förstärks (i alla fall i vissa teorier) när den
enskilda arbetsgivaren försöker försäkra sig själv mot risken att välja fel. Med
begreppet kategorisering ställs inte något sådant krav utan det utgås snarare
från att det är kategoriseringarna i sig som i förlängningen skapar skillnaderna
snarare än tvärtom. Forskare som använder sig av denna förklaringsmodell
har alltså i stor uträckning intresserat sig för hur uppfattningar hos aktörer
bildar grunden till en struktur, vilket i förlängningen kan förklara systematiska
skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Den historiskt orienterade sociologen Charles Tilly menar att uppdelningar i kategorier kan uppstå i
olika sammanhang och vara av tämligen marginell betydelse. Det är först när
dessa börjar delas av flera aktörer som de får mer långtgående konsekvenser:
Så snart det finns en rad sammanhängande historier, relationer och praktiker
knutna till ett givet slags kategoriell ojämlikhet införlivar människor dem
tanklöst i sina dagliga rutiner och löser organisatoriska problem med hjälp
av dem… [A]tt företagsledningen till att börja med identifierar inre kategorier
med yttre genom att beteckna vissa jobb som mansarbete, kvinnoarbete, arbete
för mexikaner eller något sådant förstärker bara en process som utvecklas även
utan medveten stimulans från ledningens sida.76

I denna process blir vissa grupper underordnade, vilket underlättar exploatering av dessa grupper. En sådan inre kategoriell arbetsdelning, som alltså ofta
avspeglar kategoriseringar i samhället, och som etablerats inom ett företag
(till exempel att kvinnor skulle vara svaga men ha flinka fingrar, lämpliga för
vissa arbetsuppgifter) sprids genom att organisationer emulerar (efterliknar)
varandra.77 Om eller när en sådan kategorisering har blivit allmänt vedertagen
har den övergått till att bli en struktur, oberoende av aktörens ekonomiskrationella överväganden eller egna erfarenheter.78
Att skillnader mellan svenskar och olika nationaliteter på arbetsmarknaden
hänger samman med sådana förställningar är en förhållandevis vanlig förklaring i tidigare forskning kring arbetskraftsinvandringen. Hur erfarenheter hos
enskilda aktörer övergår i en systematiskt förekommande uppfattning har
emellertid varit svårt att belägga. Frank försökte undersöka detta i sin tidigare
omnämnda avhandling (avsnitt 1.2.3.1) om svenska företags rekrytering av
jugoslaviska arbetare. Han studerade dels om företagen rekryterade utifrån
redan etablerade kategoriseringar och dels i vilken mån de emulerar denna
kategorisering från andra företag. Han finner en stark tendens bland företagsledningar att fortsätta rekrytera jugoslaver när den väl börjat med detta:
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Historikern Ruth Milkman har framfört uppfattningen att arbetsdelningen mellan män och
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För dessa företagsledningar hade kategorin ”jugoslav” förbundits med egenskaper som ansågs önskvärda i tunga och underordnade industriarbeten: de
betraktades som en relativ stabil arbetsstyrka, framför allt i förhållande till
finländska arbetare.79

Således tycks det ha förelegat en kategorisering hos företagen där tidigare
erfarenheter medfört att jugoslaver tillskrivits vissa specifika egenskaper och
som också innebar att de ansågs bättre än en annan nationell kategori. Däremot
har Frank i sin undersökning svårt att finna några belägg för emulering, alltså
att företag faktiskt tagit över denna kategorisering från andra företag, eller
från samhället i övrigt. Kopplingen mellan yttre och inre kategorier och den
delvis omedvetna och oreflekterade emuleringsprocessen i Charles Tillys teori
medför att arbetsdelning efter exempelvis kön eller etniska mönster ofta sker
utan manifesta intentioner. Frank påpekar därför själv att en sådan process är
svår att faktiskt observera just på grund av dess omedvetenhet.80
Andra forskare har velat gå än längre och menat att dessa förställningar
även fyllt (och fyller) en funktion på arbetsmarknaden. Historiska processer
skapar rasifierade (till etniskt tillhörighet kopplade) förställningar om att vissa
grupper är svaga och underordnade. Kategoriella förställningar som sedan
används för att rättfärdiga sociala orättvisor, vilket sedan reproduceras i olika
institutionaliserade praktiker (vilket också antyds i citatet av Tilly ovan).81
Rekryteringen av invandrare till okvalificerade arbeten i lågproduktiva, arbetskraftsintensiva branscher ses med detta perspektiv som del i en medveten strategi för exploatering av arbetskraften och för att motverka fackliga
strävanden. Med tiden blir denna etniska arbetsdelning så etablerad att företagen som i huvudsak anställer invandrare och minoriteter till slut får svårt
att rekrytera inhemsk arbetskraft.82 En hög andel utländska arbetare skulle
således vara både ett medel för och en följd av arbetsgivares försök att vinna
kontroll över arbetstagarna. Exempelvis menar historikern Johan Svanberg
att företagsledningen för Svensk Stålpressnings AB, som rekryterade estniska
arbetare till i första hand enklare arbeten i karossproduktionen, använde dessa
som ett medel i den pågående maktkampen mellan de etablerade arbetarna,
verkstadsklubben och den lokala fackföreningen. Ledningen upprättade ett
patron-klientförhållande med de estniska arbetarna, vilket bidrog till att med
den estniska arbetsstyrkan skapa en skiljelinje inom arbetsstyrkan utifrån etnicitet, menar Svanberg.83 Tidigare forskning har också pekat på inställningen
för, och i vissa fall mot, olika nationaliteter under och strax efter kriget hos
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några myndigheter och arbetsmarknadsorganisationer.84 Fram till 1960-talet
är emellertid enskilda företags preferenser för eller mot utländsk arbetskraft,
och i vilken grad detta bidrog till arbetskraftsinvandringens omfattning och
koncentration, inte vidare känd.85

1.2.4 Förklaringar och frågeställningar
Det finns flera förklaringar till varför invandrare i stor utsträckning anställdes
i vissa sektorer, branscher och företag och inte i andra. Varje förklaring inbegriper delvis olika orsaker och mekanismer. I många fall är dessa förklaringar
emellertid inte ömsesidigt uteslutande, och flera bygger också, implicit eller
explicit, på andra förklaringar. Exempelvis avspeglar maktbalansen mellan arbetstagar- och arbetsgivarorgansationer balansen mellan utbud och efterfrågan
på arbetsmarknaden. Samtidigt påverkar institutioner och regelverk (som formas av denna maktbalans) det praktiska utbudet av arbetskraft. Detta genom
att förhindra eller underlätta aktörers agerande och fördelningen av kostnader
och risker mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten; behov, regleringar och
aktörers agerande är ofta sammantvinade med varandra.86
Sammantaget kan koncentrationen av utländska arbetstagare i en bransch
(eller motsvarande) preliminärt ses som en funktion av branschens behov i
förhållande till utbudet på arbetskraft inom och utom landet; institutioner och
regler som sätter ramarna för vilka val som är möjliga; samt arbetstagarnas
preferenser och förmåga att vid behov anställa utländsk arbetskraft. I och med
att tidigare forskning funnit stöd för flera av dessa aspekter föreligger inga
goda grunder att utesluta någon av dem på förhand. Variablerna är också i
flera fall att betrakta som ömsesidigt beroende av varandra. Förändringar i en
variabel kan genom en dynamisk process leda till förändringar i andra (förment oberoende) förklarande variabler. Avhandlingens utgångspunkt är därför
att alla perspektiv kan ha en roll att spela för att förklara koncentrationen av
utländska arbetare till metall- och verkstadsindustrin under efterkrigstiden.
Inom varje perspektiv ryms det samtidigt ett antal delvis motsägelsefulla
förklaringar. Några kan, vid en närmare undersökning, visa sig vara mindre
viktig eller till och med ovidkommande – åtminstone i det aktuella fallet.
Avhandlingens frågeställningar och dess metod avser att undersöka och
försöka differentiera mellan olika förklaringar inom respektive perspektiv för
att därigenom kunna förklara den höga relativa andelen invandrare i metalloch verkstadsindustrin. Hur dessa frågor skall kunna besvaras, och med hjälp
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av vilket material, redogörs för i avsnitt 1.3 nedan. Grundat på tidigare forskningsperspektiv och förklaringar operationaliseras avhandlingens syfte genom fyra frågeställningar för metall- och verkstadsindustrin som sedan skall
besvaras genom två fallstudier (kapitel 3 och 4) under en tidsperiod på ungefär
tjugo år. För att sätta fallstudierna i sitt sammanhang föregås dessa också av en
genomgång av svensk arbetsmarknad och invandringspolitik (kapitel 2), där
även metall- och verkstadsindustrin som bransch introduceras (avsnitt 2.4).
Vilka behov och problem förelåg på arbetsmarknaden och vilken funktion
kom utländsk arbetskraft att fylla? En vanlig utgångspunkt är att betrakta invandring som en lösning som frammanas av en brist (eller av ett problem) på
arbetsmarknaden. En uppfattning är att en hög koncentration av invandrare
är uttryck för begränsad geografisk och/eller yrkesmässig rörlighet hos den
inhemska arbetskraften – den komplementära förklaringen. En annan uppfattning är att problemet som arbetskraftsinvandring löser är att tillgodose behovet av arbetskraft för de företag som inte kan konkurrera om den inhemska
arbetskraften – ersättningsförklaringen. En kompletterande förklaring är att
dessa obalanser påverkades och förstärktes av den teknisk-organisatoriska
förändringen inom tillverkningsindustrin under efterkrigstiden. Initialt var
behovet störst på kvalificerade arbetare, och då var det yrkesarbetare som rekryteras från utlandet. Senare ökade behovet av okvalificerade arbetare, och
då var de främst sådana som efterfrågades. En del forskare vänder sig mot
denna förklaring och menar att invandrare fungerade som reserv- och ersättningsarbetskraft under hela efterkrigstiden.
I vilken mån möjliggjorde, gynnade eller hindrade institutioner och regleringar anställandet av utländsk arbetskraft? Tidigare forskning har pekat
på att såväl maktrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare – genom
sina respektive organisationer – kan påverka vilka branscher som anställer
utländska arbetare. I grunden förmodas fackföreningar vilja minska invandringen och arbetsgivare öka den genom att ett begränsat utbud av arbetskraft
gynnar arbetstagarnas förhandlingsposition och vice versa. För metall- och
verkstadsindustrins räkning har delvis olika uppfattningar om maktbalansen
mellan fack och arbetsgivare framkommit i tidigare forskning. En uppfattning
är att Metallindustriarbetareförbundet (Metall) fick ett större inflytande på arbetstillstånden under 1960-talet medan en annan är att fackets remissyttrande
redan tidigt vägde tungt. Vidare kan staten, och också i viss mån arbetstagarorganisationer, ha ett intresse av att tillåta invandring som bedöms vara viktig
och fördelaktig för den ekonomiska utvecklingen. Vissa branscher och företag
kan därigenom gynnas före andra: för att branschen har en stark ställning och
inflytande, eller för att deras verksamhet bedöms som samhällsekonomiskt
viktig av myndigheterna. Myndigheter kan dessutom, genom sin verksamhet,
understödja och gynna rekrytering av utländsk arbetskraft med aktiva insatser
om det finns ett behov som myndigheten anser bör tillgodoses. Skiftningar
i dessa begränsande och möjliggörande aspekter av institutioner och regler
förväntas påverka anställandet av utländsk arbetskraft i både kvantitativt (hur
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många som anställs, andelen) och kvalitativt (till vilka arbeten de anställs)
hänseende. Om exempelvis regleringar i första hand premierar eller endast
tillåter arbetskraftsinvandring av yrkesarbetare, och metall- och verkstadsindustrin i högre grad än andra industribranscher efterfrågar sådan arbetskraft
(och erbjuder en relativt hög lön), kan de som får inrese- och arbetstillstånd
också förväntas koncentreras dit.
Vilka preferenser för (eller mot) utländsk arbetskraft fanns och vilka följder fick detta för invandringens omfattning och roll? Det finns några olika
förklaringar till varför arbetsgivare skulle vara mer (eller mindre) benägna
att anställa invandrare än andra arbetstagare. Den första av dessa handlar om
statistisk diskriminering. Om invandrare är bättre (sämre) arbetare och/eller
kommer att stanna längre (kortare) tid än övriga arbetssökande, och arbetsgivaren har kunskap om detta, kan det påverka dennes beslut. På så sätt förstärks
faktisk existerande skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden. En
hög relativ andel invandrare i en bransch behöver emellertid inte innebära att
arbetsgivare där föredrar invandrare utan att de, till skillnad från arbetsgivare i
andra branscher, inte har råd att diskriminera. Det kan också vara så att det inte
finns någon större ekonomisk vinning med att diskriminera för arbetsgivare i
en bransch. Om arbetstagaren är en lätt utbytbar kugge i maskineriet är tidigare
kunskaper och färdighet eller förväntad rörlighet av förhållandevis marginell
betydelse. Den andra förklaringen är att det fanns föreställningar om utländsk
arbetskraft, ofta etablerade redan före efterkrigstiden eller i ett tidigt skede
av densamma, som formade arbetsgivarnas och andra aktörers agerande. Den
första förklaringen ser alltså en ojämn fördelning på arbetsmarknaden som resultatet av skillnader mellan grupperna som sedan i viss utsträckning förstärks
genom arbetsgivarnas riskaversiva beteende. Den andra förklaringen betraktar skillnaderna som en följd av föreställningar om utländsk arbetskraft som
sedan skapar skillnader mellan invandrare och svenskar, snarare än tvärtom.
En tredje förklaring (som många gånger förmodas samspela med den andra
förklaringen) är att denna skillnad är något som i någon mån aktivt och medvetet skapas av arbetsgivarna som ett sätt att öka sin kontroll genom att splittra
arbetstagarna enligt etniska linjer.
Vilken kapacitet för, och vilka möjligheter fanns, att rekrytera utländsk arbetskraft för att tillgodose de behov som förelåg? Att vilja är en sak, att kunna
en annan. Tidigare forskning har pekat på att behovet och vilja att att anställa
utländsk arbetskraft inte är nog för att detta skall komma till stånd. För det
första måste det finnas ett utbud av arbetskraft (med adekvata kvalifikationer)
som kan vara intresserade av att flytta till Sverige. För det andra behöver branschens arbetsgivare kapacitet att locka till sig utländsk arbetskraft, i den mån
inte arbetstagarna själva eller myndigheterna löser detta problem. Kapaciteten
att rekrytera utländska medborgare, inom och utom landet, kan samtidigt vara
en delförklaring till att en bransch eller ett företag har en hög andel utländska
arbetare. Företag som arbetar aktivt för att på olika sätt locka till sig utländska
arbetare skall, om de har förutsättningar för detta, ha en större andel. Sär34

skilt företagets storlek, vilket ger potentiella stordriftsfördelar och möjliggör
direktrekrytering i utlandet, samt rutiner och kontakter kan förväntas vara
av betydelse. Samtidigt pekar ökad invandring under efterkrigstiden på ett
ökat utbud som beror på invandrarnas egna sociala nätverk, vilket medför att
invandringen, utbudet, måhända ökar oberoende av efterfrågan och av arbetsgivarnas agerande. Utbudet av arbetskraft i utlandet och företagens kapacitet
och nätverk är sammanlänkade genom att en förändring i det senare påverkar
det faktiskt existerande utbudet som det är möjligt för arbetsgivaren att anställa och sänker arbetskraftsimportens kostnader.

1.3 Metod och material
Avhandlingen syftar till att undersöka och förklara vilka omständigheter och
orsaker som fick arbetsgivare inom metall- och verkstadsindustrin att anställa
utländska arbetare i högre utsträckning än i de flesta andra branscher och
näringar under efterkrigstiden. Nedan kommer jag att klargöra varför fallstudier är en passande metodansats i förhållande till syfte och frågeställningar i
jämförelse med andra alternativ och hur metodens svagheter skall hanteras i
undersökningen. Därefter diskuteras närmare det sätt genom vilket fallen har
valt ut (avsnitt 1.3.1); tillvägagångssättet som används i fallstudierna och hur
detta relateras till avhandlingens frågeställningar (avsnitt 1.3.2); samt vilket
material som används (avsnitt 1.3.3).
De vanligaste kombinationerna av metod och material i tidigare forskning
har varit kvantitativ analys av tillgängligt statistiskt material87 eller kvalitativ
analys av diskussioner inom eller mellan arbetsmarknadens parters institutioner.88 Båda dessa angreppssätt har sina styrkor men har också problem i
förhållande till denna avhandlings syfte och frågeställningar.89 Tillgänglig statistik om perioden före 1970-talet är vare sig detaljerat eller tillförlitligt (för
mer om detta, se avsnitt 1.3.3.1). Medan det med hjälp av detta material går att
finna korrelationer mellan en del presumtiva orsaker och antalet eller andelen utländsk arbetskraft är det problematiskt och svårt (för att inte säga omöjligt) att
på så sätt skilja mellan olika förklaringar och fastslå orsaksamband.90 Likaså
undersökningar av ståndpunkter och uppfattningar inom myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackförbund har sina brister för avhandlingens syfte.
Medan det går att analysera de ramar inom vilket arbetskraftsinvandringen
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Exempelvis Ohlsson (1970); Wadensjö (1973); Ekberg (1975), (1976). Det är troligen inte en
slump att den kvantitativa forskningen om invandraren på arbetsmarknaden under efterkrigstiden i första hand är från 1970-talet, då datormaskiner finns att tillgå men inte under senare år,
då det finns så mycket bättre datamaterial att arbeta med om man håller sig till tiden efter att
arbetskraftsinvandringen upphört.
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Exempelvis Lundh (1994); Lundqvist (1998), (2000); Johansson (2008); Yalcin (2010).
89
Därmed inte sagt att det inte passar för andra syften, såsom de som tidigare forskare har haft.
90
Ohlsson (1978), som undersöker utomnordiska invandrare i Malmö under åren 1945–1967,
torde vara det enda egentliga undantaget i tidigare forskning.
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ägde rum är det svårt att utifrån ett sådant material avgöra vilken tyngd och
betydelse olika uttalanden hade och i vilken mån de avspeglade agerande och
processer på arbetsmarknaden.
Problemet är således att det empiriska material som i första hand använts
för studier av efterkrigstidens arbetskraftsinvandring inte riktigt kan separera mellan olika förklaringsmodeller eller hantera flera av dem samtidigt.
Detta hänger samman med att ovanstående metoder endast indirekt studerar
de processer medelst vilket arbetstagare matchas med olika anställningar.
En hållbar generell förklaring för utfallen måste i princip också kunna förklara den enskilda aktörens agerande.91 Förklaringar finns i tidigare forskning,
svårigheten är att fastslå om de samstämmer med aktörers agerande och det
faktiska händelseförloppet. För att kunna undersöka hur olika omständigheter
(exempelvis regleringar) och orsaker (exempelvis efterfrågeöverskott) leder
till det observerade utfallet (en hög andel anställda invandrare i en bransch, en
region, eller ett företag) behöver man därför använda en metod genom vilket
det går att studera de processer (händelser, val och icke-val) som ligger mellan
orsak och verkan.92
För att studera de processer som förbinder förmodade omständigheter och
orsaker med det observerade utfallet är fallstudier ett alternativ. Fallstudie som
metodansats är fördelaktig när det kommer till att fastslå eller upptäcka orsaksamband, undersöka komplicerade processer med flera samverkande orsaker
och mekanismer samt under omständigheter med en ej oväsentlig kontext.93
Forskningsläget tyder på att orsakerna bakom koncentrationen, eller andelen,
invandrare i en bransch snarare passar in på en sådan beskrivning än med en
monokausal förklaringsmodell. Tillsammans med olika förklaringar i tidigare
forsknings ekvifinalitet, det vill säga att olika förklaringar kan användas för att
förklara samma övergripande utfall och förlopp, motiverar detta användandet
av fallstudier för att studera hur olika omständigheter och orsaker påverkade
utfallet. Genom fallstudier baserat på ett för ändamålet lämpligt material går
det dessutom att undersöka alla perspektiv och flera förklaringar som redogjordes för i avsnitt 1.2 parallellt. Därigenom kan både valen företagen gör
(förklaringar i avsnitt 1.2.3) och under vilka förutsättningar dessa val görs
(förklaringar i avsnitt 1.2.1 och 1.2.2) undersökas över tid.
Det finns en hel del tidigare forskning kring arbetskraftsinvandringen
som har enskilda företag eller lokalsamhällen som undersökningsobjekt och
som därmed kan sägas utgöra fallstudier.94 Det har bland annat undersökts
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Jämför med resonemanget om att makroförändringar måste förklaras med förändringar i
aktörernas agerande på mikronivå, inom framförallt sociologi känd som ”Coleman’s boat”,
Coleman (1994).
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Så kallad ”process-tracing”, George och Bennett (2002), ch. 10.
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George och Bennett (2002), s. 117–119; Flyvbjerg (2006).
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Exempelvis Thomas Thomells (2002) undersökning av grekisk migration till Lessebo och
Lessebos papperbruk under 1960-talet, samma ort och företag har också undersökts av Lars
Hansson (2008) för finländarnas räkning, Billy Ehns (1975) etnologiska skildring av jugoslaver
i det dalsländska Åsensbruk och arbetet vid pappersbruket Håfreströms bruk. Gunnel Holmérs
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hur invandrare har anpassat sig till sitt arbete och sin nya omgivning, den
betydelse som sociala nätverk haft för beslutet att emigrera samt hur arbetskraftsinvandringen påverkat, och påverkats av, relationen mellan arbetsgivare
och arbetstagare. I många fall har dessa fallstudier också främst fungerat för
att illustrera det stora skeendet i det lilla, utan att motivera på vilket sätt fallet
kan tänkas vara representativt för andra företag eller orter, eller förhåller sig
till en specifik aspekt eller perspektiv. Detta medför att det är problematiskt att
generalisera utifrån dessa tidigare resultat.
Just svårigheterna att generalisera utifrån enskilda fall är fallstudier som
metods svaghet. Medan fall kan användas för att illustrera ett större förlopp
eller som ett sätt att utveckla nya teorier och hypoteser, menar en del forskare
att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån dem.95 Även om jag
inte delar denna uppfattning, utan menar att det utifrån rådande kunskapsläge
och tillgängligt material inom det aktuella forskningsfältet är den bästa vägen
framåt, är detta ett problem som bör tas på allvar. Det finns en risk att en fallstudie blir föga mer än ett exempel som inte adderar till vår kunskap och förmåga att förklara förhållanden och utvecklingsmönster generellt. Dilemmat
är alltså att vi behöver undersöka processerna som skapar det utfall som skall
förklaras. Men i och med att det inte är praktiskt genomförbart, utan vi får nöja
oss med att studera en delmängd, kan vi inte vara säkra på i vilken utsträckning som resultaten är representativa för det utfall som skall förklaras. För att
en fallstudie skall säga något om helheten är det därför viktigt att undersöka
och klargöra på vilket sätt och i vilken utsträckning fallstudierna och dess
resultat kan sägas vara representativa för den helhet de avser att avspegla.96
Det sätt på vilket detta problem hanteras är dels att jag använder mig av ett
urvalskriterium som gör det möjligt att generalisera och dels genom att jag gör
två fallstudier, en på företags- och en på länsnivå. Länsstudien fungerar som
en mellannivå mellan företagsstudien och metall- och verkstadsindustrins i sin
helhet; en kompromiss mellan generaliserbarhet och möjligheten att studera
aktörers agerande och processer i detalj. Både länet och företaget inom länet
är valda som studieobjekt för att de hade en stor andel utländska arbetare,
vilket är just det som avhandlingen syftar till att förklara (se avsnitt 1.3.1).
Därefter studeras omständigheter och presumtiva orsaker i båda fallen och de
processer som leder till det observerade utfallet (se avsnitt 1.3.2). Slutligen
relateras resultaten med varandra (avsnitten 2.4, 3.6 och 4.5), både avseende
(2009) licentiatavhandling om arbetskraftinvandringen till Kosta glasbruk, Arne Järtelius
(1987) lokalhistoria om den tidiga italienska invandringen till Asea och Västerås, sociologerna Meurles och Andric (1971) undersökning av jugoslaviska arbetare till SKF i Göteborg,
historikern Johan Svanberg (2005) i en artikel kring rekrytering av jugoslaviska arbetare till
Svenska Fläktfabriken i Växjö, och hans avhandling (2010) om estniska arbetare vid Svenska
Stålpressnings AB i Olofström, Zoran Slavnics (2006) undersökning av finska och jugoslaviska
invandrare i Finspång, Björn Horgby (1996) om balter i Norrköping, och Lena Hallbergs (2009)
undersökning av Bolinder-Munktell.
95
Flyvbjerg (2006), s. 220f.
96
George och Bennett (2002), s. 28–32. Jämför också Frank (2005), s. 29f.; Svanberg (2010),
s. 97f.
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skillnader i omständigheter och presumtiva bakomliggande orsaker, de processer som studerats på läns- samt företagsnivå, och utfallet, i form av koncentrationen av utländsk arbetskraft, på bransch-, läns- och företagsnivå under
en tjugoårsperiod. På så sätt går det att generalisera kring och dra slutsatser
om orsakerna bakom koncentrationen av utländska arbetare inom metall- och
verkstadsindustrin under efterkrigstiden.

1.3.1 Fallstudier
Att välja ett metall- och verkstadsföretag som var representativ för branschen
under denna tid är svårt, då det var (och är) frågan om en heterogen bransch
med många olika slags företag – från små hantverksföretag till stora stålkoncerner. Detta medför närmast oundvikligen att det blir problematiskt att generalisera från en enskild företagsstudie. Urvals- och generaliserbarhetsproblemet
hanterar jag i avhandlingen genom att dels använda koncentrationsgrad97 som
främsta urvalskriterium och dels genom att utföra fallstudier på både läns- och
företagsnivå. Även om det inte är möjligt att studera utvecklingen inom ett
län i samma detalj som i en företagsstudie är det material som används (se
avsnitt 1.3.3) ändå så pass nära arbetsmarknadens processer att det är möjligt
att undersöka olika förklaringsmodeller. Studier på bransch-, läns- och företagsnivå har olika styrkor avseende detaljrikedom och generaliserbarhet. En
analysnivå kan vara ändamålsenlig för att studera en form av förklaring men
sämre på andra. Val av analysnivå styr därigenom potentiellt vilken eller vilka
förklaringar som kan undersökas. Detta kan i förlängningen snedvrida resultaten genom att alternativa förklaringar som inte passar ihop med den valda
analysnivån ignoreras. Genom att kombinera alla tre nivåerna i avhandlingen
uppnås största möjliga validitet.
Valen av metall- och verkstadsindustrin, Västmanlands län samt Bulten vilar på ambitionen att förklara varför invandrare koncenterades till branschen,
länet och företaget. Genom att det är koncentrationen på arbetsmarknaden som
avhandlingen syftar till att förklara så är det inte tvunget fördelaktigt att söka
efter ett företag som tros vara representativt för metall- och verkstadsindustrin
i sin helhet – i den mån ett sådant fall överhuvudtaget går att identifiera på
förhand. En hög koncentration indikerar att det föreligger omständigheter för
en bransch, en region eller ett företag som bibringade, nödvändig- eller möjliggjorde anställandet av utländsk arbetskraft. Med ett klart urvalskriterium
blir dessa skillnader något som undersöks för att kunna generalisera utifrån
resultaten, snarare än ett representativitetsproblem att hantera. Det väsentliga
för att kunna generalisera utifrån även ett icke-representativt fall är att studera
97

Koncentration avser den relativa andelen, det vill säga andelen invandrare i en bransch genom
andelen sysselsatta invandrare på arbetsmarknaden. I och med att andelen invandrare på svensk
arbetsmarknad stiger generellt, från en förhållandevis låg nivå, under den undersökta tidsperioden är detta ett mer ändamålsenligt mått för att studera utvecklingen över tid, när både täljaren
och nämnaren förändras. Jämför Ohlsson (1978), kap. 2.
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vilka omständigheter och orsaker som medförde att det studerade fallet avvek
från det generella.98
Runt 1960 var utländska medborgare med arbetstillstånd i Sverige koncentrerade till industrin, inom industrin var de i sin tur koncentrerade till tekosamt metall- och verkstadsindustrin, det senare landets största industribransch,
och utländska industriarbetare var kraftigt överrepresenterade i Västmanlands
län och på Bulten. Bulten har valts utifrån koncentrationskriteriet.99 Bulten
var ett stort företag, men inte det största i länet. Det var heller inte vare sig
ett järnbruk eller ett elektrotekniskt företag, vilket i övrigt dominerade länet.
På så sätt kan avvikelser i utvecklingen på Bulten gentemot företag i länets
dominerande delbranscher presumtivt relateras med dessa.

1.3.2 Tillvägagångsätt och källkritik
Tidigare forskning pekar på att invandrares fördelning på arbetsmarknaden
kan förklaras utifrån omständigheter som efterfrågan och utbud (inom och
utom landet), det institutionella regelverk som sätter gränserna för vad som
är möjligt, samt i själva matchningsprocessen, med olika val, kostnader och
risker som arbetsgivare (och även invandrare) behöver göra och hantera. Den
empiriska undersökningen är upplagd för att hantera alla dessa aspekter. Varje
kapitel börjar med att redogöra för situationen på arbetsmarknaden. Därefter
följer avhandlingen de vägar på vilka utländska arbetare kom till branschen,
länet och företaget. Dessa olika vägar utgör de olika sätt genom vilka arbetsgivare och arbetstagare från utlandet kunde komma i kontakt med varandra
under rådande institutionella regelverk; flyktingar, kollektiv rekrytering, individuell utomnordisk invandring samt nordisk invandring. Detta upplägg följs
i såväl kapitel två och kapitel tre. I kapitel fyra används en kapitelindelning
som ligger närmare studieobjektet, då en enskild aktörs agerande är enklare
att förklara med ett kronologiskt narrativ, men följer i princip samma upplägg.
Följande redogörelse tydliggör vilka observationer som är relaterade till förklaringar i tidigare forskning och på vilket sätt:
Vilka behov och problem förelåg på arbetsmarknaden och vilken funktion
kom utländsk arbetskraft att fylla? För att besvara denna fråga studeras utsagor om vilka svårigheter och behov som företagen och andra aktörer i materialet pekar på. Aspekter av intresse är uttalanden om löneläget, arbetsmiljön,
vilka kvalifikationer som företagen efterfrågar och i vilken mån det föreliggande utbudet matchar detta. Även om företagen har andra personalproblem,
såsom hög personalomsättning, är relevant i sammanhanget. Det senare ledet
i frågan undersöks genom att se om det finns uttalande intentioner om att anställa utländsk arbetskraft för ett specifikt syfte samt med hjälp av skildringar
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George och Bennett (2002), s. 151–153.
Det är överhuvudtaget svårt att utifrån tillgänglig information fastslå vilket företag som vid
en given tidpunkt hade den högsta andelen utländska arbetare. Andra företag med en hög andel
inkluderar stålföretaget Fagersta Bruk AB samt det elektrotekniska verkstadsföretaget Asea.
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som pekar på att utländska arbetare fyllde en viss funktion inom industrin.
För Bulten under åren 1947–59 kommer detta även att underbyggas med en
undersökning av fördelningen av utländska arbetare på olika avdelningar. På
så sätt går det att undersöka behov och brist från arbetsgivarsidan och relatera
detta till arbetskraftsinvandringen.
I vilken mån möjliggjorde, gynnade eller hindrade institutioner och regleringar anställandet av utländsk arbetskraft? Denna fråga undersöker i vilken
utsträckning som företag och deras representanter gav uttryck för att regler
och institutioner hindrade dem från att anställa det antal eller den sorts arbetskraft som de ansåg att de behövde. Detta kan ta sig ett explicit uttryck,
genom att företagsrepresentanter klagar på reglerna, men också manifestera
sig genom förändringar i företags agerande som följer på en institutionell förändring. Vidare är det relevant att beakta i vilken mån det finns tecken som
pekar på att myndigheterna genom sin verksamhet direkt eller indirekt (miss-)
gynnade anställandet av utländsk arbetskraft samt om konflikter med fackliga
organisationer påverkade företagens agerande och möjligheter.
Vilka preferenser för (eller mot) utländsk arbetskraft fanns och vilka följder fick detta för invandringens omfattning och roll? För denna fråga gäller
det att undersöka hur arbetsgivare värderade olika alternativ mot varandra.
Om invandrare efterfrågades och anställdes för att de ansågs som bättre än
andra, eller om de sågs som sämre än svenska arbetare men anställdes i brist
på alternativ. Det är också relevant att undersöka om företagen baserade sina
uppfattningar på egna eller andras erfarenheter, samt om uppfattningarna
föregick invandringen av nationaliteten i fråga. Slutligen undersöks om det
vid något tillfälle finns indikationer på att företag anställde invandrare just för
att de var utlänningar, för att kunna ge de bättre arbetena till svenskar eller för
att försöka vinna kontroll genom att splittra och försvaga arbetstagarsidan och
dess organisationer.
Vilken kapacitet för, och vilka möjligheter fanns, att rekrytera utländsk
arbetskraft för att tillgodose de behov som förelåg? För att undersöka i vilken
utsträckning företagen i branschen hade förutsättningar att också aktivt locka
till sig utländsk arbetskraft undersöks vilka metoder företagen använde, samt
om de hade kontakter och rutiner som underlättade ett sådant förfarande.
Framförallt är det intressant att notera i vilken utsträckning som företagen
lyckades med vad de föresatte sig att göra och i vilken mån det utbud som de
hade tillgång till med sina metoder var lämpligt i relation till sina behov.
De empiriska undersökningarna genomförs med en kvalitativ metodansats
men med vissa inslag av deskriptiv statistik. Genom materialet (se avsnitt
1.3.3) ges en överblick över situationen på arbetsmarknaden i Västmanlands
län samt för och på Bulten i Hallstahammar. En tendens är emellertid att
informationen kring arbetskraftsinvandringen är mer kortfattad och minde
återkommande ju längre fram i tiden man kommer. Detta kan tolkas som att
mycket av det som i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet är nytt och
ovant med tiden blir vardag och rutin, för såväl företag som länsarbetsnämn40

dens personal, samtidigt som den kollektiva rekryteringen minskar. De texter
som används i analysen består i huvudsak av protokoll, rapporter och korrespondens som kommer att bedömas utifrån sedvanliga källkritiska kriterier:
samtidskrav, krav på oberoende och tendensfrihet.100 I de flesta fall uppfyller
det material som används samtidkravet då det är frågan om texter som är hämtade från tiden då problemen analyserades och beslut fattades. I de fåtaliga fall
då jag använder mig av texter som är skrivna senare kommer detta att poängteras. Även graden av oberoende är i allmänhet hög, då texterna i många fall
är skrivna, eller är nedtecknade uttalanden, av de personer som var direkt involverade, såsom ledning och tjänstemän på företag samt hos myndigheterna.
Kravet på tendensfrihet är däremot mer problematiskt då materialet i
många fall skrevs av aktörer som kan ha haft ett intresse av att vinkla framställningen för sina egna syften. Företagsledare kan ha motiv att överdriva sitt
behov av och svårigheter att få arbetskraft, exempelvis för att lättare få igenom
arbetstillstånd för utländska medborgare.101 Av snarlika skäl kan arbetsgivaren
veta med sig att en dålig arbetsmiljö eller misslyckad personalpolitik lett
till en hög personalomsättning men skyller ifrån sig på yttre faktorer eller
arbetstagarnas inställning. Fackliga företrädare kan för sin del ha motiv att
måla upp en motsatt bild för att därigenom försöka få igenom förändringar
som gynnar sina medlemmar, eller hålla nere utbudskonkurrensen genom att
begränsa invandringen. En sådan knäckfråga i tidigare forskning har varit
om arbetstagare har haft ett dolt motiv av att försöka försvaga och splittra
arbetstagarsidan medels utländsk arbetskraft.102 Medan sådana bakomliggande
intentioner för agerande och beslut aldrig eller sällan kan föras i bevis kan vi
emellertid observera vilka effekter detta fick.

1.3.3 Material
Avhandlingen vilar på material från totalt sex olika arkiv. Fem av dessa är
myndighetsarkiv medan det sista är ett företagsarkiv för Bultfabriken i Hallstahammar. Arkivet för Länsarbetsnämnden i Västmanlands län (betecknat
med ”Län” i källhänvisningarna) fyller en central roll i avhandlingen. Nämndens uppgifter var att leda och samordna länets arbetsmarknadspolitik. De
hade, precis som Statens Arbetsmarknadskommission (SAK), bildats provisoriskt som en del av övergången till en mer koordinerad krigsekonomi år
1940 och blev sedermera ett permanent organ under Arbetsmarknadsstyrelsen
(AMS). Under länsarbetsnämnden sorterade flera lokala arbetsförmedlingar
100

Jarrick och Söderberg (2003), s. 135–145.
I och med att antalet som fick anställas vid kollektiva rekryteringar ofta sänktes från vad
företaget ville ha till vad AMS godkände så förelåg troligen ett motiv till att begära ett högre
antal än vad företagen egentligen ansåg sig behöva.
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Jämför Hjelm (2011) om svårbevisade tolkningar i Svanberg (2010), som menar att intentionen hos företagsledningen hos Svenska Stålpressnings AB var att splittra arbetstagarna. Se även
Frank (2005), s. 222, som tycks ha hoppats, men inte kunnat, finna sådana manifesta intentioner
i AMS arkiv.
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som svarade för de direkta kontakterna med arbetssökande och arbetsgivare. 103
Det som undersökts är skrivelser till och korrespondens med SAK/AMS samt
andra myndigheter och enskilda privatpersoner och företag, korrespondens
i utlänningsärenden, månatliga prognoser och översikter kring utvecklingen
på arbetsmarknaden. Arkivet för Bultfabriks AB i Hallstahammar (BFAB) är
ett enskilt arkiv.104 Det studerade materialet utgörs här av företagsnämndens
protokoll, årsredovisningar, förteckningar över anställda arbetare, samt mera
sporadiskt förekommande volymer med interna rapporter, statistik, personalkontorets korrespondens samt viseringshandlingar. Tyvärr är bevarade interna
rapporter och PM om arbetskraftssituationen ovanliga i direktionsmaterialet,
som i första hand består av disponentens egen korrespondens. Företagskorrespondens saknas för perioden, med undantag för disponentens och säljavdelningens. Den korrespondens som bedrevs med myndigheterna finns däremot
bevarad i AMS och Länsarbetsnämndens arkiv. Därutöver tillkommer ett
omfattande material med tidningsurklipp som berör företaget. Hos arkiven
för SAK och AMS har korrespondensen med företag och andra myndigheter
studerats. SAK, som 1948 ersätts av AMS, har endast några få volymer studerats för att klargöra övergången och förhistorien. För AMS del har i huvudsak
korrespondens som direkt eller indirekt berör Bulten undersökts. Beredningen
för utländsk arbetskraft (BUA) var en av regeringen tillsatt partsammansatt
kommission som utredde och initierade den tidiga kollektiva överföringen av
utländsk arbetskraft. Detta arkiv har studerats i sin helhet, vilket inkluderar
korrespondens med företag och myndigheter, protokoll, avtal och rapporter.
En fördel med källmaterialet som används i avhandlingen är vidare att det
innehåller flera aktörers perspektiv på samma utveckling. I länsarbetsnämndens material kommenterar exempelvis ofta myndigheten företagens uttalanden i korrespondens med AMS. I andra fall, speciellt för företagsstudien av
Bulten där företagsnämndens protokoll används, framträder även perspektiven
från arbetstagarnas representanter. För företagstudien finns också ett utförligt
klipparkiv med nyhetsartiklar där olika perspektiv och sidor lyfts fram. Dessutom undersöks förloppen över en så pass lång tid (samtidigt som materialet
som används möjliggör en undersökning av den generella utvecklingen på
arbetsmarknaden) vilket innebär att uttalade intentioner och beskrivningar kan
tolkas och bedömas utifrån sitt sammanhang, samt relateras till vad som sedan
företagen gör och vad som blir utfallet av detta.
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Rothstein (1986), s. 135ff.
Det skall även påpekas att Bultens arkivförteckning inte följer de vedertagna beteckningarna
för olika serier utan är sorterade efter hylla, sektion och plan i arkivet. I källhänvisningarna
skrivs dessa ut inom hakparantes, exempelvis BFAB [2DB] avser således Bultens arkiv, hylla
2, sektion D, plan B. Vilken volym det sedan är frågan om framgår av år eller motsvarande.
Arkivet tycks haft en ordning med numrerade volymer tidigare men denna ordning har inte
bevarats i och med att arkivet gallrats.
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1.3.3.1 Statistik
Som antytts i avhandlingens genomgång av tidigare forskning har statistisk
analys använts för att undersöka framförallt förhållanden mellan invandring
och arbetslöshet, vakanser och löneutveckling.105 Mer utvecklade metoder
skulle kunna användas för att föra in flera variabler, som inte använts tidigare, för att fördjupa undersökningen.106 Möjligheten faller emellertid enligt
min bedömning på arbetstillståndsstatistikens kvalitet och detaljrikedom.
Denna statistik följde fram till 1963 en icke standardiserad yrkesindelning
och därefter NYK (Nordisk Yrkeskvalificering). Således rapporterades arbetande utländska medborgare in efter deras yrke, inte vilken efter bransch
de arbetade i. Före 1963 är kategorierna i första hand åsyftande yrke inom
en bransch. Exempelvis anges ”malmbrytning- och metallindustri” som en
yrkesgrupp. I vilken mån detta direkt avspeglar branschtillhörighet är inte helt
enkelt att avgöra.107 Efter 1963 är yrkesgrupper inte direkt relaterad till en
specifik bransch, vilket också kan göra jämförelser över tid problematiska.
Detta problem är delvis överkomligt genom att uppgifterna för det (i sammanställningarna) mer detaljerade NYK adderas samman till motsvarande
kategorier.108 Ett minst lika stort problem är materialets kvalitet. Sporadiskt
förekommande och ofta begränsade utrensningar av dubbletter och inaktuella
anmälningar som genomfördes medför att serierna inte är att betrakta som
pålitliga. Detta problem var också en starkt bidragande anledning till att statistiken lades ner i början på 1970-talet.109 Olyckligt (men förståeligt) nog
så genomfördes en större revidering av statistiken samtidigt som den lades
om enligt NYK, utan att den äldre statistiken samtidigt reviderades. Således
sjunker antalet anmälda utländska medborgare med arbetstillstånd med drygt
tio procent på loppet av ett kvartal (mellan januari till april 1963). Det är
svårt att helt avgöra om detta är beroende på utrensningar, säsongskiftningar,
eller att den nya sammanslagningen medför en kategori som skiljer sig åt från
den föregående.110 Från Statens Utlänningskommission (SUK) har statistiska
sammanställningar använts, vilket har fått komplettera den tryckta officiella
statistiken (som hämtas från SM Sociala Meddelanden och AMS Arbetsmarknadsstatistik) över arbetstillstånd över tid.
Vid några tillfällen föreligger ändå möjligheter att underbygga resonemangen med hjälp av statistik och på så sätt undersöka om de utländska
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Ohlsson (1970); Wadensjö (1973); Ekberg (1975).
Jag tänker här framförallt på metoder för tidsserieanalys, såsom VAR och VECM, vilka inte
existerade på 1970-talet, då de flesta statistiska analyserna för efterkrigsperiodens invandring
gjordes.
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Jämför Holmberg (1968), s. 98.
108
Jansson (2003).
109
SOU 1974:69, kap. 12.4.2.
110
I min D-uppsats, Jansson (2003), viktade jag om indelningen efter NYK samt SNI och hur
dessa förändrades över tid. Då detta inte gav några påtagliga skillnader på tidsserien och materialet enbart används i ett deskriptivt syfte har jag här valt att använda mig av ett enklare, och
mer rättframt, tillvägagångssätt.
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arbetare som anställdes stämmer in på den bild som den kvalitativa undersökningen ger sken av. För fallstudien av Bulten använder jag mig även av ett
relativt ambitiöst stickprov av anställningshandlingar från 1940-talets senare
del fram till 1960-talets början.111 Denna kvantitativa undersökning baseras på
två olika källor som tillsammans möjliggör en studie av hur Bulten anställer
arbetare under åren 1947–1959 (se avsnitt 4.3 för studiens resultat). Den första
källan består av ett stickprov från 34 pärmar som i bokstavsordning innehåller de arbetare som anställdes, eller redan var anställda, från 1947 fram till
1961.112 De nio pärmar som innehåller uppgifter från de med efternamn som
börjar med A till E har använts, vilket uppskattningsvis motsvarar en mellan en fjärde- till en femtedel av alla anställningar under perioden. Det totala
antalet anställningar i stickprovet är 951 stycken mellan åren 1947–59. 770 av
dem är förstagångsanställningar, medan övriga utgörs av sådana som anställs
både en eller flera gånger tidigare, såväl före som efter 1947.
Det finns ett par urvalsproblem med detta stickprovsmaterial som jag
försöker motarbeta genom begränsningar och kompletteringar. Ett potentiellt
problem är givetvis i vilken utsträckning som de första bokstäverna i alfabetet ger en skev fördelning mellan olika nationaliteter (stickprovet inkluderar
såväl 115 Andersson som 95 Eriksson). Detta problem kringgås genom att i
första hand jämföra skillnader mellan grupper, såsom exempelvis andelen av
från en grupp som anställdes till en specifik avdelning istället för andelen på
samma avdelning som med en viss nationalitet. Ett annat, och större, problem
är att uppgifterna för de som anställts under åren 1947–1961 men inte under
denna period inte alltid finns med i materialet (och om de finns med saknas
avträdelsedatum). Detta problem hanteras på två sätt. För det första begränsar
jag urvalet till de som anställs före 1960. På så sätt undviks de som anställs
under högkonjunkturen i början av 1960-talet och som i högre utsträckning
kan tänkas finnas kvar på Bulten efter att det att personalkontoret går över till
ett annat system för sina personalhandlingar. Dessutom gör företaget en omorganisering år 1960, med delvis nya avdelningar, vilket försvårar jämförelser
över tid. Det andra sätt genom vilket detta problem hanteras är med hjälp
av en serie pärmar med betyg för de kollektivanställda som slutade mellan 1962–1965.113 Dessa handlingar innehåller inte lika mycket uppgifter som
de äldre anställningshandlingarna men genom att ta med de som anställdes
innan 1960 och slutade senast 1965 så kommer alltså endast anställda från
sent 1950-tal som stannade på företaget mer än fem år att saknas. Det finns
111

Anställda arbetare: BFAB [33BD].
Personalkorten innehåller följande uppgifter: Den anställdes namn, civilstatus, födelseår och
födelseort, datumet när individen började samt slutade sin anställning på Bulten, på vilken
avdelning och vilket arbete (vilket kunde ändras), betyg, timlön (vid anställning och emellanåt
ifyllt vid andra tidpunkter vid exempelvis byte av arbetsuppgifter), en genomgång av föregående anställningar samt slutligen datum när (om) anställningen rapporterats in till VF. Utöver
detta finns det också ett par rader för anmärkningar.
113
Betyg, kollektivt anställda: BFAB [33BF].
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god anledning att misstänka att denna grupp trotjänare numerärt utgjorde en
relativt liten del av de nyanställda (se tabell 4.3 i avsnitt 4.3.2).
Jag har vid excerperingen endast utgått från den avdelning och det yrke
som den nyanställda började på. Detta kunde ändras under anställningens
gång, ibland relativt tidigt. Avdelningarna på företaget är under 1940- och
1950-talet totalt 29 till antalet och delas upp (I) direkt produktion (12 avdelningar), (II) kontroll och lager (5 avdelningar) samt (III) den indirekta produktionen (12 avdelningar). Anställningstiden, alltså den tid som passerar mellan
det att personer börjar och slutar på Bulten, är intressant att studera närmare,
då omsättning och anställningstid för olika grupper ofta berörs eller diskuteras
i textkällorna. En viktig aspekt att ta i beaktande vid uppgiften om anställnings upphörande är om personen avlidit, gått i pension eller fått anställning
som tjänsteman på företaget. För att denna grupp inte skall ge en felaktig
bild kring omsättningen på företaget har jag separerat ut dessa från övriga vid
beräknande av anställningstider för olika personalgrupper. Vidare är det så
att Bulten återanvänder samma kort för de personer som börjar och slutar fler
gånger under den undersökta perioden. Jag har infört varje anställning som
en egen post så att materialet går att studera utifrån varje individ samt utifrån
varje anställning. I några fall är detta något problematiskt då tiden mellan den
första anställningens slut och den påföljande anställningens början är relativt
kort. Speciellt i fallet med flera anställda utländska arbetare är det möjligt
– för att inte säga troligt – att det egentligen var frågan om en lite längre
semester till hemlandet, för vilket det underförstått har varit så att personen
återfått sin anställning vid återkomsten. Detta är relevant för anställningstiden
och kan möjligen påverka skillnader mellan olika grupper på ett skevt sätt. Då
det för mig är omöjligt att avgöra om så är fallet och det är problematiskt att
sätta upp någon tidsgräns för hur kort tid som i sådant fall skulle klumpas ihop
till en anställning har jag valt att även vid korta perioder skriva upp det som
två anställningar. Industriskolelever och praktikanter har inte tagits med men
registrerats som återanställda då de påbörjat en ordinarie anställning, vilket i
fallen med industriskolelever oftast är direkt efter att de gått klart på Industriskolan. Handlingarna innehåller också information om tidigare erfarenheter
som antecknats vid anställandet. Detta är den mest problematiska uppgiften
att excerpera, då uppgifterna oftast är vare sig särledes detaljerade eller konsekventa. Samtidigt bedömer jag att uppgifterna är så pass intressanta som
en relevant indikator på erfarenhet att de är värt att i alla fall titta på dessa
uppgifter. Problemet är framförallt bortfallet och svårigheter att mata in uppgifterna på ett rättvisande sätt. Överlag är mitt intryck att dessa uppgifter är
mer detaljerade om personen i fråga haft en tidigare anställning i Hallstahammars geografiska närhet eller om personen har ett yrke vars kvalifikationer är
relevanta för mer kvalificerade arbetsuppgifter. Uppgifterna används för att
klassificera personerna utifrån deras industrierfarenhet. I de fall då tidigare
yrken eller arbetsgivare finns angivna har jag delat in dem i tre kategorier: De
som saknar industrierfarenhet, de som har industrierfarenhet samt de som har
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industrierfarenhet inom metall- och verkstadsindustrin. Metall- och verkstadsindustri har här använts generöst och inkluderar alla som arbetat på ett företag
som tillhör branschen, samt även yrken som reparatörer och elektriker som i
strikt mening inte behöver ha arbetat inom metall- och verkstadsindustrin men
vars yrkesfärdigheter kan bedömas ha varit till direkt nytta för Bulten. De med
industrierfarenhet men inte inom metall- och verkstadsindustrin är de som
arbetat på exempelvis tegelbruk, sågverk eller pappersbruk. Dessa indelningar
är relativt grova och särskiljer inte den med yrkersutbildning och lång erfarenhet från de som under kort tid haft ett okvalificerat tempoarbete. Att försöka
särskilja dessa åt bedöms dock som allt för problematiskt.

1.4 Avhandlingens disposition
I detta kapitel har avhandlingens syfte presenterats (avsnitt 1.1) och relaterats
till föreliggande forskningsläge (avsnitt 1.2). Några problem och föreliggande
kunskapsluckor har identifierats och det sätt på vilket denna avhandling avser
komma till rätta med dessa har diskuterarats (avsnitt 1.3). Avhandlingens angreppsätt syftar således till att, för det första studera processer på ett sätt som
gör det möjligt att ta hänsyn till flera olika förklaringsmodeller samtidigt. För
det andra, kunna relatera fallstudiernas resultat med den helhet som fallen
utgör en delmängd av. Detta metodval är grundat på såväl teoretiska, metodologiska som empiriska överväganden.
Resten av avhandlingen har följande upplägg. Kapitel två är ett bakgrundskapitel som ger information om utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden, hur invandringen reglerades under perioden samt vad detta
innebar för arbetskraftsinvandringen. Avslutningsvis introduceras Metall- och
verkstadsindustrin (avsnitt 2.4). I kapitel tre undersöks omständigheter, orsaker och processer som förklarar koncentrationen av utländsk arbetskraft inom
Västmanlands läns metall- och verkstadsindustri. I kapitel fyra genomförs
en snarlik undersökning för verkstadsföretaget Bulten. I det femte och avslutande kapitlet jämförs svaren från föregående två kapitel att jämföras med
varandra. Skillnader och likheter mellan fallstudierna avseende orsaker, processer och utfall kommer att diskuteras. Resultaten relateras också till de olika
förklaringsmodeller som förekommer inom tidigare forskning, samt i vilken
utsträckning läns- och företagsstudierna klarar av att besvara avhandlingens
frågeställningar.
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KAPITEL 2

Arbetsmarknad, invandringspolitik samt
metall- och verkstadsindustrin

I detta kapitel ges först en översiktlig bild över situationen på arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken under den aktuella perioden (avsnitt 2.1).
Därefter följer en genomgång av hur svensk invandringspolitik utvecklades
och förändrades under perioden från krigsslutet fram till senare delen av
1960-talet (avsnitt 2.2). Ett tredje avsnitt undersöker de vägar på vilka utländsk arbetskraft kom till Sverige (avsnitt 2.3). Detta sistnämnda avsnitt är
dels att betrakta som en fördjuping av de föregående två avsnitt samtidigt som
det pekar på vilka förutsättningar som förelåg för arbetskraftsinvandring på
aktörsnivå, för migranter såväl som arbetsgivare. Sammantaget ges på detta
sätt en övergripande introduktion för de tre perspektiv som varit vanligt förekommande för att förklara den ojämna fördelningen på arbetsmarknaden i
tidigare forskning – marknader, institutioner och aktörers agerande. Därefter
följer ett avsnitt som introducerar metall- och verkstadsindustrin och hur koncentrationen av utländska arbetare i denna bransch utvecklades över tid (avsnitt 2.4). I detta avsnitt undersöks också några möjliga förklaringar till denna
utveckling, vilket ger ingångspunkter till fallstudierna i kapitel tre och fyra.
Avslutningsvis ges en kort, framåtblickande, sammanfattning (avsnitt 2.5).

2.1 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik
Efterkrigstidens arbetsmarknad präglades av ett efterfrågeöverskott. Särskilt
för industrins räkning bedömdes konkurrensen om arbetskraften som hård.
Under 1950-talet försvårades dessutom situationen genom att ungdomskullarna, som en följd av mellankrigstidens låga födelsetal, var relativt små.1
Andra näringar kunde ofta locka bättre arbetsförhållanden, löner och karriärsmöjligheter än industrin erbjöd unga arbetare. Samtidigt gav det allt mer
utbyggda utbildningsväsendet fler människor förutsättningar och nya möjligheter, möjligheter som sällan var till ett industriarbete.2 Även många arbetsgivares oförmåga och/eller ovilja att anställa gifta kvinnor stod i vägen för en
1

Ahlberg och Svennilson (1946), s. 20ff.; Silenstam (1970); Waara (2012), s. 52f.; SOU
1951:30; SOU 1956:53.
2
Waara (2012), s. 53f., 92–95; SOU 1948:45, s. 15; SOU 1951:30, s. 53–55; SOU 1956:53, s. 30;
SOU 1962:10, s. 98; SOU 1966:1, s. 121–123.
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lösning på arbetskraftsbristen inom tillverkningsindustrin.3 Det förelåg också
stora branschmässiga och geografiska obalanser på svensk arbetsmarknad, där
arbetskraftsöverskotten från ett rationaliserat jord- och skogsbruk ofta låg i
de så kallade skogslänen i norr, långt ifrån många av de industriorter som
upplevde arbetskraftsbrist i Mellan- och Sydsverige.4
En potentiell lösning på problemet var att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Detta skulle underlätta överflyttningen från stagnerande branscher och
företag med låg produktivitet till mer produktiva och sätta de arbetskraftsreserver som trots allt fanns i sysselsättning. Men under senare delen av 1940-talet
och första halvan av 1950-talet uppfattades rörlighet snarare som ett problem
i den ekonomisk-politiska diskussionen; den så kallade överrörlighets- eller
hoppjerka-debatten.5 Med en stor efterfrågan på arbetskraft och låg arbetslöshet kunde arbetstagare välja och vraka bland möjliga anställningar. Detta
ledde till att många arbetare bytte arbete för att se om de på så sätt kunde få
bättre villkor och arbetsförhållanden.6 Dessa möjligheter bidrog till en mycket
hög rörlighet på svensk arbetsmarknad under 1940-talet och stora delar av
1950-talet.7 Under efterkrigstiden har det uppskattats att 60–70 procent av
rörligheten på arbetsmarknaden bestod av byte av anställning inom samma
bransch, ofta inom samma yrke och/eller bostadsort. Inom industrin motsvarade de frivilliga arbetsuppsägelserna under 1950-talet årligen cirka 32 procent av arbetsstyrkan, vilket kan jämföras med en omsättning på runt tre till
fyra procent i början av 1930-talet.8 Rörlighet till branscher, yrken och arbeten
med högre produktivitet ansågs vara av godo. Men rörlighet mellan företag
inom samma bransch, eller från stora till små företag, uppfattades snarare som
ett problem för produktiviten, så kallade ”desorganiseringsföreteelser” som
snarare skadade produktiviteten.9 Snabba byten mellan olika arbetsplatser ansågs exempelvis leda till att antalet arbetskraftsolyckor ökade.10 Delvis som

3

Ahlberg och Svennilson (1946), s. 31–42; Silenstam (1970); SOU 1962:10, s. 96f., 123, 161;
SOU 1966:1, s. 32; Kyle (1979), Hirdman (1998); Waldermarson (1998); Schånberg (2002);
Almgren (2002); Rylander (2002).
4
SOU 1956:53, s. 143f.; SOU 1962:10, s. 104, 123; Wickman (1982), s. 15–19; Waara (2012),
s. 49; Magnusson (1996), s. 417–421; fördelningen försvårades av begränsade resurser till den
offentliga arbetsförmedlingen, se Wickman (1982), s. 14f.; Silenstam (1970), s. 91; Waara
(2012), s. 84–87; Delander m.fl. (1991), s. 46–54.
5
Helldahl (2008), s. 25–36; Waara (2012), s. 76f.
6
Holmberg (1968), s. 35.
7
Åren 1947/48 uppgick andelen under året avflyttande verkstadsarbetare i relation till det totala
antalet anställda till runt eller strax över femtio procent bland VF:s medlemsföretag. Lundqvist
(2000), s. 31ff.
8
Holmberg (1968), s.34.
9
Meidner (1954), s. 281–289. Meidner problematiserade debatten och pekade bland annat på
att till synes desorganiserande rörlighet som skadade produktiviteten kanske också medförde
större trivsel för individen.
10
Furåker (1972), s. 138; Helldahl (2008), s. 26.
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en följd av detta minskades resurserna till arbetsförmedlingarna under början
av 1950-talet.11
Medan rörlighet beskrevs som ett problem i den ekonomisk-politiska
debatten ansåg många inom Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) att det
behövdes bättre insatser för få till stånd en produktivitetshöjande rörlighet. De
ville därför snarare ha ökade resurser till arbetsförmedlingarna, som de uppfattade i första hand erbjöd arbetsmarknadens andrasortering. 12 De efterfrågade bland annat en utökad interlokal förmedling för att uppmuntra flyttningar
från områden med överskott till områden med brist på arbetskraft.13 Samtidigt
som SAF och även exempelvis Verkstadsföreningen (VF), som organiserade
många av landet stora, expansiva exportföretag, ville öka rörligheten mellan
branscherna försökte VF samtidigt minska konkurrensen om arbetskraften
sinsemellan för att komma till rätta med den löneglidning (löneökning utöver
riks- och centralavtalen som fattades med de fackliga motparterna) som uppkom genom att arbetsgivarna konkurrerade om samma arbetare.14 Bristen på
industriarbetskraft ledde till arbetsgivarna försökte bjuda över varandra, vilket
alltså bidrog till en ökad rörlighet och högre lönekostnader.
Samtidigt som rörligheten beskrev som ett problem ansåg många att det
också fanns reserver som inte var tillgängliga eller sysselsattes i tillräcklig
utsträckning på grund av bristande geografisk och yrkesmässig rörlighet.
Att få (framförallt gifta) kvinnor att i högre utsträckning börja arbeta inom
industrin var (genom denna grupps storlek) närmast en given utgångspunkt för
diskussioner kring hur arbetskraftsbristen skulle lösas.15 I och med att kvinnor
i viss utsträckning hade använts som reservarbetskraft inom industrin under
kriget vore det vara en till synes rimlig lösning.16 Det förelåg emellertid några
omständigheter som komplicerade det hela. Genom att giftemålsfrekvensen
hade ökat, och kvinnor tenderade att dra sig undan från förvärvarbete när
de gifte sig eller fick barn, hotade utbudet snarare att minska utan aktiva
motåtgärder.17 Under 1940-talet ersatte även företag inom tekoindustrin – som
hade en förhållandevis stor andel kvinnliga arbetare – dem med män på grund
av det begränsade utbudet på kvinnlig arbetskraft.18 För att möjliggöra för
gifta kvinnor att i högre utsträckning förvärvsarbeta krävdes det därför att
11
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vissa uppgifter som fordras av dem, framförallt barnpassning, löstes på ett
annat sätt. En annan omständighet var att arbetsgivarna inom SAF uppfattade
de inhemska arbetskraftsreserverna som sämre sett till deras produktivitet och
kompetens.19 Medan det fanns undersökningar som pekade på att en hel del
hemmavarande gifta kvinnor var intresserade av deltidsarbete inom industrin,
var många arbetsgivare skeptiska till detta alternativ. I och med att kvinnlig
arbetskraft ofta var geografisk orörlig (de följde sin man snarare än sökte sig
dit det fanns arbete) och för att det var nödvändigt att anpassa arbetstiden,
så att arbetet kunde kombineras med kvinnornas ansvar för hemmet, försvann därför alternativet från den politisk-ekonomiska agendan i slutet av
1940-talet.20 Alternativet återkom inte igen på allvar förrän på 1960-talet,
då antalet förvärvsarbetande kvinnor i tillverkningsindustrin skulle komma
att öka. Under tiden accepterade bland annat LO en tämligen omfattande
invandring som ofrånkomlig.21
En annan viktig fråga, som också hänger samman med frågan om kvinnor
som industriarbetare, var kraven på arbetskraftens kvalifikationer. En uppfattning som framförts i tidigare forskning är att införandet av löpande band, ökad
arbetsdelning och förenkling av arbetsuppgifterna medförde att behovet av
kvalificerade arbetare minskade under efterkrigstiden. Kvalificerade arbetare
kunde i allt högre utsträckning ersättas av okvalificerade dito (jämför avsnitt
1.2.1.1).22 Arbetskraft kunde därigenom hämtas utanför den etablerade gruppen industriarbetare, till exempel bland jordbruksarbetare, invandrare och
kvinnor. I och med att de tunga arbetena försvann från många industrier skulle
även detta i större utsträckning öppna upp för kvinnlig arbetskraft som alternativ.23 Med sådana lösningar kunde dessutom lönerna hållas nere, genom att
konkurrensen om potentiell arbetskraft minskade, samtidigt som rekryteringen underlättades. Det är samtidigt svårt att finna stöd för att ett sådant skifte,
från kvalificerade till okvalificerade arbetare, verkligen ägde rum under den
här undersökta perioden. I mer generella uttalanden menade SAF att bristen
på yrkesarbetare var ett fortsatt stort problem.24 Om det var så att behovet
försköts mot en större andel relativt okvalificerad arbetskraft, tycks i så fall
utbudet av kvalificerade arbetare sjunkit än snabbare än de kunde ersättas med
nya maskiner och metoder.25 Detta kan bland annat ha berott på de låga och
sjunkande lönedifferenserna mellan olika branscher såväl som mellan yrkes19
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arbetare och övriga arbetare, vilket gjorde yrkesmobilitet och yrkesutbildning
mindre attraktivt.26
Under slutet på 1950-talet, som en direkt följd av konjunkturnedgången
1957/58, sågs början på en mer aktiv arbetsmarknadspolitik.27 I AMS generaldirektörs programförklaring vid årsskiftet 1959/60 utstakades med all tydlighet en kurs där mer aktiva åtgärder skulle sättas in även vid högkonjunkturer,
inte bara vid ökad arbetslöshet, med framförallt insatser för yrkesutbildning
och geografisk rörlighet.28 Genom denna politik tillsköts några av de resurser
som näringslivsföreträdare efterfrågat på 1950-talet. Stora förväntningar lades på att den aktiva arbetsmarknadspolitiken, och den med den samordnade
utbildningspolitiken, skulle komma till rätta med de flaskhalsar som bristen
på utbildad personal medförde. Antalet människor i omskolning ökade från
9 000 år 1961 till 49 000 år 1970 och totalt omskolades 213 000 personer under
årtiondet.29 Ökade resurser lades också på att få folk att flytta från områden
där det fanns överskott, de så kallade skogslänen i framförallt norra Sverige,
till storstadslänen där landets exportindustri i hög grad var koncentrerad.30
Den aktiva utbildnings- och rörlighetspolitiken kompletterades från mitten av
1960-talet även med en aktiv lokaliseringspolitik som syftade till att flytta en
del av produktionen till områden med högre arbetslöshet.31
Under 1960-talet kunde alltså bristen på arbetskraft delvis avhjälpas genom
aktiva insatser. Situationen förbättrades också något tack vare att ungdomskullarna var större på 1960-talet i jämförelse med föregående decennium.32
Efterfrågeöverskottet beskrevs samtidigt som fortsatt stor av många industriföretag och näringslivsföreträdare.33 Bland annat på grund av att konkurrensen
från högre utbildning samt service- och tjänstesektorn hade tilltagit.34 Trots
insatserna, och det ökade antalet industrianställda, uppfattade SAF därför
situationen på arbetsmarknaden som fortsatt problematisk. De menade till
och med att arbetskraftsbristen, i jämförelse med föregående årtionde, snarare förvärrades under 1960-talets första hälft.35 Järn- och metallverken led
exempelvis en viss brist på arbetskraft i mitten av 1960-talet och troddes få
svårigheter att rekrytera för att täcka sina behov – trots sin kraftigt stigande
produktivitet per anställd.36
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Sammanfattningsvis präglades svensk tillverkningsindustri av brist på
arbetskraft. Under 1950-talet skedde inte den geografiska och yrkesmässiga
rörligheten från jord- och skogsbruk till industriarbete snabbt nog för industrins behov. De låga födelsetalen under mellankrigstiden innebar att antalet
ungdomar som kom ut på arbetsmarknaden var allt för få. På 1960-talet ökade
antalet ungdomar men samtidigt steg konkurrensen från privat och offentlig
tjänstesektor samt ett expanderande utbildningsväsende.37 Från senare delen
av 1950-talet förelåg tre omständigheter som kan ha underlättat arbetskraftsproblemen inom industrin. För det första en aktiv arbetsmarknadspolitik. För
det andra en teknisk-organisatorisk förändring som skulle gjort det enklare att
ersätta kvalificerade med okvalificerade arbetare. För det tredje samhälleliga
insatser för att öka utbudet av kvinnor på arbetsmarknaden. På så sätt skulle
konkurrensen om arbetare minska, och i förlängningen även löneglidning och
den så kallade överrörligheten. Sammantaget ökade också arbetskraftsutbudet
snabbare under 1960-talet. För första hälften av 1960-talet var ökningstakten
en procent per år, att jämföra med en halv procent per år under 1950-talet. Antalet förvärvsarbetande ökade därigenom med 157 000 mellan 1960-1965, en
nettoökning som i stort sett helt berodde på ett utökat antal förvärvsarbetande
gifta kvinnor.38 En stor del av denna ökning gick till den offentliga tjänstesektorn, även om också den egentliga tillverkningsindustrin växte under första
hälften av 1960-talet. Antalet industrianställda ökade med en och en halv,
snarare än en halv, procent per år, vilket hade varit fallet under 1950-talet.39
Med denna översikt över situationen på arbetsmarknaden skall vi nu gå
vidare till frågan om svensk invandringspolitik under efterkrigstiden, vilken i
hög utsträckning formades av situationen på arbetsmarknaden.

2.2 Invandringspolitik och reglering av utländsk
arbetskraft
Regleringen av arbetskraftsinvandringen under efterkrigstidens första decennier var förhållandevis liberal – i alla fall i jämförelse med tidigare och
efterföljande perioder. Det vore emellertid felaktigt att beteckna den som
oreglerad. Likt i många andra länder var den efterfrågestyrd i så måtto att
regleringar, eller dess tillämpning, var mer eller mindre sträng som en följd
av statsmakternas och centrala intressegruppers uppfattning av situationen på
arbetsmarknaden och samhällsekonomins behov.40 I detta avsnitt skall det redogöras för hur invandringspolitiken och regleringen av utländsk arbetskraft
utvecklades under efterkrigstiden fram till senare delen av 1960-talet.
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Debatten om ekonomin och arbetsmarknaden under de första åren efter
krigen präglades av en viss ambivalens, vilket kom att avspegla sig i invandringspolitiken. Å ena sidan diskussionen kring ekonomiprofessorn och tillika
handelsministern Gunnar Myrdals prognos i Varning för fredsoptimism, där
efterkrigstidens inledande högkonjunktur enligt prognosen snart skulle förbytas i en påtaglig ekonomisk nedgång.41 Å andra sidan en faktiskt rådande högkonjunktur där bristen på arbetskraft inom många sektorer var ett tydligt och
akut problem.42 Det var i skuggan av denna ambivalens som svensk politik
för arbetskraftsinvandring formades under senare delen av 1940-talet. Till en
början var den fackliga sidan motståndare till arbetskraftsinvandring. Med en
negativ facklig ståndpunkt och en oro för efterkrigsdepression hos regeringen
fanns det inte heller till en början utrymme för en politik som verkade för en
sådan lösning på arbetskraftsbristen. 1945 års utlänningslag var därför restriktiv i samma anda som mellankrigstidens. Motiven bakom denna lagstiftning
var främst att skydda den inhemska arbetskraften parat med en rädsla för att
utländska krigsförbrytare skulle komma in i landet.43 Arbetsgivarna och deras
organisationer ville annorlunda men hade till en början små förhoppningar
om att få gehör för detta på grund av arbetstagarorganisationernas negativa inställning.44 Det var först efter några år som fackföreningarna kunde acceptera
arbetskraftsinvandringen som fördelaktig för landets ekonomiska utveckling,
och således något som låg i deras eget intresse. I alla fall så länge invandringen ägde rum under kontrollerade former och att fackföreningarna själva
hade en möjlighet att yttra sig i arbetstillståndsärenden.45
Det går att betrakta synen på, och regleringen av, arbetskraftsinvandringen
som en del av övergången från konflikt till samarbete i förhållandet mellan
stat, arbete och kapital. Invandringsfrågan var så att säga ”en inbakad del i ett
bredare komplex av arbetsgivar- och fackliga utgångspunkter, målsättningar
och strategier”.46 Arbetskraftsinvandringen började emellertid med en konflikt. Våren 1946 började företag, som en respons på ett ofta akut behov av
arbetskraft, på eget bevåg att rekrytera i utlandet.47 Detta väckte irritation hos
myndigheterna i berörda länder, i Sverige och bland arbetstagarorganisationerna.48 Rekryteringsförsöken stoppades på order av regeringen, som istället
samma år satte ihop en partsammansatt kommitté under Socialdepartmentet,
kallad Beredningen för utländsk arbetskraft (BUA). Denna beredning fick i
uppdrag att undersöka behovet av, och möjligheterna att, rekrytera arbetskraft
41
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utomlands.49 BUA:s arbete ledde i sin tur till en statligt kontrollerad, kollektiv
rekrytering av industriarbetare i Italien, jordbruksarbetare i Ungern samt av
sudettyska flyktingar i Österrike under senare delen av 1940-talet (se avsnitt
2.3.2). Samtidigt fanns i princip möjlighet för individuell invandring, men
denna invandringsform var under 1940-talet relativt hårt övervakad och reglerad (se avsnitt 2.3.3).50
Som domare i det svenska korporativa arrangemang som utvecklades under
1940-talet fanns AMS (fram till 1948 Arbetsmarknadskommissionen, SAK)
som jämkade mellan företagen, fackliga organisationer och staten.51 Denna
myndighet hade redan tidigare erfarenheter av utländsk arbetskraft. Andra
världskriget medförde en tillströmning av flyktingar, en resurs som den för
krigsekonomin upprättade SAK efter en tid målmedvetet började dirigerade
till bristområden på svensk arbetsmarknad (se avsnitt 2.3.1).52 Bertil Olsson,
sedermera AMS generaldirektör, pekade senare på dessa positiva erfarenheter
som en anledning till att arbetskraftsinvandring sågs som en lösning på efterkrigstidens arbetsmarknadsproblem.53
Oavsett om det var frågan om individuell eller kollektiv invandring följde
den formella processen ungefär samma mönster: Ansökningen lämnades in
till den lokala polismyndigheten eller länsarbetsnämnden som sedan sände
den vidare till beslutande myndigheter. Medan detta i arbetstillståndsärenden
i princip var Utlänningskommissionen (SUK), fattades i de flesta fall besluten
i praktiken av AMS och bekräftades därefter av SUK. AMS fattade sitt beslut
efter att ha tagit in remisser från länsarbetsnämnden och från arbetstagar- samt
arbetsgivarorganisationer.54 Förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter
ägde således inte bara rum vid regleringens tillkomst utan fortgick även under
själva implementeringen av regelverket. På så sätt kunde beslutskriterierna anpassas efter rådande förhållanden. Särskilt de fackliga remissernas betydelse
för AMS beslut har varit ett ämne för akademisk debatt. Rättsvetaren Joachim
Nelhans menar att fackförbunden, och inte minst Metallarbetareförbundets
(Metalls), inflytande ökade under 1960-talet.55 Detta skulle alltså innebära
att möjligheterna för arbetsgivare inom Metalls avtalsområde att anställa utländska arbetare försvårades. Senare forskning, exempelvis av Svanberg i sin
undersökning av estniska arbetare hos Svenska Stålpressnings AB i Olofström
49
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under tidig efterkrigstid, vänder sig mot denna bild och menade att Metall
hade ett stort inflytande redan i ett tidigt skede, även om dess ståndpunkt inte
var helt avgörande för AMS beslut.56
Som underlag för sin tillståndsgivning, särskilt i rutinartade ärenden med
mindre inslag av förhandlingar eller konflikter mellan arbetsmarknadens
parter, utgick arbetsmarknadsmyndigheternas personal från listor med rekommendationer för olika yrken. Listor som då och då uppdaterades beroende på
det ”riksintresse” som bedömdes föreligga för arbetskraft inom olika yrken
och näringar.57 Exempelvis kan vi i ett tidigt beslutsunderlag från november
1948 utläsa att ansökningar för arbete som pås- och kartongfabriksarbetare
skulle avstyrkas, mejerister och mejeriarbetare kunde få arbetstillstånd efter
prövning i det individuella fallet, medan ansökningar från examinerade sjuksköterskor skulle tillstyrkas.58 Även om bedömningar emellanåt skilde sig åt
mellan olika länsarbetsnämnder (som påverkade beslutet genom sitt yttrande)
var ambitionen att bedömningen skulle göras utifrån behovet på en nationell
nivå. Det enskilda företagets behov och uppfattning om tillgång och utbud på
arbetskraft var således (i alla fall i princip) av underordnad betydelse. Kraven var i de flesta fall strikta med avseende på tillståndssökande utländska
medborgares erfarenhet och kvalifikationer.59 Yrkestillståndet var också förhållandevis specifikt fram till 1967, då AMS i en instruktion öppnade upp för
lite bredare formulerade arbetstillstånd. Däremot var arbetstillstånden aldrig
bundna till en viss arbetsgivare eller arbetsplats, vilket var fallet i exempelvis
Schweiz eller Västtyskland. Motiven till detta var att den utländske arbetaren
inte skulle hamna i en beroendeställning till en enskild arbetsgivare.60
Sammantaget hade det enskilda företaget genom detta arrangemang en
relativt svag ställning. För det första hade berörd arbetstagarorganisation en
relativt stark röst genom möjlighet att lämna ett remissyttrande. För det andra var det inte möjligt för företaget att använda sig av utländsk arbetskraft
för underbudskonkurrens genom att ge utländska arbetare sämre löner och
villkor.61 För det tredje var det nationella behovet, inte det enskilda företagets
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efterfrågan, som var vägledande. Det enskilda företaget som hade ett specifikt behov kunde således ”hamna i kläm” i de fall där AMS gjorde en annan
bedömning.62 För det fjärde kunde företaget (i princip) inte undanhålla den
utländska arbetstagaren från konkurrensen på arbetsmarknaden. Det var dessa
principer som kom att gälla framledes under efterkrigstiden, även om bedömningskriterierna kom att mildras i början av 1950-talet.
Högkonjunkturen i samband med Koreakriget (1950–1953) innebar att
intresset för utländsk arbetskraft ökade och motståndet minskade. I 1950 års
långtidsutredning förordades en liberal invandringspolitik med hänvisning till
de påtagliga ekonomiska fördelar detta skulle medföra.63 Men denna liberala
inställning var inte villkorslös. Det förelåg fortsatt en uppfattning om att invandringens omfattning skulle vara anpassningsbar till den svenska ekonomins behov. Import av arbetskraft borde, var den principiella uppfattningen,
endast ske då arbetskraftsinvandringens tillskott till nationalprodukten förväntades bli högre än de direkta och indirekta resurser som invandringen tog
i anspråk. I många fall hade viss invandring, menade utredningen, inneburit
betydande produktionsökningar.64 Dessutom bedömdes investeringarna i nya
bostäder kunna bli mindre om det var fråga om ungkarlar eller arbetare som
lämnade kvar sina familjer i hemlandet.65
Även 1955 års långtidsutredning hade synpunkter på invandringen och
dess politik. Invandring av kvalificerad och specialiserad arbetskraft sågs
som speciellt fördelaktig, då det rådde en allvarlig brist på utbildade arbetare.
Men det ansågs också föreligga fördelar med mindre kvalificerad arbetskraft i
vissa situationer: Den invandrade arbetskraften sågs som en mer rörlig befolkningsgrupp och kunde därför sättas in på punkter där de snabbt behövdes, då
regional omflyttning eller överflyttningar mellan olika näringsgrenar inte gick
tillräckligt snabbt.66 SAF höll i sitt remissyttrande till 1955 års långtidsutredning också med om att invandring av utländsk arbetskraft i många situationer
kunde väga upp den relativt begränsade rörligheten hos den inhemska befolkningen. Det var därför viktigt att inte resa några hinder mot en önskvärd
(läs: utökad) invandring, enligt SAF.67 Långtidsutredningarna på 1950-talet
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räknade med en invandring på runt 10–20 000 personer per år.68 Invandring
var således en förutsättning för landets långtidsplanering och betraktades därigenom som en närmast naturlig del av den ekonomiska utvecklingen.
Lagstiftningen på området bedömdes följdriktigt snart som ålderdomlig
och bara några år efter 1945 års utlänningslag trätt i kraft påbörjades arbetet
på en ny. En förändrad syn på invandring – idén om det fria folkutbytet – och
en helt annan situation på arbetsmarknaden var utgångspunkterna för 1949 års
utlänningskommitté. Den nya lagstiftningen för den nya tiden drog dock ut på
tiden. Bland annat AMS menade i ett yttrande att den liberala inställningen
till arbetstillståndsgivning som det år 1951 framlagda förslaget förordade
riskerade att bidra till irritation och främlingsfientlighet.69 Möjligheten att
vid behov effektivt kunna begränsa invandringen och anpassa den efter arbetsmarknadens och ekonomins behov (enligt AMS bedömning) skulle också
bestå, i alla fall i princip. I praktiken blev bedömningen allt mer liberal. 1954
års utlänningslagstiftning, och den praxis med vilket den utövades, har i efterhand betecknats som en förutsättning för ”turistinvandringen”; utomnordiska
medborgare kunde nu resa in i landet utan arbetstillstånd och lösa detta på
plats.70 Inrättandet av en gemensam nordisk arbetsmarknad samma år innebar
att förutsättningen för inomnordisk migration blev än mer generös och innebar
att nordiska medborgare inte behövde söka arbetstillstånd. Detta avtal hade
en förhistoria som sträckte sig tillbaka till kriget. Nordiska medborgare hade
befriats från arbetstillståndskravet år 1943 och efter kriget fortsatte arbetet
för en nordisk arbetsmarknad. 1946 utarbetades ett förslag till en konvention
som dock endast ratificerades av Sverige och Danmark. Viseringstvången vid
inresa togs bort för norska och isländska medborgare år 1945 och för finska
1949.71
I 1959 års långtidsutredning förordades en fortsatt invandring av yrkesutbildad arbetskraft för att främja näringslivets expansionsbehov.72 Invandringen
ökade också allt mer under 1960-talet. Men med tiden väckte den tilltagande
invandringen debatt och kritiserades,73 inte minst från fackligt håll.74 Invandrare sågs som en exploaterad grupp på såväl arbets- som bostadsmarknaden.
En uppfattning som även framfördes var att den okontrollerade, individuella
invandringen var olämplig för Sveriges behov, då den i första hand bedömdes
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bestå av okvalificerade arbetare.75 Istället ansågs en kontrollerad, kollektiv
överföring av i första hand kvalificerade arbetare vara att föredra. Kortfattat
berodde denna distinktion mellan kvalificerade och okvalificerade arbetare på
en uppfattning om effekten på industrins strukturomvandling. Ett inflöde av
okvalificerade arbetare ansågs minska omvandlingstrycket och gynna kapitalbreddning, snarare en kapitalfördjupning, vid investeringar.76 1968 ändrades,
som en följd av denna debatt, reglerna så att icke-nordiska medborgare som
önskade arbete i Sverige måste ha arbetstillstånd innan inresan.77
Nyordningen var direkt förknippad med en tilltagande invandring från
Sydeuropa, framförallt Jugoslavien och Grekland.78 Många av immigranter
från dessa länder hade vare sig ordnat arbetstillstånd, boende eller arbete
innan inresan och hamnade på grund av detta i flera fall i en prekär situation.79 En annan utveckling under mitten av 1960-talet, som följde på den
tilltagande invandringen, var att AMS upprättande utlänningsavdelningar i de
län där det fanns ett behov av att hjälpa ett stort antal turistinvandrare och
förmedla dem till arbeten.80 Vid behov bekostades även resor och tillfällig
inkvartering. Dessa åtgärder hjälpte till med det akuta problemet men kan
enligt vissa bedömare ha bidragit till att öka den oreglerade invandringen.81
Den oreglerade invandringen uppfattades genom dessa händelser i allt högre
grad som ett problem och i AMS riktlinjer för 1967 förordades en satsning
på kollektiv överföring av utländsk arbetskraft. Företag som önskade rekrytera utomnordisk personal fick höra av sig till den lokala arbetsförmedlingen.
Denna undersökte sedan om det fanns möjligheter att tillfredsställa behovet
med arbetskraft som redan fanns i landet. Först efter ett nekande svar i det aktuella fallet var de möjligt att lämna in en formell ansökan.82 Denna praxis låg
i linje med den på arbetsmarknadsområdet förda flyttlasspolitiken. Behov av
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invandring skulle bedömas mot bakgrund av de möjligheter som fanns att lösa
problemen genom ett mer rationellt nyttjande av inhemsk arbetskraft. Överlag
ansågs nämligen underlättande av ökad rörlighet och omskolning inom landet
att föredra framför import av (okvalificerad) arbetskraft.83 Invandringen var
dock fortsatt stor och ökade även påtagligt under de följande åren, trots de
nya regleringarna, fram till början av 1970-talet, då oljekrisen ledde till en
minskad efterfrågan på arbetskraft. Samtidigt som ekonomin förvärrades och
efterfrågan gick ner tillkom dessutom ytterligare regleringar och avtal som
försvårade invandring och gjorde utländska arbetare mindre attraktiva för arbetsgivaren.84

2.3 Invandrarens vägar till den svenska arbetsmarknaden
För att ta reda på varför utländska medborgare koncenterades till vissa yrken
och branscher är det praktiskt att studera hur de kom till den svenska arbetsmarknaden. Arbetskraftsinvandringen var reglerad på så sätt att vissa vägar
och val premierades före andra. Utfallet på arbetsmarknaden är med detta i
åtanke inte enbart ett resultat av utbud och efterfrågan utan också genom hur,
och under vilka förutsättningar, utbud möter efterfrågan. Med andra ord hur
matchningen gick till. I debatten om arbetskraftsinvandringen, och även i viss
mån i den efterföljande forskningen, har detta yttrat sig i uppfattningen att den
kollektivt rekryterade arbetskraften var kvalificerade yrkesarbetare medan de
individuellt invandrande arbetarna i högre grad anställdes till okvalificerade
arbeten i industrin och den privata tjänstesektorn. I den utsträckning kollektivt överförda arbetare rekryterades på företagens initiativ, med de kostnader
det medförde, medan individuella invandrare i hög grad var spontant inresta
arbetssökande, vilket implicerar att de själva stod för kostnaderna, tycks detta
intuitivt rimligt (jämför avsnitt 1.2.3.1). Samtidigt baserades en icke förringbar del av invandring och rekrytering på sociala nätverk. Denna kedjemigration kan ha gett möjligheter för informationsöverföring till arbetsgivaren, med
lägre transaktionskostnader som följd. Således kan en tilltagande individuell invandring vara följden av över tid sjunkande transaktionskostnader och
bättre matchning. En ökning av arbetskraftsinvandringen som alltså kan ske
oberoende av förändringar i utbud, efterfrågan eller lön på respektive arbetsmarknad.
Nedan kommer de fyra vanligaste vägarna genom vilka invandrare kom in
på svensk arbetsmarknad under efterkrigstiden diskuteras. Dessa olika vägar
betydde olika kostnader och olika grad av osäkerhet för såväl arbetstagare
som arbetsgivare. De inbegrip också olika grad av myndighetsinflytande och
-kontroll. Den första av dessa vägar var flyktinginvandring. Detta var den
83

SOU 1967:18, s. 142–154.
SOU 1982:49, s. 61–68; Nelhans (1973), s. 112–114; Lundh och Ohlsson (1994), s. 83–86;
Johansson (2008), s. 229–235. Se även Knocke (1981) och Lundh (1994).
84

59

vanligaste vägen under och direkt efter kriget. Därefter var flyktinginvandringen liten fram till senare delen av 1950-talet, varefter den blev något mer
omfattande. Den andra vägen var via kollektiv rekrytering. Begreppet kollektiv rekrytering avser i detta sammanhang alla de former där en större grupp
utländska medborgare rekryterades på en gång med myndigheternas godkännande och i vissa fall direkta inblandning.85 Den tredje vägen var via individuell invandring av utomnordiska medborgare. För detta krävdes arbetstillstånd
och i vissa fall också visum. Under stora delar av efterkrigstiden var det dock
möjligt att reda till Sverige som turist, utan att ha skaffat vare sig visum eller arbetstillstånd i förväg. Den fjärde vägen var den nordiska invandringen,
som egentligen kom till Sverige genom en kombination av de två ovanstående
vägarna, men som i första hand utgjordes av individuell invandring.

2.3.1 Flyktingar på svensk arbetsmarknad
Flyktingar är i strikt mening inte arbetskraftsinvandrare. Däremot kom det
stora flertalet av dem ut på den svenska arbetsmarknaden. Oftast förr snarare
än senare. Under kriget utgjorde flyktingar också ett i flera avseendet viktigt
tillskott till krigsekonomin.86 1942 infördes allmän arbetsplikt för flyktingar.
Enligt ekonom-historikern Sven Nordlund betraktades flyktingar som en disponibel reservarbetskraft som mer eller mindre tvångsdirigerades till väg-,
torv-, skogs- och jordbruksarbete. För chansen att komma ut på den öppna
arbetsmarknaden krävdes först fyra till sex månader av dirigerat arbete i jordeller skogsbruk.87 Skogs- och vägarbeten var i första hand arbete för manliga
flyktingar. Kvinnor dirigerades istället ofta till hushållsarbete och senare till
hotell och restauranger, sjukhus och vårdanstalter.88 Från mars 1943 slopades
kravet på arbetstillstånd för arbete inom jordbruks- och torvsektorerna och
flyktingar uppmanades således med både piska och morot att gå mot dessa
sektorer.89 Från oktober 1943 slopades arbetstillståndstvånget för nordiska
medborgare och estlandssvenskar samt ett år senare för övriga baltiska medborgare.90 Vid konjunkturuppgången år 1942 ökade också efterfrågan på
arbetskraft inom industrin. Flyktingarbetskraften dirigerades till låglöneindustribranscherna, såsom textil- och beklädnadsindustrin, på grund av att svensk
arbetskraft lämnade dessa branscher för bättre betalda arbeten.91 Utplaceringar
på arbetsmarknaden av flyktingar från mottagningsläger fortsatte även en tid
85

Utöver detta fanns en dold rekrytering i tredje land vars omfattning givetvis är mycket svår att
bedöma storleken på, Waara (2012), s. 115f.
86
SOU 1946:44; Nordlund (1999), s. 9f.; Olsson (2003), s. 16–18; Byström (2006), s. 185.
87
Nordlund (1999), s. 10; SOU 1946:44, s .60. Arbetet, av vilket många av flyktingarna var
ovana, var ytterst påfrestande och en källa till missnöje bland flyktingarna, se exempelvis Andrae (2004), s. 153.
88
SOU 1946:44, s. 107, 111.
89
Nordlund (1970), s. 231; Olsson (1995); Grimnes (1969).
90
Byström (2006), s. 185.
91
Nordlund (1970), s. 23; se även SOU 1946:44, s. 111.

60

efter kriget men upphörde i stort sett helt efter 1949 och var därefter försumbar fram till senare halvan av 1950-talet.92
AMS fick efter kriget huvudansvaret för att verkställandet av överföringen
av flyktingar till Sverige, oftast från uppsamlingsläger i syd- och Mellaneuropa.
Omfattningen bestämdes i hög grad av möjligheterna att bereda de överförda
flyktingarna anställning i Sverige.93 Exempelvis var ungefär 1 200 av 4 000
ungerska flyktingar som kom till Sverige i slutet av 1956 metallarbetare. Uttagna flyktingar transporterades i allmänhet över till olika genomgångsförläggningar för vilka länsarbetsnämnderna ansvarade. Där upprättades register
som sedan användes vid utdirigeringen på den svenska arbetsmarknaden,
eller i vissa fall till yrkes- och omskolningskurser.94 Ungern-krisen 1956 föranledde det största mottagandet av kollektivt överförda kvotflyktingar under
senare delen av 1950-talet. Under 1960-talet ökade sedan landets mottagande
av flyktingar. Bland annat överfördes femtusen flyktingar med jugoslaviskt
ursprung från läger i Österrike och Italien.95 Historikern Malin Thor hävdar
att även mottagandet av kvotflyktingar, som sköttes av AMS, i minst lika hög
utsträckning tog arbetsmarknadsfrågor som humanitära skäl i beaktande vid
urvalet.96 AMS försökte också påverka deras framtida yrkestillhörighet. Av
tvåhundra flyktingar som var inskrivna på yrkeskurser vid 1959 års utgång
fick hundrafemtio av dem utbildning som verkstadsarbetare.97
Det förelåg onekligen en målmedvetenhet i myndigheternas hänvisning av
flyktingar till arbeten för vilka det var svårt att intressera svenska arbetare. Häri
grundas också argumentet att utländska medborgare från första början betraktades som en reservarbetskraft i tidigare forskning.98 Samtidigt är arbetsgivarperspektivet vid flyktingförmedlingen i väldigt liten utsträckning undersökt
i tidigare forskning, fokus har istället legat på myndigheterna. Ett undantag
är Svanberg som har pekat på att de estniska flyktingar som anställdes vid
Svenska Stålpressnings AB i Olofström fick utföra enkla, men ur arbetsmiljösynpunkt föga attraktiva, arbeten utan krav på tidigare industrierfarenhet.99
Detta är något som talar för tesen att invandrare tidigt togs in just för att utföra
mindre kvalificerade arbetsuppgifter om den inhemska arbetskraften inte ville
ha. Huruvida detta var en följd av flyktingarnas kvalifikationer, myndigheter92
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nas agerande eller vad arbetsgivarna efterfrågade är något oklart. Med tanke
på att många företag ansåg att de i första hand behövde vana industriarbetare
är det inte tvunget att industriföretagen såg rekrytering av flyktinginvandrare
som fullt ut i enlighet med deras syften.

2.3.2 Kollektiv rekrytering
Den kollektiva överföringen av utländsk arbetskraft tog sig lite olika former
under den undersökta perioden och i avhandlingen använder jag begreppet
kollektiv rekrytering i en vidare bemärkelse. Från början var det fråga om
rekrytering utförd av myndigheterna. Senare kunde det i många fall vara fråga
om större rekryteringsaktioner utförda av svenska företag som var godkända
av svenska och utländska myndigheter men där de senares involvering i det
konkreta rekryterings- och anställningsförfarandet var minimalt.100
Den första kollektiva rekryteringen genomfördes under direkt myndighetskontroll i Italien, Österrike och Ungern101, bland annat för att garantera att ett
antal nyckelindustrier fick sitt behov av kvalificerad arbetskraft tillgodosett.
Genom att rekryteringen skedde under kontrollerade former gick det från
myndigheternas sida att gardera sig mot att arbetskraft skulle rekryterades vid
en begynnande lågkonjunktur samtidigt som fackliga intressen kunde tas i
beaktande.102 Valet av från vilka länder som rekryteringen skulle genomföras
i samt vilka företag som skulle premieras var en i flera avseenden politiskt
färgad process. Rekryteringen i Italien var ett resultat av näringslivskontakter
i landet (främst SKF:s med Fiatkoncernen, se dock avsnitt 4.2.2) och bestod
i en direkt rekrytering för ett litet urval av nyckelindustrier.103 Rekryteringen
av sudettyska flyktingar (så kallade Displaced Persons; DP:s) i Österrike var
i praktiken en hybrid mellan arbetskraftsrekrytering och flyktingöverföring.
Denna var en följd av tidigare erfarenheter och ett idogt arbete bedrivet av
representanter för den sudettyska exilgruppen i Sverige.104 Dessa rekryterades
inte heller direkt till specifika företag utan valdes ut av AMS i Österrike och
fördelades ut på svensk arbetsmarknad från Citadellet i Landskrona.105
Även om BUA avvecklade sin verksamhet efter att den kollektiva rekryteringen av italienska, sudettyska och ungerska arbetare hade avslutats skulle
den fortgå på 1950-talet. Nu skulle den kollektiva rekryteringen ta en annan
form och istället för myndigheterna var det nu företagen själva som stod för
100
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urval och rekrytering. AMS hade enbart en godkännande och övervakande roll.
Under 1950-talets första del skulle en stor del av den kollektiva rekryteringen
ske i Västtyskland. Tidigare hade det i princip varit mycket svårt att rekrytera
arbetskraft därifrån. Detta då landet fortfarande lydde under ockupationsmyndigheterna, som var restriktiva med utresetillstånd för tyskar med undantag för
flyktingar (DP:s) och anhörigutvandrare.106 Ett intresse från svenska företag
att rekrytera i Västtyskland förelåg icke desto mindre och i september 1950
sände AMS en delegation till Bonn för att förhandla om formerna för denna.
Då det enligt tysk lag var förbjudet med oreglerad rekrytering av arbetskraft
från ett annat land blev rekryteringsprocessen, likt anskaffande av arbetskraft
från Italien under 1940-talet, nödvändigtvis en formell och kollektiv affär. De
krav AMS ställde, utöver fackföreningens godkännande, var att de som rekryterades hade 6–8 års yrkesvana och i regel inte var äldre än 45 år gamla, samt
att företaget som ansökte verkade inom en för folkförsörjningen eller exporten viktig näring.107 Att denna möjlighet uppkom samtidigt som flera svenska
företag vann fördelar av Koreaboomen ledde till en trend i ansökningar om
arbetskraft från Västtyskland. En sammanställning av ansökningar om kollektiv rekrytering som behandlats eller var under behandling i slutet av 1950
visar att 45 av totalt 54 ansökningar handlade om tyska arbetare, även om det
i vissa fall rörde det sig om en kombination med andra nationaliteter.108 Denna
trend kan i alla fall delvis förklaras med att tysk arbetskraft redan tidigare
stått högt i kurs hos arbetsgivarna.109 Dessutom kunde många företagsledare
och ingenjörer tyska, vilket troligvis underlättade.110 Följande år upprättades
snarlika avtal med Österrike och Nederländerna.111
Den kollektiva rekryteringen minskade över tid, vilket illustreras i tabell
2.1. Även om jämförelsen mellan olika tidsperioder kan vara något haltande,
då uppgifterna i tabellen bygger på olika källor som inte nödvändigtvis mäter
på samma sätt, är trenden tydlig. Den kollektiva rekryteringen blev allt mindre omfattande samtidigt som det totala antalet förvärvsarbetande utländska
medborgare ökade. Ekonom-historiken Joacim Waara menar att systemet för
kollektiv rekrytering i BUA:s regi i början av 1950 inte längre var nödvändigt
106

För en översikt om flyktingssituationen i ockuperade Tyskland efter kriget, se Shephard
(2011).
107
PM angående överföring av tysk arbetskraft: AMS EVIIba:5., Svanberg (2010), s. 313–315.
Avtalet från 1950 hade föregåtts av en del andra projekt, såsom överföringen av ungdomar från
Schleswig-Holstein hösten 1949 för arbetsträning inom framförallt textil- och beklädnadsindustrin (vilka för övrigt Svanberg i skrivande stund håller på att undersöka i ett forskningsprojekt)
samt emottagandet av flera tbc-sjuka barn med familjer, som pågick under lång tid men likaledes påbörjades under hösten 1949.
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Mellan första juni till sista oktober 1950 godkände AMS rekryteringen av 435 nordiska och
1166 utomnordiska arbetare till 32 olika företag. Under samma period avstyrkte AMS femton
företags ansökningar av 494 arbetare. Vid slutet av denna period hade AMS sjutton företags
ansökningar för 700 arbetare under behandling. Uppgifter över företag…: BUA vol. 6.
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Waara (2012), s.106.
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Waara (2012), s. 106. Se även Salomon (1991); Shepard (2011); Svanberg (2010), s. 310–318.
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AMS Verksamhetsberättelse, 1951, s. 31.

63

Tabell 2.1 Beviljade kollektiva överföringar 1947–67
År
1947–49

Beviljad kollektiv överföring

Snitt per år

4 500

1 500

1950–55
1956–61
1962–67
Totalt

12 500
1 500
1 000
19 500

2 080
250
170
980

Källa: SOU 1965:9, s. 434 för 1950–61; Waara (2012), tab. 6.1. (som delvis baseras på Svanberg
(2010), tab.1.) för 1947–49; Wadensjö (1973), texttab. 3.3 för 1962–67.
Anm: Uppgifterna är från olika källor och är därför inte helt jämförbara med varandra.

utan verksamheten hade då nått så pass rutinartade former.112 Att den sedan
minskade under senare delen av 1950-talet skall också ha hängt samman med
att företagen ansåg att systemet med att söka tillstånd för kollektiv överföring
var allt för omständigt. Särskilt efter 1954, då såväl den liberala praxisen för
utomnordiska turistinvandrare som den fria nordiska arbetsmarknaden etablerats behövde företagen inte gå via kollektiva rekryteringar utan kunde i
högre utsträckning förlita sig på individuell invandring. Dessutom försvårades
processen av fackförbundens ofta negativa inställning. Istället skall företagen
i högre utsträckning gått över till att anställa utländska arbetare via lokala
ombud, något som i realiteten pågick redan under 1940-talet. Det är emellertid
svårt att fastslå hur omfattande denna form av rekrytering var.113
Var då kollektiv rekrytering enbart ett nödvändigt ont för företagen och
en följd av myndigheternas vilja till kontroll? Ekonom-historikern Torbjörn
Lundqvist pekar på att myndigheternas inblandning bidrog till arbetskraftsinvandringen genom att den spred kostnaderna associerade med rekryteringen.
Genom att AMS tog på sig denna roll sänktes transaktionskostnaderna som en
utlandsrekrytering medförde för arbetsgivarna.114 Nu är detta en sanning med
modifikation, då företagen många gånger fick betala kostnaden för den statligt
kontrollerade kollektiva rekryteringen. I fallet med den kollektiva rekryteringen i Italien stod staten för förskotterade medel men företagen var sedan
skyldiga att amortera av detta lån under två år.115 Men medan företagen inte
kom undan de direkta kostnaderna slapp de betala en hel del kringkostnader
112

Waara (2012), s. 113.
Vilket även Waara konstaterar, Waara (2012), s. 115f.
114
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VPM till Herr Statsrådet Mossberg angående överföring till Sverige av italiensk arbetskaft
angiven av Beredningen för utländsk arbetskraft: BUA vol.1. När en italiensk arbetare bytte
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var detta emellertid problematiskt. AMS uppmanades att försöka få italienare som ville byta
anställning att byta till ett annat företag som redan hade italiensk arbetskraft. BUA:s protokoll
§ 76, 9/12 1948: BUA vol. 2. Se även Ang. arbetsmarknadsstyrelsens utestående fodringar å
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i samband med den tidiga utlandsrekryteringen.116 Dessutom stod AMS för
förhandlingarna med främmande makt, något som företagen själva i många
fall inte kunde göra. Myndigheterna hjälpte därigenom till att övervinna flera
hinder.
Det finns emellertid också en annan möjlig förklaring: Från år 1955 berättade AMS i sin verksamhetsberättelse att många företag som fått tillstånd att
rekrytera kollektiv inte klarade av att fylla sina kvoter. Orsakerna söks i en
tilltagande konkurrens i Västtyskland och Österrike, inte minst på yrkesarbetare.117 Det minskade intresset kan alltså också ha berott på att svenska företag
inte längre kunde konkurrera om den arbetskraft för vilket en mer utförlig och
påkostad rekrytering var berättigad.
På 1960-talet återkom den kollektiva rekryteringen på grund arbetskraftsinvandringens återreglering. En av myndigheterna övervakad kollektiv rekrytering ansågs vara bättre ur såväl ekonomiska, sociala som byråkratiska
perspektiv än den okontrollerade och individuella invandringen. Turistinvandrare som inte hade ordnat för sig i förhand hamnade emellanåt hos de sociala
myndigheterna samtidigt som den oreglerade invandringen associerades med
okvalificerade arbetare som belamrade AMS och de lokala myndigheterna
med arbete (se även avsnitt 2.2).118 AMS fick 1966 mandat att återigen påbörja
kollektiv rekrytering utomlands. Arbetstillstånd skulle dessutom vid individuell invandring ordnas i förväg.119 Som ett led i denna återgång mot en mer
kontrollerad invandring upprättades rekryteringskontor i flera länder under senare delen av 1960-talet. Det första i Belgrad hösten 1965 och under följande
år öppnade även kontor i Ankara, Aten och Rom. De flesta som rekryterades
kollektivt kom från Jugoslavien och kontoren i de andra länderna avvecklades
snart.120 Av de kollektivt överförda anställdes den överhängande andelen inom
industrin, även om ett antal också var exempelvis sjuksköterskor, läkare och
restaurangarbetare.121
SAF:s Sture Eskilsson var emellertid inte vidare imponerad av den rationellt och nationellt koordinerade rekryteringen. Framförallt inte när ett företag
116

En sammanställning för utestående fodringar samt administrationskostnader per den 30 juni
1948 för den kollektiva rekryteringen ger en fingervisning om detta. För italiensk arbetskraft
förelåg fodringar på 465 000 kronor hos arbetsgivare medan administrationen kostade lite över
218 000 kronor. För sudettysk arbetskraft var motsvarande siffror 260 000 respektive 162 000
kronor. På så sätt kan staten sägas ha stått för motsvarande lite över 30 procent respektive
nästan 40 procent av rekryteringskostnaderna. Utstående fodringar per den 30 juni 1948 för
den kollektivt överförda utländska arbetskraften: BUA vol. 4.
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emellanåt akut behövde en större grupp arbetare för att lösa upp flaskhalsar i
produktionen och då myndighetsbeslut drog ut på tiden:
För att resultatet skall bli det avsedda måste rekryteringen få fortgå i den takt
som företagen önskar och inte snärjas i byråkratins garn. Ett företag som i mars
månad behöver en personalförstärkning med 200 man är ofta inte alls betjänt
av att få tillskottet ett halvt år senare. Antingen har man då lyckats lösa sitt personalproblem på annat sätt eller också har man tvingats avstå från en planerad
utvidgning av driften. Att utnyttja en sådan förändring i arbetskraftsbehovet
som ett argument mot den utländska invandringen ’därför att den behövdes
tydligen inte’ är sakligt felaktigt. Missuppfattningar av denna typ bygger på
bristande förståelse för dynamiken inom näringslivet och dess behov av snabba anpassningar till skiftande förutsättningar.122

Arbetsgivareföreningens företrädare uppskattade helt enkelt inte den ökade
administration som den nya ordningen medförde (för dem) och talade istället
för en återgång till 1954 års principer om det fria folkombytet. Ur ett arbetsgivarperspektiv var uppfattningen att ökad invandring under 1960-talet var
utfallet av en ökad efterfrågan på arbetskraft och därigenom följden av en väl
fungerande marknadsmekanism. SAF:s VD Giesecke bedömde det emellertid
som lönlöst att försöka få till en förändring, då LO och förbunden enligt hans
bedömning ägde frågan.123
Det går att fråga sig vilka företag som stod mest att vinna på Eskilssons och
SAF:s linje. En möjlig förklaring är att föreningen i första hand företrädde de
större industriföretag som under senare delen av 1960-talet hade resurser och
kontakter att vid behov på eget bevåg rekrytera utländsk arbetskraft. Ovanstående inställning kan kontrasteras med hur Svensk Industriförening, som i första hand företrädde mindre och medelstora företag, resonerade i samma fråga:
[D]en svenska invandringspolitiken måste ges en betydligt mera aktiv och
planmässig utformning med sikte på att uppnå en i förhållande till långtidsutredningens antaganden önskad invandringsvolym. Detta skulle lämpligen
kunna ske på så sätt att företag, som önskar anställa utländsk arbetskraft, finge
anmäla sina önskemål till Arbetsmarknadsstyrelsen… [Sedan kunde] Arbetsmarknadsstyrelsen förbereda och vidtaga erforderliga åtgärder för rekrytering
av utländsk arbetskraft. Även kollektiv rekrytering bör givetvis ske eftersom
man därigenom troligen kan uppnå snabbare resultat till lägre kostnad.124

Att AMS gick in och tog på sig funktionen att rekrytera utländsk arbetskraft
kunde vara mer fördelaktigt för vissa företag än andra. En något impressionistisk genomgång av den i SAK och hos BUA förekommande korrespondensen
från företag på 1940-talet ger en tudelad bild som illustrerar detta. Dels förekom det brev från företag som hörde sig för om dessa myndigheter kunde
122
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lösa deras arbetskraftsproblem genom att ge dem utländsk arbetskraft.125 Men
också sådana som hade direkt eller indirekt kontakt med människor i andra
länder och som regleringar hindrade från att komma till Sverige.126 För en del
företag framstod således myndigheternas involvering som en möjlighet medan
regleringarna för andra var ett problem. De som potentiellt sett kunde gynnas av myndigheternas verksamhet var de företag som hade ett rekryteringsbehov men saknade kunskaper och kontakter för att på egen hand genomföra
utlandsrekryteringar. I det senare fallet var kostnaden att skriva till myndigheterna och hoppas att dessa på något sätt skulle hjälpa till inte mycket högre än
portot och brevpapperet. I verkligheten förhåll det sig emellertid annorlunda.
Såväl under den kollektiva rekryteringens storhetsperiod under första hälften
av 1950-talet som under senare delen av 1960-talet var det framförallt storföretag som anställde utländska arbetare genom kollektiva överföringar.127 Om
detta berodde på att småföretag inte hade efterfrågan på arbetskraft, för att de
inte ville rekrytera från utlandet eller för att de inte fick är svårt att här avgöra.

2.3.3 Individuell utomnordisk invandring
Ett alternativ som förelåg var att anställa utländsk arbetskraft genom individuella ansökningar. Formellt var detta möjligt redan vid krigsslutet. Det fanns
inte heller någon brist på personer som ville komma till Sverige och arbeta.
Arbetsmarknadsmyndigheterna fick ta mot stora mängder av brev från sådana
som sökte få anställning i landet.128 Endast ett mindre antal av dessa förmedlades vidare och ledde till anställningar. En förklaring till detta kan illustreras
med följande citat från 1947:
Allmänt kan dock sägas, att arbetsmarknadskommissionen är beredd, att sedan vederbörande godkänts av Statens utlänningskommission ur polisiär och
utlänningspolitisk synpunkt, efter individuell prövning tillstyrka bifall till inresetillstånd för sådan sökande, vilka tillhöra för svenska näringslivet viktiga

125
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Thunborg, 7/9 1946 samt 11/3 1947: BUA vol 3., Brev från Stripa Gruvaktiebolag till BUA,
4/11 1946; Brev från Granitaktiebolaget C.A. Kullgrens Enka till SAK, 28/6 1946: BUA vol.4;
Brev från Nyköping Automobilfrabik till Folke Thunborg, 31/7 1946: SAK EIIa:12; Brev från
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126
Brev från AB Textum till Socialdepartmentet, 29/6 1946; Brev från AB Cewo-Kappor till
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Svenska Rakbladsfabriken AB till UD, 28/10 1946: BUA vol.4., Brev från AB Bofors till SAK,
1/7 1947: SAK EIIa:11; Betr. arbetskraft från utlandet, brev från AB Malmö Klädningsfabrik
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yrkesområden och som uppfylla de krav, kommissionen ställer på bl.a. yrkeskompetens.129

Beskrivningen ovan ger intrycket att rekrytering via individuella ansökningar
var en relativt omständig, och tidskrävande, process. Under åren precis efter
krigets slut var regleringarna klart begränsande för individuell invandring.130
Under 1949 skrevs över 8 000 skriftliga förfrågningar till AMS angående
anställningsmöjligheter i Sverige. Endast 332 av dessa fick anställningsförslag som i sin tur 212 personer accepterade.131 Möjligheterna för individuell
invandring skulle snart komma att förenklas, bland annat genom borttagande
av visumtvång för flera länder.132 Därigenom försvann många formella hinder
för det fria folkutbytet, även om AMS genom arbetstillståndet hade kvar möjligheten att vid behov strypa arbetskraftsinvandringen. Samtidigt borgade en
liberal praxis i arbetstillståndsärenden för den så kallade turistinvandringen.133
Detta var en radikal förändring i jämförelse med de förutsättningar som individuell invandring hade rått fram till 1940-talet. Därigenom minskade hindren
och kostnaderna för arbetskraftsinvandring påtagligt.
Turistinvandrarna har av 1960-talets ekonomer och debattörer karaktäriserats som arbetskraft som sökte sig till okvalificerade arbeten, ofta i den privata
tjänstesektorn.134 I flera avseenden tycks detta också rimligt. Små serviceföretag varken kunde eller ville knappast på eget bevåg bedriva rekrytering
i utlandet, utan fick förlita sig på att rekrytera lokalt.135 Detta oavsett om det
sedan var fråga om turistinvandrare, flyktingar eller svenska medborgare som
anställdes. Låga rekryteringskostnader var för dessa företag troligtvis också
i många fall viktigare än tidigare erfarenhet och kvalifikationer.136 Vid en så
129
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kallad spontan invandring är det i första hand invandraren som står för de
stora riskerna och kostnaderna för att betala resan, finna bostad och även söka
upp arbetsgivaren. Det var för att dämpa tillströmningen av okvalificerad arbetskraft som det under senare delen av 1960-talet genomfördes ändringar i
regel och praxis – arbetstillstånd behövdes återigen före inresan för de flesta
former av arbete.137 Samtidigt ingick i denna grupp ett okänt men troligen inte
försumbart antal som rekryterades genom sociala nätverk eller genom rekryterare och privata arbetsförmedlare.138 I dessa fall förelåg också troligen i många
fall garantier om anställning och i vissa fall kostnadskompensation för resa
samt tillhandahållande av bostad. Hur många som egentligen var turistinvandrare i begreppets något pejorativa innebörd (okvalificerade spontaninvandrare
med mycket små förkunskaper om svensk arbetsmarknad) och hur många som
egentligen var utlandsrekryterade och/eller yrkesarbetare är således svårt att
säga med någon säkerhet.
Trots ambitionen att införa vad som uppfattades som ett mer rationellt system
med kollektiv rekrytering – och att exempelvis jugoslaver utan arbetstillstånd
började nekas inresetillstånd – fortsatte ändå ett stort antal arbetskraftsinvandrare att få arbete i Sverige utan AMS direkta inblandning. En sammanräkning för de tre första kvartalen år 1966 gav att av 14 500 arbetstillstånd för
utomnordiska medborgare hade 8 500 sökt och fått ansökan beviljad innan
inresan. Återstående 6 000 var turistinvandrare som fick tillstånd på grund
av inkonsekvens i tillämpningen av bestämmelserna och undantag. Reglerna
sågs därför över och skärptes i 1967 års utlänningslag.139 Framöver hade AMS
och SUK en restriktiv linje för individuella tillstånd som också understöddes
av framförallt Metalls remissyttringar.140 Under 1960-talet började avslagen
öka trendmässigt från under fem procent för förstagångsansökningar upp mot
och över tjugo procent i slutet av 1960-talet.141 Enligt en urvalsundersökning
för perioden 1961–1969 var andelen avslag lägre för personer med yrkesutbildning, men även för dessa ökade trendmässigt andelen avslag.142 Denna
restriktivitet blev framförallt tydlig från 1967, efter omregleringen av arbetskraftsinvandringspolitiken. Det kan dock vara på sin plats att påminna om att
majoriteten av arbetskraftsinvandrare var nordiska medborgare och därför inte
ingick i dessa siffror, vilka vi nu kommer till.

2.3.4 Nordisk invandring
År 1954 undertecknades avtalet om en gemensam nordisk arbetsmarknad.
Redan åren innan hade emellertid invandringen från de nordiska länderna varit
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relativt stor och nordiska medborgare hade sedan tidigare en särställning i
jämförelse med andra invandrargrupper. Arbetstillståndskravet hade tagits
bort för nordiska medborgare redan 1943 och när visumtvången för inresa
togs bort (för finska medborgare år 1949) blev arbetskraftsinvandringen i de
flesta avseenden fri. För att arbetsmigrationen skulle flyta på smidigt gavs
riktlinjer för samarbeten mellan de nordiska ländernas arbetsförmedlingar.
Initialt fördes detta samarbete på central nivå men började under 1950-talets
gång i större uträckning bedrivas på regional och lokal nivå.143 Det blev också
möjligt för nordiska medborgare, som alltså inte behövde arbetstillstånd före
inresan, att nyttja sig av den lokala arbetsförmedlingen på den orten i Sverige
de befann sig. I den mån nordiska invandrare använde sig av arbetsförmedlingen var det oftast på detta sätt. Av 8 000 nordiska medborgare som fick
anställning i Sverige år 1956 skall 1 600 använt sig av arbetsförmedlingarna
i Sverige. De som använde sig av arbetsförmedlingen i Finland för att få ett
arbete i Sverige utgjorde en närmast negligerbar grupp.144
Medan den norska och danska invandringen till Sverige var störst i början
av 1950-talet skulle den finska invandringen bli ett bestående, och dominerande, inslag under svensk efterkrigstid.145 Genom att nordiska arbetssökande
inte behövde söka arbetstillstånd medförde detta att vare sig AMS eller fackföreningarna i formell mening kunde begränsa den nordiska invandringen. Det
förelåg således inte samma möjligheter att styra denna invandring till vissa
specifika bristyrken som med de utländska medborgare som behövde söka
arbetstillstånd.146 Likt med den utomnordiska turistinvandringen associerades
den nordiska, och då i första hand den finländska invandringen, med okvalificerade arbetar med bakgrund inom jord- och skogsbruk.147 Nordiska och då
framförallt finska medborgare, som stod för en stor del av den totala invandringen, berördes inte heller på grund av det nordiska arbetsmarknadsavtalet
av lagförändringarna under senare delen av 1960-talet. Några omständigheter
och händelser påverkade emellertid formerna för arbetskraftsrekrytering i
Finland. Majoriteten av finska invandrare till Sverige använde sig varken av
den finska eller svenska arbetsförmedlingen. AMS försökte aktivt motarbeta
inresande till Sverige utan i förväg anskaffat arbete eller bostad med informationsinsatser i Finland.
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De finska och svenska arbetsmarknadsmyndigheterna utvecklade med
tiden sitt samarbete under 1950-talet och – framförallt – under 1960-talet. År
1964 och 1965 var det 4 500 respektive 6 500 arbetssökande finländare som
fick arbeten förmedlade via det nordiska samarbetet, även om den spontana
invandringen fortsatt dominerade.148 En spontan invandring som, enligt en
myndighetsrapport, medförde att finska invandrare ”irrat rätt länge på måfå” i
jakt på arbete i Sverige.149 Som en följd av detta upplevda problem stramades
reglerna kring den nordiska arbetsmigrationen upp i början av 1970-talet.150
En okänd, och svåruppskattad, andel av finländarna rekryterades också på
plats av svenska företag. Enligt finska myndigheters uppfattning var dock
privat värvning i Finland av utländska arbetsgivare oförenlig med den finska
emigrantförmedlingslagen från 1956. SAF uppmärksammade år 1960 i ett
cirkulär på detta och uppmanade företagen att istället för att värva själva skulle
de använda sig av de offentliga arbetsförmedlingarna i Sverige och Finland.151

2.3.5 Sammanfattning
Ovanstående genomgång pekar på vilka vägar som var tillgängliga för arbetskraftsinvandring men också vilka vägar som var ändamålsenliga för olika
behov. Den ena aspekten av detta är de ramar som regleringar och institutioner
sätter, vilka kan variera över tid och vara mer eller mindre strikt för olika
företag och branscher. Den andra aspekten är att olika vägar också för med
sig olika fördelning av kostnader och risker mellan myndigheter, företag och
invandrare. Om en arbetsgivare kan välja mellan olika vägar för att rekrytera
utländsk arbetskraft kan alltså de val som denna gör presumtivt säga en del
om vilket slags behov som denna försöker tillgodose (jämför avsnitt 1.2.3.1).
Flyktingar som arbetskraft var en grupp som initialt stod under myndigheternas kontroll. De var AMS som gjorde urvalet (i den mån ett sådant gjordes
utifrån en arbetsmarknadsmässig bedömning) och som sedan hade möjlighet
att avgöra till vilka branscher och företag dessa skulle fördelas. Kollektivt rekryterad arbetskraft var också till en början i stor utsträckning under myndigheternas kontroll men blev under 1950-talet en rekryteringsform som i första
hand initierades av företagen själva. Den kollektiva rekryteringen har uppfattats som mer kostnadskrävande och har därmed associerats med i första hand
kvalificerad arbetskraft. Att denna sedan minskar i omfattning kan således
bero på att intresset för kvalificerad arbetskraft minskade men det kan också
vara en följd av att det etablerades bättre och smidigare rekryteringsmetoder
med hjälp av nätverk och kontakter som ersatte den kollektiva rekryteringen.
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Dessutom var företagen formellt sätt tvungna att använda denna metod för att
rekrytera tyskar. Efter mitten på 1950-talet minskade rekryteringen i och invandringen från Västtyskland och därmed också den kollektiva rekryteringen.
Den individuella invandringen var till en början hårt reglerad men viseringstvången togs bort för allt fler länder blev det möjligt att spontant resa till Sverige och söka arbete. Inte minst i den ekonomiska debatten på 1960-talet sågs
de invandare som kom till Sverige på detta sätt i första hand som okvalificerad
arbetskraft och många ville därför se en återreglering. Med en spontan invandring står den arbetssökande invandraren för migrationens kostnader och
risker. Genom regleringar eller hinder skulle okvalificerad arbetskraft i högre
grad hållas ute och kostnaderna skulle också i första hand tas av arbetsgivarna.
En uppfattning är att bedömningen för arbetstillstånden skärptes under detta
årtionde och det blev därmed något svårare att på denna väg anställa utländsk
arbetskraft. Den tilltagande invandringen indikerar emellertid att dessa hinder
inte hade någon större effekt på invandringens omfattning och de flesta skildringar från denna tid talar framförallt om utomnordiska invandrare som okvalificerad ersättningsarbetskraft.152 Den nordiska arbetskraften slutligen befann
sig under samma regelverk som inhemska arbetare. Därigenom var hindren få
och kostnaderna låga. Svenska företag var också, i alla fall i princip, begränsade till att anställa finländare (vilket det i första hand var frågan om) som
kom till Sverige på eget bevåg. Detta i och med att finländska myndigheter
inte inbjöd till direkt rekrytering i Finland och att samarbeten mellan arbetsmarknadsmyndigheterna i de båda länderna i praktiken inte var väl utvecklat
förrän på 1960-talet.

2.4 Utländska arbetare i metall- och verkstadsindustrin
I detta avsnitt undersöks antalet och andelen utländska arbetare inom metalloch verkstadsindustrin under åren 1947–1967. Dessa uppgifter sätts därefter
i relation till den generella situationen på arbetsmarknaden och institutionella
förhållanden (avsnitt 2.3.1–2.3.3) samt till förklaringar i tidigare forskning
(avsnitt 1.2). Detta är således en introduktion av studieobjektet, men är inte
egentligen att betrakta som ett försök att besvara avhandlingens frågeställningar. För detta är det analyserade materialet, som jag argumenterat för i
avhandlingens metodkapitel, inte tillräckligt (jämför avsnitt 1.3). Syftet med
detta avsnitt är istället, för det första, att skapa en referenspunkt gentemot vilket fallstudierna kan relateras för att kunna generalisera utifrån resultaten. För
det andra att peka på några korrelationer och förhållanden som talar för eller
mot olika omständigheter och orsakers betydelse och roll för koncentration av
utländsk arbetskraft i metall- och verkstadsindustri som sedan kan undersökas
i fallstudierna.
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2.4.1 De utländska arbetarnas antal och andel
Många gånger uppfattades bristen på arbetskraft inom industrin som störst
inom metall- och verkstadsindustrin och arbetslösheten bland medlemmar i
Metalls arbetslöshetskassa var ofta under en procent.153 Metall- och verkstadsindustrin var också den bransch, bortsett från tekoindustrin, med störst andel
anställda utländska medborgare. 1960 var nästan tio procent av alla anställda
inom näringsgrenen födda i utlandet, vilket kan jämföras med fem procent för
arbetsmarknaden i sin helhet (jämför med figur 1.1 i inledningen av kapitel 1).154
Metall- och verkstadsindustrin bestod av en relativt heterogen samling av
olika slags tillverkningsföretag. Branschen har sina historiska rötter inom den
tyngre metallindustrin men kom också att omfatta senare tillkomna verkstadsföretag. Därigenom inkluderas allt från järn- och stålverk, över metallverk och
-manufakturer, och till fordonstillverkning, mekaniska verkstäder, varv och
elektroteknisk industri i samma kategori. Officiell statistisk över arbetsanmälda
utländska medborgare separerade inte mellan dessa olika delbranscher under
1940- och 1950-talet. Från omläggningen till NYK (se avsnitt 1.3.3.1) i
början av 1963 går det däremot att observera en del skillnader mellan olika
yrkeskategorier som i hög grad arbetade inom metall- och verkstadsindustrins
olika delbranscher. År 1965 var koncentrationen av utländska medborgare
större i järnbruks-, metallverks-, smides- eller gjuteriarbete än bland verkstads- och byggnadsmetallarbetare. Andelen utländska medborgare med
ett elektroarbete var till och lägre än bland svenskar. Samtidigt är en sådan
jämförelse inte helt rättvis, då nästan alla järnbruks-, metallverks-, smidesoch gjuteriarbetare arbetade inom tillverkningsindustrin, medan endast en
fjärdedel av alla elektroarbetare arbetar med tillverkning av elprodukter. En
stor del av den senare yrkeskategorin arbetade istället som hantverkare och
inom byggindustrin.155
Tills vidare får vi därför förhålla oss till utvecklingen inom metall- och
verkstadsindustrin i sin helhet och låta antalet arbetsanmälda utländska medborgare i olika yrkesgrupper utgöra en approximativ uppskattning av utvecklingen. Figur 2.1 visar utvecklingen för det totala antalet anställda arbetare
och antalet utländska medborgare i metall- och verkstadsindustrin respektive
övriga industribranscher och -yrken. Som framgår av diagrammet ökade det
totala antalet anställda inom metall- och verkstadsindustrin medan sysselsättningen i övriga närmast var stillastående. Den simultana ökningen av antalet
utländska medborgare skulle därför kunna ses som ett tecken på komplementäritet för hela den undersökta perioden (se avsnitt 1.2.1 för diskussion kring
begreppet komplementaritet kontra ersättningsarbetskraft). Antalet utländska
medborgare med arbetstillstånd i övriga industrigrenar ökar också över hela
153
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Figur
2.1 Industriarbetare, antal utländska medborgare och totalt, 1947–1967
Figur 2.1
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perioden, speciellt under 1960-talet, vilket skulle kunna indikera att invandrare för de flesta av dessa branscher fungerade som ersättningsarbetskraft.
Den kraftiga ökningen under början av efterkrigstiden beror delvis på att
antalet ökade från en förhållandevis låg nivå. Detta är framförallt märkbart
inom metall- och verkstadsindustrin, där andelen anställda utländska medborgare var förhållandevis få i slutet av 1940-talet. År 1947 var det faktiskt
ungefär lika många utländska arbetare anställda inom tekoindustrin som inom
metall- och verkstadsindustrin, trots att den senare branschen var närmast tre
gånger så stor sett till det totala antalet anställda arbetare. Detta torde i hög
grad vara en följd av SAK:s aktiva verksamhet att dirigera flyktingar till denna
bransch under krigsåren (se avsnitt 2.3.1).156 Därefter följer en kraftig stegring
av antalet och andelen utländska medborgare inom metall- och verkstadsindustrin.
Figur 2.2 visar på andelen utländska medborgare med metall- och verkstads-, övriga tillverkningsyrken samt den totala andelen med tillverknings156

SOU 1946:44; Nordlund (1999); Byström (2006).
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Figur2.2
2.2 Andel utländska medborgare med tillverkningsyrken
Figur
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yrken bland arbetsanmälda utländska medborgare. Det mest framträdande
intrycket är den tilltagande koncentrationen av utländska medborgare till
industriarbetareyrken. Samtidigt avtog den relativa ökningen för metall- och
verkstadsyrken. Detta trots att det totala antalet metall- och verkstadsarbetare
snarare ökade i snabbare takt under 1960-talet än under 1950-talet samtidigt
övriga branscher totalt sett stagnerade. Detta kan i någon mån bero på övergången i statistikindelning i början av 1963, som medförde att den uppskattade andelen utländska medborgare inom denna yrkesgrupp minskade med
några procentenheter medan övriga växte. Även om observationen vilar på
en något skakig statistisk grund är resultatet något förbryllande. I och med att
branschen växte, och samtidigt i högre utsträckning skulle efterfråga ersättningsarbetskraft enligt tidigare forskning (se avsnitt 1.2.1), borde koncentrationen till metall- och verkstadsindustrin ökat, inte stagnerat.
Bedömningen vilar i viss utsträckning på vilka siffror man tittar på – antal,
andel eller koncentration. Genom att titta på antalet anställda utländska arbetare (som i figur 2.1) är det lätt att förvillas, då andelen utländska medborgare
på arbetsmarknaden ökar snabbare än det totala antalet förvärvarbetande.
Med en sådan utveckling är det närmast oundvikligt att både antalet och andelen invandrare ökar även i stagnerande branscher. Ett ökat antal utländska
medborgare i en stagnerande bransch behöver således inte i sig innebära att
invandringen generellt fungerar som ersättningsarbetskraft, utan detta kan
vara en sidoeffekt av en snabbt ökande generell invandring som även i viss
75

mån kommer krympande näringar till del. Detta i och med att även små nettoförändringar i antalet anställda döljer en stor bruttoomsättning av anställda.157 Således kan exempelvis den stagnerade tekoindustrin uppvisa ett ökat
antal utländska arbetare samtidigt som koncentrationen, den relativa andelen
av alla utländska medborgare på arbetsmarknaden, snarare minskade under
1960-talet.158
Det samlade intrycket är således att såväl andelen som antalet utländska
medborgare som arbetar inom metall- och verkstadsindustrin ökade från senare delen av 1940-talet och fram till mitten av 1950-talet. Därefter stabiliseras antalet och andelen under ett antal år. Mot slutet av perioden ökar antalet
återigen men andra industribranscher kan nu hålla jämna steg, trots att det är
just metall- och verkstadsindustrin som totalt sett växer och ökar sin andel av
samtliga arbetare inom tillverkningsindustrin (från 40 till 50 procent mellan
1947–1967). Det övergripande problemet är att intrycket vilar på ett statistiskt
material med påtagliga brister och en omläggning i början av 1963 som gör
jämförelsen över tid osäker. Dessa brister, och att statistiken inte är särskilt
detaljerat, försvårar en prövning av olika bakomliggande orsaker. Detta är,
som framhävdes i avsnitt 1.3, en anledning till att använda sig av fallstudier
för att finna orsaker och processer som kan förklara detta utfall. Detta hindrar
emellertid inte att frågorna samtidigt i en viss utsträckning kan undersökas
även på nationell nivå.
I resten av detta kapitel kommer vi undersöka i vilken utsträckning övergripande information om förhållanden inom metall- och verkstadsindustrin
kan ge oss några fingervisningar om vilka omständighet och orsaker som
bidrog till den höga, och tilltagande, koncentrationen av utländska arbetare i
just denna bransch under 1950-talet och varför denna utveckling avstannade
under 1960-talet. För det första kommer vi titta på branschens efterfrågan. Var
det något utmärkande med branschens problem och behov som medförde att
de kan ha varit särskilt intresserade av, eller tvingade till, att anställa utländsk
arbetskraft? För det andra kommer förhållandet mellan arbetsmarknadens
institutioner att diskuteras. Var dessa särskilt fördelaktiga för metall- och
verkstadsindustrins behov? För det tredje kommer det att diskuteras om det
fanns några andra branschspecifika skäl till att företag i denna bransch var
särskilt benägna och förmögna att anställa utländsk arbetskraft. Förelåg det en
framträdande preferens för och kapacitet i just denna bransch för anställande
av utländsk arbetskraft? För det fjärde skall frågan också relateras till vilket
utbud av arbetskraft som fanns internationellt, givet svensk invandringspolitik
och branschens löner och arbetsförhållanden. Finns det några uppgifter om
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att presumtiva migranter i övriga Europa var speciellt intressanta för, och för
egen del intresserade av, arbete inom svensk metall- och verkstadsindustri?

2.4.2 Löner och arbetsförhållanden
Koncentration av utländsk arbetskraft i en bransch eller på ett företag har i
tidigare forskning ofta relaterats till lön och/eller arbetsförhållanden. Om invandrare i första hand utgjorde ett komplement på arbetsmarknaden är det
oftast lönen, prismekanismen, som avgör fördelningen av arbetstagare (där en
högre lön leder till en högre koncentration av utländsk arbetskraft). Den motsatta förklaringen är att invandrare i första hand utgjorde ersättningsarbetskraft och koncentreras därför till branscher och företag med lägre löner och/
eller sämre arbetsförhållanden. För att se hur metall- och verkstadsindustrin
står sig i detta avseende kan vi jämföra med löneläget i förhållande till industrin i sin helhet. Timlönerna för arbetare var högre inom metall- och verkstadsindustrin än industrisnittet under hela perioden. Detta skulle tala för att
arbetskraftsinvandringen till metall- och verkstadsindustrin var komplementär
även på 1960-talet. Det vill säga att invandrare sökte sig till förhållandevis
välavlönade arbeten i expansiva företag. Löneövertaget sjunker emellertid något från mitten av 1950-talet fram mot mitten av 1960-talet, från 5–6 procent
högre timlöner till 2–3 procent.159
Löneläget är inte den enda orsaken till varför en arbetstagare väljer (bort)
en bransch, även arbetsmiljön kan spela in. Tidigare forskning har pekat på
att invandrare, som ofta är yngre, kan kompensera för en relativt låg grundlön
genom exempelvis ackord- och/eller skiftarbete.160 På aggregerad nivå är det
emellertid svårt att sia om vilka effekter som arbetsmiljö, ackord och skiftgång hade på antalet och andelen anställda utländska medborgare inom metall- och verkstadsindustrin. Förekomsten av exempelvis skiftarbete kan vara
positiv i lönekuvertet men negativt för hur den anställde uppfattar sitt arbete.
I och med att industrin införskaffade en dyrare maskinpark fanns det skäl
att hålla igång produktionen utanför normal arbetstid för att få ut så mycket
som möjligt från sina dyra investeringar. Följdriktigt är skiftgång ofta vanligt
inom branscher som massa- och pappersindustrin.161 De sammanställningar
som finns kring skiftgång inom olika branscher under efterkrigstiden visar
att metall- och verkstadsindustrin överlag inte använde sig av skiftgång i
högre utsträckning än andra branscher. Vare sig i periodens början eller vid
dess slut, snarare tvärtom. Skillnaderna var samtidigt stora mellan olika delbranscher. Det var mycket vanligare med skiftgång vid järn- och stålverk än
159
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inom verkstadsindustrin.162 Om det är arbetsmiljön, snarare än löneläget, som
driver bort inhemsk arbetskraft och försvårar rekrytering kan därför utländska
arbetare förväntas koncenteras till delbranscher med högre grad av skiftgång.
Som framfördes i avsnitt 2.4.1 finns uppgifter över att utländska medborgare i
hög grad hade järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete än ett arbete
som verkstads- och byggnadsmetallarbetare. Detta skulle kunna understödja
arbetsmiljön och arbetstiden som en delförklaring till koncentrationen av utländsk arbetskraft i metall- men inte för verkstadsindustrin.163 I alla fall i den
utsträckning som fördelningen i branschens olika delar och yrkeskategorier
var snarlik även tidigare.

2.4.3 Institutioner och regleringars påverkan
Regleringar och institutioner kan också haft effekter på såväl antalet som
andelen utländska medborgare som arbetade i branschen. Den tidigare
genomgången i detta kapitel (avsnitt 2.2 och 2.3) pekar på att invandringens
regleringar var strikta fram till början av 1950-talet. Samtidigt pekar tidigare forskning om flyktinginvandringen på att många av flyktingarna under
1940-talet dirigerades till tekoindustrin. Efter kriget skall emellertid nyckelindustrier inom exportnäringen, där metall- och verkstadsindustrin var en
viktig del, ha gynnats. En förändrad praxis under de följande åren kan hjälpa
till att både förklara den snabba ökningen fram till mitten av 1950-talet.
Kring denna aspekts effekter på fördelningen av utländsk arbetskraft finns
det också några strödda uppgifter: Under hösten 1947 hade behovet av arbetskraft hos cirka 240 av landets största industriföretag samlats in. Utifrån
detta material planerade sedan SAK fördelningen av femtusen sudettyskar.
Denna stora överföring ägde aldrig rum men den planerade fördelningen ger
en fingervisning om vilka branscher som premierades före andra av myndigheten. Kvoterna sattes nämligen inte i proportion till det uppgivna behovet.
Med undantag för skeppsvarv skulle de flesta delbranscher inom metall- och
verkstadsindustrin få en relativt god tilldelning i förhållande till sina anmälda
behov. Malmbrytning och metallindustrin, som vid denna tidpunkt sysselsatte
40 procent av landets industriarbetare skulle därför få 60 procent av de sudettyska arbetarna.164 Ekonom-historikern Rudolf Tempsch gör bedömningen
att det var valutaskapande export- och basindustrier som premierades i första
hand. Textilindustrin, där många befintliga sudettyska invandrare i Sverige
vid denna tid arbetade, skulle ha fått under 40 procent av sin efterfrågan tillfredställt enligt planen. Gruvorna skulle däremot få fler arbetare än de faktiskt
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efterfrågade.165 Av de kollektivt överförda italienska arbetarna dirigerades
alla, utöver en mindre grupp till porslinsindustrin, till metall- och verkstadsindustrin.166 Även för de kollektiva rekryteringarna under första halvan av
1950-talet var malmbrytning samt metall- och verkstadsindustrin något överrepresenterad. Men detta hängde måhända samman med ett större och mer
aktivt intresse, snarare än ett utslag av tillståndsgivningsprocessen.167
I tidigare forskning har det vidare diskuteras huruvida fackförbunden, och
då speciellt Metall, fick ett ökat inflytande och var mer benägna att förorda
avslag på arbetsansökningar under 1960-talet än tidigare.168 Frågan är inte lätt
att besvara. De uppgifter som föreligger i exempelvis AMS verksamhetsberättelse för 1950- respektive 1960-talet är inte direkt jämförbara med varandra.
Den presenterade statistiken utgår dessutom i första hand för nationalitet, inte
för vilka yrken eller branscher som det getts tillstånd eller avslag. I slutet av
den undersökta perioden, går det dock att finna en del uppgifter kring andelen avslagna arbetstillstånd för olika yrken. I november 1967 tillstryktes
70 procent av alla ansökningar, 72 procent inom olika tillverkningsarbeten
men bara drygt hälften för teko- och metallarbeten.169 Sammantaget ger detta
en preliminär bild av att regleringar och institutioner gynnade metall- och
verkstadsindustrin under 1940-talet och början av 1950-talet för att bli mer
restriktiv under 1960-talet. Denna erosion av möjligheterna att anställa utomnordisk arbetskraft skall emellertid inte tas för given, då den i hög grad bygger
på ett litet antal spridda observationer.
Ett annat sätt att närma sig frågan om regleringarnas effekter är att se på
andelen och antalet nordiska medborgare bland de anställda. Från ett relativt
tidigt skede var nordbor undantagna från arbetstillstånd. Om det var svårt att få
arbetstillstånd för utländsk arbetskraft kan finsk och övrig nordisk arbetskraft
ha utgjort ett alternativ, då anställandet av nordbor inte var reglerad. Vidare
var det troligvis enklare och billigare att anställa nordiska medborgare. En
ökad koncentration av nordiska medborgare i förhållande till övriga utländska
arbetare skulle således vara både en indikation på att regleringarna hindrade
anställandet av utomnordiska arbetare och/eller att företagen inom branschen
i högre utsträckning än andra branscher valde det enklare och troligen billigare alternativet (alternativt att låga kostnader var viktigare än arbetarnas
kvalifikationer). Initialt var nordiska medborgare underrepresenterade inom
industriyrken överlag och så även metallarbete. Med tiden ökade därefter
andelen nordbor bland utländska förvärvarbetande och började koncentreras
till industrin. Under senare delen av 1950-talet blev nordbor överrepresen165
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terade som industriarbetare i förhållande till andra invandrargrupper. För
metallarbetare ägde dock denna brytpunkt rum relativt sent, först i mitten av
1960-talet. Däremot var andelen nordbor inom tekoindustrin, en stagnerande
låglönebransch, hög vid denna tid, vilket skulle kunna vara ett tecken på att
nordbor i högre utsträckning än andra invandrare fungerade som ersättningsarbetskraft.170
Sammantaget finns det indikationer på att metall- och verkstadsindustrin
gynnades under framförallt början av 1950-talet. Detta kan bidra till att förklara
den kraftiga tillströmningen av utländsk arbetskraft till branschen under denna
period. För senare del av perioden, speciellt under mitten av 1960-talet, ges
en något mer tvetydig bild och uppfattningarna i tidigare forskning är också
ambivalent.171 Att andelen finländare bland utländska medborgare i branschen
ökade kan ha berott på dessa institutionella hinder och svårigheter. Det kan
också haft att göra med förändringar i såväl prefenser, behov och utbudet av
arbetskraft från olika länder.

2.4.4 Metall- och verkstadsindustrins preferenser och kapacitet
Utöver konkurrensen på arbetsmarknaden, förskjutningar i efterfrågan och
den hindrande och möjlighetsskapande roll som regleringar och institutioner
bidrar med krävs i slutändan intresse och förmåga att anställa utländsk arbetskraft. Det finns exempel på hur arbetsgivare och deras representanter talade
för eller mot utländsk arbetskraft i allmänhet eller angående vissa specifika
grupper.172 Huruvida dessa uttalade uppfattningar sedan i praktiken styrde
eller påverkade företagens agerande, och i förlängningen bidrog till fördelningen av utländsk arbetskraft på arbetsmarknaden, är svårare att få visshet
om. Det relativa löneläget skulle exempelvis kunna indikera att metall- och
verkstadsindustrin skulle ha bättre förutsättningar att välja i förhållande till
företag i andra industribranscher. I så fall skulle koncentrationen av utländska
arbetare inom metall- och verkstadsindustrin vara en indikator på att företagen
i branschen föredrog den utländska arbetskraften framför andra alternativ; ett
fullgott och viktigt komplement med kvalifikationer som friställd arbetskraft
från skogs- och jordbruk inte kunde erbjuda i samma utsträckning.
Ett sätt att närma sig frågan är att titta på alternativet som ofta lyftes fram
i dåtidens debatt – kvinnor. Det var mot alternativet kvinnor som utländsk
arbetskraft oftast ställdes (se avsnitt 2.1). Det skall först påpekas att det med
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kvinnor i första hand avsågs svenska kvinnor. Många arbetskraftsinvandrare
var kvinnor, och de var både mer benägna att förvärvsarbeta än svenska kvinnor och var överrepresenterade inom tillverkningsindustrin, vilket emellanåt
glöms bort – vi kommer ha anledning att återkomma till detta senare i avhandlingen (se exempelvis avsnitt 3.2, 3.4.1 och 4.3) men lämnas här åt sidan.173
Bland annat kvinnohistorikern Gunhild Kyle har pekat på att i och med att
inga direkta insatser gjordes för att frigöra (gifta, inhemska) kvinnor från sina
övriga åtaganden under 1950-talet så blev utländska arbetare det enda kvarvarande alternativet.174 Dessutom uttalade sig företrädare för industrin, och
då inte minst för verkstadsindustrin, sig återkommande negativt om kvinnor
som arbetskraft. Under hela tjugoårsperioden 1947–1967 låg andelen kvinnor på eller strax under tjugo procent av det totala antalet industriarbetare.
Andelen inom metall- och verkstadsindustrin var lägre och lågt stabilt på sju
procent fram till början av 1960-talet. Därefter ökade andelen kvinnor snabbt
och steg från sju procent 1960 till tio procent fem år senare. Detta motsvarade en ökning på drygt tiotusen personer. Nästan hela den totala ökningen av
antalet kvinnliga industriarbetare skedde därigenom i metall- och verkstadsindustrin. Tillskottet av kvinnlig arbetskraft utgjorde dessutom hälften av den
totala ökningen av industriarbetare inom metall- och verkstadsindustrin under
åren 1960–67. Samtidigt förändrades inte andelen kvinnor inom industrin i
sin helhet, vilket indikerar en förändrad inställning (eller möjligen förändrade
förutsättningar) till att anställa kvinnlig arbetskraft inom metall- och verkstadsindustrin. Den något modesta utvecklingen i andelen utländska medborgare inom metall- och verkstadsindustrin i förhållande till övriga branscher
under 1960-talet skulle därför kunna bero på att företagen vid denna tid ändrar
sina preferenser och börjar använda sig av (inhemsk) kvinnlig istället för utländsk (manlig) arbetskraft. I förlängningen kan detta vara en delförklaring
till den något stagnerande koncentrationen av utländska arbetare i metall- och
verkstadsindustrin under 1960-talet.
En annan faktor som påverkar arbetsgivarens val är i vilken uträckning denne
har kapacitet att anställa utländska arbetare. Denna faktor har två aspekter som
båda hänger samman med företagens storlek. För att aktivt rekrytera utländsk
arbetskraft behövs (om inte övriga institutioner hjälper till) kontakter på en
utländsk arbetsmarknad samt förmåga att bedriva rekrytering där. Detta talar
för att storföretag, särskilt de som exporterar eller har dotterbolag i utlandet,
har lättare att anställa utländsk arbetskraft. Medan företaget utan kontakter och
kapacitet får förlita sig på spontant inresta turistinvandrare kan företag med
rätt förutsättningar även aktivt ta del av utbudet av arbetskraft i andra länder.
Det kan även finnas andra omständigheter (vad sociologen Denis Frank kallar
praktiskt-integrativa skäl) som gör större arbetsplatser mer benägna att anställa
utländska arbetare. Att hantera eventuella extraordinära administrativa bördor
och exempelvis anställa en tolk är relativt sett en mindre belastning för ett
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större företag. Dessutom kan en viss kritisk massa av utländska anställda från
samma land på samma arbetsplats medföra att några av dessa kan ta på sig,
med eller utan uppmuntran och stöd från arbetsledningen, att introducera sina
landsmän (eller kvinnor) på arbetet och i samhället i övrigt.175
Wadensjö har för 1960-talets räkning pekat på att kollektiv rekrytering oftast genomfördes av större företag. En delundersökning för 1969 visade på att
även avseende individuella ansökningar var stora arbetsgivare överrepresenterade.176 Just metall- och verkstadsindustrin var under perioden i högre grad
dominerad av företag med fler än 500 anställda arbetare. Exempelvis arbetade
år 1950 45 procent av alla arbetare i metall- och verkstadsindustrin i så pass
stora företag i jämförelse med 27 procent för industrin i sin helhet. Andelen
varierade mellan olika delbranscher, exempelvis arbetade 84 procent av de
anställda inom järn- och stålverk i storföretag med fler än 500 anställda.177
Tillsammans talar detta för att metall- och verkstadsindustrin troligen hade
bättre förutsättningar att anställa och upprätthålla en arbetarstam bestående
av invandrare än många andra branscher och verksamheter. Runt år 1960 var
däremot som kontrast koncentrationen av utländsk arbetskraft till pappersindustrin – som nästan enbart består av medelstora och stora företag och arbetsplatser – förhållandevis låg, vilket indikerar att detta i sig inte är en tillräcklig
förklaring.

2.4.5 Det internationella arbetskraftsutbudet
Utöver den inhemska konkurrensen, den institutionella ordningen, förskjutningar i metall- och verkstadsföretagens behov och möjligheter samt vilja och
förmåga att anställa utländsk arbetskraft finns det även anledning att titta på
den internationella arbetsmarknaden. Under åren direkt efter andra världskriget fanns det stora arbetskraftsreserver i Europa på grund av dislokalisering av
befolkningen och förstörelse av infrastruktur och produktionskapital. Det tog
några år innan dessa människor kom i arbete men en bit in på 1950-talet tilltog
konkurrensen om arbetskraften. Ett talande och för svensk räkning relevant
exempel är Västtyskland, vilket det både invandrades från och rekryterades i
under början av efterkrigstiden. Under 1950-talets första hälft sjönk arbetslösheten där snabbt, från över tio procent till mindre än hälften. Samtidigt ökade
antalet vakanser som följd av det ekonomiska uppsvinget. För invånare i Västtyskland blev det därigenom allt mindre intressant att migrera till Sverige.
Antalet och andelen västtyskar bland arbetsanmälda utländska medborgare
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sjönk också, efter att ha nått en topp på strax över 21 000 (16 procent av det
totala antalet) år 1956. Samtidigt började vid denna tid Västtyskland även
importera arbetskraft och bidrog därigenom till en ökad konkurrens på den
internationella arbetsmarknaden.178
Detta kan kontrasteras med Finland, vilket kan exemplifieras med ett citat
av AMS från 1957:
Invandringen från Finland sker främst från de mera utpräglade småbrukardistrikten i landets mellersta och norra delar (norra Savolaks och Österbotten). Säsongsarbetslösheten och de otillräckliga förtjänstmöjligheterna i dessa
bygder jämte den svåra bostadsbristen i Finlands industridistrikt…torde vara
den viktigaste anledningen till den stora utvandringen till Sverige. Trots denna
utflyttning har det finska näringslivet haft tämligen ringa känning av arbetskraftsbrist, vilket tyder på att arbetskraftsreserverna i Finland alltjämt är betydande.179

Denna arbetskraftsreservs storlek var förmodligen en avgörande orsak till den
ökande invandringen från Finland till Sverige. Antalet finska medborgare som
förvärvsarbetade i Sverige ökade från 30 000 i början av 1950-talet till över
70 000 år 1966. Därmed ökade andelen finländare bland utländska medborgare med arbete i Sverige från strax över en fjärdedel till över 40 procent.
Trots denna stora och fria rörlighet länderna emellan divergerade svenska och
finska löner under perioden 1955–1965. Således var arbetskraftsreserverna
inom finsk jordbrukssektor så stora att inte ens arbetskraftsbehovet inom finsk
industri och tjänstesektor i kombination med en stor utvandring till Sverige
uttömde dessa reserver. De som hade starkast incitament att flytta över till
Sverige var just finska jordbruksarbetare, vilkas löner låg långt under svenska
industrilöner. Även svensk industris sämre betalda jobb medförde för dessa
människor en påtaglig reallöneökning. Finska industriarbetarelöner stod sig
däremot något bättre i förhållande till de svenska, även om de också var lägre.180
Så långt är det alltså möjligt att förklara att utländska arbetare inom svensk
tillverkningsindustri i allt högre utsträckning kom från Finland.181 Det är emellertid oklart varför en mindre andel av de utländska arbetarna var finländare
i metall- och verkstadsindustrin i förhållande till övriga industribranscher.
Uppskattningsvis nästan tio till femton procent färre än förväntat från mitten
av 1950-talet fram till mitten av 1960-talet.182 Den relativa benägenheten att
anställa nordbor är emellertid inte låg till en början. I slutet av 1940-talet och
under 1950-talets första år anställs nordbor inom metall- och verkstadsindustrin i stort sätt i samma utsträckning som i övriga industribranscher. Hängde
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detta samman med att finländare i högre utsträckning saknade industrierfarenhet samt utbildning och därför var mindre intressanta för metall- och verkstadsindustrin? En bransch som med hjälp av högre löner och kontakter kunde
knyta till sig såväl svenska som utländska arbetare med yrkeserfarenhet? Var
det i så fall i förlängningen ett uttryck för att branschen i mindre utsträckning än andra kunde ersätta kvalificerade arbetare med okvalificerade? Har
därmed den något mindre ökningstakten inom metall- och verkstadsindustrin i
förhållande till den övriga industrin under 1960-talet att göra med att utländsk
arbetskraft blev relativt sett mindre intressant när konkurrensen om yrkesarbetare på kontinenten tilltog?

2.5 Sammanfattning
Efterkrigstidens arbetsmarknad präglades tidigt av efterfrågeöverskott. Svårigheten att finna arbetskraft var särskilt märkbar inom tillverkningsindustrin
i allmänhet och metall- och verkstadsindustrin i synnerhet, även om den i
någon mån berörde alla sektorer. Ett högt efterfrågetryck ledde till en hög
personalomsättning och stigande löner, både genom avtal men också på grund
av löneglidning. Samtidigt fanns det grupper av arbetskraftsreserver inom
stagnerande branscher, näringar och regioner som till synes inte reagerade
på denna ökande efterfrågan. Företag och näringslivsföreträdare efterfrågade
därför åtgärder för att öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten. I
någon mån skulle dessa önskemål uppfyllas i och med den aktiva arbetsmarknadspolitiken som påbörjades runt decennieskiftet 1960. Genom i första hand
AMS satsade staten ytterligare resurser på såväl omskolning som att underlätta interlokal förmedling och omflyttning på svensk arbetsmarknad. Trots
dessa insatser uppfattades arbetskraftsbristen inom industrin emellertid som
fortsatt stor även under 1960-talet.
Som en direkt följd av detta ihållande efterfrågeöverskott (som visserligen
dämpades i lågkonjunkturer) öppnades gränserna allt mer för arbetskraftsinvandring. Något som de fackliga organisationerna också, om än något
motvilligt, kom att acceptera. AMS verkade för att det i första hand skulle
vara fråga om kvalificerade arbetare, eller i alla fall sådana som snabbt kunde
dirigeras mot akuta bristområden, men med tiden blev det allt svårare att i
praktiken upprätthålla sådana principer. Den tidiga invandringen bestod i första hand av myndighetskontrollerad eller övervakad förmedling av flyktingar,
kollektivt rekryterad arbetskraft och en begränsad individuell invandring. På
1950-talet medförde en liberal lagstiftning och praxis att allt fler invandrare
kunde komma in på turistvisum och söka jobb därefter. För nordiska medborgare försvann snart kontrollen och arbetstillståndskraven helt. I och med detta
blev det enklare för såväl utländska medborgare som svenska företag att söka
arbeten och arbetare utanför det egna landets gränser. Trenden gick således
från myndighetskontroll och dirigering med höga trösklar och kostnader till
84

mindre av allt fram till senare delen av 1960-talet. Vid denna tidpunkt började
den förhållandevis fria invandringen att ifrågasättas, bland annat på grund av
invandrarna ansågs koncentrerade till dåligt betalda och oattraktiva arbeten
i stagnerande branscher. Något som bedömdes som ofördelaktigt för såväl
invandrarna (som exploaterades), för industrin (på grund av att detta ledde till
ett minskat omvandlingstryck) och samhällsekonomin (där kostnader för ökad
offentlig service bedömdes vara större än samhällsvinsterna som okvalificerade invandrare bidrog med genom sitt arbete).
Antalet invandrare ökade snabbt på den svenska arbetsmarknaden, från
runt 60 000 år 1947 till över 170 000 tjugo år senare. Antalet utländska arbetare inom metall- och verkstadsindustrin följde i stort detta mönster, även
om uppskattningen av antalet i branschen är något problematiskt, från under
10 000 år 1947 till över 45 000 i mitten av 1960-talet. Från ett förhållandevis
ringa antal i industrisektorns största bransch i mitten av 1940-talet blev därmed
invandrare snart ett vanligt inslag på många metall- och verkstadsföretag. Sett
till koncentrationen till branschen, det vill säga andelen av utländska medborgare som arbetade i metall- och verkstadsindustrin, gick denna utveckling igenom ett antal faser. Först en kraftig ökning av koncentrationen fram till slutet
på Koreaboomen. Därefter en långsammare men stabil stegring fram till runt
år 1960. Slutligen en närmast stagnerande koncentration åren därefter. Detta
innebar inte att antalet utländska arbetare i metall- och verkstadsindustrin inte
ökade under 1960-talet. Snarare tvärtom, då det uppskattade antalet ökade
med runt 20 000 under åren 1960–67. Sett i relation till andra branscher och
sektorer var utvecklingen emellertid något dämpad i jämförelse med tidigare.
Om detta var ett uttryck för en minskande konkurrensfördel är svårt att sia om.
Det kan också varit så att företagen i branschen istället just blivit bättre på att
anställa och behålla svenska arbetare, män såväl som kvinnor, och inte längre
behövde anställa utländska arbetare i samma höga utsträckning som under
stora delar av 1950-talet.
En genomgång av möjliga förklaringar till den höga (men inte konstanta)
koncentrationen av utländsk arbetskraft i metall- och verkstadsindustrin pekar
på ett antal omständigheter som kan ha varit av betydelse. Bland industribranscher var den genomsnittsliga lönen högre än snittet. Om invandrare som
nya på arbetsmarknaden reagerar på prismekanismen i högre utsträckning
än inhemsk arbetskraft kan detta förklara varför de i hög utsträckning sökte
anställning i metall- och verkstadsindustrin. Om den inhemska arbetskraften
samtidigt inte var villig eller förmögen, på grund av geografisk och/eller yrkesmässig orörlighet att ta arbete i branschen kan även detta hjälpa till att
förklara koncentrationen och den höga andel utländska arbetare. Den stagnerande koncentrationen under 1960-talet kan därigenom ha varit en effekt
av en bättre matchning och omskolning på arbetsmarknaden som innebar att
företagen i branschen i högre utsträckning kunde anställa inhemsk arbetskraft.
Det går vidare att se att metall- och verkstadsindustrin verkar ha varit gynnad
av myndigheterna, i alla fall åren runt 1950, vilket var de år som invandrare
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började koncentreras till denna bransch. Vidare hade möjligen branschens ofta
relativt stora och exportinriktade företag en fördel genom att de hade möjlighet och kapacitet att i högre grad än andra arbetsgivare rekrytera och locka till
sig arbetskraft från utlandet. Slutligen kan det internationella utbudet spelat
en roll, särskilt om metall- och verkstadsindustrin i högre utsträckning än
andra industriföretag efterfrågade kvalificerad arbetskraft. Efter kriget fanns
det, på grund av förstörelse och mer eller mindre påtvingade omflyttningar,
ett överskott av industriarbetskraft i Europa. Detta överskott minskade sedan
med tiden och allt fler länder blev, likt Sverige under 1940-talet, ett invandrar- snarare än ett utvandrarland. De arbetskraftsreserver som fanns kvar var
i allt högre grad sådana som saknade tidigare erfarenheter av industriarbete.
I den mån andra industrier i högre grad kunde substituera kvalificerade arbetare med okvalificerade arbetare hamnade metall- och verkstadsindustrin
i ett relativt underläge. Att metall- och verkstadsindustrin på det nationella
planet relativt sent började domineras av finländsk arbetskraft, som i första
hand torde bestod av före detta skogs- och jordbruksarbetare för vilka det
samtidig antagligen inte fanns några påtagliga extra hinder eller kostnader för
att anställa, skulle kunna vara ett indicium för detta.
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KAPITEL 3

Utländsk arbetskraft i Västmanlands läns
metall- och verkstadsindustri

För att besvara frågor kring varför och hur invandrare koncenterades till metalloch verkstadsindustrin redogjordes i avsnitt 1.2 för ett antal olika förklaringar.
I avsnitt 2.4 återkom vi till flera av dessa i ett försök att relatera dem till utvecklingen i antalet och andelen utländska medborgare som arbetade i metalloch verkstadsindustrin under perioden 1946–1967. Medan det gick att peka
på några korrelationer mellan förmodade orsaker och utfallen på arbetsmarknaden lämnades många frågor öppna. Den information som finns tillgänglig
på riksnivå hjälper oss helt enkelt inte att i tillräcklig utsträckning särskilja
mellan olika förklaringar och hur dessa samverkade under efterkrigstiden.
Lösningen på detta problem är inom ramen för denna avhandling att använda
sig av fallstudier för att studera de omständigheter, orsaker och processer som
skapade detta utfall (se avsnitt 1.3). I detta kapitel presenteras den första av två
fallstudier: en länsstudie av sambanden mellan invandring och utvecklingen
för metall- och verkstadsindustrin i Västmanlands län under perioden från
andra världskrigets slut fram till senare delen av 1960-talet.
Det finns ett antal anledningar att undersöka just Västmanlands län. Länet
kan sägas vara landets mest industrialiserade. År 1960 arbetade strax under
hälften av alla förvärvsarbetande i länet inom gruv- och tillverkningsindustrin, i jämförelse med ett rikssnitt på 36 procent. Även andelen utländska
medborgare bland de förvärvsarbetande i länet var stor. Medan uppgifterna
över antalen förvärvsarbetande utlandsfödda och utländska medborgare är än
sämre på länsnivå än för riksnivå går det för detta år (med hjälp av folkräkningen) att studera fördelningen av utländska industrisysselsatta på länsnivå.
År 1960 var uppskattningsvis 4,7 procent av de industrianställda och 1,9
procent förvärvsarbetande i övriga sektorer i på svensk arbetsmarknad utländska medborgare. I Västmanlands län var motsvarande andelar 11,9 och 2,8
procent. Bland utlandsfödda var andelen i tillverkningsindustrin 7,3 procent
för landet i sin helhet och 16,3 procent i Västmanlands län.1 Detta tycks i
hög utsträckning hängt samman med länets industriella struktur. Enkelt sammanfattat tenderade en dominerande metall- och verkstadsindustri och/eller
1

SOS Folkräkningen 1960, vol. IX, tab. 11; 1960:X, tab. 27 och 31. Detta medför således att
80 procent av utländska medborgare med arbete i länet arbetade inom tillverkningsindustrin, att
jämföra med 50 procent av förvärvsarbetade i länet och 58 procent bland utländska medborgare
i hela Sverige.
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tekoindustri i ett län korrelera med en stor andel utländska medborgare. Andra
län med stor andel utländska medborgare anställda i tillverkningsindustrin
var Stockholms län och stad, Södermanlands län, Göteborgs- och Bohus län,
Älvsborgs län samt Kopparbergs län. Västmanlands län stod emellertid i en
klass för sig. Därigenom uppfylls koncentration som utvalskriterium för valet
av fallstudie som redogjordes för i avsnitt 1.3.1. Kapitlet följer samma upplägg som i kapitel 2. Först ges en övergripande genomgång av situationen på
arbetsmarknaden och för tillverkningsindustrin i Västmanlands län. Därefter
följer en undersökning av de vägar på vilket utländsk arbetskraft kom till länets metall- och verkstadsföretag. På detta sätt relateras arbetsgivares val och
agerande med avseende på utländsk arbetskraft i förhållande till situationen på
arbetsmarknaden och dess institutionella sammanhang.
I avsnitt 2.4 undersöktes några karaktäristiska drag som kan ha bidragit
till koncentrationen av utländska arbetare till branschen. En första fråga att
undersöka är om metall- och verkstadsindustrin i Västmanlands län skilde ut
sig i jämförelse med branschkaraktäristik på riksnivån. Skillnader som kan
vara ledtrådar till att förklara den stora andelen utländska medborgare i länet.
Metall- och verkstadsindustrin dominerande nästan fullständigt i Västmanlands län med drygt åttio procent av alla anställda industriarbetare. Sett till
olika delbranscher hade denna inom länets gränser även något av en tyngdpunkt mot den tyngre metallindustrin snarare än verkstadsföretag, i jämförelse
med rikssnittet. Järn- och stålverk, andra metallverk samt metallmanufakturer
utgjorde arbetsgivare för nästan hälften av branschens arbetare inom länet.
Mekaniska verkstäder och elektroteknisk industri utgjorde den andra halvan.
En stor del av länets större företag stammade från äldre järnbruk som vid
denna tid ännu dominerade länets arbetsmarknad. Företagen var ofta placerade i bruksorter som bar samma namn som bolaget. Dessa företag upprätthöll
vid denna tid också fortfarande en relativt diversifierad verksamhet, vilket
inbegrep malmbrytning, skogsbruk och i vissa fall även jordbruk. Järn- och
stålverk, som dessutom i högre grad använde sig av skiftgång, hade troligen en sämre arbetsmiljö än andra metall- och verkstadsföretag. Detta kan
hjälpa till att förklara företagens svårighet att locka till sig arbetskraft i en
situation med efterfrågeöverskott. Samtidigt var den elektrotekniska industrin
väl förankrad som arbetsgivare i länet, vilket till stor del berodde på Asea i
Västerås.2 Mekaniska verkstäder anställde förhållandevis få i länet men dessa
anställde ändå en fjärdedel av alla metall- och verkstadsarbetare.3 Företagen i
länet var också generellt sett stora. Medan metall- och verkstadsföretag i snitt
hade runt femtio anställda i Sverige under perioden låg motsvarande siffra för
Västmanlands län en bit över hundra. Både inslaget av tung metallindustri,
vars arbetsmiljö och arbetsförhållanden kan ha medfört att det var svårare
2

I början av 1950-talet var Asea landets överlägset största verkstadsföretag, enligt VF:s medlemsmatrikel från 1952 hade företaget 13 094 arbetstagare, nästan dubbelt så många som LM
Ericsson, Lundqvist (1998), s. 36, tabell 2.
3
SOS Industri 1960, tab.1 och 12.
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att anställa inhemsk arbetskraft, och företagens relativa storlek, vilket kan ha
medfört att dessa hade större kapacitet att anställa och behålla en kader av
utländsk arbetskraft, är möjliga förklaringar till den höga koncentrationen av
utländsk arbetskraft till Västmanlands län.
Antalet anställda arbetare ökade i Västmanlands län, likt i landet i sin helhet,
under den studerade perioden. Utvecklingen skiljde sig dock åt i vissa avseenden. Under början av perioden var tillväxten räknat i antalet anställda arbetare
något starkare i Västmanlands län än rikssnittet. Några år in på 1950-talet
började emellertid ökningstakten avta. Under sent 1950-tal och stora delar av
1960-talet växte inte antalet anställda i metall- och verkstadsindustrins lika
snabbt som tidigare, vare sig i förhållande till länsutvecklingen åren kring
1950, som i förhållande till branschen i landet som helhet. Detta kan möjligen
bero på det större inslaget av järn- och stålverk samt andra metallverk, som
överlag uppvisade en snabbare produktivitetsutveckling per arbetare än den
ofta mer arbetskraftsintensiva verkstadsindustrin.4
Den arbetsanmälningsstatistiken för utländska medborgare finns inte tillgänglig för bransch- eller yrkesområden på länsnivå och vi är därför nödgade
till att nöja oss med det totala antalet arbetsanmälda utländska medborgare i
länet, vilket framgår i figur 3.1. Likt för arbetsanmälningar i allmänhet, och
för metall- och verkstadsindustrin på riksnivå, uppvisar antalet arbetsanmälda
utländska medborgare en stigande trend under hela den undersökta perioden,
med undantag för ett antal konjunkturnedgångar. Utvecklingen var som mest
dramatisk åren fram till och med början av 1950-talet. Därefter följer en mindre skarp uppgång fram till de sista åren av den undersökta perioden då antalet återigen ökade snabbt. Sett i relation till det totala antalet arbetsanmälda
utländska medborgare i landet framgår det även i figur 3.1 när invandringen
var som starkast koncentrerad till Västmanlands län. Initialt var länets andel
av alla arbetsanmälda utländska medborgare strax över tre procent. Detta var
marginellt över länets andel av landets befolkning och antyder således att utländsk arbetskraft till en början inte var koncentrerad till Västmanlands län i
samma utsträckning som tio, femton år senare. De följande åren, speciellt vid
decennieskiftet 1950, sker en kraftig ökning av såväl antalet som andelen utländska förvärvsarbetande i länet. Andelen stiger sedan långsamt upp till cirka
sju procent av alla arbetsanmälda utländska medborgare runt 1960. Därefter
avtar koncentrationen till Västmanlands län och andelen sjunker ner till sex
procent år 1967. Medan antalet utländska medborgare med arbetstillstånd således stiger, är andelen i förhållande till andra län snarare sjunkande. Utvecklingen stämmer följaktligen väl ihop med utvecklingen både sett till länets
totala antal arbetare inom tillverkningsindustrin och metall- och verkstadsindustrin samt även länets relativa befolkningsutveckling, som var starkast under de första åren efter kriget.5 Det fanns rimligen orsaker och omständigheter
4

SOU 1966:51, s. 39f.
Mellan 1945 till 1950 stiger befolkningen med över 4 000 per år och från 2,7 till 2,9 procent
av landets totala befolkning. Under 1950-talet är ökningen på strax under 3 000 per år och för

5
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Figur 3.1 Förvärvsarbetande utländska medborgare i Västmanlands län, antal
och andel,
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som drev på en kraftig och växande koncentration av utländsk arbetskraft till
länet under 1950-talet som sedan inte var lika verksamma under 1960-talet.
Alternativt var utvecklingen i andra län sådan att de omständigheter och orsaker som länge verkat i Västmanlands län nu förekom i än större utsträckning
i flera andra län.
Medan den tillgängliga statistiken inte i någon större utsträckning låter oss
studera utländska medborgares roll på arbetsmarknaden går det i flera fall att
särskilja deras nationalitet. Figur 3.1 visar också på andelen av några olika
nationaliteter i länet i förhållande till riket i sin helhet. Det är särskilt intressant att notera eftersom de kan förmodas ha kommit till länets arbetsmarknad
på lite olika sätt. Italienska och i viss mån tyska medborgare kom troligen i
högre grad via kollektiva rekryteringar, finländska medborgare kunde komma
till landet utan arbetstillstånd medan balter förmodligen i första hand var
flyktingar. Detta indikerar att det var i första hand via kollektiv rekrytering
och fri invandring från Finland som arbetsgivare i länet förlitade sig på, inte
flyktingar.

perioden 1960–67 strax över 3 000 per år. Länets andel av den totala befolkningen stiger till 3,2
procent. SOS Historisk statistisk för Sverige, Del I, Befolkning, tabell 5.
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3.1 Västmanlands läns arbetsmarknad
I samband med och efter andra världskrigets slut var situationen på arbetsmarknaden helt klart till arbetstagarnas favör. I Västmanlands län var detta
inte minst tydligt på de järnbruk som dominerade länets tillverkningsindustri.
Järnbrukens problem uppmärksammades också på nationell nivå. Järnbruksutredningen från 1950 fann många orsaker till att svenska järnbruk under senare delen av 1940-talet hade svårt att locka till sig framförallt ungdomar och
emellanåt drabbades av en mycket hög personalomsättning.6 Delvis sågs detta
visserligen som en följd av en generell brist men några specifika omständigheter ansågs förvärra situationen. Andelen som arbetade treskift var mycket
högre än i andra branscher och jobbet var i många fall var tungt, smutsigt
och varmt. Arbetet var visserligen inte vid en direkt jämförelse med andra
industrier dåligt betalt (minderåriga arbetare vid järn-, stål- och kopparverk
tjänade i snitt fem procent mer i timmen än vid arbete vid övriga industrier)
men detta kompenserade till synes inte för arbetets karaktär. Vidare fanns det
ofta andra saker som försvårade rekrytering av framförallt yngre arbetare till
just bruksorterna. Möjligheterna att få en adekvat bostad var ofta begränsade
och fritidsmöjligheterna framstod för många som mindre attraktiva i jämförelse med vad andra, större, orter kunde erbjuda.7
I en rapport från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län från början av
1949 framhävdes också den, i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt, höga
rörligheten på många av länets järnbruk. Detta hämmade produktionen och
bidrog ”till att skapa vantrivsel även hos den mera fasta arbetarstammen”. I
många fall ansågs inte arbetet vidare lockande för den arbetskraft som företagen kunde få tag i. De som kom från andra näringar och inte i unga år lärt
sig hantera det varma, smutsiga och tunga arbetet bedömdes ha mycket svårt
att anpassa sig till ett sådant.8 Vidare saknade järnverken i allmänhet någon
egentlig organiserad fortbildning och skolning av sin personal. Utbildningen
till yrkesarbetare inom de metallurgiska yrkena skedde i oftast genom att man
(för de var ju män, eller pojkar) började som hjälparbetare och fick därefter
lära sig yrket under en förmans ledning.9 Genom den höga rörligheten och
bristen på ungdomar var tillförseln av såväl hjälp- och på sikt även yrkearbetare hotad.10 Det var därför genom en lägre rörlighet som järnbrukens problem
6

SOU 1950:15.
SOU 1950:15, s. 20ff.
8
Möjligheten vid Järnbruken inom Västmanlands län, s.6, odaterad rapport, troligen tidigt
1949: Län FIIb:4. Se även Arbetsmarknadsläget 1–15/4 1948, 17/4 1948; Den 20 oktober 1948
lediganmälda platser, bilaga till cirkulär Län nr 1338, AF i Kolsva: Län FIIb:4; ”Modernisering
och rationalisering är Surahammars bruks framtidsprogram”, Vi Aseater, nr 3, 1947.
9
SOU 1950:15, s. 37–39.
10
Som exempel utanför Västmanland skrev Svenska Stålpressnings AB i Olofström, studieobjektet för Svanberg (2010), att ”vi sedan årtionden tillbaka endast i ytterst sällsynta undantagsfall anställt yrkesarbetare. Sådana har vi själva fått lära upp. Vårt behov är istället
tempoarbetare till massproduktion och vi kunna som regel använda alldeles oövad personal.”,
Brev från Svenska Stålpressnings AB till SAK, 5/7 1947: SAK EIIa:13.
7
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med både kvalificerad och okvalificerad personal skulle lösas, enligt dåtidens
bedömare.11
Järnbruksutredningens resultat pekade på vad som skulle bli några återkommande teman för metall-, och även i hög grad verkstadsindustrins arbetskraftsproblem i Västmanlands län under det följande decenniet.12 För det
första rörligheten på arbetskraften, som uppvisade ett mönster som följde
konjunkturläget: Ju bättre konjunktur, desto högre rörlighet.13 Tillgången på
arbetskraft hade dessutom en säsongskomponent. Det var oftast lättare att
finna folk under det första kvartalet, utbudet blev sedan successivt sämre under andra och tredje kvartalet för att sedan förbättras under fjärde kvartalet.
Länsarbetsnämnden erfor att de arbetare som anställdes under hösten och förvintern var de första att lämna bruken när det började bli sommar och varmt;
”lättheten är att skaffa folk är under de nyssnämnda perioderna därför i hög
grad ett tveeggat svärd”.14
För det andra problemen med att finna arbetstagare som var redo att ta sig
an många av de mindre attraktiva arbetsuppgifterna, speciellt på de så kal�lade varma avdelningarna.15 Vid en konjunkturuppgång minskade snabbt de
tillgängliga arbetskraftsreserver som fanns i länet. Snart fick företagen förlita
sig på interlokal förmedling eller rekrytering, men de offentliga arbetsförmedlingarna hade sällan möjlighet att via sin verksamhet tillgodose efterfrågan.16
Konjunkturuppgången fick också efter en tid som konsekvens att efterfrågan
på okvalificerade arbetare ökade än mer när företagen intensifierade sin produktion och i ökade skiftgången, även om bristen på yrkesarbetare oftast var
den som uppleves som mest påtaglig.17
För det tredje innebar den ökade bristen på arbetare att industrierna sänkte
sina krav med avseende på exempelvis ålder och vana. När bristen på oskolad
arbetskraft minskade under lågkonjunkturen, medförde det att företagen återi11

Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 14/2 1948: Län EIa:13. I en sammanställning av behoven på järnbruken i slutet av sommaren samma år uppskattades bristen
bestå av 94 yrkesvana och 515 ej yrkesvana arbetare. Betr. behovet av arbetskraft till järnbruken, 31/8 1948: Län EIa:13.
12
Se även Betr. arbetsmarknadsprognos, Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 1947: Län
FIIaa:1.
13
Betr. arbetsmarknadsläget under maj 1953, 10/6 1953; Ang. arbetsmarknadsläget 17 november – 14 december 1953, 19/12 1953; Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden under perioden
16 mars – 12 april 1954, 21/4 1954: Län FIIb:5.
14
Möjligheten vid Järnbruken inom Västmanlands län, s. 3, odaterad rapport, troligen tidigt
1949: Län FIIb:4.
15
Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i mars 1957, 21/3 1957; Arbetsmarknadsläget i
Västmanlands län i juli 1957, 24/7 1957; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i augusti
månad 1958, 21/8 1958: Län FIIb:5
16
Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden i länet under perioden 13 april – 10 maj 1954, 15/5
1954; Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden under perioden 11 maj – 14 juni 1954, 19/6 1954;
Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden under tiden 13 juli – 16 augusti 1954, 23/8 1954; Ang.
utvecklingen på arbetsmarknaden under tiden 15 februari – 14 mars 1955, 19/3 1955: Län
FIIb:5.
17
Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i september månad 1960, 23/9 1960: Län FIIb:5.
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gen kunde öka kraven och endast anställa för att ersätta avgångarna.18 Vid lågkonjunkturer var arbetssökande därför i allmänhet tvungna att kunna visa upp
goda rekommendationer för att komma i fråga för anställning på flera större
industriföretag. Dessutom skärptes återigen ålderskraven, då lämplig ålder för
grov- och temporarbetare uppfattades som mellan 20–40, helst inte över 35.19
För det fjärde var bristen på yrkesarbetare ofta kronisk och dröjde sig kvar
även under konjunkturnedgångar.20 Denna försvårade i sin tur möjligheterna
att använda ovan arbetskraft, då bristen på yrkesarbetare skapade flaskhalsar
i produktionen.21 Framförallt verkstadsföretagen, i högre grad än järnbruken,
försökte komma till rätta med bristen genom att bygga ut sina egna industriskolor. 22 Detta var inte en tillräcklig lösning, då det snart inte fanns nog med
ungdomar på orten villiga att påbörja en sådan yrkesutbildning.23 Bristen på
bostäder, framförallt för familjer, var även det ett problem som gjorde det
svårt att locka till sig yrkesarbetare med familj. Okvalificerade arbetare var i
sin tur ofta tvungna att acceptera barrackboende eller motsvarande för att ens
komma i fråga.24
För det femte förelåg det länge ett ointresse och ibland också en direkt motvilja mot kvinnlig arbetskraft på många av företagen. Att anställa kvinnliga arbetare skulle kunna varit en möjlighet – detta hade ju trots allt förekommit på
en del järnbruk under kriget25 – men denna tanke verkar inte ha spelat någon
framträdande roll för järn- och metallverkens räkning.26 Flera företagsledare
inom industrin var vidare skeptiska till detta alternativ, då det skulle medföra
merkostnader och omorganisationer. Kvinnofrågan präglades följdriktigt av
en passivitet som också förstärktes av negativa företställningar kring kvinnan
18

Betr. arbetsmarknadsläget 1–15/11 1949, 16/11 1949: Län FIIb:4.
Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i februari månad 1959, 25/2 1959; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i februari månad 1959, 25/2 1959: Län FIIb:5.
20
Betr. arbetsmarknadsläget 1–15/11 1949, 16/11 1949: Län FIIb:4. Arbetsmarknadsläget
i Västmanlands län i mars 1957, 21/3 1957; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i juli
1957, 24/7 1957; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i augusti månad 1958, 21/8 1958:
Län FIIb:5
21
Betr. arbetsmarknadsläget 1–155/5 1948, 18/5 1948, Betr. inventering av arbetskraftsbehovet
den 20 maj 1948, 26/5 1948: Län FIIb:4; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i juni 1959,
29/6 1959; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i juli månad 1959, 22/7 1959; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i augusti månad 1959, 24/8 1959; Månadsöversikt avseende
tiden 12/10 – 16/11 1959; Månadsöversikt avseende tiden 17.11 – 14.12.1959; Månadsöversikt
för Västerås-kontoret avseende tiden 15 februari – 15 mars 1960: Län FIIb:5
22
Betr. inventering av arbetskraftsbehovet den 20 oktober 1948, 26/10 1948: Län FIIb:4. För en
bakgrund, se Olofsson (2005), s. 74ff.
23
Betr arbetsmarknadsprognos, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 10/9 1947:
Län FIIaa:1.
24
Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i juni 1959, 29/6 1959; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i juli månad 1959, 22/7 1959; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i augusti
månad 1959, 24/8 1959; Månadsöversikt avseende tiden 12/10 – 16/11 1959; Månadsöversikt
avseende tiden 17.11 – 14.12.1959; Månadsöversikt för Västerås-kontoret avseende tiden 15
februari – 15 mars 1960: Län FIIb:5.
25
Rylander (2002).
26
”Finns det någon outnyttjad reservarbetskraft i Västerås?”, Vi Aseater, nr. 10, år 1946.
19
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som industriarbetare.27 Istället anställdes kvinnor i länet av konfektionsföretag, och det var inte ovanligt att sådana uppmuntrades att starta filialer i bruksorterna under 1940- och 1950-talet, just för att det där fanns en outnyttjad
arbetskraftsreserv.28 Asea i Västerås var däremot ett undantag och anställde
kvinnor till vad som bedömdes var lättare avdelningar under 1940-talet. Men
även till dessa ”lätta” jobb var det, framförallt under 1940-talet, svårt att finna
arbetskraft.29 Troligen erbjöd den relativt stora staden Västerås fler möjlighet
för kvinnor på arbetsmarknaden än många av de mindre bruksorterna.
Från slutet av 1950-talet och framåt gick svensk arbetsmarknad igenom
ett par påtagliga förändringar. För det första fick AMS ökade resurser och
började bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik med insatser för omskolning
och ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet. Interlokal förmedling blev
också en absolut nödvändighet under högkonjunkturerna på 1960-talet.30 För
det andra började andelen (gifta) kvinnor att öka även inom industrin, vilket
delvis understöddes av samhälleliga insatser för att underlätta kvinnligt förvärvsarbete. Kvinnor i arbete vid den så kallade lättare verkstadsindustrin var
i och för sig inget nytt, men 1960-talet såg också en kraftig ökning av antalet
kvinnliga arbetare vid järnbruken.31 I vissa fall fick kvinnor arbeten som tidigare enbart utförts av män.32 Länsarbetsnämnden ansåg emellertid vid denna
tid att det fortsatt förelåg många invanda föreställningar om kvinnors förmåga
27

PM med uppgifter angående befolkningsförhållanden, befintliga industrier och tillgång på
kvinnlig arbetskraft i Köping, odaterad: FIIb:4; ”Finns det någon outnyttjad reservarbetskraft i
Västerås?”, Vi Aseater, nr. 10, år 1946.
28
Ang. sysselsättningsförhållanden inom sömnadsindustrien, 9/6 1950: Län BIa:3. Startandet
av filialer på andra orter var emellertid inte alltid oproblematiskt. I slutet av 1940-talet ville företaget Tonex från Ulricehamn starta en filialfabrik i Västerås. Detta understöddes av Västerås
stad men länsarbetsnämnden var i flera avseende skeptisk på grund av sina bedömningar av
arbetskraftsutbudet i staden och diskuterade andra alternativ, bruksorter som emellertid även
de i vissa fall redan fått filialer från andra tekoföretag. Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK, 4/3 1947; Brev från SAK till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län,
10/3 1947; Brev från Konfektionsaktiebolaget Tonex, Ulricehamn till Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län, 19/3 1947; Ang. förfrågan från Konfektionsaktiebolaget Tonex, Ulricehamn,
rörande industrilokalisering, brev från SAK till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 24/3
1947: Län EIa:12.
29
Betr. arbetsmarknadsläget 1–15/5 1948, 18/5 1948: Län FIIb:4.
30
Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i januari månad 1964, 24/1 1964; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i maj månad 1964, 24/5 1964; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands
län i juli månad 1964, 21/7 1964: Län FIIb:6. Vid denna tid lätt AMS även arbetsförmedlare
från norrlandslänen komma på studiebesök till Västmanlands län. Under en vecka fick förmedlare från Kopparbergs län, Västernorrland, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten åka runt
i länet och besöka företag och träffa representanter från arbetsförmedlingarna och de stora
industriföretagen. Program för norrlandsförmedlingarnas studierbesök i Västmanlands län den
2.9 – 8,9 1965: Län BIa:15.
31
Från runt 1 500 år 1960 till över 3 000 i mitten av 1960-talet, Järnbruksförbundet (1970),
bild 5; ”Var tionde är kvinna i Aseas verkstäder – fruar på gjuteriet vill inte byta jobb”, Vi
Aseater, nr. 7–8, 1962.
32
Vissa resultat från en begränsad enkätundersökning vid några större industriföretag, som
börjat rekrytera kvinnor till arbetsuppgifter, vilka tidigare utförts av män, Meddelanden från
utredningsbyrån nr. 13, AMS, 19/10 1965: Län EIa:42.
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i allmänhet och för kvalificerat arbete i synnerhet. Även ovilja mot att erbjuda
deltidarbete ansågs i praktiken minska intresset för kvinnlig arbetskraft. 33
Under 1960-talet ökade vidare konkurrensen om arbetskraften från offentlig och privat service- och tjänstesektor ytterligare. En utökad utbildningsverksamhet innebar att det fanns allt fler möjligheter för ungdomar från
arbetarklassen att söka andra vägar i livet.34 I maj 1960 tyckte sig också många
arbetsförmedlingar och anställningskontor se att strömmen från Norrlandslänen hade vänt och fler återvände norrut än vad som kom till länets industrier.
Möjligheterna att finna arbetare för metallindustriernas nyanställningsbehov
bedömdes vara mycket begränsade. I viss mån kompenserades detta genom
ändrade krav genom att företagen i högre grad sökte kvinnliga arbetare och att
den övre åldergränsen för nyanställda icke yrkesarbetare kröp uppåt till runt
femtio år.35
För att komma runt bristen på yrkesarbetare försökte flera företag att rekrytera icke yrkesarbetare för egna utbildningskurser. Detta genom att anställa
”mindre van arbetskraft för vissa avsnitt av produktionen och där uppöva arbetarna för speciella arbetsuppgifter.”36 Asea hade med detta syfte börjat med
så kallade KT-kurser (Koncentrerad Träning) i större skala redan år 1954. På
så sätt skulle år av träning ersättas med en kurs på några månader.37 Resultatet blev en anställd som kunde utföra en specifik uppgift väl men inte var
lika allroundkunnig som en utbildad yrkesarbetare ofta var. Många av de som
anställdes för att direkt börja på inskolningskurser inom verkstadsindustrin
rekryterades från Norrland men även från utlandet. Trots detta sågs problemet
med bristen på yrkesarbetare som fortsatt stort.38 Företagen sökte i samband
33

Utvecklingen under sommarhalvåret 1961 och det aktuella arbetsmarknadsläget, s. 21, 23/9
1961: Län BIa:15.
34
Inledning till radiodiskussion den 20 september 1961 – kan vi klara behovet av arbetskraft,
anteckningar; Utvecklingen under sommarhalvåret 1961 och det aktuella arbetsmarknadsläget,
s.18f., 23/9 1961: Län BI:15; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i mars månad 1962 och
den sannolika utvecklingen på arbetsmarknaden under det närmaste halvåret (april–september
1962), s. 17f., Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 30/3 1962: Län EIa:37.
35
Månadsöversikt för Västerås-kontoret avseende tiden 15 februari – 15 mars 1960; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i april månad 1960; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands
län i maj månad 1960, 25/5 1960: Län FIIb:5. Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i februari månad 1961, 24/2 1961: Län FIIb:6.
36
Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i september månad 1964, 24/8 1964: Län FIIb:6.
37
”’Koncentrerad träning’ ny metod för en snabbare yrkesutbildning”, Vi Aseater, nr. 9, 1954.
38
Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i februari månad 1965, 23/2 1965; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i mars månad 1965, 24/3 1965; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i oktober månad 1965, 20/10: Län FIIb:6; Betr. italienska medborgarna [RE]
och [VE], brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 26/9 1962: Län EIV:22;
”Sysselsättningen tryggad under hela 1961”, Vi Aseater, nr. 1–2, 1961; ”Det sades på nämnden
i december”, Vi Aseater, nr. 1, 1963. I ovanstående referens, och framöver i avhandlingen, kommer enskilda arbetstagare som omnämns med namn i rubriker eller i citat återges som initialer
inom hakparanteser. Även då dessa personer i de flesta fall inte omnämns i negativa ordalag,
ibland också positiva och det flesta fall gått över femtio år sedan dokumenten skrevs, finns
det ingen anledning att här lämna ut namn på personer som omnämns i korrespondens mellan
företag och myndigheter.
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med sommar och tidig höst ungdomar till sina yrkesskolor för att kunna utbilda fler yrkesarbetare. På 1960-talet bestod dessa inte enbart av ungdomar
från närområdet utan kom inte sällan även de direkt från skogslänen.39 Att
rekrytera även från andra län i landet började dock ses som allt mer problematiskt i mitten av 1960-talet, då i stort sett alla outnyttjade resurser ansågs tagna
i anspråk. Svenska sökande till många jobb var svåra att få tag i. Delvis för
att de inte uppfyllde kraven som företagen ställde men också för att de, enligt
länsarbetsnämnden, var ovilliga att ta på sig arbetsuppgifter med obekväma
tider och smutsigt arbete.40
Myndigheternas lyckades alltså med sina ökade insatser under 1960-talet
enbart lindra, inte bota, arbetskraftsproblemenen som förelåg vid varje högkonjunktur under efterkrigstiden. Under perioden ökade länets befolkning
med ungefär fyrtio procent samtidigt som antalet industrianställda arbetare
ökade med drygt tjugo procent. Det tycks alltså inte varit till industriarbete
som befolkningen i första hand sökte sig, trots att tillverkningsindustrins behov ofta stod i fokus. De insatser genom den interlokala förmedlingen och
den aktiva arbetsmarknadspolitiken som länsarbetsnämnden var involverade
i handlade oftast just om den exportinriktade industrins behov.41 Samtidigt
kunde många av metall- och verkstadsföretagen ofta producera mer även med
mer mindre personal genom en långt driven automatisering.42 I förhållande
till övriga landet förbättrades också situationen på länets arbetsmarknad, i
alla fall i den utsträckning som detta går att utläsa från AMS arbetsförmedlingsstatistik. Figur 3.2 visar på antalet tillsatta platser för varje lediganmält
plats i landet som helhet samt i Västmanlands län under åren 1948–1966.43
Likt för utländska medborgare med arbetstillstånd (figur 3.1) går det inte att
på länsnivå särskilja mellan olika branscher. AMS statistik fångar inte heller
upp hela arbetsmarknaden, utan enbart den del länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna hanterar. Med detta i baktanken framstår ändå skillnaden
mellan länet och rikssnittet som tydlig. Matchningen fungerade relativt sett
39

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i februari månad 1962, 24/2 1962; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i maj månad 1962, 23/5 1962; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands
län i augusti månad 1962, 24/8 1962; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i augusti 1963,
21/8 1963: Län FIIb:6; ”Asea bygger sju nya ungdomshem i Västerås”, Vi Aseater, nr.1–2,
1961; ”Verkstadsklubbarna: Skrämmande brist på arbetskraft”, Vi Aseater, nr. 5, 1965.
40
Angående vid arbetsförmedlingen i Västmanlands län den 16 augusti 1965 lediganmälda
platser, 27/8 1965: FIIb:8; ”Verkstadsklubbarna: Skrämmande brist på arbetskraft”, Vi Aseater,
nr. 5, 1965.
41
Angående vid arbetsförmedlingen i Västmanlands län den 16 augusti lediganmälda platser,
brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 27/8 1965: Län FIIb:8. Ett talande
indicium i sammanhanget är reseprogrammet för besökande arbetsförmedlare från skogs- och
norrlandslänen som handlade om industribesök med bussrundturer. De företagen som besöks
är Asea, Skultunaverken, Fagersta, Bulten, Kanthal och Hallstahammars AB, Volvo Köpingverken samt AB Svenska Salpeterverken i Kungsör. Program för norrlandsförmedlingarnas
studiebesök i Västmanlands län den 2.9–8.9.1965: Län BIa:15.
42
Den väntade ökningen av antalet ungdomar, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands
län till AMS, Yrkesvägledningsbyrån, 1955: Län BIa:5.
43
Materialet är excerperat av Jakob Molinder.

96

Figur 3.2 Kvoten av tillsatta och lediganmälda platser, i Västmanlands län
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Källa: AMS Arbetsmarknadsstyrelsens verksamhetsberättelse, 1948–1966.

sämre i Västmanlands län under stora delar av perioden från 1948 fram till
senare delen av 1950-talet. Därefter fungerade den lika väl som rikssnittet. Eller kanske snarare lika dåligt, då matchningsgraden var lägre under 1960-talet
än tidigare. Denna diskrepans mellan länet och riket kan ses som ett uttryck
för de omständigheter och orsaker som drev på den höga koncentrationen av
utländsk arbetskraft till länet under 1950-talet. Om denna misslyckade matchning var en följd av att arbetsgivarna erbjöd arbeten som få är intresserade av
eller om detta berodde på att de arbetssökande inte uppfyllde krav och kvalifikationer som arbetsgivarna ställde, går dock inte att avgöra utifrån denna
statistik.

3.2 Flyktingar
Det har i tidigare forskning framförts ståndpunkten att det var erfarenheterna
av flyktingarnas inslussning på arbetsmarknaden under kriget som utgjorde
grunden till att invandring kom att ses som en genomförbar lösning på efterkrigstidens arbetskraftsbrist. En fråga är hur (och om) dessa erfarenheter inhämtades eller överfördes till industrierna i Västmanland. Tidiga erfarenheter
kan ha skapat preferenser för utländsk arbetskraft som en lösning och sedan
bidragit till en hög andel utländska arbetare. Samtidigt indikerar andelen förvärvsarbetande utländska medborgare i Västmanlands län på att flyktingarna
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inte var särskilt många i början av perioden. Flyktingarna ”slussades” (en vanligen använd term i sammanhanget) till synes i hög grad till de områden där
SAK (och sedermera AMS) ansåg att de bäst behövdes. Frågan är då varför
inte ett större antal fördelades till Västmanlands län än som faktiskt gjordes.
Inte minst järnbrukens arbetskraftsbehov sågs ju som bekant som en prioriterad angelägenhet relativt omgående efter krigsslutet, om inte tidigare.
En förteckning över förvärvsarbetande balter, sammanställd av länsarbetsnämnden i november 1949, ger att 21 företag tillsammans hade 332 baltiska
anställda. Även om listan inte tvunget är komplett, torde detta utgjort en mycket
stor del av den förvärvsarbetande baltiska befolkningen i länet vid denna tid.
Endast en person av dessa personer arbetade utanför vad som kan betecknas
som gruv- eller tillverkningsarbete, och det vid Skultuna bruks lantbruk. Så
medan den relativa koncentrationen av balter inte var vidare hög i Västmanlands län (jämför figur 3.1), var en stor majoritet av de som faktiskt befann sig
där anställda inom tillverkningsindustrin. Notervärt är att den största baltiska
arbetsgivaren också hade den största andelen kvinnliga anställda. Medan Asea
hade 29 procent av samtliga baltiska manliga arbetare på sina lönelistor var
andelen av kvinnorna 67 procent. Den näst största arbetsgivaren, Bulten, hade
däremot inga kvinnliga baltiska anställda alls.44
Ett företag som hade positiva erfarenheter av flyktingar som arbetskraft
var just Asea. I en undersökning menade en representant för företaget att ”polskorna räddade arbetskraftsituationen i isolationsfabriken 1945–46”.45 Företaget var, till skillnad från andra metall- och verkstadsföretag, villig (ja, till och
med intresserad av) att anställda kvinnlig arbetskraft.46 Det var nämligen även
brist på kvinnlig arbetskraft i Västerås vid denna tid.47 Detta var något som
också kom att avspegla sig i Aseas anställande av italienska kvinnor, vilket vi
kommer att återkomma till (se avsnitt 3.4.1). Polskorna och andra flyktingar
44

Antalet män var 271 och antalet kvinnor 71. Asea anställde 78 män och 41 kvinnor, Bulten
67 män. Andra större arbetsgivare var Köpings Mekaniska Verkstad med 25 män och 3 kvinnor, AB Kanthal med 18 män och två kvinnor samt Köpings Armaturfabrik med 15 män och
4 kvinnor. Det var endast två industrier som inte tillhörde gruv-, jord- och sten-, trä- eller metallindustrin. Detta var Nordiska tubfabriken, med två baltiska kvinnor anställda, och Västerås
Strå- och filthattsfabrik med tre baltiska män och två kvinnor anställda. Även om tekoindustrin
skulle kunna tänkas anställa kvinnliga invandrare, och myndigheterna uppmanade i viss mån
uppförandet av sådana industrier på orter som dominerades av järnbruk eller motsvarande,
verkar detta inte ha varit fallet vid denna tid. Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län
till AMS, 28/11 1949: Län EIV:13.
45
Rydberg (1950), s. 754.
46
Asea använde sig också av hemarbete, ofta gifta kvinnor som utförde lindningsarbete hemma
när de hade en stund över. Se exempelvis ”Husmödrar och partiellt arbetsföra lindar rotorer
och statorer åt Asea”, Vi Aseater, nr. 10, år 1947. Järnbruk hade sällan möjligheter att lägga ut
produktion på ett snarlikt sätt.
47
Betr. arbetsmarknadsläget under tiden 1–15/5 1948, 18/5 1948: Län FIIb:4. På grund av dessa
svårigheter att få tag i kvinnlig arbetskraft i Västerås motarbetades etablerandet av företag
som anställda kvinnor i större utsträckning, se exempelvis Ang. förfrågan från Konfektionsaktiebolaget Tonex, Ulricehamn, rörande industrilokalisering, brev från Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län till SAK, 24/5 1947: Län EIa:12.
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kom till Asea i grupper under 1940-talet.48 Ett exempel från en sådan grupp
kan också illustrera ett potentiellt problem med flyktingar som arbetskraft –
nämligen deras generella hälsotillstånd. Länsarbetsnämnden sände sommaren
1946 över en lista med namnen på 17 polskor och en rumänska som bodde
på utlänningsförläggningen i Stråtenbo och vilka kunde komma på fråga för
arbete på företaget.49 I detta fall godkändes endast rumänskan och åtta av
polskorna vid företagets läkarundersökning.50 Järnbruken efterfrågade i första
hand unga, friska män och många flyktingar torde inte ha passat in i denna
mall. Kvinnliga flyktingar, som dessutom i många fall hade svårt att klara av
det förhållandevis lätta arbetet på Asea, var knappast vad järnbruken i länet i
första hand letade efter.51 I en sammanställning av de repatriander som hade
arbetsanställningar i Västmanlands län i början av 1946 var 86 av 98 kvinnor.52
Från företagshåll framförda åsikter om var de ansåg om denna kategori
av arbetstagare är svårt att uttala sig definitivt om, då de är för få för att generalisera utifrån.53 Det är dessutom diskutabelt vilken roll sådana uttalande
preferenser och uppfattningar kan ha haft i praktiken. Trots att länsarbetsnämnden i hög grad verkade för att få ut flyktingarna i arbete hade betydelsen
av flyktingarna på svensk arbetsmarknad i kvantitativa termer avtagit sedan

48

Att antalet repatriander var många på en arbetsplats kan hängt samman med att arbetsförmedlingarna försökte att hålla ihop dessa grupper med hänvisning till att de överlevande kvinnorna
ofta hade bildat grupper med en stark sammanhållning som arbetsmarknadens myndigheter
tolkade som ett substitut för ”naturligt familjeliv” och inte ville bryta upp. SOU 1946:44, s. 113.
49
Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK, 6/7 1946: Län EIV:11.
50
Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK, 2/8 1946: Län EIV:11.
51
På begäran av Länsarbetsnämnden i Västmanland författade en före detta studentska och
polsk repatriand, som arbetade på isolationsfabriken, en artikel. Angående arbetet skrev hon så
här: ”Na, jetzt beginnt die Arbeit! Wir kommen das erste Mal in die Fabrik. Von allen Seiten
hören wir ’Polska flickor’.Ein jeder will uns behilflich sein, und bemüht sich uns alles su erkären. Wir bekommen eine sehr leichte sitzarbeit. Jeder hilft uns zu, damit wir uns nicht sehr
anstrengen sollen. ‘Vila, vila’ hören wir ringsum.”, Heraus vom Lager!, bilaga till Betr. artikel,
brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK, 4/1 1946: Län EIV:11. Se även
”Hos polskorna på Ti: Sverige är ett underbart land, men till Polen längtar vi ändå”, Vi Aseater,
nr. 10, 1946.
52
Av dessa var 80 polska, och av dem endast två män. Betr. repatriander, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK, 16/1 1946: Län EIV:11.
53
Som följande exempel från Kohlswa Jernverk 1951, i en situation av arbetskraftsbrist:
”Nämnden vill i detta sammanhang inte underlåta [att] påpeka, att de berörda företagen omkring i mitten av juli d.å. från utlänningsförläggningen i Landskrona erbjöds polska flyktingar,
vilka man dock avböjde att anställa under hänvisning till tidigare obehag av polsk arbetskraft.”,
Ang. utländsk arbetskraft till Kohlswa Jernverks AB och AB Svenska Maskinverken, Kolsva,
brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 2/8 1951: Län B1a:1. Den enda
gång som överföring av flyktingar till Kohlswa omnämns i arkivet är anställandet av tre polska
män från diciplinärförläggningen i Baggå fem år tidigare. Möjligheterna att dra ett samband
mellan tre män som bedömdes ha disciplinproblem 1946 och ett kategoriskt nej fem år senare är begränsade. Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK, 1/6 1946: Län
EIV:11. Notera även ”att placera den svenska arbetskraften går men den danska och polska
inte”, Översikt över arbetsmarknadsläget för februari månad 1949, brev från AF Kolsva till
Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 15/2 1949: Län FIIb:4.
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de första efterkrigsåren.54 Även om länsarbetsnämnden emellanåt kunde rapportera om enstaka tillfällen då överföringen av flyktingar spelade en roll,55
torde det snart stått klart för företagen att de inte skulle kunna avhjälpa sin
kroniska arbetskraftsbrist med hjälp av flyktingar. För detta var den svenska
flyktingspolitiken allt för strikt. Däremot är det möjligt, för att inte säga troligt,
att den relativt högre koncentrationen av utländska medborgare från Polen, i
jämförelse med exempelvis estniska dito, i Västmanlands län kan förklaras
med ett ökat intresse från myndigheternas sida av att avhjälpa bristen på arbetskraft inom metall- och verkstadsindustrin med dessa arbetskraftsreserver.
De polska56 flyktingarna kom, till skillnad från baltiska flyktingar, till Sverige
efter kriget och slussades ut på arbetsmarknaden under 1945/46 och i viss mån
därefter. I den utsträckning arbetsmarknadsmyndigheterna ville dirigera utländsk arbetskraft till utvalda nyckelindustrier var det troligen mycket enklare
att göra så med de som befann sig i utlänningsläger än de som redan befann
sig på arbetsmarknaden och bodde ute i det svenska samhället. Å andra sidan förekom även en viss koncentration av baltiska arbetstagare under senare
delen 1940-talet, vilket kan ha berott på en rad omständigheter. Exempelvis
utländska medborgares relativt svaga ställning och brist på kontakter på den
svenska arbetsmarknaden, vilket medförde att arbetsförmedlingen fick en
möjlighet att omplacera dem samtidigt som baltiska arbetstagare hade färre
alternativ, eller att arbetsgivare nyttjade sig av deras sociala nätverk för att
erbjuda dem anställning.57
I och med att industriföretagen, och särskilt de inom metall- och verkstadsindustrin, var så pass fokuserade på manlig arbetskraft, med Asea som ett
notervärt undantag, är andelen flyktingar i Västmanlands län på aggregerad
nivå inte förvånande. Många andra företag var fortsatt obenägna att anställa
kvinnor och sökte i första hand yngre män. Denna preferens förstärkes av det
faktum att många av bruksorterna i Västmanland led brist på bostäder. Det
var därför problematiskt att erbjuda hela familjer tak över huvudet. Familjebostäder reserverades i första hand till sådana arbetare som redan arbetat
en tid på företaget eller som var vana eller kvalificerade industriarbetare.58
54

I februari 1947 togs tjänstemän från Svenska Metallverken på en tjänsteresa till läger i Kopparbergs län för rekrytering, Brev från SAK till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 21/2
1947: Län EIa:12. Även tjänsteresa med ej nämngivet företag till Säter, Brev från SAK till
Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 12/11 1946: Län EIa:11.
55
”Tack vare ökad tillströmning av sökande från andra län samt tillskott från utlänningsförläggningarna i Haparanda och Vännäs kunde dock järnbruken anställa c:a 25 % flera arbetare
under april än under mars.”, Betr. arbetsmarknadsläget under tiden 1–15/5 1948, 18/5 1948:
Län FIIb:4.
56
Svenska myndigheter särskilde i allmänhet inte etniska polacker från judar vid denna tid,
flyktingarna tillhörde båda kategorierna.
57
Jämför Svanberg (2010), kap. 5.
58
AB Kanthal reserverade sig till och med angående en tysk ingenjör, sedan de fått reda på att
han hade familj, och menade att de omöjligen skull kunna skaffa bostad till honom och hans
familj, Brev från AB Kanthal till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 30/10 1947: Län
EIV:12.
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Flyktingfamiljer torde därför hamnar relativt långt ner på listan. Detta var
möjligen inte ett lika stort problem för Asea, som var villiga att även anställa
kvinnan i familjen,59 även om också detta företag gärna såg ensamstående arbetssökande på grund av bostadsbristen.60 Slutsatsen är därför att flyktingarna
under 1940-talet i stor utsträckning inte passade in på den mall som många
metallföretag hade för presumtiva anställda och att det i hög grad var hos
myndigheterna initiativet initialt låg för att få ut dem på arbetsmarknaden.61
Invandrarkvinnor var mer benägna att förvärvsarbeta än svenska kvinnor. Att
arbetskraftsbristen inom metallindustrin var manligt kodat uteslöt däremot
kvinnorna som alternativ. Lägg därtill kraven på ålder och hälsotillstånd samt
bostadsfrågan och en stor del av flyktingarna torde falla utanför ramen av vad
företagen förväntade sig. År 1950 fanns en påtaglig skevhet i könsfördelningen bland utländska medborgare i Västmanlands län, med en högre andel män
än i andra län.62 I början av 1950-talet fanns det däremot en del (förmodligen i
första hand kvinnliga) utländska arbetare på ortens tekoföretag.63 Antalet, och
hur de kom att bli anställda där är dock oklart.
I de fall där företagen hade positiva erfarenheter av flyktingar och ville
använda sig av dessa erfarenheter och kontakterna för att rekrytera utanför
landet hindrades detta oftast av myndigheterna. Asea blev snart aktivt intresserad av att rekrytera ytterligare polska flyktingar och hade i mitten av 1947
sammanställt en lista på tretton läger i England, varifrån arbetare skulle kunna
rekryteras. När företagets representant Edström försökte involvera myndigheterna i detta och ge Asea tillstånd att anställa fyrahundra polska arbetare
därifrån avvisades emellertid detta. Företaget lovades istället som kompensa59

Betr. utplacering av tysk arbetskraft, brev från AMS utlänningsläger i Landskrona, 28/7 1949:
Län EIV:17. Såsom i ett exempel: ”[polske medborgaren LF] kan erhålla anställning vid Asea,
Västerås som maskinreparatör. Om hustrun [R] är fullt frisk kan även om erhålla anställning vid
Asea”, Betr. schweiziske medborgarna [HB], [FW], [WB] samt polske medb. [LF] och dennes
hustru [R], brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 25/5 1948: Län EIV:13.
Jämför med Skultunaverken, där två yrkeserfarna män och en kvinna från Schweiz är intresserade av arbete. Medan männen erbjuds arbete på verktygsavdelningen och plåtverkstaden,
erbjuds kvinnan anställning hos en tysktalande ingenjörsfamilj, Betr. schweiziska medborgarna
[ES] född den 11/11 1925, [RM] född den 29/4 1925 samt [MH] född den 3/7 1925, brev från
Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK, 18/4 1947: EIV:13.
60
Brev från Asea till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 27/5 1949: Län EIV:17.
61
Brev från SAK till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 21/2 1947: Län EIa:12. Där SAK
ger medgivande till utlänningsamanuensen att med företrädare för Skultunaverken resa till utlänningsförläggningarna i Smedsbo och Stråtenbo i Kopparbergs län.
62
Kvoten mellan andelen kvinnor och andelen män bland utländska medborgare var för 1950
0,74 i Västmanlands län. Endast Kronobergs län hade en marginellt lägre kvot med 0,73, Blekinge län hade 0,78. Åt det andra hållet utmärker sig Västerbotten län med 1,5, Norrbottens län
med 1,27 och Gotlands län med 1,33. SOS Folkräkningen 1950:IV, tabell Ö.
63
I en något senare genomgång av sömnadsindustrin i Västmanlands län går det avslutningsvis att läsa att ”utländsk arbetskraft finnes anställd vid de flesta sömnadsfabrikerna. Inget av
företagen har under senaste tiden haft några speciella problem beträffande denna arbetskraft.”,
Ang. sysselsättningsförhållandena inom sömnadsindustrien, brev från Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län till AMS, 9/6 1950: Län BIa:3.
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tion hög prioritet i fördelningen av ytterligare italienska arbetare (se avsnitt
3.4.1).64
Därefter var de nya tillskotter av flyktingar till arbetsmarknaden under en
lång tid ett marginellt fenomen. Detta förändrades i mitten av 1950-talet, både
genom Ungernkrisen men också ett ökat statligt åtagande att ta mot kvotflyktingar från FN-läger i Central- och Sydeuropa.65 Utvecklingen i Ungern, från
vilket runt femhundra flyktingar kom, engagerade många – arbetstagare som
arbetsgivare.66 För länsarbetsnämndens del var tillströmningen dock något av
en utmaning. Språkproblem och avsaknad av betyg eller referenser medförde
svårigheter i utslussningen på arbetsmarknaden, framförallt för de som tidigare arbetat i service- och tjänstemannayrken. Uppskattningsvis 30 procent av
de ungerska flyktingarna som kom till Sverige var emellertid metallarbetare.
Detta torde ha underlättat utplaceringen överlag men det verkar också varit
just till metallindustrin som många dirigerades, oavsett yrkesbakgrund. Länsarbetsnämnden menade dessutom att många av dem sedan skött sig bra på
sina arbeten. Bland annat hänvisades i en rapport till personalchefen på AB
Westeråsmarskiner som bedömde de ungerska flyktingarna som god, till och
med mycket god, arbetskraft.67
Nästa större grupp av flyktingar kom (indirekt) från Jugoslavien (och en
del andra länder) till länet under 1960/61 och kunde även de snart utplaceras.68
Men den snabba utplaceringen av jugoslaviska flyktingar fick viss kritik från
centralt håll. I ett brev från AMS påpekades det att många av de flyktingar som
fördes över till Sverige var yrkesarbetare och att dessa inte skulle placeras ut i
grupp utan ges en individuell utplacering:
64

Brev från Asea till statssekreterare Folke Thunborg, 4/7 1947; brev från Folke Thunborg till
Kapten Axel Edström, Asea, 7/7 1947: BUA vol.3. I förhandlingar framgick att Asea hade en
framstående polsk ingenjör som de ansåg borde ha goda insikter om hur frågan skulle handläggas, Protokoll fört vid överläggning mellan representanter för Socialdepartmentet, Statens
arbetsmarknadskommission, Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, Asea, Sveriges Verkstadsförening … : BUA vol. 5.
65
Brev från flyktinglägret i Loka Brunn till AF Västerås, 14/1 1956; Upplysningar om mottagning av ungerska flyktingar i Sverige, lämnade av arbetsmarknadsstyrelsen vid presskonferens
22/12 1956, 22/12 1956; Till kolleger på alla poster inom arbetsmarknadsverket, brev från
AMV:s ledning, 2/5 1957: Län EIV:16. Se även Ds A 1978:1, s. 23–26.
66
Rapport över verksamheten vid flyktinglägren för ungerska flyktingar i länet, 4/12 1957: Län
EIV:16. Medan en del företag säkerligen såg det som ett sätt att få tag i kvalificerade arbetare,
framfördes också ofta uttryck för solidaritet och en vilja att hjälpa till i korrespondensen från
olika företag. Ungerska flyktingar, brev från Olsson & Roslunds AB och Svenska Fabriksarbetareförbundet Avd. 188, 22/11 1956; Brev från Sveriges Grafiska Arbetsgivare- och Industriorganisationer till Sätra Brunn, 6/12 1956: Län EIV:16.
67
Kommentar till rapporten över flyktingverksamhet vid lägren i länet, 4/12 1957: Län EIV:18.
Företaget hade anställd 22 ungrare och ingen hade vid denna tidpunkt lämnat företaget.
68
Arbetsmarknadsläget i Västerås under tiden 19/3 – 10/4 1961, 20/4 1961; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i april månad 1961, 21/4 1961; Arbetsmarknadsläget i Västmanlands
län i juni månad 1961, 21/6 1961; Arbetsmarknadsläget i Västerås under tiden 13/6 – 10/7
1961, 9/7 1961: Län FIIb:6. Den första överföringen av kvotflyktingar, som alltså oftast ursprungligen kom från Jugoslavien men ofta överfördes från läger i Österrike eller Italien, som
jag har kunnat finna var emellertid till Volvo i Köping redan år 1956, Johansson (1999), s. 136;
se även sista styckena i avsnitt 3.3.
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Även om hård press föreligger från arbetsgivares sida får en schablonmässig uppdelning av flyktingar i kvoter till olika arbetsplatser under inga förhållanden ske. … Förmedling av anställningar åt flyktingar skall alltså ske efter
samma principer som gäller vid förmedlingen av svensk arbetskraft.69

I avsnitt 2.3.1 har det pekats på att urvalet av flyktingar som togs in i
Sverige vid denna tid inte var helt oberoende av AMS uppfattning om vid
vad som efterfrågades eller behövdes på svensk arbetsmarknad. Trots detta
ägnade sig flera förmedlade åt ”grossförsäljning” av flyktingar till företag
som behövde arbetskraft. Detta försvårade rimligen både matchning och de
mottagna flyktingarnas anpassning till sitt nya hemland. Länsarbetsnämnden
i Västmanlands län menade att en bristande arbetsmarknadsintroducering av
jugoslaviska flyktingar medfört att en stor antal i början av 1960-talet befann
sig ”på drift” på den västmanländska arbetsmarknaden och
… det är icke för mycket sagt om man säger sig i dag kunna spåra en negativ
opinion hos arbetsgivarna i länet gentemot jugoslaverna bottnande i deras brister i anpassningen till svenska förhållanden. … Utplacering av nya jugoslaver i
detta län kommer sannolikt att möta betydande motstånd.70

Flyktingar betraktades av myndigheterna som en reservarbetskraft och
slussades mot det område där behoven var som störst för tillfället. Deras
egna intressen eller färdigheter verkar ha kommit i andra hand.71 Således
kan brister i arbetsförmedlingen ha bidragit till en självförstärkande process
där dåliga matchningar ledde till ökad rörlighet och negativa föreställningar
hos arbetsgivarna.72 Sådana negativa erfarenheter verkar dock inte ha varit
allenarådande. Exempelvis Höganäs-Billesholms AB anställde med hjälp
av Länsarbetsnämnden i Malmöhus län jugoslaver från flyktinglägret i västmanländska Lillhärad år 1964, trots att det samtidigt rådde arbetskraftsbrist i
Västmanlands län.73 Det var inte heller bara arbetsgivarna som bidrog till att
69

Brev från AMS till samtliga länsarbetsnämnder med flyktingsförläggningar, 27/9 1961: Län
EIa:36.
70
Angående omhändertagande av jugoslaviska flyktingar, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 8/2 1962: Län EIV:22.
71
Utvecklingen under sommarhalvåret 1961 och det aktuella arbetsmarknadsläget, 23/9 1961:
Län BIa:15; Brev från AMS till samtliga länsarbetsnämnder med flyktingsförläggningar, 27/9
1961: Län EIa:36.
72
Att företagen inte alltid litade på arbetsmarknadens myndigheter kan exempelvis utläsas i ett
resonemang kring rekryteringsprocessen: ”En relativt generös intagning inom rimliga gränser
och oavsett ålder och vissa personliga handikapp kan vidga rekryteringsunderlaget och skapa
förtroende hos arbetsmarknadsmyndigheterna som ofta har svårt att placera vissa kategorier
sökande. Men det erfordras å andra sidan att myndigheterna spelar med öppna kort och så
långt det står i deras makt öppet deklarerar sin uppfattning om sina klienters lämplighet resp.
olämplighet för ifrågasatt placering.”, Järnbruksförbundet (1970), s.7. Anförande av bruksdisponent Carl Sebardt, min kursivering.
73
Jugoslavisk arbetskraft, brev från Höganäs-Billesholms AB till Länsarbetsnämnden i Malmöhus län, 25/6 1964; Brev från flyktingförmedlingen Lillhärad till Höganäs-Billesholms AB,
1/9 1964: Län EIV:24. Företaget hade positiva erfarenheter av jugoslaviska arbetare vid sin
kolgruva i Bjuv.
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klumpa ihop presumtiva arbetstagare i paket. En del grupper av invandrare
ville inte splittras, även de som inte var släkt hade oftast utvecklat en sammanhållning som de inte ville förlora.74 För myndigheterna kunde det också vara
ett sätt att bli av med svårplacerade om de följde med en grupp tillsammans
med andra mer lämpliga arbetare, emellanåt med företagens goda minne.75
För att sammanfatta började arbetsmarknadsmyndigheterna efter kriget att
styra flyktingar mot arbeten inom länets metall- och verkstadsindustri. Emellertid betraktade knappast företagen vid denna tid flyktingkategorin som en
optimal arbetskraft på grund av faktorer som ålder, kön och möjligen också
hälsotillstånd. Trots att myndigheterna stod för förmedlandet, oftast av hela
grupper, förelåg därför ofta en viss skepsis från arbetsgivarhåll. Samtidigt
fanns det oftast något arbete att finna på ett stort industriföretag, om än en
oattraktivt sådant. Om det dessutom fanns några intressanta kandidater i en
flyktingsgrupp kunde ibland företagen låta udda vara jämt och anställa dem
allihop. Den senare förmedlingen av flyktingar, som påbörjades under senare
delen av 1950-talet, påminde i viss mån om 1940-talets i så måtto att myndigheterna tenderade att klumpa ihop arbetskraften i grupper. Däremot förelåg
en förselektion av kvotflyktingarna, vilket troligen gjorde dem mer attraktiva
för många företag inom metall- och verkstadsindustrin. När myndigheterna
började tillgodose metall- och verkstadsindustrin med arbetskraft från flyktinggrupper skapades i sin tur, förutsatt att det fanns positiva erfarenheter från
detta, kapaciteter för företagen att rekrytera vidare från samma grupper, inom
och utom landet. För detta krävdes emellertid att myndigheterna (eller de
fackliga organisationerna) inte satte sig på tvären. Det var detta som hindrade
en mer framträdande kontinuitet från flykting- till arbetskraftsinvandring i
slutet av 1940-talet, trots att intresse för detta existerade hos en del företag.
Samma hinder skulle inte föreligga för den jugoslaviska invandringen, vilket
vi kommer ha anledning att återkomma till.

3.3 Individuell utomnordisk invandring
Den individuella invandringen är den som är svårast att få något grepp om och
under turistinvandringens tid är den i det närmaste osynlig i det tillgängliga
74

Jämför SOU 1946:44, s. 113.
Utvecklingen under sommarhalvåret 1961 och det aktuella arbetsmarknadsläget, 23/9 1961:
Län BIa:15; Brev från AMS till samtliga länsarbetsnämnder med flyktingsförläggningar, 27/9
1961: Län EIa:36. En av dem som först skulle till Skåne och Bjuv var lägrets äldste, en man
strax under 60 år, som sedan ångrade sig när han fick reda på att han inte skulle kunna få arbeta som trädgårdsodlare där. Flyktinglägret försökte sedan truga honom på Bulten, paketerad
tillsammans med två yrkesarbetare, Brev från flyktingförmedlingen Lillhärad till Bultfabriks
AB, 30/7 1964: Län EIV:24. Jämför ”Betr. rubr utlänning, som har en broder tidigare anställd
vid Asea kan väl framhållas att man härvid anlagt enbart humanitära synpunkter då sökanden
ju ej är att betrakta som särledes gångbar arbetskraft inom metallindustrin”, Betr. jugoslaviske
medborgaren [OD]…, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 21/11 1963:
Län EIV:23.
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arkivmaterialet. Det är främst innan visumbefrielserna och sedan igen i mitten
av 1960-talet som enskilda eller grupper av invandrare då och diskuteras på
ett sätt som möjliggör analys av denna invandring.
Kvarlämnad korrespondens i Länsarbetsnämndens arkiv ger en rudimentär bild av hur förmedlingen av arbete till enskilda invandrare tycks ha gått
till i praktiken under 1940-talet. De utländska individuella ansökningarna
kom oftast till SAK/AMS som sedan sände vidare till ansökningarna till
en länsarbetsnämnd.76 Länsarbetsnämnden i Västmanlands län sände därefter vidare ansökningarna till olika, enligt deras bedömning, lämpliga lokala
arbetsförmedlingar som tog den direkta kontakten med företagen i fråga.77
Arbetsgivare som sedan i sin tur uppgav om det fanns något intresse.78 Om de
första företaget som hördes av var ointresserad sändes handlingarna (i alla fall
emellanåt) vidare till ett annat företag som måhända lämnade ett mer positivt
besked. Nämnden vidarebefordrade sedan detta svar tillbaka till SAK/AMS,
sedan de själva och berörd facklig organisation gett sitt medgivande.79 Det
arkivmaterial på vilket ovanstående beskrivning vilar är inte av en sådan art
att det i egentlig mening går att bedöma denna rekryteringsvägs omfattning
och betydelse. Den kvarlämnade korrespondensen är sporadisk och det går
oftast inte att rekonstruera enskilda ärendens gång i sin helhet. Dessutom finns
inte själva ansökningshandlingarna bevarade. Det är därför svårt att säga i
vilken omfattning som de som företagen till slut sade ja till som faktiskt i
slutändan började arbeta på företaget.80 Med tanke på att antalet personer som
omnämns per brev inte är så omfattande, ofta enskilda eller ett handfull personer, är det svårt att se att denna rekryteringsväg allena skulle kunna avhjälpa
76

Exempelvis Brev från SAK till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län [5 schweizare], 14/5
1947; Brev från AMS till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län [11 danskar], 20/2 1948;
Brev från AMS till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län [4 danskar], 30/3 1948; Brev från
AMS till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län[1 tysk, 4 ungrare], 27/5 1948; Brev från AMS
till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län [5 polacker], 7/10 1948: Län EIV:13.
77
Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AF Fagersta [17 anmälningsblanketter
för danskar, men bara 4 betygsavskrifter] 16/3 1948: Län EIV:14.
78
Exempelvis Brev från AB Svenska Metallverken, Västeråsverken, till Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län [vill anställa tre schweiziska verktygsfilare], 30/9 1947: Län EIV:12; Brev
från Fagersta Bruks AB till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län [En österrikare erbjuds
arbete på mekaniska verkstaden, förutsatt att han är frisk och stark], 28/1 1948; Brev från Sala
Maskinfabriks AB till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län [en engelsk supportsvarvare
erbjudes anställning], 19/2 1948; Betr. dansk arbetskraft, brev från AB Svenska Metallverken,
Skultunaverken till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län [17 anmälningsblanketter återsänds], 12/3 1948; Beträffande arbetssökande från Österrike, brev från Asea till Af Västerås [3
österrikare, en erbjuds arbete som monteringsarbetare], 23/4 1948: Län EIV:14.
79
Exempelvis Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK [4 schweizare och 1
belgisk medborgare till Asea, verkstadsarbeta, två finmekaniker, plåtklippare, svetsare], 20/6
1947; Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK [en österrikare som revolversvarvare hos Asea], 26/9 1947: Län EIV:13.
80
Fördelningen av ansökningar till olika företag förekommer främst som marginalanteckningar
på breven från SAK/AMS i de fall då svar till SAK/AMS eller brev från företagen inte finns
kvar. Nationaliteter som förekommer i länsarbetsnämnden arkiv är framförallt schweizare, tyskar och österrikare samt danskar. Detta skulle vara möjligt genom att undersöka personakter
hos SUK eller möjligen genom Utlänningsregistret i Län DIII.
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många företags omfattande arbetskraftsbehov (jämför avsnitt 2.3.3). Även om
utbudet fanns, och hörde av sig till SAK/AMS och sökte arbete, tog det en tid
innan informationen nådde företagen. I alla fall om det inte fanns en alternativ
kommunikationskanal utanför den ofta var tidskrävande och omständiga byråkratiska proceduren.81
De flesta av de personer som i slutändan erbjöds en anställning verkar varit
erfarna, och i många fall kvalificerade, industriarbetare. Detta är inte oväntat
med tanke på de krav som SAK/AMS, i alla fall formellt och generellt, ställde
på de som sökte arbetstillstånd. Problemet som företagen upplevde med denna
metod var att det var svårare att bedöma de utländska ansökningarnas kvalifikationer.82 Köpings Mekaniska Verkstad (KMV) och Skultunaverken angav
att anställningserbjudandenas art var avhängiga av att den yrkeskunskap de
sökande besatt var ”jämförlig med inom ifrågavarande arbetsområde sysselsatt svensk arbetskraft.”83 Även Fagersta Bruk erbjöd anställningar vid manufakturavdelningen, valsverket eller martinavdelningen till flera ansökningar
och uppgav att efter en tid, då de nyanställda vunnit insikter i svenska språket
och anpassat sig till svenska förhållanden, skulle de föras över till kvalificerat
arbete.84 Trots sådana försiktighetsåtgärder (eller kanske just på grund av dem)
var det ibland svårt för Länsarbetsnämnden att hitta arbetsgivare intresserade

81

Kapten Edström, som var Aseas representant vid den kollektiva rekryteringen av italienska arbetare, arbetade också på andra marknader och uppmanade individer att söka arbete via den officiella vägen men specifikt efterfråga arbete på Asea. Brev från AMS till Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län, 6/3 1948: Län EIV:13. Se även ”Utländska arbetskraften”, Vi Aseater, nr. 10,
1949; ”[EP] samt [AB] kunna icke placeras vid våra verkstäder med hänsyn till att behovet
av ifrågavarande arbetskraft ändrats väsentligt sedan tidigare förfrågan gjordes”, Beträffande
arbetssökande från Österrike, brev från Asea till AF Västerås, 23/4 1948: Län EIV:14.
82
Ett relativt ointresse för ansökningar med begränsade möjligheter att bedöma kvalifikationerna kan möjligen illustreras med ansökningarna för 17 och senare 11 danskar som söker
arbete. Båda listorna sänds först till Skultunaverken och därefter till Fagersta Bruk, som inte
verkar intresserade. Notervärt är att det för de 17 ansökningarna endast finns 4 betygskopior.
Betr. dansk arbetskraft, brev från AB Svenska Metallverken, Skultunaverken till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län [17 anmälningsblanketter återsänds], 12/3 1948; Brev från
Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AF Fagersta [17 anmälningsblanketter för danskar,
men bara 4 betygsavskrifter] 16/3 1948: Län EIV:14; Brev från AMS till Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län [11 danskar], 20/2 1948: Län EIV:13, ansökningarna sänds till Skultuna 26/2
men kommer tillbaka och vidaresänds till Fagersta. Överhuvudtaget ger materialet intrycket
att ansökningar som kommer in först sänds till Skultuna och sedan vidare till Fagersta under
denna tid.
83
Betr. schweiziska medborgarna [ES] född den 11/11 1925, [RM] född den 29/4 1925 samt
[MH] född den 3/7 1925, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK [ang.
KMV], 18/4 1947; Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK [ang. Skultunaverken], 20/5 1947; Betr, [HK] född den 15/3 1925 och [MM] född den 7/10 1923, brev
från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK [ang. Skultunaverken], 23/8 1947: Län
EIV:13. Citat från den senare posten.
84
Betr. franske medb. [CA], österrikiske medb. [FS] samt tyske medb. [GW], brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK; 1/11 1947; Betr. österrikiska medborgarna [OP]
samt [FP], brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK; 3/11 1947: Län EIV:13.
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av erfarna arbetare samtidigt som samma företag sökte med ljus och lykta
efter arbetskraft på andra platser.85
Något år in på 1950-talet verkar försöken med att komma i kontakt med
arbetsgivare i Sverige och Västmanlands län via myndigheterna i stort sett
ha upphört – turistinvandringens era hade börjat. Detta gjorde arbetskraftsinvandring mycket enklare, vilket också medförde att den hade förutsättningar
att öka. Det är samtidigt rimligt att utgå från att många av de som nu kom
till Västmanlands län och fick arbete använde sig av sociala kontaktnät och
var släktingar och vänner till redan anställda. Som vi kommer att se i nästa
avsnitt var detta relativt vanligt förekommande i kölvattnet av en kollektiv
rekrytering. Även den oreglerade invandringen från Finland gavs en del uppmärksamhet, om inte annat så genom sin numerära omfattning, vilket kommer
att diskuteras senare (se avsnitt 3.5). Den utomnordiska individuella invandringen är däremot svårare att undersöka förrän den återigen börjar uppfattas
som ett problem en bit in på 1960-talet.
Likt i många andra delar av landet upplevde länsarbetsnämnden i Västmanlands län tillströmningen av så kallade turistinvandrare från framförallt
Jugoslavien som ett problem under 1960-talet. I december 1965 hade länsarbetsnämnden nästan tusen arbetsmigranter boende på tillfälliga förläggningar. Det sågs som besvärligt för förmedlingsverksamheten att det sällan
fanns sammanställda uppgifter om vare ålder, yrke och tidigare erfarenheter
och yrkesvana bland de ”turister” som behövde utplaceras. Länsarbetsnämnden började i mitten av 1960-talet göra i ordning förteckningar som sändes
ut till de större arbetsgivarna, med goda resultat.86 Således kan vi se att en
kraftig tillströmning av jugoslaviska arbetssökande orsakade en överbelastning av arbetsförmedlingens verksamheter snarlik de problem som förelåg
med finsk invandring under 1950-talet (se avsnitt 3.5.2). Lösningen som länsarbetsnämnden använde sig av var att sammanställa listor och delge dessa till
de större industriföretagen, som därigenom (om än måhända oavsiktligt) gynnades genom att få göra de första urvalen. Huruvida detta i slutändan bidrog
till en negativ uppfattning om jugoslaver, vilket det menades att utslussingen
av flyktingar på ett snarlikt sätt medfört (se avsnitt 3.2), framgår ej.
En annan faktor som med den individuell invandring var förekomsten negativa remissyttranden från Metallindustriarbetareförbundet (Metall). Inom tidigare forskning har det diskuterats om Metall började bli mer restriktiv i sina
yttranden under 1960-talet.87 I och med att de finns få handlingar kring detta
i det tillgängliga materialet för 1950-talet är det svårt att säga något om restriktiviteten och inflytande i sig. Däremot tycks Metall under 1960-talets mitt ofta
85

Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS [ang. Skultunaverken], 27/10
1948: EIV:13. Där Länsarbetsnämnden tackar nej till en schweizisk kopparsmed å Skultunaverkens räkning, då denna arbetsplats ska ha dåliga erfarenheter av schweizare.
86
Synpunkter på de inkvarterade turisternas arbetsplacering, brev från Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län till AMS, 15/12 1965: Län EIV:23.
87
Nelhans (1973), s.186–201; Frank (2005), s. 122f.; Svanberg (2005), kap. 5; Waara (2012),
s. 118f
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gett avslagsremisser eller dröjt med sina yttranden (vilket verkar ha uppfattat
som avsiktligt av motparten snarare än som en följd av arbetsbelastning).88
Dessutom nekade Metall ofta, i alla fall initialt, arbetstillstånd för turistinvandrare när ett företag samtidigt hade kvarvarande kvoter för kollektiv överföring, eller när många arbetstillstånd redan givits för en specifik arbetsgivare.
Särskilt i de fall då arbetarna bedömdes vara okvalificerade.89 Den press som
Metall satte på företagen medförde att de som hade ansökningar om kollektiv
överföring vid några tillfällen tackade nej till (okvalificerade) turistinvandrare som länsarbetsnämnden försökte förmedla av den anledningen att de
inte skulle skada deras rekrytering av (mer kvalificerade) utlandsrekryterade
arbetare.90 Till synes var släktingar och vänner till redan anställda arbetare
lättare att få arbetstillstånd för, vilket kunde förstärka intresserat av att använda sig av anställas sociala kontakter ytterligare. Men ibland kunde Metall
även avslå ansökningar för personer som hade såväl lämpliga kvalifikationer
som släktingar på det företag där de sökte arbete.91 Således tycks den individuella utomnordiska invandringen i någon mån försvårats för metall- och
verkstadsindustrin i Västmanlands län under 1960-talet, även om det är troligt
att Metall gjorde snarlika bedömningar, oavsett vilket län det var frågan om.
Om några skillnader fanns skulle det berott på särskilt motstridiga avdelningar
och verkstadsklubbar som låg i konflikt med ett företag och använde sig av
remissen som ett medel i sin kamp.
Att formerna för individuell invandring under 1940-talet var omständig
bekräftas av det tillgängliga materialet. Det var genom en liberalisering av
lagstiftningen, tillsammans med ökade kontaktytor mellan företag och invandrare, som den individuella invandringen kunde öka. Enskild invandring
av vänner och släktingar är emellertid inte lätt att följa och analysera. Det
är enbart när den når en sådan storlek och omfattning som den jugoslaviska
invandringen på 1960-talet som den uppmärksammas. En av företagen godkänd och uppmuntrad individuell invandring fungerade rimligen också bättre.
Det var den på eget bevåg inresta turistinvandraren, som inte hade löften om
arbete på förhand, som upplevdes som ett problem som myndigheterna såg
sig tvungna att lösa. En situation som till närmast oundvikligt ledde till sämre
matchning och skapandet av negativa erfarenheter och preferenser. I många
fall, men långt ifrån i alla. År 1956 kom de första jugoslaverna till Volvo i
88

Ang. arbetstillstånd för metallarbetare till Bultfabriken, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 24/3 1965: AMS EIIc:7.
89
Brev från Svenska Metallindustriarbetareförbundet till AMS, 17/10 1965; Angående arbetstillstånd för nedanstående utlänningar i och för anställning vid Bultfabriks AB, Hallstahammar, brev från AF Västerås till AMS, 21/10 1965; Inrese- och arbetstillstånd för turk [YC]…
och spansk [GEG]…, Brev från Svenska Metallindustriarbetareförbundet till AMS, 7/11 1965:
AMS EIIc:7.
90
Ang. arbetstillstånd åt viseringsfria utlänningar, brev från AF Hallstahammar till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 8/11 1965: Län EIV:23.
91
Betr. utlänningsremiss nr. MA 26.1. för italienske medborgaren [RG]…, brev från AB J. Hilding Hansons Mekaniska Verkstad till AMS, 29/3 1966: Län EIV:23; Betr. jugoslaviske medborgaren [VZ]…, brev från Asea till AMS, 9/4 1968: Län EIV:27.
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Köping: Fjorton unga män från ett läger i Österrike som började arbeta dagen
efter ankomsten. Dessa skall ha saknat yrkesmeriter men var unga och friska.
Ekonom-historikern Lars-Olov Johansson har i en bok om Metalls avdelning
42 pekar på att denna tidiga etablering av jugoslaver skapade en god sammanhållning inom den jugoslaviska gruppen:
På sextiotalet blev förhållandena öppnare i Jugoslavien. ... De första som kommit var nu etablerade i Köping och när de besökte släkt och vänner kunde de
berätta om hur det var i Sverige. … genom att ryktet gick till bekanta och bekantas bekanta fick även Volvo en god uppfattning om vilka som skulle komma; underförstått att det inte var några lycksökare utan rejält och arbetsvilligt
folk. Företaget var av naturliga skäl i första hand intresserat av yrkesfolk men
det kom även många outbildade.92

Vi kan alltså här konstatera förekomsten av en kontinuerlig och till synes uppskattad och väl fungerande rekrytering av jugoslaviska arbetare, från flyktingtill individuell invandring. Parallellt med den spontana turistinvandringen
pågick således en mer ändamålsmässig individuell rekrytering där jugoslaver
inte uppfattades som en problemgrupp. Det är också värt att notera att trots att
de första fjorton var utan yrkeserfarenhet men unga och friska och som ”klippta och skurna för en insats på industrigolvet” verkar inte Volvo nödvändigvis
ha betraktad jugoslaver som enbart oskolad arbetskraft lämpade för tunga
arbeten.93 I samma veva skall det dock sägas att Volvo i Köping kan ha varit
något av ett undantag i avseende på den jugoslaviska arbetskraftsinvandringen
i Västmanlands län. Många av de andra industriföretagen använde sig istället
av rekryteringskanaler med äldre rötter än den senare flyktinginvandringen.

3.4 Kollektiv rekrytering
Ett tredje, och det mest väldokumenterade alternativet, som förelåg var kollektiv rekrytering. Vad som skall påpekas, och upprepas, här är den kollektiva rekryteringens litenhet i jämförelse med invandringen av individuella
arbetskraftsinvandrare under denna tid (se avsnitt 2.3.2 samt tabell 2.1). Däremot säger företagens önskemål och agerande i avseende på den kollektiva
rekryteringen ofta en hel del om denna i förhållande till utländsk arbetskraft
och arbetsmarknaden överhuvudtaget. Detta blir framförallt tydligt i början
av 1950-talet, då kollektivt rekryterare arbetare ställs mot danska och finska
invandrare. De senare ansågs i allmänhet vara både outbildade och vara allt
för rörliga för de flesta arbetsuppgifter som företagen sökte personal (detta
kommer att redogöras för i mer detalj i avsnitt 3.5).
I materialet går det att observera två olika grupper av kollektiva rekryteringar. Dels den italienska rekryteringen, som i stort sett endast bedrevs av
92
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Johansson (1999), s. 137.
Johansson (1999), s. 136.
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Asea och Bulten, och dels rekryteringen av tysktalande, som användes av
många av de större metallindustriföretagen. Båda rekryteringalternativen hade
i viss mån sina rötter i 1940-talets myndighetskontrollerade kollektiva överföring, som därigenom kom att prägla arbetskraftsinvandringen till Västmanlands län under lång tid. En samtida beräkning av den kollektiva överföringen
ger att 43 procent av alla italienska och 21 procent av alla sudettyska arbetare
som fördes över till Sverige 1947/48 placerades ut hos företag i Västmanlands
län.94

3.4.1 Det italienska alternativet
Då de första italienska arbetarna, som överfördes år 1947/48 via myndigheternas organisering, transporterades direkt från Italien till en liten grupp på
förhand utvalda företag medförde detta tillvägagångssätt att italienska arbetare endast anställdes direkt till två företag i Västmanland: Asea och Bulten. I
detta avsnitt kommer fokus ligga på Asea, då Bultens rekrytering kommer att
tas upp i mer detalj i kapitel 4.
Aseas tilldelning hade föregåtts av lokala förhandlingar, där olika intressen
vägts samman. Det fanns fackligt motstånd hos Asea (och även Bulten), där
det låga löneläget framfördes som argument mot en tilldelning av utländsk arbetskraft.95 Trots detta fick Asea sin önskan igenom. Lokalhistorikern Järtelius
menar att anledningen till att Asea fick italienska arbetare var en direkt följd
av att statens handelsavtal med Sovjetunionen, det så kallade Ryssavtalet, som
genomdrivits inför den förväntade efterkrigsdepressionen. Genom detta avtal
mellan två stater fick också myndigheterna en skyldighet att tillgodose arbetskraftsbehovet hos de företag som var knuta till överenskommelsen. Asea var
ett av dem och behövde enligt egna uttalanden ”1100 arbetare enbart för att
klara leveranserna till Ryssland”.96 Även Surahammars Bruk önskade sig 50
italienska valsverksarbetare, men trots att de fackliga representanterna från
Metall var förstående gentemot företagets vilja att rekrytera valsverksarbetare
valdes inte företaget ut.97 Det var i första hand just näringspolitisk hänsyn som
fällde avgörandet, inte fackliga synpunkter på utländsk arbetskraft.
94

Vid tiden för sammanräkningen uppgick detta till strax över 600 italienare, inklusive kvinnor
och barn (även om en del redan återvänt till Italien) och runt 250 sudettyskar. Uppgift över
italienska, sudetiska och ungerska arbetare inom länet, odaterad anteckning: Län BIa:1. Notera
även att elva procent av de ungerska lantarbetarna tilldelades Västmanlands län.
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Svanberg (2010), s.130 (referat av rapport i Metalls arkiv kring Bultens förhandling); Protokoll fört vid överläggning mellan representanter för Socialdepartmentet, Statens arbetsmarknadskommission, Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, Asea, Sveriges Verkstadsförening …:
BUA, vol. 5.
96
Järtelius (1987), s. 11.
97
Betr. rapport från överläggningar med Surahammars Bruk, brev från Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län till SAK, 25/7 1947: Län EIV:13. Surahammars Bruk var samtidigt en del
av Asea-koncernen och Kapten Edström, som genomförde Aseas rekryteringar var på plats vid
mötet.
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De krav på kvalifikationer som SAK/AMS ställde på de italienska arbetarna medförde också i förlängningen att de som anställdes skulle lovas,
och ges, kvalificerade arbetsuppgifter. En förteckning över de första fjorton
italienska arbetarna som slutade vid Asea (och således inte nödvändigtvis är
representativa) ger att de hade en genomsnittslig yrkeserfarenhet på tolv år.98
Asea upptäckte snarare att deras nya arbetare var för kvalificerade. I ett samtal
med länsarbetsnämnden hade en ingenjör från företaget framfört att ”sålunda
är en önskad finmekaniker mer att betrakta såsom instrumentmakare [och så
vidare]”.99 Problemet var därför främst att finna arbetsuppgifter som var i linje
med deras förfinade färdigheter.100 De klagomål som de italienska arbetarna
som kommit till Sverige i sin tur framförde, var att lönen inte motsvarade vad
de hade förväntat sig och att den inte räckte till för att försörja sina familjer
hemma i Italien.101 Så var fallet även på Asea och det var den springande
orsaken till varför de italienska arbetarna snart fick möjlighet att föra över
sina familjer.102
Genom att myndigheterna ändrade sina krav kunde därefter även kvinnliga
arbetare rekryteras till företag där deras män, eller andra manliga släktingar,
arbetade. De flesta av kvinnorna som kom till Västerås och Asea anställdes
som lindningsarbetare.103 Även om det är rimligt att anta att en del av kvin98

Medel på 12,4 år, median på 10,5 år. Odaterad förteckning: Län EIV:13.
Angående italiensk arbetskraft vid Asea, Västerås, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK, 23/9 1947: Län EIV:13.
100
I personaltidningen menade ingenjör Nihlén att arbetsdugligheten är god, ”det gäller bara att
få dem så placerade att deras nya arbete så litet som möjligt avviker från vad de hållit på med
tidigare. Omskolning är det inte särskilt pigga på.”, ”Aseas italienare i Västerås längtar efter
sina anhöriga”, Vi Aseater, nr. 10, 1947. Ett större misstag skedde med avseende till rekrytering
av italienska arbetare till Storfors Rörverk som i september 1947 fick 202 rörinstallatörer istället för rörverksarbetare. Företaget fick ta kontakt med Kockums, som tog sig an de italienska
arbetarna som inte var intresserade av att stanna i Storfors. Betr. 20 rörinstallatörer vid Storfors
Rörverk, brev från SAK till SAF, 11/10 1947: SAK EIIa:13. I mindre utsträckning drabbades
även Asea av sådana missförstånd. Sex arbetare såg sig själva som varvsarbetare och hade
framfört att det var sådant arbete de ville ha, och hade svårt att finna sig tillrätta vid Asea, Betr.
italienska arbetarna vid Asea: …, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS,
8/3 1948: Län EIV:13.
101
Till de företag som sysselsätta italienska arbetare, brev från SAK, oktober 1947; Emigranternas förlorade paradis i Sverige, översatt avskrift av artikel i L’Unità, 24/10 1947; Ang.
penningremitteringarna från de italienska arbetarna i Sverige, Rom, 6/11 1947; PM angående
de åtgärder, som arbetsmarknadsstyrelsen (arbetsmarknadskommissionen) vidtagit för att underlätta inpassningen på den svenska arbetsmarknaden av de italienska arbetare …, odaterat,
1948: Handlingar i anslutning till det svensk-italienska avtalet, BUA vol. 4. Problemen var
framförallt framträdande på Kockums, där en arbetsnedläggelse ägde rum i mars 1948.
102
Angående italienska arbetare vid Asea, Västerås, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till SAK, 23/9 1947: Län EIV:13.
103
Av de 19 italienska arbetare som anställdes under andra hälften av december 1947 var 9 av
dem kvinnor. Förteckning över italienska arbetare anställda hos Allmänna Svenska Elektriska
Aktiebolaget, Västerås, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 8/1 1948:
Län EIV:13. Bland de 16 italienska medborgare som anställdes under 1948 års senare del – nu
efter att den kollektiva rekryteringen upphört – var 13 kvinnor och 11 av dessa anställdes som
lindningsarbetare. Italiensk arbetskraft, odaterad lista för anställda 25/10 1948–3/1949: Län
EIV:13.
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norna med tiden slutade och blev hemmafruar, lämnade de ett visst avtryck på
fabriksgolvet. I alla fall om vi får tro den hos Asea anställda kuratorn Greta
Öhrns åminnelse:
Mot slutet av 1947 började de första italienska kvinnorna att komma att återförenas med sina män i Västerås. Ganska fort hittade man dem sedan i arbete
på Asea. Det var en väldig omställning för de flesta av de här kvinnorna. Majoriteten av dem hade sannerligen inte jobbat ute i industrin tidigare och de
hade till att börja med en del svårigheter att finna sig tillrätta. Men samtidigt
tror jag att de tyckte att arbetet var ganska roligt och inte minst positivt var det
för dem att få egna pengar att röra sig med. Extra svårt var det väl för dem som
hade små barn att ta hand om, men efter en tid inrättades en italienskspråkig
barnkrubba av Asea i anslutning till företaget. Sett över tiden så skulle man
nog nästan våga sig på att säga att italienskorna var något av banbrytare för att
få ut kvinnor, svenska kvinnor, i industriarbete. Italienskornas närvaro i verkstäderna visade helt enkelt svenskorna, direkt eller indirekt genom deras män,
att det där med industriarbete kanske inte var så farligt ändå.104

Låt oss lämna därhän att Öhrn inte verkar känna till (eller glömt bort) att Asea
sedan länge anställt kvinnor till arbeten på Mimerverkstaden (se avsnitt 3.1),
däribland många polskor (se avsnitt 3.2). Lösningen var i många avseenden
praktisk för Asea, som hade svårt att finna kvinnlig arbetskraft lokalt.
Genom sina erfarenheter hade Asea börjat knyta allt fler kontakter med
Italien och med tiden började dessa att användas för att rekrytera arbetare.
Efter ett tag började italienska arbetare, som kommit väl tillrätta, efterfråga
möjligheter att få arbete för släktingar och vänners räkning, vilket givetvis
också överförandet av italienska fruar är ett exempel på.105 Företaget började
år 1949 därför i mindre skala rekrytera italienska arbetare efter att den av
myndigheterna kordinerade kollektiva rekryteringen upphört.106 Småskalighet
övergick snart återigen till storskalighet när Aseas behov av arbetskraft ökade.
Italiensk arbetskraft sågs då som en naturlig lösning av företaget. Önskemålet
om att på eget bevåg, men med myndigheterna och parternas godkännande
rekrytera i Italien, som Asea framförde, är att betrakta som stilbildande för
1950-talets kollektiva rekrytering. Företaget lovade i detta sammanhang att de
104

Järtelius (1987), s. 54f.
”Vid Asea arbetar f.n. fem medlemmar av släkten [C.] Dessa har visat sig besitta en synnerligen gedigen yrkeskunnighet samt för övrigt sådana egenskaper, som fylla alla krav. Familjen
[C.] i Västerås har gjort sig mycket omtyckt samt trives så väl med sin placering, att den till
Kapten Edström riktat en enträgen begäran att få hitföra övriga familjemedlemmar.”, Betr.
överföring av italiensk arbetskraft, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS,
15/7 1948: Län EIV:13; ”Aseas italienare i Västerås längtar efter sina anhöriga”, Vi Aseater,
nr. 10, 1947. Även avdelningschef Curtman på SAK hade för kommissionens räkning faktiskt
tidigare pekat på möjligheterna som en väl genomtänkt hantering av de italienska arbetarna
skulle kunna betyda för framtiden: ”De italienska arbetare, som nu väntas hit, måste placeras,
så att de finna sig väl tillrätta och därmed skapa möjligheter för förnyad import”, Protokoll fört
vid överläggning mellan representanter för Socialdepartmentet, Statens arbetsmarknadskommission, Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, Asea, Sveriges Verkstadsförening …: BUA,
vol. 5.
106
Betr. import av italiensk arbetskraft, brev från Asea till AMS, 26/8 1953: Län EIV:16.
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italienska arbetarna skulle få samtliga de förmåner som tillkommit de redan
anställda italienska arbetarna. Asea skulle dessutom själv bekosta såväl dessa
förmåner samt kostnaderna för själva rekryteringen. Företaget hade redan på
eget bevåg genomfört yrkesprövning och läkarundersökningar för cirka 120
arbetare.107 Endast inreseformaliteterna återstod och i början av augusti 1949
sände företaget in en första omgång med 34 ansökningar om visum för italienska arbetare.108
Därefter tog Asea en paus från den kollektiva italienska rekryteringen till
1955/56, även om en del italienska arbetare anställdes under mellanåren.109 När
Asea ville anställa italienska arbetare i större skala igen i mitten av 1950-talet
fanns det ett redan etablerat kontaktnät att använda sig av. Inte minst genom
företagets kontor i Milano som kunde bistå både vid kontakten med myndigheterna som med själva rekryteringsförfarandet.110 Efter att ha rekryterat
i Italien sökte företaget emellertid dessa år även tillstånd att få anställa tyska
och holländska arbetare till verkstäderna i Västerås och Ludvika samt till
gjuteriet i Västerås. I sammanhanget hänvisades till såväl svårigheterna att
finna arbetskraft inom landet och den höga personalomsättningen på Asea,
som under år 1950 var nästan 40 procent.111
Skeendet återupprepades under 1960-talet. Under första halvåret 1960
skaffade sig företaget rätt att rekrytera hundra italienska arbetare. Tillgången
på kompetenta yrkesarbetare i Sverige var otillräcklig, menade länsarbetsnämnden, medan företaget hade kunnat få en del hantlangare och hjälparbetare från i första hand norrlandslänen. Samtidig steg rörligheten.112 Även denna
rekrytering i Italien slog väl ut och under maj och juni 1960 tog företaget ut
sammanlagt 77 personer. I detta skedde hade Asea ytterligare 145 personer på
listor över intresserade arbetare och Aseas representant gjorde bedömningen
att ungefär 75 av dem var så pass kvalificerade att de kunde komma i fråga för
anställning. På basis av detta försökte Asea vinna gehör för att utöka kvoten
till 150, så att det skulle löna sig att börja prova ut och göra uttagningar bland
107

Enligt Aseas representant Axel Edström hade företaget vid första urvalen valt ut 100 arbetare
från en grupp på 400 intresserade. Denna gallring skulle enligt Edström garantera att arbetarna
skulle komma till nytta, ”utländska arbetskraften”, Vi Aseater, nr. 10, 1949.
108
Betr. import av italiensk arbetskraft, brev från Asea till AMS, 26/8 1953: Län EIV:16.
109
Enligt en uppsats i kulturgeografi hade exempelvis 8 procent av i början av 1962 anställda
italienare på Asea anställts under dessa mellanår. Det är emellertid följt möjligt att detta exempelvis varit sådana arbetare som tidigare arbetat på Bulten. Kvist (1963), s. 12.
110
Rekrytering av utländska yrkesarbetare, reserapport jan. 1955 Bofors AB, 28/1 1955: AMS
EIIIa:44; PM ang. överföring av italiensk arbetskraft till ASEA, 10/1 1955; Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 12/1 1955: Län EIV:18. Ang. utvecklingen på
arbetsmarknaden under tiden 14 december 1954 – 10 januari 1955, 14/1 1955: Län FIIb:5.
111
Brev från AMS till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 29/5 1951: Län EIV:18; Betr.
ansökan från Asea om införskrivning av ytterligare utländsk arbetskraft, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands läm till AMS, 5/6 1951: Län BIa:1.
112
Ang. överförande av italiensk arbetskraft, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län
till AMS, 19/10 1960: Län EIV:18.
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dessa sökande.113 Länsarbetsnämnden ställde sig positiv till förfrågan.114 Strax
därefter ansökte Asea om ytterligare 25 italienska arbetare för arbete i Västerås gjuteri. Asea hade nyligen lagt ner sitt gjuteri vid Härnöverken i Kalmar
och denna del av produktionen utgjorde nu en påtaglig flaskhals hos Asea.
Företaget avsåg rekrytera dessa för att komma till rätta med en brist på femtio
man och då i första hand vana arbetare som direkt eller efter kort anpassningstid kunde sättas in för att arbeta med maskinformning och kärnmakeri.
I sin kommentar till ärendet påpekade även Länsarbetsnämnden att det var
tillbörligt av Asea att under vintern 1960/61 planera för de under våren ofrånkomliga avgångarna.115 Tidigare försök med finländsk arbetskraft bedömdes
som ett misslyckande (se avsnitt 3.5.2). De hade, enligt företaget, haft svårt
att anpassa sig, tillhörde den ”rörliga” arbetskraften och var inte heller alltid
av bästa kvalitet. Däremot, menade Asea, hade tidigare anställda italienska
gjuteriarbetare visat sig betydligt mer stationära.116
Under 1962 skrevs en uppsats i kulturgeografi, Aseas i Västerås nuvarande
italienska arbetskraft av Ingemar Kvist, som ger en del information om såväl
sammansättningen på den utländska arbetskraften på Asea i Västerås i allmänhet och den italienska arbetskraften i synnerhet.
Som framgår i tabell 3.1 utgjorde italienare fram till 1960/61 den största
enskilda nationaliteten bland utländska arbetare, då finländarna gick förbi
som största grupp. Var femte Asea-anställd i Västerås var vid denna tid född i
utlandet, vilket var lika många som faktiskt var födda i Västerås – migranter
från både inom och utom landet var nödvändigt för Aseas personalbehov.117
Bland de manliga italienska arbetarna var 63 procent yrkesarbetare – svar113

Brev från Asea till Metallindustriarbetareförbundet, 7/9 1960; Brev från Asea till AMS, 11/10
1960 Brev AMS till Länarbetsnämnden i Västmanlands län, 13/10 1960: Län EIV:18. Notera att
Edström med i det första brevet först försöker vinna gehör hos Metall innan Asea söker tillstånd
hos AMS. Edström kallar förbundsordförande Åke Nilsson för broder och skriver under med
”din tillgivne”; alla former av sociala kontakter kan vara viktiga att upprätthålla.
114
Under de senaste två och en halv månaderna hade länsarbetsnämnden betalat ut starthjälp till
150 personer, av vilket 63 var nyanställda på Asea. I oktober 1960 hade företaget en vakanslista
på 220 arbetare, varav 90 yrkesarbetare och att rörligheten stigit från 20 till 33 procent men att
företaget samtidigt lyckats öka sin personalstyrka med 500 personer under årets första nio månader. Ang. överförande av italiensk arbetskraft, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands
län till AMS, 19/10 1960: Län EIV:18.
115
Ang. rekrytering av gjuteriarbetare i Italien, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands
län till AMS, 2/11 1960: Län EIV:18.
116
Brev från Asea till AMS, 26/10 1960: Län EIV:18. Att rekrytera italienska gjuteriarbetare
var i viss grad en förändring av företagets rekryteringsstrategi genom att endast fem av de
sextio vakanser som förelåg på gjuteriet behövde besättas med yrkesarbetare. När Asea drygt
tio år senare hade tagit en in italiensk gjuteriarbetare hade detta mött facklig motstånd från
gjuteriarbetarnas fackförening, som hade mycket negativa erfarenheter av utländska arbetare.
Därigenom uppstod en disonans i övergången mellan olika fackliga organisationer som motpart
med tillhörande olika uppfattningar och erfarenheter av utländska arbetare. Betr. passvisering
för italienska medborgare, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 1/3
1949: Län EIV:13.
117
”Var femte västeråsaseat är bördig från Västerås var femte är utlänning”, Vi Aseater, nr. 9,
1960.
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Tabell 3.1 Asea i Västerås utländska arbetskraft år 1957–59, 1961
Italien
Finland
Tyskland
Norge
Danmark
Ungern
Övriga
Summa

1957

1958

1959

1961

428
346
296
148
66
66
296
1 646

378
378
267
142
63
79
267
1 573

390
374
249
156
78
78
234
1 559

429
616
224
187
75
93
243
1 867

Källa: Kvist (1963), tabell K.
Anm: Antalet är beräknat utifrån det totala antalet och procentantalet för varje nationalitet. År
1960 finns ej med i Kvists sammanställning.

vare, borrare, reparatörer, svetsare et cetera – medan övriga i första hand var
gjuteri- och i andra hand moteringsarbetare och lindare. Bland kvinnorna var
tolv procent yrkearbetare, framförallt borrare, och övriga ofta linderskor eller
hoppsättare. Kvist intervjuade för sin uppsats även intendent Juhlin, chef för
Aseas utländska avdelning, om hur de bedömde den italienska arbetskraften:
[B]olagets erfarenheter av den italienska arbetskraften [är] genomgående goda
speciellt när det gäller anpassning till nya arbetsuppgifter. Detta är en följd
av att de italienska industriskolorna och yrkesskolorna har lång utbildningstid
och brett upplagda kurser. En italiensk svarvare kan också, när tillverkningen
på verkstaden så fodrar, utan vidare sättas som borrare, hyvlare, fräsare eller svetsare. … Italienare har, som så många andra av bolagets utlänningar,
en utpräglad läggning för högt arbetstempo. Många gånger har detta medfört
vissa bekymmer beroende på att ”förstört” ackorden. Förklaringen är, enligt
intendent Juhlin, att en svensk arbetare måste fysiskt och psykiskt stoppa för
arbetets påfrestningar tills han blir 67 år gammal, då han i varje fall numera har
en säkrad ålderdom i ekonomisk avseende, medan däremot flertalet italienare
räknar med att under en period av 10 till 15 år arbeta här och under denna tid
spara maximalt för att sedan återvända till sitt hemland och där öppna någon
liten rörelse för sitt förvärvade sparkapital.118

Juhlin framförde flera fördelar som Asea såg hos den italienska arbetskraften. För det första att de accepterades av andra anställda. För det andra att de
hade en som företaget anställde en gedigen yrkesutbildning, vilket gjorde dem
till mer användbara och flexibel arbetare i jämförelse med sådana som gått
omskolningskurser eller företagets egna intensivträningskurser (KT). För det
tredje bedömdes de arbeta hårdare än svensk arbetskraft (och skall alltså trots
detta inte blivit motarbetade av arbetskamrater och facket). För vilken företagsledare och personalchef som helst torde valet av italienska arbetare vara
självklart. Italienska arbetare hade uppnått en status av ”annorlundahet” som i
118

Kvist (1963), s. 16f.
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stort sett enbart var positiv i jämförelse med såväl svensk som övrig utländsk
arbetskraft. Vad som emellertid ligger bakom denna självklarhet var i Aseas
fall drygt femton års erfarenheter och kontakter som gjorde ”det självklara
valet” möjligt. Erfarenheter som i sin tur byggde på och möjliggjordes av
myndigheternas agerande och godkännande.

3.4.2 Det tyska alternativet
Låt oss återgå till 1947/48 och BUA:s kollektiva överföringar. Med den sudettyska rekryteringen förhöll det sig delvis annorlunda. Urvalet i Österrike gjordes av SAK/AMS personal och det var först när de kom till Sverige, vanligen
till Citadellet utanför Landskrona, som fördelades till olika företag.119 Som
en följd av detta var spridningen av sudettyska arbetare större än av de italienska, men även i detta fall var det Asea och Bulten de som tilldelades flest
arbetare i Västmanlands län. Andra företag som utmärkte sig var Skultunaverken, Kohlswa Jernverk och Hallstahammars Bruk. Dessutom bestod många
av dem, till skillnad mot de italienska arbetarna, redan från början av hela
familjer som anlände till Västmanlands län tillsammans.120
Även om den myndighetskontrollerade kollektiva rekryteringen av italienska och sudettyska (samt ungerska) arbetare avslutades på 1940-talet skulle
den kollektiva rekryteringen fortgå på 1950-talet och skulle också komma bli
relativt omfattande under decenniets första hälft. Denna rekrytering karaktäriserades av både förändring och kontinuitet. Förändring genom att den
skedde från ett nytt land. I och med att Västtyskland nu blivit ett självständigt
land hade möjligheterna att finna arbetskraft där, i alla fall i formellt hänseende, förbättrats – även om regleringarna var fortsatt påtagliga från såväl
svenska som västtyska myndigheters sida.121 Kontinuitet i och med att det i
flera fall förelåg direkta kopplingar mellan den tidigare sudettyska invandringen och företagens rekrytering i Västtyskland. Sudettyskar hade tidigare
endast kunnat rekryteras från Österrike, där de betraktades som DP:s, inte
från Västtyskland där de sågs som tyska medborgare och varifrån de därmed
i princip hade utreseförbud.122 Samtidigt ville flera företag ha fler sudettyskar:
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Tempsch (1997), s. 208–210.
Uppgift över italienska, sudetiska och ungerska arbetare inom länet, odaterad anteckning:
Län BIa:1. Se även exempelvi listor över utplacering av sudettyskar för III., VI., och VII. Transporten i samma arkivvolym. I dessa listor, med 114 individer, innehåller uppskattningsvis 21
familjer, inklusive 4 vuxna barn, samt 35 ogifta vuxna.
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Uppgift över företag för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/6 1950 – 31/10 i samråd med vederbörande fackförbund tillstyrkt rekrytering av utländsk arbetskraft; Uppgift över
större ansökningar om överföring av utländsk arbetskraft, vilka är under behandling (31/10
1950); Uppgift över företag för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/6 1950 – 31/10
1950 avstyrkt överföring av större antal utländska arbetare: BUA vol. 6.
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Tempsch (1997), s. 172–174.
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Sala Maskinfabrik,123 Hallstahammars Bruk124 och även Skultunaverken125
efterfrågade alla tillstånd att rekrytera i Västtyskland i början av 1950-talet
och pekade på att de skulle använda sig av etablerade sudettyska kontakter.
Motiveringarna för dessa företags rekrytering fanns i såväl behovet av få tag
i specifikt yrkesarbetare som problemen med den högra rörligheten. Flera av
dem hänvisade speciellt till en förväntad avgång av finska arbetare mot våren
som en anledning till att under vintern börja förstärka med andra arbetare.126
En del företag som rekryterat sudettyskar gick med tiden över till tyska
arbetare i största allmänhet.127 Surahammars Bruk var ett företag som eftersökte sudettyskar under 1950.128 Året därefter sökte företaget tillstånd att få
rekrytera hundra tyska arbetare.129 Kohlswa Jernbruk hade en del erfarenhet
av sudettyska arbetare men kunde till synes inte utnyttja detta, utan bad AMS
om hjälp av finna en lämplig rekryteringsplats åt dem i Holland, Västtyskland eller Österrike.130 Västeråsverken kunde inte likt systerverket i Skultuna
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Betr. utländsk arbetskraft till Sala Maskinfabriks AB, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 1/11 1950: Län BIa:1; Brev från AMS till Sala Maskinfabriks AB, 21/11
1950: Län EIV:19; Tempsch (1997), s. 235–242. Hjälpkommittén för sudettyska socialdemokrater agerade som ett remissorgan för de fall då ansökningar om arbets- och inresetillstånd
kom direkt till SUK. ”Det hände enligt honom, att [chefen för AMS utlänningsbyrå] Bertil Olsson vid förfrågan kunde säga till en firma: ’Setzen Sie sich mit Herrn Artur Schober bei der TG
in Verbindnung. Er kann Ihnen helfen Arbeitskräfte zu besorgen’.”, Tempsch (1997), s. 238, not
919. Den sudettyska kommitténs sekreterare Artur Schober hade kunskap om sudettyskar som
sökte arbete eller hjälp och förmedlade denna information till AMS och intresserade företag.
I andra fall följde han, eller en annan medlem i kommittén, med svenska företag som skulle
rekrytera arbetskraft i Västtyskland. Bertil Olsson hade även sänt ut rekommendationsbrev till
tre Landesarbeitsämter för Schobers räkning.
124
Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 25/7 1951: Län EIV:18.
125
Betr. utländsk arbetskraft till AB Svenska Metallverken, (Skultunaverken) Skultuna, brev från
Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 6/12 1950: Län BIa:1; Betr. utländsk arbetskraft, brev från Skultunaverken till AMS, 4/9 1951; Brev från AMS till Länsarbetsnämnden
i Västmanlands län, 7/9 1951; Ang, utländsk arbetskraft till Skultunaverken, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 8/9 1951; Brev från AMS till Landesarbeitsamt
Südbayern, 1/10 1951: Län EIV:18.
126
Wirsbo Bruk hade utvecklat som vana att arbeta upp ett lager av de smidda detaljer som
producerades på de avdelningar där det bara gick att få tag på arbetskraft under vinterhalvåret.
Betr. utländsk arbetskraft, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 9/11
1951: Län BIa:1.
127
Det skall påpekas att svenska företag i många fall inte verkar ha gjort någon större åtskillnad
mellan tyskar och sudettyskar i Tyskland, jmf. Tempsch (1997), s.237, not 915. Det är överhuvudtaget inte ovanligt att företag och myndigheter i korrespondens skriver om utlänningar utan
att precisera, även då det från sammanhanget går att lista ut att det finns en specifik nationalitet
eller till och med grupp i åtanke.
128
Tempsch (1997), s. 237; Uppgift över företag för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden
1/6 1950 – 31/10 i samråd med vederbörande fackförbund tillstyrkt rekrytering av utländsk
arbetskraft: BUA vol. 6.
129
Brev från AMS till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 9/8 1951; Ang. utländsk arbetskraft till Surahammars Bruks AB, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS,
17/8 1951: Län EIV:18.
130
Uppgift över företag för vilka arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/6 1950 – 31/10 1950
avstyrkt överföring av större antal utländska arbetare: BUA vol. 6; Ang. utländska arbetskraft
till Kohlswa Jernverks AB och AB Svenska Metallverken, Kolsva, Brev från Länsarbetsnämn-
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förlita sig på sudettyska kontakter och erfarenheter utan använde sig istället
av kontakter med Arbeitsamt Hannover som verket fått förmedlat från ett annat systerverk – Finspångsverken.131 Således kan vi observera att intresse och
kapacitet vilade på en blandning av erfarenheter uppbyggda preferenser, egna
kontakter, och hjälp från myndigheterna.
Ett exempel på hur myndigheters- och företagskontakter kunde kombineras är Fagersta Bruk, som anställt få eller inga sudettyska arbetare under
1940-talet. Under början av Koreaboomen hade företaget anställt finländare
och rekryterat i Danmark men dessa strategier hade inte slagit väl ut (se avsnitt 3.5). Med en mycket hög personalomsättning (eller ”åderlåtning”, som
företaget själv kallade det) sökte Fagersta under vintern 1951/52 få anstånd
att anställa tyska och österrikiska arbetare. En rekryteringskanal gick via en
affärkontakt i Düsseldorf.132 En annan gick via en affärskontakt i Österrike
och företaget sökte anstånd om att få åka ner till Österrike och rekrytera 50–60
man till valsverk, stålverk och hyttan (på grund av bostadsbristen i första hand
ungkarlar). För den senare operationen sökte företaget hjälp hos AMS för att
därigenom få ytterligare kontakter i Wien.133 Företaget trodde att genom att
rekrytera tyskar och österrikare skulle personalomsättningen gå ner, då dessa
förväntades ha lägre rörlighet än finländare. Länsarbetsnämnden menade däremot att arbetsmiljön på Fagersta, vilken den bedömde var orsaken bakom den
höga rörligheten, talade mot företagets förhoppningar. Myndigheten trodde på
grund av detta att även dessa arbetare snart skulle befinna sig i den ”allmänna
rotationen” om rekryteringen inte skötes väl. Det ansågs därför viktigt att de
österrikiska arbetarna togs ut med omsorg och att de var lämpliga för det tunga
och varma arbetet i ett järnverk.134
Rekryteringsresan till Wien gick enligt Fagerstas rapporter väl och företaget fann vid rekryteringen ytterligare 40 lämpliga österrikiska arbetare som
de under sommaren försökte få tillstånd att anställa. Återigen hänvisades till
tidigare positiva erfarenheter. Både avseende österrikares arbetsprestationer
som deras förmåga att anpassa sig.135 Länsarbetsnämndens oro tycks således
kommit på skam. I yttrandet framhävdes även de tidigare anställda österrikiska arbetarnas kunnighet och att företaget på detta sätt inte försökte utöka
den i Västmanlands län till AMS, 2/8 1951; Brev från Kohlswa Jernverks AB till AMS, 25/7
1951; Brev från AMS till Landesarbeitsamt Württemberg, 27/8 1951; Brev från AMS till Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen, 27/8 1951: Län EIV:18.
131
Brev från AB Svenska Metallverken, Västeråsverken till AMS, 20/9 1951; Brev från AMS till
Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 26/9 1951; Ang. tyska yrkesarbetare till AB Svenska
Metallverken, Västerås, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 2/10 1951:
Län EIV:18.
132
Brev från Fagersta Bruks AB till AMS, 19/12 1951: Län EIV:18.
133
Brev från Fagersta Bruks AB till AMS, 22/1 1952: Län EIV:18.
134
Ang. utländsk arbetskraft till Fagersta Bruks AB, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 15/1 1952: Län EIV:18. Bruket sades redan ha lovat arbete på den varmberedande avdelningen till en 18-årig snickargesäll, vilket länsarbetsnämnden ansåg var olämpligt
i detta avseende.
135
Österrikisk arbetskraft, brev från Fagersta Bruks AB till AMS, 27/6 1952: Län EIV:18.
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antalet anställda på företaget, ”utan närmast att skaffa ersättare för en del av
den mycket lättflyktiga finska arbetskraften”.136 Att företaget hade sparat uppgifter om lämpliga sökande från vintern till sommaren, då finländare sa upp
sig (se avsnitt 3.5.2), kan ses som symptomatiskt på det problem som den
säsongsmässiga rörligheten, såväl som den höga personalomsättningen generellt, uppfattades av ett industriföretag i Västmanland vid denna tid. Nämnden
delade i princip uppfattningen att ersättning av finska arbetare med vana järnbruksarbetare var välbetänkt. Det går därför att se den tyska arbetskraften som
ett sätt att försöka komma till rätta med ett antal olika problem som företagen
upplevde vid denna tid: Tyska fackarbetare skulle vara kunnigare och på detta
sätt skulle en del flaskhalsar i produktionen kunna lösas; de förväntades vara
mindre rörliga än exempelvis finländare, eller i alla fall inte sluta just till sommaren vilket finländare tenderade att göra; och de bedömdes ha lättare att
anpassa sig till förhållandena på bruken.137 Snarlikt rekryteringen av italienska
män medförde även rekryteringen av tyska arbetare en efterföljande ström
av fruar, och andra anhöriga, som fick arbetstillstånd. För tre månader under
våren och sommaren 1952 rapporterade länsarbetsnämnden in 15 tyska kvinnor som var gifta med kollektivt rekryterade tyskar och som nu fick arbete i
Västmanland. Av dessa fick tio anställningar inom metallindustrin.138
Sammanfattningsvis kom den kollektiva rekryteringen i början av 1950-talet
igång tämligen omgående när intresset och den institutionella förutsättningen
förelåg. Bakgrunden till den kollektiva rekryteringen bottnade i såväl ett
behov av kunniga och yrkesskickliga arbetare som i en önskan om minskad
personalomsättning. Som framgår i avsnitt 3.5.2 hade företagen i många fall
negativa erfarenheter av finländsk arbetskraft. Inställningen till tyskar, och då
inte minst sudettyskar som redan var anställda på många företag i länet, var
mer positiva. Företagen kunde dessutom i många fall använda sig av såväl affärskontakter samt de tidiga anställda sudettyska arbetarna för att sänka kostnader och osäkerhet i rekryteringsprocessen. Myndigheterna i såväl Sverige
som utlandet tycks dessutom underlättat, snarare än försvårat, processen.
136

Ang. överföring av österrikiska arbetare till Fagersta Bruk, brev från Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län till AMS, 14/7 1952: Län EIV:18.
137
Arbetsmiljön var inte alltid den bästa och i det brev som AMS skrev till Nordrhein-Westfalens Landesarbeitsamt för ånghammarsmeder, varmvals- samt martinverk framhävdes följdriktigt att arbetet var tungt och utfördes under mycket varma förhållanden. Brev från AMS till
Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen, 30/8 1951: Län EIV:18. Det kan vara värt att notera
att företaget ungefär samtidigt sökte tyska arbetare, ett 15-tal, för skogsbrukarbete, se Brev
från Surahammars Bruks AB till AMS, 19/9 1951; Brev från AMS till Länsarbetsnämnden
i Västmanlands län, 3/10 1951; Ang. tyska arbetare till Surahammars Bruks AB, brev från
Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 12/10 1951: Län EIV:18.
138
Dessa sammanställningar av givna arbetstillstånd sändes in på små lappar som ligger kringströdda lite här och där i arkivet, det är endast för april, juni och juli 1952 som nationalitet och
kopplingen till tidigare rekryterade arbetare omnämns. I många fall, i alla fall fem av tio, har de
anställts som städare. En rimlig tolkning är att detta var fruar till sådana arbetare som företagen
(som ej nämns i rapporterna) gärna ville behålla och familjeåterförening var ett sätt att göra
dessa arbetare nöjdare. Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 2/5 1952;
30/6 1952; 1/8 1952: Län BIa:6.
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Strax efter att några av de större kollektiva rekryteringarna genomförts
gick metall- och verkstadsindustrin i länet in en kris och flera av dem gick
också ut med permitteringar. Efter ett par år vände konjunkturen upp igen och
därigenom blev också större utlandsrekryteringar återigen aktuella. En misstänksamhet mot den i och för sig lättillgängliga, men enligt gängse visdom
överrörliga och oerfarna, finländarna samt positiva erfarenheter och kontakter
på kontinenten spelade här återigen en roll. Samtidigt började det bli allt svårare att rekrytera i ett Västtyskland vars ekonomi kommit på fötter i mitten av
1950-talet.139 I denna situation kan vi observera hur företagen försökte anpassa
sig och använda sig av varandras erfarenheter och kontakter för att komma till
rätta med sina rekryteringsproblem.
I maj 1954 sökte Surahammars Bruk tillstånd att rekrytera 50 tyska järnbruksarbetare.140 Personalomsättningen ökade snabbt på företaget samtidigt
som det ansågs omöjligt att finna ersättare till bruket, vare sig i närområdet
eller i andra län. Vad Surahammars bruksdisponent Einar Améen framförallt
efterfrågade var arbetare till tunnplåtsverket, för vilket företaget haft svårt att
få arbetare till i nästan ett år.141 Medan Länsarbetsnämnden i sitt yttrande upplyste om hur viktig tillverkningen av elektroplåt var för bland annat Aseas räkning påtalades också att ”arbetet i tunnplåtsverket, i första hand klippningen,
uppges vara tungt och föga attraktivt, kanske det minst efterfrågade arbetet i
hela bruket.”142 Surahammars ledning hade sedan tidigare goda erfarenheter
av tyska arbetare. Under högkonjunkturen 1954–56 så förskjuts, eller preciseras, fokus emellertid mot österrikiska arbetare. Denna process kommer nedan
att presenteras i detalj, även om det delvis rör oss utanför Västmanlands län
och deras industriföretag, för att peka på hur företag kunde använda olika
kontaktnät för att finna arbetskraft på främmande arbetsmarknader.
Den första ledtråden finner vi en reserapport från Bofors AB.143 Representanter för Bofors och Asea har precis genomfört en resa i Västtyskland,
Österrike och Italien för att undersöka möjligheterna att få tag i utländska
yrkesarbetare. I München besöktes Landesarbeitsamt Südbayern, men den
ej namngivne rapportörens kontaktman från tidigare, professor Madel (som
också arbetat gentemot Bulten – se avsnitt 4.2.5), hade slutat. I Tyskland samtalade de med en landsman och ingenjör från SFA (Svenska Flygmotor AB,
sedermera Volvo Aero). Denna hade besökt cirka 25 olika tyska ”arbeitsamt”
och menade att den tyska marknaden nu var ytterst hårdarbetad.144 De talades
139

Herbert (1990), ch. 5.
Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden i länet under perioden 13 april – 10 maj 1954, 15/5
1954: Län FIIb:5.
141
Brev från Surahammars Bruks AB till AMS, 17/5 1954: Län EIV:18.
142
Ang. tysk arbetskraft till Surahammars Bruk, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands
län till AMS, 26/5 1954: Län EIV:18.
143
Det framkommer inte varför Bofors och Asea gör detta gemensamt, även om det troligen har
något med ett försvarsprojekt att göra, vilket även SFA:s indirekta involvering tyder på.
144
Rekrytering av utländska yrkesarbetare, reserapport jan. 1955 Bofors AB, 28/1 1955: AMS
EIIIa:44. Det kan vara intressant att notera att ingenjören skulle höra av sig om han hittade
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också om Västtysklands planer på att börja rekrytera italienska arbetare – rykten gick om 650 000 man – och inflikade att det gällde för Asea att i så fall
hinna före till Italien.145 Italien och Asea har diskuterats tidigare (avsnitt 3.4.1)
och vi stannar istället kvar i Wien, där vi genom en reserapport får möjlighet
att återigen återvända till Surahammars bruks förehavanden:
På förslag av Birger Ritz i Surahammar, som har rekrytering av österrikiska
järnvägsarbetare [sic!] (hjälpare) igång, tog jag kontakt med Dr.Med. Victor
Krainz …. Denne man är ca 65 år, men mycket vital och energisk (svåger till
[Surahammars Bruks AB:s disponent] Einar Améen). Han sköter det komplicerade expeditionsarbetet i samband med Surahammars rekrytering och utför dessutom läkarundersökning samt gör en utförlig intervju med var och en,
varefter han skickar papperen till Surahammar för avgörande – Han är beredd
att åtaga sig motsvarande arbete för Bofors och Asea, om vi så önska, men
då måste representanter för företagen vara med för att han skall få fullt klart
för sig vilka fodringar vi ställa på kandidaterna. Dr Krainz verkade mycket
ordentlig och samvetsgrann, men han är rätt omständig och mångordig och är
troligen rätt besvärlig för arbetsmarknadsmyndigheterna. Surahammar lär vara
mycket nöjda med hans insatser. Om rekrytering i Österrike skall ske, föreslår
jag att vi anlita honom.146

Redogörelsen ger en inblick i hur det faktiska urvalarbetet kunde gå till och
hur arbetskraftsinvandring till en bransch och region spreds genom att själva
rekryteringskanalen kopierades från ett företag till ett annat. Flera företag som
tidigare rekryterat i Västtyskland följde nu Surahammars exempel och gick
över till att rekrytera från Österrike. Medan det i början av 1950-talet endast var ett företag som försökte sig på rekrytering i Österrike, Fagersta AB,
utökades antalet, samband med högkonjunkturen i mitten av 1950-talet, till
fem: Fagersta AB147, Wirsbo Bruk148, Ramnäs Bruk, Surahammars Bruk149 och

någon som passade Bofors, även om han förstås i första hand såg till SFA:s behov.
145
Denna siffra var en kraftig överdrift även i sin samtid. Förhandlingar hade pågått mellan Västtyskland och Italien sedan förra året men siffran som då nämndes, bland annat i dagstidningen
Hamburger Echo, var 100–200 000, huvudsakligen jordbruksarbetare. Antalet italienska anställda i Västtyskland nådde en topp med 450 000 år 1973, då två och en halv miljon utländska
medborgare, så kallade gästarbetare, arbetade i Västtyskland. Herbert (1990), s. 202ff.
146
Rekrytering av utländska yrkesarbetare, reserapport jan. 1955 Bofors AB, 28/1 1955: AMS
EIIIa:44.
147
Betr. österrikisk arbetskraft, brev från Fagersta Bruks AB till AMS, 2/2 1955; Brev från AMS
till Fagersta Bruks AB, 6/4 1955: Län EIV:18; Ang. överförning av 25 österrikiska arbetare
till Fagersta Bruks AB, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 12/2 1955:
Län BIa:5.
148
Brev från Wirsbo Bruks AB till AMS, 12/1 1955; Brev från Wirsbo Bruks AB till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 12/1 1955: EIV:18.
149
Ang. arbetskraft till Surahammars Bruks AB, Järnverket, brev från Surahammars Bruks AB
till AMS, 1/8 1956; Ang. arbetskraft till Surahammars Bruks AB, Egendomsförvaltningen, brev
från Surahammars Bruks AB till AMS, 1/8 1956; Brev från AMS till Surahammars Bruks AB,
20/9 1956: Län EIV:18. Se även Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanland län till AMS,
22/8 1956: Län FIIb:5.
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Kanthal150. Ansökningar om tyskar, det vill säga rekrytering i Västtyskland,
handlade under denna högkonjunktur endast Surahammars bruks tidiga ansökan år 1954. Som bekant dirigerades deras intresse med tiden mot Österrike.
Andra företag kunde, precis som Bofors, få del av Surahammars utvecklade kontakter. I en ansökan från grannen Ramnäs bruk framhävs detta mycket
tydligt och relateras till erfarenheter av finsk arbetskraft som företaget hade:
Härmed får vi anhålla om att från Österrike få överföra arbetskraft till våra
verkstäder i Ramnäs. Det gäller i detta fall 15 personer, som komma att uttagas
på samma sätt som nyligen arbetskraft uttogs av Surahammars Bruks AB, och
kommer uttagningen att ske i samarbete med detta företag. Då vederbörande
arbetskraft kommit hit till Ramnäs, är det vår avsikt att friställa mindervärdig
finsk arbetskraft. Av denna anledning brådskar ärendet synnerligen och vi vore
tacksamma för ett tillstånd så snart som möjligt.151

Trots att Ramnäs Bruk var ett dotterbolag till Bulten i Hallstahammar och
Surahammars Bruk en del av Asea-koncernen går det här att igen se ett inslag
av samarbete mellan företag som skulle kunna förväntas konkurrera om arbetskraft (orterna ligger bara åtta kilometer ifrån varandra). Men i fallet med
österrikiska järnbruksarbetare fanns det ingen upplevd konkurrenssituation
mellan bruken. 152
Disponenten Gustaf Ekmans plan för arbetsfördelningen och rekrytering
under året hängde samman med brukets diversifierade verksamhet. Tanken var
att företaget skulle rekrytera femton norrlänningar till sågverket via arbetsförmedlingen och femton österrikare från järnverksdistrikt med yrkesskolor direkt till järnindustrin för arbete vid mekaniska verkstaden, kättingverkstaden
samt vals- och pressverk. I samband med rekryteringen skulle fem till tio finländare friställas. När sedan sågningssäsongen var över skulle norrbottningarna flyttas över till byggnadsavdelningen och järnindustrin medan ytterligare
ett antal finländare skulle friställas efter behov.153 I sitt yttrande underströk
länsarbetsnämnden den markerade flyktighet som karaktäriserade den finska
150

Brev från AB Kanthal till AMS, 7/2 1956: Län EIV:18; Ang. överföring av italienska arbetare
till Bultfabriks AB, Hallstahammar, samt österrikiska arbetare till AB Kanthal, Hallstahammar,
brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 28/2 1956: Län EIV:20.
151
Betr. österrikisk arbetskraft, brev från Ramnäs Bruks AB till AMS, 14/3 1955: Län EIV:18.
Min kursivering.
152
Överlag försökte de större industriföretagen inte rekrytera från varandra. Surahammars Bruk
utsattes emellertid i slutet av 1955 för ett värvningsförsök av yrkeskunniga arbetare och arbetsledare på en viktig avdelning. Arbetarna lovades tio procent högre löner och för att stanna
ställde dessa krav under pågående löneförhandlingar. Disponent Améen visste inte vilket det
konkurrende företaget var och sände därför ut förfrågningar till andra företag i närheten, och
passade därigenom också på att varna för detta. Brev från Einar Améen till Hans von Kantzow,
1/12 1955, Disponentens korrespondens: BFAB [1DF]. Dispontent von Kantzow bedyrade att
de inte var frågan om Bulten eller Kanthal och hänvisade till att ”vi ju sedan länge har en
gentlemen agreement att icke ta personal från varandra utan att konferera.”, Brev från Hans von
Kantzow till Einar Améen, 7/12 1955, Disponentens korrespondens: BFAB [1DF].
153
PM för besök av Direktör Widén och Inspektör Rehnberg fr. Länsarbetsnämnden den
21.3.1955, Dispontent Gustaf Ekman, Ramnäs Bruks AB 21/3 1955: Län EIV:18.
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arbetskraften och att detta var ytterligare ett i raden av fall där anställandet av
på eget initiativ tillresta finländare inte hade visat sig vidare lyckat.154 Till hösten var Ramnäs bruks erfarenheter av österrikiska arbetare mycket goda och
de ville få tillstånd att anställa ytterligare tio arbetare från Österrike. Genom
sina, numera egna, förbindelser i Österrike hade företaget fått ett preliminärt
förslag på ett tiotal ogifta yrkesmän för arbete inom smedja, plåtslageri och
mekanisk verkstad. Med hänvisning till problemen med att förse ett företag
inom metallindustrin med motsvarande antal yrkesarbetare inom landets gränser biföll länsarbetsnämnden ansökan.155
Fem år senare skulle disponenten i Surahammars svåger, och erfarenheter
och kontakter, som Surahammars Bruk byggt upp, återanvändas för nästa högkonjunktur. I detta skede kan vi emellertid börja ana att förfarandet fungerade
sämre än tidigare. I juni 1960 sökte bruket 50 järnbruksarbetare för vilket företaget också fått Metalls gillande. I första hand österrikare, men även italienska och spanska arbetare skulle kunna komma i fråga.156 Länsarbetsnämnden
var positiv i och med den påtagliga bristen på metallarbetare i länet.157 Rekryteringen gick emellertid trögt och istället började företaget söka tillstånd för
att ta okvalificerade arbetare från Österrike med avsikten att utbilda dem.158
Surahammars bruk menade att de även under mitten av 1950-talet hade rekryterat ett relativt stort antal österrikare utan tidigare vana av järnbruksarbete
men att erfarenheterna av detta enbart varit goda. Därför ansåg företaget att de
kunde lösa sina behov genom att rekrytera österrikare som hade en viss vana
av industriarbete och själva utbilda dem till valsverksarbetare. Från brukets
sida hävdades att det var problematiskt att förlita sig på de anställda som man
lyckades få tag i inom landet, via arbetsförmedlingen eller på andra vägar, då
dessa i första hand var finländare som helt saknade industrierfarenhet, inte
talade svenska159 och hade vad som betecknades som en onormalt hög rörlighet.160 Detta resonemang var på sätt och viss ett sätt att försvara en förändrad
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rekryteringsstrategi som hängde samman med ökade svårigheter att rekrytera
i Österrike. Konkurrens förelåg nu från företag i Västtyskland, Schweiz, Holland och andra länder. Surahammars Bruk fann det mycket tufft att få tag i
österrikiska yrkesarbetare och hade två månader efter godkännandet ännu inte
lyckat rekrytera en enda italiensk arbetare, medan utbudet av ”hilfsarbeiter”
bedömdes vara något bättre i Österrike.161
Till slut lyckades bruket rekrytera 47 österrikare och två italienska arbetare. Av de österrikiska arbetarna hade tio slutat året senare men befann
sig på andra företag i Mälardalen. Detta berodde, enligt uppgift, på att dessa
varit mekaniska fackarbetare för vilket det inte funnit lämpligt arbete på Surahammars bruk. Trots att rekryteringen gått sämre fortsatte företaget försöka
anställa österrikare. I april 1961 sökte Surahammars Bruk återigen tillstånd
att, via sin kontaktman doktor Viktor Krainz, få rekrytera fyrtio österrikiska
järnbruksarbetare. Hittills hade företaget vid denna tidpunkt klarat sig med
rekryteringen som främst skett från sydligare norrlandslän, Gotland samt Finland. Nu bedömdes det som nödvändigt att rekrytera utomlands. Särskilt på
grund av införandet av enhetsskolan, som medfört att årets kull av ungdomar
som lämnade skolan var hälften så stor som tidigare.162 I maj 1961 fick företaget tillstånd att rekrytera tjugo yrkeskunniga österrikiska järnbruksarbetare.163 Men även denna gång hade Surahammars Bruk svårt att finna tillräckligt
många yrkesarbetare.164
Fast att det hade gått relativt trögt med rekryteringarna under 1960/61
fortsatte Surahammars bruk att försöka anställa arbetare från Österrike även
i mitten av 1960-talet. Våren 1965 sändes en ansökan in om att få rekrytera
fyrtio metallarbetare. Länsarbetsnämnden tillstyrkte förslaget med grund i att
företagens egna initiativ att lösa arbetskraftsbristen borde uppmuntras och att
bristen på yrkesarbetare var speciellt akut.165 I ytterligare en skrivelse i ärendet
pekade länsarbetsnämnden på att det visserligen fanns fortsatta möjligheter
för företag likt Surahammars bruk att rekrytera i Norrland och norra Finland
men att det i så fall skulle vara fråga om sådana arbetare som hade ett stort
behov av omskolning, inte yrkesarbetare.166 Surahammar fortsatte således enligt samma spår som under de senaste tio åren. Den höga andelen utländska
medborgare medförde emellertid kritik från fackligt håll och under hösten
1966 avsåg företaget enligt länsarbetsnämnden koncentera sig på svensk ar161
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betskraft och minska rekryteringen i Österrike.167 Det är således möjligt att
påtryckningar från fackligt håll här fick företaget att ändra på sina strategier.
Hösten 1966 var konjunkturen och konkurrensen på arbetsmarknaden sådan
att ett sådant löfte troligen inte kostade företagsledningen mycket för stunden.
Det kan också i detta fall ha berott på att det inte längre fungerade för företaget
att få tag i lämpliga arbetare på kontinenten. Under senare delen av 1960-talet
minskade också andelen och antalet österrikare på Surahammars bruk och finländare blev snart den helt dominerande gruppen bland de utländska arbetarna
på företaget.168 Många företag hade som synes gett upp försöken att rekrytera
aktivt på kontinenten mycket tidigare än Surahammars Bruk gjorde.

3.4.3 Den kollektiva rekryteringens nedgång och återuppståndelse
Vid 1965 års slut gjorde länsarbetsnämnden en sammanställning av dels de
företag som höll på med utländsk rekrytering och dels de företag som kunde
tänka sig vara intresserade av detta (i synnerhet då arbetskraftsimport från
Jugoslavien) under nästföljande år. I den första kategorin fanns Bulten och
Asea, som höll på att rekrytera italiensk arbetskraft, samt Surahammar som
rekryterare österrikiska arbetare – tre exempel på invanda och inarbetade rekryteringskanaler som nu gick på sina sista varv. I andra kategorin ingick sju
företag inom metall- och verkstadsindustrin, samt AB Strängbetong i Kungsör
och Västerås Hattfabrik AB, som var intresserade av rekrytering av jugoslaviska arbetare. Bland metallföretagen var det i första hand yrkeskunnig och
van arbetskraft som efterfrågades.169
Sociologen Denis Frank, som tittat närmare på orsakerna till varför företag
var intresserade av Jugoslavisk arbetskraft under senare delen av 1960-talet,
har pekat på att detta ofta vilade på att etablerade rekryteringskanaler inte
var tillräckliga. Framförallt var det frågan om att få arbetare med adekvata
färdigheter som inte var fullt så rörliga som den finska arbetskraften ansågs
vara.170 Dessa företag tycks inte ha avskräckts av de negativa erfarenheter som
framkom kring den jugoslaviska flyktingöverföringen i början av 1960-talet
(se avsnitt 3.2). Det går att fråga sig huruvida denna negativa inställning försvann i och med en del mer positiva erfarenheter av senare inkomna turistinvandrare, erfarenheter som också skapade kontakter (se avsnitt 3.3). Det kan
167
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också ha varit så att företagen ansåg sig befinna sig i en sådan situation att behoven övertrumfade tidigare negativa erfarenheten. Måhända var den tidigare
uttrycka oviljan i första hand riktad mot flyktingläger som arbetskraftskälla.
I slutändan var företagen i Västmanlands län inte särdeles benägna att ta
hjälp av AMS nya rekryteringskontor i Belgrad, Aten eller Ankara under de
följande åren.171 För den tid som jugoslaver med arbetstillstånd särredovisas i
SUK:s statistik framgår att andelen jugoslaver som är verksamma i Västmanlands län initialt var hög, åtta procent år 1963, men sjönk snart ner till en för
Västmanlands läns räkning modest andel på fem procent (se figur 3.1 i kapitlets inledning). Till en del hade detta att göra med såväl konjunkturen som ett
avtagande behov av arbetskraft till många av metall- och verkstadsföretagen
i Västmanlands län. Samtidigt kan det vara en fråga om en kombination av
brist på förmåga och ett otillräckligt utbud i Jugoslavien. I slutändan kräver
utländsk rekrytering en viss kapacitet, i alla fall i den mån som kvalifikationerna är av betydelse. Det är därför är lättare sagt än gjort att rekrytera från
en ny arbetskraftskälla. Exempelvis Asea hade inga planer att anställa nya
grupper av utomnordiska arbetare under 1967, utan höll på med en rekrytering av italienska arbetare.172 Sålunda fortsatte Asea att rekrytera från en
arbetskraftskälla de kände till och hade goda erfarenheter av och använde sig
i övrigt av den nordiska arbetsmarknaden. De företag som främst visade ett
intresse för kollektiv överföring från Jugoslavien var Volvo Köpingsverken
samt Fagersta Bruk.
Volvo i Köping sökte i första hand jugoslaviska arbetare med yrkeskolebakgrund. Vid denna tidpunkt hade Köpingverket 1600 anställda, av vilka 450
var utländska medborgare och bland dem 160 jugoslaver.173 I slutet av 1965
hade företaget som ambition att utöka sin arbetsstyrka med i första hand kvalificerade maskinarbetare men var redo att ta mot andra arbetare. De hade också,
enligt länsarbetsnämnden, en väl utbyggd utbildningsavdelning, till viket det
nyligen rekryterats ett femtontal finländska skogsarbetare i brist på svensk
arbetskraft.174 Som både antalet och tidigare redogörelser för Köpingsverken
(se avsnitt 3.3) pekar på hade företaget erfarenhet och etablerade kontakter
med jugoslaviska arbetare. Att företaget nu ville rekrytera kollektivt kan bero
på att avslag på individuella arbetstillståndsansökningar gjorde denna rekry171
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teringsväg mer svårhanterlig. Det kan också varit så att företaget hoppades få
ett bättre urval av mer kvalificerade arbetare genom en mer aktiv rekrytering
på plats i Jugoslavien. Oavsett vilket ändrade Köpingsverket återigen sin strategi hösten 1966 och lätt sin tilldelade kvot på fyrtio jugoslaviska arbetare
förfalla, med den uttalade intentionen att istället i första hand använda sig av
individuella ansökningar.175 Fagersta Bruk sökte 30–40 arbetare från Jugoslavien för att ersätta avgångar och fungera som semesterersättare.176 Ansökan
föregick öppnandet av AMS kontor i Belgrad med ett drygt halvår, så det
torde inte vara frågan om att Fagersta bruk i första hand behövde arbetsmarknadsmyndigheternas understöd och hjälp. Gissningsvis hade företaget precis
som Volvo i Köping anställt jugoslaver som kommit in som turistinvandrare
under föregående år och började nu använda deras sociala kontakter. I övrigt
nyttjade sig Fagersta av länsarbetsnämnderna i Västerås och Luleå. I februari
1966 hade företaget mestadels finländska medborgare bland sin utländska arbetskraft (631 av 707 utländska anställda).
Sammanfattningsvis pekar genomgången på hur det ofta komplicerade
samspelet mellan företags behov, preferenser och kapacitet, regleringar och
arbetsmarknadsinstitutioners agerande samt det lokala, regionala, nationella
och internationella utbudet av arbetskraft påverkade invandringens omfattning och utveckling över tid. Under senare delen av 1940-talet började myndigheterna att påtagligt gynna metall- och verkstadsföretag i Västmanlands
län, vilket framgår av den stora tilldelningen av italienska och sudettyska
arbetare. Detta gav i sin tur dessa företag positiva erfarenheter, kontakter och
förutsättningarna för att bygga ut sin egen kapacitet att rekrytera italienska och
sudettyska arbetare under 1950-talets början. Detta förstärktes genom att de
företag som gynnades mest av myndigheternas agerande också var de större
exportföretag, framförallt Asea, som hade bäst förutsättningar att lösa detta på
eget bevåg sina näringslivskontakter. Mindre och inte fullt så internationella
företag kunde också övervinna några av hindren med utlandsrekrytering genom att samarbeta och utbyta erfarenheter.
Den kollektiva rekryteringen hade ofta, men inte alltid, två motiv. För det
första försökte företagen i många fall på detta sätt få tag i kvalificerade eller
vana arbetare. Det förekom emellertid att även tyska och österrikiska arbetare
eftersöktes för förhållandevis okvalificerade arbetsuppgifter med en särledes
dålig arbetsmiljö. Detta hängde samman med det andra motivet, vilket var att
försöka komma runt problemen med den höga personalomsättningen. Detta
bottnade i ett missnöje med den tillgängliga svenska, och sedermera även med
den finländska, arbetskraften, som ansågs vare sig tillräckligt kvalificerad eller
stabil nog för företagens behov och önskemål. Det vill säga kunnig arbetskraft
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som samtidigt accepterade och stod ut med arbetsmiljön på företagens minst
attraktiva produktionsavdelningar.
Att den kollektiva rekryteringen sedermera minskade, och invandringen
från Västtyskland och därefter Österrike överhuvudtaget, var inte i första hand
en följd av minskad efterfrågan på kvalificerade arbetare. Visserligen utgjorde
tillståndsanskaffningen, och då framförallt negativa remissyttranden från den
fackliga motparten, ett hinder men inget pekar egentligen på att detta blev mer
begränsande under tidens gång i avseende på den kollektiva rekryteringen.
Istället verkar den förändrade situationen på kontinenten haft en avgörande
betydelse. Med tiden blev det allt svårare att rekrytera skickliga järnbruksarbetare från Västtyskland och Österrike. Att företag slutade rekrytera kollektiv
under 1960-talet betyder således inte att deras behov förändrades mot mindre
kvalificerade arbetare – en kvalificerad yrkesarbetare var fortsatt mer värdefull
för en arbetsgivare än de snabbt inskolade, men föga flexibla, arbetare som
företagen fick genom egna eller myndigheternas omskolningskurser – utan
för att de inte längre kunde få tag i dem på detta sätt. Som framgår i avsnitt
3.5 nedan fanns det ingen anledning att aktivt söka efter arbetskraft på kontinenten som inte uppfyllde (eller förväntades uppfylla) någon av dessa två krav
efter att den nordiska arbetsmarknaden etablerats. Samtidigt bör det påpekas
att kollektiv rekrytering oftast övervaktades och tillstånden preciserades på ett
sådant sätt att det i många fall kunde vara svårt att faktiskt rekrytera okvalificerade arbetare kollektivt, även i den mån företagen hade ett sådant intresse.

3.5 Nordisk invandring
Det fjärde, och med tiden allt mer dominerande, alternativet var att anställa
nordiska invandrare. Som framgått i föregående kapitel (avsnitt 2.3.4) förelåg
inte samma institutionella hinder för denna invandring genom att det fanns en
politisk vilja att skapa en öppen nordisk arbetsmarknad. Denna skulle växa
fram under åren efter krigen, och fastslås i och med 1954 års avtal. Invandringen föregick emellertid avtalet. Exempelvis pekas i Järnbruksutredningen
på förekomsten av ”lättrörliga element” från Norge och Danmark på järnbruken under 1940-talet.177 Kohlswa Jernverk och Fagersta Bruk använde sig
dessutom av finska ungdomar som sommarpraktikanter åren efter kriget.178
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3.5.1 Den danska parentesen
Den ordning för nordisk invandring som myndigheterna förordade var till
en början i stora drag densamma som för utomnordiska medborgare innan
turistinvandringens början (se avsnitt 3.3). Tillströmningen av dansk (och
övrig nordisk) arbetskraft via den officiellt tillsatta kanalen, nordisk arbetsförmedlingssamverkan, var dock obetydlig för att inte säga icke-existerande.179
En bakomliggande orsak till att BUA hade tillsatts och drev igenom den
kollektiva rekryteringen var att företag på eget bevåg börjat söka sig utomlands
efter arbetskraft. Hösten 1948 höll detta förlopp på att återupprepas när ett par
bruk började anställa arbetare via annonser i danska tidningar.180
Källorna pekar på att det var Kohlswa Jernverk som var initiativtagare och
innovatör i fråga om rekrytering av danska arbetare på detta sätt. Till skillnad
mot tidigare ledde emellertid detta inte till myndighetsingripande och striktare
regleringar. Däremot uppfattades danska arbetare snart som opålitliga i och
med att de sällan stannade särskilt länge hos sina nya västmanländska arbetsgivare.181 Detta var ett problem som såväl företag som myndigheter var intresserade av att lösa. Vid 1950 års rekrytering i Danmark använde sig Kohlswa
därför av en mer genomarbetad metod som medförde att myndigheterna kom
att involveras i processen. Efter att ha informerat länsarbetsnämnden och
Metall om sina avsikter tog företaget kontakt med en dansk fackförening,
Arbejdsmennens Fellesorganisation i Aalborg, för att genom den rekrytera
ett tjugotal ej facklärda arbetare till sina produktionsavdelningar.182 På så sätt
drogs arbetsmarknadens parter in i den rekryteringsverksamhet som järnverket
bedrev i Danmark. Länsarbetsnämnden skulle sedan i sin tur börja applicera
dessa erfarenheter även för andra företags räkning och ta en mer aktiv roll i
den danska rekryteringen. Det fanns i alla fall tre anledningar för företagen
att istället för att rekrytera via exempelvis annonser involvera myndigheterna
på detta sätt. För det första upprättades det en viss legitimitet i förhållande till
svenska såväl som danska fackföreningar, arbetsgivare och myndigheter. För
det andra tillgodosåg myndigheterna en kapacitet som måhända (ännu) inte
fanns hos företaget. För det tredje var det ett sätt att försöka minska osäkerheten i rekryteringen.
Två industriföretag som kom att rekrytera danskar i mer organiserad
form var Fagersta Bruk och Asea. Verkstadsföretaget i Västerås hade initialt
stora ambitioner för den danska arbetskraftsrekryteringen och planerade för
179

Ang. nordisk arbetsförmedlingssamverkan, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län
till AMS, 17/4 1950: Län BIa:1.
180
Betr. inventering av arbetskraftsbehovet den 20 oktober 1948, brev från Länsarbetsnämnden
i Västmanlands län till AMS: Län FIIb:4; SOU 1950:15, s. 12.
181
Betr. arbetsmarknadsläget 1–15 september 1949, 15/9 1949; Betr. arbetsmarknadsläget 1–15
november 1948, 17/11 1948: Län FIIb:4.
182
Betr. arbetsmarknadsläget under maj månad 1950, 9/6 1950; Betr. arbetsmarknadsläget
1–15 juni 1950, 19/6 1950: Län FIIb:4; Betr. arbetskraft till Kohlswa Jernverks AB, Kolsva,
brev från Länsabetsnämnden i Västmanlands län till Amtarbejdsanvisningskontorer, Aalborg,
6/6 1950: Län EIV:16.
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150–200 ofacklärda arbetare från Randers via ortens anvisningskontor. Arbetarna skulle innan resan till Sverige undersökas av en företagsläkare och även
lämna uppgifter kring bland annat tidigare anställningar.183 Anledningen till
att Asea rekryterade från Randers var att detta var Västerås vänort. Valet av
rekryteringsort gjordes av länsarbetsnämnden, som agerade som mellanhand
genom att etablera kontakter med respektive bruksort vänort i Danmark. Detta
till synes oaktat vilket utbud av arbetskraft som faktiskt fanns på vänorterna
och huruvida detta passade ihop med de rekryterande företagens behov.184 Effekterna verkar, som vi kommer att se, inte varit särskilt lyckade.
Fagersta fick enligt samma princip rekrytera från sin vänort Ballerup utanför Köpenhamn.185 Medan Kohlswa Jernverk på egen hand kunde etablera
kontakter i Danmark verkar inte Fagersta velat eller kunnat detta. I korrespondensen kring rekryteringsförfarandet tryckte Fagersta Bruk på att de
arbetssökande skulle fylla i företaget egna formulär, få ett läkarutlåtande och
därefter skulle bruket kontakta anvisningskontoret i Köpenhamn och berätta
vilka sökande de kunde acceptera. Dessa krav hängde explicit samman med
de tidigare erfarenheter som företaget hade av dansk arbetskraft, där de som
inte anställdes via det danska anvisningskontoret inte hållit måttet eller slutat
efter mycket kort tid.186 Vidare såg bruket till att det danska anvisningskontoret hade tillgång till PM och broschyrer med information om företag, lönevillkor och så vidare för de arbetssökande.187 Även länsarbetsnämnden hade ett
intresse av att minska rörligheten bland danskar i Västmanland och att trots att
många danskar saknade erfarenhet av järnbruk var detta ett problem som man
trodde kunde minskas genom rätt rutiner:
Länsarbetsnämnden är väl medveten om de svårigheter, som möter de nyanställda, vilka tidigare ej har någon erfarenhet av järnbruksarbete. Klart är dock
att flera av den första tidens svårigheter kunna övervinnas om blott viljan att
göra sitt bästa är god. Länsarbetsnämnden är allvarligt bekymrad för, att dessa
sökande, som efter endast en kort tid lämnar sina anställningar, i fortsättningen
kommer att driva omkring på den svenska arbetsmarknaden – till glädje för
183

Arbetsmarknadsläget 1–15 maj 1950, 20/5 1950: Län FIIb:4; Det hela utvecklade sig till en
känslig affär för den dansk-svenska myndighetsrelationen och en representant för det danska
anvisningskontoret besökte företaget för att skapa sig en uppfattning och situationen på Asea.
Betr. arbetskraft till Asea i Västerås, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till
Amtarbejdsanvisningskontoret, Randers, 20/10 1950: Län EIV:16; Ang. danska arbetare till
Asea, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 19/2 1951: Län BIa:1.
184
Ålborg är idag Karlskogas vänort i Danmark. Då Bofors var Karlskogas dominerande arbetsgivare och samtidigt Kohlswas största kund är det förstås möjligt att det härigenom fanns en
indirekt vänortskoppling.
185
Betr. dansk arbetskraft till Fagersta Bruks AB, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands
län till AMS, 12/6 1950: BIa:3; Betr. arbetskraft till Fagersta Bruks AB, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till Arbejdsdirektoratet, Köpenhamn, 12/7 1950: Län EIV:16.
186
Betr. dansk arbetskraft, brev från Fagersta Bruks AB till Länsarbetsnämnden i Västmanlands
län, 23/8 1950: Län EIV:16.
187
Betr. arbetskraft till Fagersta Bruks AB, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län
till Arbejdsdirektoratet, Köpenhamn, 12/7 1950: Län EIV:16.
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ingen men till besvär för arbetsförmedlingar och sådana företag hos vilka de
gästspela.188

Av de 53 danskar som anställdes av Asea den första oktober 1950 hade 30 sagt
upp sig inom en vecka. Åtta av dem försvann utan att respektera uppsägningstiden. Flera av dem hade skulder till företaget på 200–300 kronor för att kunna
köpa kläder och cyklar, och när de slutade och försvann betalade de i flera fall
inte av sina skulder till Asea och de tog dessutom med sig cyklarna.189 Danskarna uppfattades som okvalificerade och utan erfarenhet. De hade svårt att
anpassa sig till arbetsmiljön och de lämnade också de involverade företagen i
snabb takt. Trots att både företag och arbetsmarknadsmyndigheterna på båda
sidor om Öresund tillsammans ner en del energi på dessa rekryteringsprojekt
var det ett misslyckande.190
Den danska rekryteringen började med företagsinitiativ som sedan övergick till ett myndighetsprogram när såväl företag som myndigheter såg problem med den danska arbetskraften, men att det fanns potential att lösa dem
genom mer urval och kontroll. I de flesta fall sökte företagen uttryckligen
efter okvalificerade arbetare. Detta kan rimligen ses som en följd av svårigheterna att knyta till sig arbetskraft lokalt för sådana arbeten samt de hinder
som i princip eller i praktiken sattes på att rekrytera utomnordiska arbetskraftsinvandrare för sådana syften under sent 1940-tal. Men medan företagen
i begränsad utsträckning var intresserade av arbetarnas kvalifikationer, utöver
deras hälsa, ålder och (får man förmoda) kön, så ville företagen ändå komma
åt den höga rörligheten. På samma sätt som svenska arbetare tycks danskar
inte varit tillfreds med de arbeten till vilka de rekryterades och den lön de
fick. Försök hos såväl företag som myndigheter att komma runt detta med
bättre rutiner tycks haft föga, om ens någon, effekt. Efter att antalet danska
medborgare med arbetstillstånd i Västmanlands län nådde 700–800 personer
år 1950 sjönk detta antal snart ner till hälften. I början av 1950-talet hade
således det aktiva intresset för arbetskraft från Danmark, och även Norge, i
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Ang. arbetskraft till Fagersta Bruks AB, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till
Centralarbejdsanvisningskontoret, Köpenhamn, 5/9 1950: Län EIV:16.
189
Betr. arbetskraft till Asea i Västerås, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till
Amtarbejdsanvisningskontoret, Randers, 20/10 1950: Län EIV:16.
190
Betr. översikt över arbetsmarknadsläget under augusti 1950, 9/9 1950: Län FIIb:4. I och med
misslyckandena i Randers upphörde i stort sett försöken med storskalig rekrytering i Danmark.
Länsarbetsnämnden fortsatte emellertid att hålla kontakten med anvisningskontoret i Randers,
som kom på besök under 1956. Efter detta besök undrade länsarbetsnämnden om de kunde hjälpa dem att finna två, tre tunnplåtslagare åt Skultunaverken. I Randers fanns det inga arbetslösa
plåtslagare och inte heller i Horsens eller Köpenhamn. Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till Amtarbejdsanvisningskontoret, Randers, 6/10 1956; Betr. Tunnplåtslagare till
AB Svenska Metallverken i Skultuna, brev från Amtarbejdsanvisningskontoret, i Randers till
Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 22/10 1965: Län EIV:18. I den mån källmaterialet
avspeglar den historiska verkligheten var detta det sista livstecknet i en verksamhet som i praktiken upphört fem år tidigare.
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stort sett upphört och det blev istället ifrån Finland som arbetarna i allt högre
utsträckning kom.191

3.5.2 Finsk arbetskraftsinvandring
Kontakterna mellan företagen i Västmanlands län och den finska arbetsmarknaden verkar ha var få under senare delen av 1940-talet. Undantagen var
Kohlswa och Fagersta Bruk som varje sommar tog in finländska praktikanter.192 De första försöken att mer permanent lösa järnbrukens problem med
finsk arbetskraft som går att finna i källmaterialet var till synes initierade av
länsarbetsnämnden. Under april 1949 fördes förhandlingar med länsarbetsnämnden i Norrbottens län om överflyttning av finländare till länets gruvor193
och järnbruk och på så sätt komma till rätta med den mest kännbara bristen på
personal.194 Verksamheten genom den nordiska arbetsförmedlingssamverkan
som fanns var dock blygsam. Enligt en rapport från april 1950 hade från 1949
års halvårsskifte 45 förfrågningar inkommit från Finland och till 20 av dessa
hade det förmedlats arbetstillfällen. Att Fagersta bruk under första delen av
september 1949 därutöver kunde anställda 23 män från Finland via arbetsförmedlingen i Haparanda sågs som en framgång. Samtidigt fanns det ett intresse
i Finland för arbete i Sverige och finska arbetsförmedlingar började sända
ut summariska förfrågningar för hela grupper. Detta var något som Länsarbetsnämnden vänder sig mot.195 Nämnden ansåg att den bristande information
som kom med ansökningarna från Finland, utan uppgifter om yrkeskunskaper,
191

Se exempelvis Aseas intresse av att anställa flygfabriksarbetare från Horten i Norge, om vilka
de blivit tipsade av Saab i Linköping, som inte kunde anställa dem: Behov for faglaert arbeidskraft i ASEA, brev från Flyfabrikkens Verkstedsklubb, Horten till AF Västerås, 5/6 1965; Betr.
arbetssökande från Horten, Norge, brev från Asea till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län,
5/8 1965; PM angående de kontakter som tagits mellan arbetsförmedlingen i Västerås och den
norska arbetsförmedlingen betr arbetskraft för Asea, Västerås, bilaga 1 i brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 10/8 1965: Län BIa:16.
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Bet. Arbetsmarknadsläget 1–15/6 1948, 17/6 1948; Halvmånadsrapport, brev från AF
Kolsva till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 14/7 1948; Halvmånadsrapport, brev från
AF Kolsva till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 16/8 1948; Betr. arbetsmarknadsläget
under perioden 1–15 aug. 1948, 17/8 1948; Betr. arbetsmarknadsläget under maj månad 1950,
9/6 1950; Betr. arbetsmarknadsläget under juni 1950, 7/7 1950; Halvmånadsrapport beträffande arbetsmarknadsläget i Kolsva under tiden den 1–15 juli 1948, AF Kolsva 14/7 1948;
se även Halvmånadsrapport beträffande arbetsmarknadsläget i Kolsva under tiden den 1–15
augusti 1948, AF Kolsva 16/8 1948: FIIb:4.
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Gruvföretaget Riddarhytte AB knöt till sig ett tiotal familjer från Finland under året (16
gifta finska arbetare med tillsammans 30 barn omnämns). Företaget hade bistått varje familj
med 380 kronor, inklusive för resekostnader från svensktalande delar av Kemi, men de ansågs
behöva mer ekonomisk bistånd då de ägde väldigt lite), då svenskar i möjligaste mån valde bort
underjordsarbete. Ang. anhållan om hjälp till möbel- och husgerådsinköp för de finska familjer,
vilka erhållit anställning hos Riddarhytte AB, Riddarhyttan, brev från Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län till AMS, 5/11 1949: Län EIV:13.
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Betr. arbetsmarknadsläget under perioden 1–15/4 1949, 19/4 1949: Län FIIb:4.
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Betr. arbetsmarknadsläget 1–15 september 1949, 15/9 1949: Län FIIb:4; Ang. nordisk arbetsmarknadssamverkan, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 16/4 1950:
Län BIa:1.
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tidigare anställningar med mera, medförde att det inte fanns möjligheter att
på basis av dem finna lämpliga arbetsgivare. Detta bidrog, enligt deras erfarenhet, till att finska arbetssökande struntade i den officiella vägen och åkte
över till en svensk arbetsförmedling eller direkt till arbetsgivaren på vinst och
förlust.196 I början av 1950 hade bruken i Kolsva, Fagersta och Surahammar
anställt så pass många finska arbetare att deras kontakter med släktingar i sin
tur kunde tillgodose företagen med en ström av arbetssökande finländare. I en
rapport från januari 1950 sades att de utförde sitt arbete till stor belåtenhet.197
I mitten av 1950 kom det stora genombrottet för den finska invandringen
till Västmanland, ett genombrott som sammanföll med Koreaboomen.198 Att
dessa båda händelser löpte samman var onekligen praktiskt ur företagens perspektiv. Det låg emellertid en del arbete bakom detta skeende där en finländsk
kronolänsman spelade en viktig roll som processens katalysator:
Järnbruken inom länet har under juli månad [1950] kunnat rekrytera arbetskraft
i något större uträckning än vad man haft anledning att räkna med. … Förutom
svensk arbetskraft har bruken också anställt en hel del sökande från de övriga
nordiska länder. Det har sålunda beräknats att under juli och första veckan
av augusti c:a 175 finnar kommit till länet och tagit anställning bl.a. vid järnbruken. I en del fall torde det ha varit fråga om arbetare, som genom bekantas
förmedling kommit hitresande. Andra har kommit efter medverkan av finsk
arbetsförmedling. Såsom under hand meddelats199 till styrelsens byrå för utlänningsärenden har en större grupp finnar rekryterats till Kohlswa Jernverks
AB vid besök i Finland (Korsnäs) av en representant för bruket. Bruket erhöll
f.ö. ett så stort antal sökande att 20 man, som kommit hitresande, inte kunde
beredas anställning vid järnbruket. Efter ett par dagar fingo de emellertid börja
vid Surahammars Bruks AB.200

En avgörande omständighet kring denna utveckling, vilket också refereras till i citatet ovan, var den mer organiserade rekrytering som vissa företag
bedrev i Finland. Denna rekrytering genomfördes i samarbete med en finsk
agent. Kronolänsman Backman från Korsnäs i svensktalande Österbotten var
involverad i åtminstone tre västmanländska industriföretags rekrytering av
finsk arbetskraft. En man som går att betrakta som något av en entreprenör
i arbetskraftsexport. Efter att tidigare samarbetat med arbetsförmedlingen i
Haparanda började Backman under 1950 på egen hand ta kontakt med svenska
företag och erbjöd sig att hjälpa dem knyta till sig finska arbetstagare. Bland
annat spenderade socialchefen för Kohlswa Jernverk några dagar i Korsnäs
och rekryterade med Backmans hjälp ett sjuttiotal man.201
196

Ang. arbetsförmedlingssamverkan med Finland, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS; 11/3 1950: Län BIa:1.
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Ang. arbetsmarknadsläget under januari 1950, 9/2 1950: Län FIIb:4.
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Ang. arbetsmarknadsläget under april månad 1950, 9/5 1950: Län FIIb:4.
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Meddelandet hade troligen kommit från Metall, se Svanberg (2010), s. 143f.
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Betr. arbetsmarknadsläget under juli 1950, 9/8 1950: Län FIIb:4.
201
Uppgifterna framkommer genom minnesanteckningarna från ett samtal (förhör är måhända
ett mer beskrivande ord) som två av länsarbetsnämndens representanter hade med Backman

133

Det fanns några anledningar till varför rekryteringen i svensktalande
Österbotten kunde bli framgångrik. Området, likt stora delar av Finland, var
fortfarande i hög grad en region vars befolkning levde av jord- och skogsbruk,
men det blev alltsvårare att leva på jordbruket och arbetslösheten var hög.
Dessutom var det inte lika lätt för svensktalande att finna arbete i de finsktalande delarna av landet. I Sverige var denna nackdel givetvis istället en fördel.
Det tycks även ha funnits en etablerad tradition av arbetsresor till Sverige som
föregick efterkrigstidens större utvandring.202 Backman, med erfarenheter och
kontakter på båda sidan gränsen, och som inte tvekade att gå runt etablerade
byråkratiska rutiner, kunde arbeta direkt mot företagen. På så sätt etablerades
kontakter mellan utbud och efterfrågan och överflyttningen blev snart omfattande – nästan femton procent av Korsnäs kommuns invånare utvandrade till
Sverige åren 1949–50.203 Efter att antalet rekryterade finländare överstigit en
kritisk massa verkar rekryteringen för ovan nämnda företag gått av sig själv.
Anställda finländare hörde av sig till vänner och släktingar som åkte över till
Sverige.204 Däremot verkar det ha dröjt en tid innan denna invandring spred
sig till andra företag. I augusti samma år framförde Svenska Metallverken i
Västerås och Bulten i Hallstahammar förfrågningar om länsarbetsnämnden
kunde bistå dem med att rekrytera svensktalande finländare.205 En rimlig tolkning är att dessa två företag nu kunde observera de framgångar som exempelvis Kohlswa Jernverk uppnådde utan att de själva ännu kunde ta del av samma
tillströmning. Det var inte heller så att erfarenheterna av rekryteringen från
Korsnäs med omnejd var odelat positiva. Surahammars Bruk var missnöjda
med Backman för att han sänt över gifta arbetare, trots att de uttryckligen
begärt ogifta.206 Detta missnöje kan vara orsaken till att även Surahammars
Bruk istället vände sig till myndigheterna när de ville ha hjälp att finna finska
skogsarbetare.207
Inför sommaren 1950 sågs industriföretagens möjligheter att få arbetskraft
som mycket begränsade och avgången, som brukligt koncentrerad till varmberedande treskiftsavdelningar, orsakade omfattande bekymmer. Inte minst
genom att de under hösten anställda arbetarna lärt sig sina arbetsuppgifter
ordentligt lagom just till det att de slutade. Det var i denna stund som finlänoch en representant för Fagersta Bruks anställningskontor en eftermiddag i början av september
1950. Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanslands län till AMS, 1/9 1950: Län BIa:1.
202
Häggström m.fl. (1990), s. 106.
203
Häggström m.fl. (1990), s. 63.
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”F.ö. menade herr Backman, att när verksamheten nu hade kommit igång gick det hela åtminstone till 90 procent av sig självt i så måtto, att folk reste över med anledning av rykten
om arbetstillfällen eller efter förmedling av redan hitkomna släktingar eller vänner”, Brev från
Länsarbetsnämnden i Västmanslands län till AMS, 1/9 1950: Län BIa:1.
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Betr. arbetsmarknadsläget under perioden 1–15 augusti 1950, 19/8 1950: Län FIIba:4.
206
Ang. arbetsförmedlingssamverkan med Johan Backman Finland, brev från AF Surahammar
till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 13/9 1950: Län BIa:1.
207
Brev från Surahammars Bruks AB till AMS, 16/9 1950; Ang. finska skogsarbetare till Surahammars Bruks AB och Skultuna Bruk, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till
AMS, 21/9 1950: Län BIa:1.
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dare, främst från Österbotten, började komma över i stort antal. Precis i rättan
tid, som arbetsgivarna såg det.208 Ökningen av antalet anställda arbetare vid
järnbruken i länet efter sommaren 1950 berodde enligt länsarbetsnämndens
rapporter uteslutande på tillströmningen av finländska arbetare. Rapporterna
fokuserade på järnbrukens situation men även verkstadsindustrin vid denna
tid hade börjat anställa anhöriginvandrare, vilket i stort sett var företagens
viktigaste arbetskraftskälla.209 I oktober var 70 procent av alla nyanställda
på Asea utländska medborgare. Bristen var trots detta fortsatt stor, uppskattningsvis behövdes 200 man på järnverken och 800 man inom verkstadsindustrin.210 Finländska invandrare var en nödvändig lösning på problemen men
runt årsskiftet började vissa svårigheter uppmärksammas i och med att en del
företag rapporterade att personalomsättningen på den finska arbetskraften var
ovanligt hög.211
En jämförelsevis stor del av de nyanställda [vid järnbruken] har varit finnar.
Av vissa tecken att döma har inslaget av icke svensktalande finnar på sistone
tenderat att öka. Liksom tidigare har rörligheten bland finnarna varit avsevärt
högre än bland de övriga arbetskraften. Till en del torde detta hänga samman
med att en rätt stor del av de tillresande finnarna är småbrukare och därför
återvända till hemlandet för att klara arbetet med sitt jordbruk.212

Snart var den allmänna uppfattningen att rörligheten bland de finska arbetarna var hög, allt för hög.213 I och med erfarenheterna under våren 1951 blev
således den finländska arbetskraften sammankopplad med det säsongsmönster
som sedan ett antal år redan var en del av industriföretagens återkommande
problem.214 Svenska Metallverken jämförde deras rörlighet med den hos norrlänningarna några år tidigare.215 Men den kunde emellanåt överdrivas: Fager208

En ökad inströmning av svensktalande finländare märktes även av till jordbruket, där det
också rådde brist på arbetskraft, under senvåren 1950, trots att en del industriarbetare, som
önskade arbeta i det fria, sökte jordbruksarbete under samma tid. Ang. arbetsmarknadsläget
under april månad 1950, 9/5 1950; Betr. arbetsmarknadsläget under maj månad 1950, 9/6
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210
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1951: Län BIa:1; Arbetsmarknadsläget under maj 1951, 8/6 1951; Ang. arbetsmarknadsläget
under juni månad 1951, 10/7 1951: Län FIIb:4.
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1951, 8/6 1951: Län FIIb:4.
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Brev från Svenska Metallverken, Västeråsverken, till Länsarbetsnämnden i Västmanlands
län, 2/10 1951: Län FIIab:1.
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sta Bruk hade i samband med jul och nyår, då många finländare ville åka och
besöka släkten, satt i system att inte ge ledigt för detta, utan de fick säga upp
sig mot en muntlig överenskommelse om att de skulle återanställas (i de fall
då företaget ville ha dem tillbaka).216 Därmed blev statistiken för finska anställas rörlighet högre än den i praktiken var.
Under hösten 1951 tog flera företag ytterligare initiativ till att få tag i arbetskraft i Finland, utöver de kontakter som redan skapats med svensktalande
Österbotten, med arbetsförmedlingar i Finland samt i Haparanda.217 Här fanns
det således vissa likheter med den danska invandringen, där en trögrörlig officiell kanal valdes bort för en snabb och enkel lösning som sedan kom att
associerades med problem. Därefter involverades i viss mån återigen myndigheterna för att komma till rätta med dessa problem. På längre sikt skulle
emellertid myndigheternas aktiva medverkan för den finländska rekryteringen
vara begränsad under de följande tio åren.
Allt tyder på att rekryteringsaktiviteten var febril under hösten 1951. Som
framgått tidigare i detta kapitel (avsnitt 3.4.2) var det då många av företagen
sökte arbetskraft i Västtyskland. Samtidigt förekom en viss återhållsamhet
från företagens sida i rekryteringen av finländare. Kohlswa framhävde i ett
brev om sina anställningsbehov att behovet ”givetvis är betydligt större, men
vi ha funnit det vara lämpligt att begränsa anställningen av finsk arbetskraft
så mycket som möjligt.”218 Länsarbetsnämnden tyckte sig också se en ökad
återhållsamhet från företagens sida under vintern 1951/52, då arbetskraftsutbudet som brukligt var som störst. En återhållsamhet som var direkt kopplad
till den finska arbetskraftens höga rörlighet. Rörligheten hade också överlag
varit högre under 1951 än 1950. En uppskattning ger att flera av järnbruken
(Kohlswa, Ramnäs och Surahammar) hade en årlig personalomsättning på
runt 40 procent. Rörligheten under 1951 var således i paritet med, om inte
högre, än under åren 1946–48. För Fagersta Bruk var omsättningen på arbetarstammen hela 60 procent.219
Fagersta Bruk är också ett företag för vilket det är möjligt att lite närmare
studera förhållandena mellan uppgången av antalet arbetare i länets järnbruk
och arbetskraftsinvandringen. Från november 1950 till november 1951 går det
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Ang. arbetsmarknadsläget under december månad 1950, 10/1 1951: Län FIIb:4.
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Figur 3.3 Kumulativ förändring i antalet anställda arbetare på Fagersta Bruk,
olika 3.3
nationaliteter, november 1950 – november 1951
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nämligen att rekonstruera anställda och avgångna för olika nationaliteter genom de uppgifter som företaget lämnade till den lokala arbetsförmedlingen.220
Figur 3.3 visar nettoförändringar i antal anställda arbetare med olika nationaliteter under perioden från vintern 1950/51 fram till hösten och vintern
1952, vilket var inledningen på en kraftig uppgång i antalet arbetare på de
västmanländska järnbruken.221 Figuren illustrerar med all synbar tydlighet att
finsk invandring var helt avgörande för företagets utökning av arbetsstyrkan
under denna period. Antalet svenska arbetare minskade snarare under högkonjunkturen, vilket kan tolkas som att de valde bort jobb hos Fagersta bruk
i samband med att möjligheterna på arbetsmarknaden förbättrades.222 Enligt
uppgifter från januari 1951 uppnådde antalet finländska arbetare vid bruket
220

Uppgifterna är hämtade från arbetsförmedlingen i Fagerstas rapporter till Länsarbetsnämnden. Uppgifter sammanställdes av företaget, och vidarebefordrades till myndigheten, under en
längre period än november 1950 till november 1951, då uppgifter emellanåt används i länsarbetsnämndens rapporter till AMS, men det är endast för denna period som arbetsförmedlingens
rapporter finns bevarade i arkivet.
221
Länsarbetsnämnden nämner i ett senare sammanhang att endast en femtedel av nyanställda
var svenska medborgare under delar av 1952. Ang. överföring av österrikiska arbetare till
Fagersta Bruk, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 14/7 1952: Län
EIV:18.
222
Även om denna utveckling inte går att följa kontinuerligt efter november 1951 går det i alla
fall att observera att denna utveckling fortsatte. I en rapport för februari 1952 uppges att 2/3 av
Fagersta Bruks 91 nyanställda arbetade denna månad var finländare eller danskar. Arbetsmarknadsläget under februari månad 1952, 10/3 1952: Län FIIb:5.

137

sin topp på runt 500 av 2 400 arbetare.223 Under första halvåret 1952 slutade
650 arbetare, av dessa uppgavs 500 ha varit utländska arbetare och 375 av
dem finländare:
Från företagets sida har vid skilda tillfällen påpekats, att denna höga rörlighet
är till stort men för verksamheten som helhet och inte minst för den mera fasta
arbetarstammen, som härigenom får en betydligt tyngre börda att bära än som
eljest skulle blivit fallet. Då emellertid annan arbetskraft ej stått till buds, har
för verkens drift erforderlig personal i stor utsträckning fått rekryteras bland
sådana sökande som tidigare dokumenterat sin rörlighet.224

Från länsarbetsnämnden inrapporterades också under våren 1952 att avgången av finska arbetare som avsåg att åka hem ökade. När antalet finländska
arbetssökande återigen började anlända till länets arbetsförmedlingar under
nästföljande höst, med ett betydligt avmattat konjunkturläge, uppvisade industriföretagen en ovilja att anställa dem. De finländare som inte ordnat sin
anställning innan inresan förväntades få vänta en lång tid, om det ens gick att
anordna.225 Istället hade flera företag sedan en tid, där ibland Fagersta Bruk,
börjat titta på andra lösningar på sitt arbetskraftsproblem och många av dem
tycktes se denna lösning på kontinenten. Den kollektiva rekryteringen (se avsnitt 3.4) var således inte bara ett resultat av minskade regleringar utan också
en respons på en växande preferens mot finländsk arbetskraft, som bedömdes
som vare sig kvalificerad eller stabil.
Ankomsten av finska arbetare var inte något som underlättades av länsarbetsnämnden. I fallet med den danska invandringen hade Länsarbetsnämnden
försökt stämma i bäcken och komma till rätta med problemen med hjälp av
aktiva myndighetsåtgärder. Länsarbetsnämnden blev sedan allt mer passivt.
Många arbetssökande nordbor använde sig istället av andra vägar, i första hand
spontana resor till Sverige.226 Samtidigt var arbetsförmedlingarna skyldiga att
hjälpa arbetssökande finländare vilket medförde att de såg sig tvingade att
överge annat arbete för att försöka lösa dessa ofta brådskande ärenden. Språkförbistringar och svårigheterna att på kort tid finna arbete åt dem ansågs leda
till att många finländare drev runt i länet och sökte upp arbetsförmedlingar
på en annan ort och förmedling när de fick negativa besked på den första.
Enligt myndigheterna var de i det flesta fall fråga om finländare som hade som
målsättning att endast arbeta under några vintermånader. Länsarbetsnämnden
vände sig därför till AMS och efterfrågade informationsinsatser till i första
223

Ang. utländsk arbetskraft till Fagersta Bruks AB, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 15/1 1952: Län EIV:18.
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Ang. överföring av österrikiska arbetare till Fagersta Bruk, brev från Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län till AMS, 14/7 1952: Län EIV:18.
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Ang. arbetsmarknadsläget under april månad 1952, 13/5 1952; Arbetsmarknadsläget under
augusti 1952, 10/9 1952: Län FIIb:5.
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Ang. samverkan med arbetsförmedlingarna i övriga nordiska länder, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 28/2 1956: Län BIa:5.
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hand de finska arbetsförmedlingarna för att på detta sätt försöka minska den
spontanta arbetskraftsinvandringen från Finland.227
Mönstret skulle upprepa sig under nästföljande högkonjunktur i mitten av
1950-talet. Den stora bristen på arbetskraft kunde emellanåt dämpas genom
tillströmningen av norrlänningar och arbetare från andra nordiska länder, återigen mestadels finländare. I det flesta fall sades det vara frågan om arbetare
utan vana av arbete vid järn- och metallverk och bristen på yrkesarbetare accentuerades inom såväl metall- som verkstadsindustrin. Länsarbetsnämnden
rapporterade att många bruk var tvingade att ha en större arbetsstyrka än vad
som egentligen borde behövas på vissa avdelningar på grund av bristen på
erfarna och kunniga arbetare.228 Finska arbetstagare var, i alla fall enligt länsarbetsnämndens bedömning, endast i undantagsfall fackmän och de finska arbetarna fick därför fylla behovet av hjälparbetare. Att de dessutom förutsattes
sluta till våren samt besatt bristande kunskaper i det svenska språket låg dem
i fatet även i avseende på företagens vilja att se dem som kandidater för internutbildning.229 Preferensen, för inte säga den direkta motviljan, mot finska
arbetare var kompakt bland metall- och verkstadsföretagen i Västmanlands
län i mitten av 1950-talet. I svaret på en frågeenkät år 1956 om arbetskraftssituationen menade Fagersta bruk att tillgången på yrkeskunniga arbetare var
otillräckligt. Många av arbetsuppgifterna fick utföras av arbetare med för lite
yrkeserfarenhet, med lägre produktivitet och många påfrestningar som följd.
Angående tillgången på icke yrkeskunnig arbetskraft sades så här:
227

Jämför Ang. arbetsförmedlingssamverkan med Finland, brev från Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län till AMS, 11/3 1950; Ang. nordisk arbetsförmedlingssamverkan, brev från
Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 17/4 1950: Län BIa:3. Undantaget var Asea
som 1955 hade representanter i Narvik för att där diskutera anställandet av ett 30-tal arbetslösa
för arbete som hjälparbetare med de norska arbetsmarknadsmyndigheterna. Ang. utvecklingen
på arbetsmarknaden under tiden 14 december 1954 – 10 januari 1955, 14/1 1955: Län FIIb:5.
Notera även att Länsarbetsnämnden försökte finna en vänort till Fagersta i Norge men utan
framgång, Betr. svensk-norskt arbetsutbyte, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län
till AMS, 14/3 1953: Län BIa:7.
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Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden under tiden 15 mars – 12 april 1955, 16/4 1955;
Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden under tiden 13 april – 16 maj 1955, 21/5 1955; Ang.
utvecklingen på arbetsmarknaden under tiden 17 maj – 13 juni 1955, 18/6 1955; Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden under tiden 12 juli – 15 augusti 1955, 22/8 1955: Län FIIb:5. Likt
tidigare redogjordes emellanåt för andelen nordbor bland de nyanställda på Fagersta bruk (även
om det inte finns något bevarat underlag från vilket det går att konstruera några tidsserier). I
maj 1954 uppgavs 35 av ett 50-tal nyanställda varit utländska medborgare. Ang. utvecklingen
på arbetsmarknaden under perioden 11 maj – 14 juni 1954, 19/6 1954: Län FIIb:5. I februari
1955 var 31 av 62 nyanställda och 25 av 46 avgångna arbetare finländare. Ang. utvecklingen på
arbetsmarknaden under tiden 15 februari – 14 mars 1955, 19/3 1955: Län. I april uppgavs ett
50-tal av 84 nyanställda varit nordbor och i oktober uppgavs den enligt egen utsago extrema
siffran 75 procent utländska medborgare bland nyanställda. Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden under tiden 13 april – 16 maj 1955, 21/5 1955; Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden
under tiden 11 oktober – 14 november 1955, 22/11 1955: Län FIIb:5.
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Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden under tiden 13 juli – 16 augusti 1954, 23/8 1954;
Ang. utvecklingen på arbetsmarknaden under tiden 15 februari – 14 mars 1955, 19/3 1955;
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Tillgången på icke yrkeskunniga arbetare är för närvarande tillräckligt vad gäller antalet sökande. De flesta är emellertid icke svensktalande och många är
av mindre god kvalitet. Dessutom är rörligheten bland dessa mycket stor. Tillgången på svensktalande, stabil, icke yrkeskunnig arbetskraft är otillräcklig.230

Som vi har sett höll länsarbetsnämnden i hög grad med om och till och med
underbyggde uppfattningen om finländare som opålitlig arbetskraft. Följande
utdrag från en rapport från Länsarbetsnämnden till AMS från maj 1954 illustrerar situationen tämligen väl och pekar även på företagens respons på de
upplevda problemen:
Möjligheterna att kunna fylla brukens behov av arbetskraft har varit begränsade trots att bruket fått rätt många på eget initiativ tillresande finnar och danskar.
Under hand har erfarits, att Surahammars Bruk AB har för avsikt göra framställning om införskrivning av ett antal tyska järnbruksarbetare … Arbetsförmedlingen har endast i begränsad omfattning kunnat tillgodose verkstädernas
önskemål om arbetskraft. Vid periodens slut förelåg också en betydande brist
på framförallt yrkesarbetare samt yngre, välrekommenderade arbetare lämpliga för utbildning i maskinarbete.231

Medan det i flera fall inte görs några närmare utläggningar kring orsakerna
och omständigheter till den finländska arbetskraftens tillkortakommanden
gjorde en tjänsteman på Asea en lite djupare genomgång av företagets erfarenheter av finländska arbetare. I en rapport från 1957 gick tjänstemannen
Juhlin (samme Juhlin som intervjuades av studenten Kvist i avsnitt 3.4.1) igenom de senaste årens anställningar. Han kom fram till några i sammanhanget
intressanta slutsatser och hans rapport skall därför här ägnas en mer detaljerad
genomgång. Hans undersökning visade att ganska många av finländarna med
korta anställningstider anställts hela fyra gånger under de senaste tre åren.
De hade år efter år kommit på hösten efter att arbetet på gården var över för
säsongen och hade sedan stannat på Asea till mars eller april nästföljande vår.
Ibland höll hela familjer på att omväxlande arbeta på Asea och då de återanställdes var det ofta till samma arbetsuppgifter som tidigare. Detta såg Juhlin
som ett tecken på att de var pålitliga arbetare. Annars hade de knappast återanställts år efter år, resonerade han. Med denna praktik att omväxlande arbeta
i Sverige och Finland höjdes emellertid omsättningsstatistiken för finländare
som grupp. Detta utan att det nödvändigtvis medförde de negativa konsekvenser för företaget som normalt associerades med hög rörlighet, såsom högre
inskolningskostnader och lägre produktivitet. Dessutom menade Juhlin att
det egentligen inte fanns något som pekade på att problemen förelåg med
230

Brev från Fagersta Bruks AB till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 3/9 1956: Län
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bilaga 1, s. 2f: Län FIIaa:1.
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den yrkesskolade finländska arbetskraften, oavsett om de talade finska eller
svenska. Problemet förelåg för den oskolade arbetskraften:
Den stora rörligheten bland [den oskolade finska arbetskraften] har utan tvivel
fört med sig att arbetsgivaren redan på förhand räknar med att en stor del av
finnarna inte kommer att stanna så länge och en logisk följd av detta blir ofta
att den finske mannen erbjudes ett tungt, smutsigt arbete eller en bullrande
eller illaluktande arbetsplats, som ingen annan vill ha. Var man än placerar
finnen så är han arbetsam och visar tålighet och oömhet. Det väl också dessa
egenskaper som i samband med bristen på arbetskraft gör att finnarna trots
allt har lätt att erhålla anställning. Bland de anställda utlänningarna vid Asea
som i numerär lämplighet kunna jämföras med finnarna, finns det ingen grupp
som har så stora omsättningssiffror som dessa. Liknande rörlighetsfrekvenser
hitta man, som en vid Asea nyligen gjord undersökning visat, endast bland den
oskolade svenska arbetskraften! Denna grupp har alltså minst lika stor rörlighet som finnar, trots att de ej äro belastade med språksvårigheter.232

Det enda problem som Juhlin egentligen fann direkt knutet till finländare som
grupp var deras ovilja mot att lära sig svenska i samma utsträckning som andra grupper utländska arbetare. Men detta verkade som sagt inte haft någon
betydelse för rörligheten. Problemet med rörligheten var istället direkt kopplat
till de arbetsuppgifter som den finländska arbetskraften utförde på Asea. Juhlin noterade vidare att inte heller den stora grupp finländare som arbetare på
Aseas kontor uppvisade någon onormal rörlighet. I detta fall pekade han på
de skillnader i rekryteringsförfarande som förelåg mellan kontorsarbetare från
Finland och oskolade arbetare. Kontorspersonalen rekryterades via arbetsförmedlingen och kunde innan anställning uppvisa betyg från skolor, tidigare
tjänstgöring och genomgick viss personundersökning i samband med anställningen. Han förordade därför att även övrig finsk arbetskraft skulle komma
via inter-nordisk arbetsmarknadssamverkan för att göra det möjligt att göra ett
bättre personurval och få garantier om kandidaternas lämplighet.233
Det finns ett antal lärdomar att dra av Juhlins resultat. För det första att
problemen endast gällde en viss kategori finska arbetare som egentligen inte
hade högre rörlighet än svenska arbetare med samma arbetsuppgifter (läs: arbetsplatsens minst attraktiva). För det andra att Asea ägnade sig åt en statistisk
diskriminering av finska arbetare och placerade dem i de sämsta jobben med
minst förutsättning för fortbildning, vilket hjälpte till att skapa en självuppfyllande profetia. En statistisk diskriminering som alltså, för det tredje, delvis
tycks ha baserats på statistik som gav en något skev bild av sakförhållandena.
Med tanke på att de föreställningar som förhärskade på Asea var vitt spridda
bland Västmanlands läns företag och även hos länsarbetsnämnden är det inte
orimligt att anta att snarlika mönster förekom på flera andra företag. Missförstånden kring finländarnas rörlighet på grund av återkommande hemresor till
Finland förelåg ju exempelvis på Fagersta bruk redan i början av årtiondet,
232
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vilket omnämnts tidigare i detta avsnitt. För det fjärde tycks rekryteringsförfarandet ha spelat en viss roll. Sammantaget framträder en kompakt bild av olika
diskriminerande praktiker där finska spontant inresta arbetskraftsmigranter
användes för Aseas sämre arbeten med få eller inga fortbildningsmöjligheter.
I början av 1960-talet fanns en ambition, i alla fall från Länsarbetsnämndens sida, att den finska rekryteringen skulle ske via förmedlingssamverkan
med Finland snarare än genom spontaninvandring. Måhända fanns det också
ute på industriföretagen en uppfattning att rekryteringen av finska arbetare
behövde, och kunde, förbättras. Alternativt medförde debatten kring huruvida
rekrytering i Finland utan finska arbetsmarknadsmyndigheters tillstånd att
företag som förut själva rekryterade direkt i Finland nu övergick till att gå
via myndigheterna (se avsnitt 2.3.4). Under sommaren 1960 tog i vilket fall
Länsarbetsnämnden kontakt med arbetskraftsdistriktet i Kuopio, Savolax för
att genom samarbete rekrytera till AB Köpings Mekaniska Verkstad och med
förhoppningen att utveckla detta förfarande för även andra industrier i länet.
Vad som framförallt eftersöktes var ungkarlar med god fysik, redo att arbeta
som hjälparbetare med skiftgång i höga temperaturer. Surahammars Bruk
lockade med att i efterhand betala resekostnaden till Västmanland, förutsatt
att anställningen inte upphörde inom sex månader.234 Hur det gick med denna
rekrytering förtäljer inte källorna men det blev i vilket fall inte normen för den
finländska arbetskraftsinvandringen. Vad som efterfrågades var hjälparbetare
för tungt skiftarbete och troligen kunde ett urval för sådana arbeten göras av
företagsläkaren bland spontant inresta finländare. Även Surahammars försök
att få arbetare att stanna längre genom att betala tillbaka resan efter ett halvår,
eller snarlika bonus kunde troligen användas även för spontant inresta. LarsOlov Johansson har för Köpings och Kohlswas räkning beskrivit det som att
företagens personalmän vid behov ofta reste upp till arbetsförmedlingen i
Haparanda och tog det de hade behov av och såg ut att passa på industrigolvet.
Det var i de flesta fall fråga om ovana arbetare. Vid några enstaka tillfällen
skall emellertid personalmännen åkt direkt till Finland och då rekryterat exempelvis enbart svarvare.235
Under mitten av 1960 ökade besöksfrekvensen på flertalet kontor i Västmanlands län påtagligt, mestadels genom arbetssökande från Finland. Trots
brister i det svenska språket kunde dessa i viss uträckning accepteras för
anställning i järnbruk, gjuterier, mekaniska verkstäder och på tegelbruk och
bristen på okvalificerad arbetskraft kunde på så sätt dämpas.236 Likt flera
gånger tidigare riktades dessutom kritik mot hur den interlokala förmedlingen
fungerade, i alla fall internt. Länsarbetsnämnden menade att den information
som delgavs kring de arbetssökandes kvalifikationer och tidigare arbetsanställningar var bristfällig. Bristande information som ledde till felmatchningar
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och som medförde att företagen tappade förtroende på arbetsförmedlingen.237
Exempelvis sände Asea i början av 1960 över information till arbetsförmedlingen i Västerås efter att de under en tid upplevt att arbetsförmedlingen till
dem sänt över arbetssökande ”utan någon som helst kännedom om arbetsförhållanden, bostadsmöjligheter eller de krav vi ställer på en anställd”.238
Således uppfattades spontant inresta finländare som förmedlades via arbetsförmedlingarna fortsatt som arbetsmarknadens andrasortering. Problemet för
Asea var att de många gånger inte tycks ha sett några reella alternativ.239 Företagen, och länsarbetsnämnden, blir också mindre explicita i sina omdömen
om finländska arbetare under 1960-talet, men det finns inte mycket som pekar
på att de egentlig ändrade sina åsikter om dem, vilket nedanstående citat från
1965 kan illustrera:
Det bör därvid framhållas, att arbetskraft från andra länder än de nordiska länderna i allmänhet icke har så mycket svårare att anpassa sig till den svenska
arbetsmarknaden än den nordiska arbetskraften. … Vana vid industriarbete kan
också utgöra bättre förutsättningar att anpassa sig till den industrimiljön. Den
finländska arbetskraften kommer oftast från skogs- eller jordbruksmiljö.240

Det mesta pekar alltså på att finländare fortsatt sågs som alternativet som
användes när inga andra alternativ fanns att tillgå. Genom att det blev svårare
och svårare att rekrytera yrkesarbetare i utlandet var i alla fall finländare det
enklaste och billigaste, om än inte bästa, alternativet i företagens ögon. Det
som talade för finländarna, var att de ansågs redo att ta de arbeten som ingen
annan ville ha, om än enbart för en kortare tid. Länsarbetsnämnden menade
att finska arbetare i mycket högre grad tittade på förtjänsten än till arbetets art.
Medan svenskar ratade vissa jobb på grund av arbetsmiljön ansågs dålig, trots
att det fanns en god förtjänst, lockade detta snarare till sig finska sökande.241
Därigenom återupprepades och förstärktes en uppfattning om finländare som
särskilt lämpade för de arbeten som ingen annan ville ha. En uppfattning som
även antydes i Juhlins genomgång av finländarna på Asea 1957.
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För att sammanfatta blev finländare snart den dominerande invandrargruppen
på svensk arbetsmarknad, bland de nordiska arbetskraftsinvandrarna och totalt
sett. En stor andel av dem skulle också finna sin försörjning i Västmanlands
län. Finländarna började tämligen omgående beskrivas som en särskilt problematisk grupp på arbetsmarknaden. De sågs som okvalificerade, hade
svårt att anpassa sig och förvann vanemässigt hem till Finland så fort våren
nalkades. På samma sätt som den jugoslaviska turistinvandringen på 1960-talet
beskrevs den finska invandringen, speciellt på 1950-talet, därför mest som ett
problem. Snart etablerades en negativ kategorisering av finländska arbetare.
Finländare undveks ofta under annat än högkonjunktur och sattes därför
också in i de sämsta arbetarna. Att andelen finländska förvärvsarbetande i
Västmanlands län var så hög kan knappast ses som något annat än ett uttryck för ett stort behov av ersättningsarbetskraft. Detta var tydligast vid
högkonjunkturer, då antalet svenska arbetare faktiskt kunde sjunka på grund
av den tilltagande konkurrensen och finländare utgjorde det sista återstående
alternativet. Medan myndigheterna inte egentligen gjorde något som kunde
stoppa den spontana arbetskraftsinvandringen från Finland under den här
undersökta perioden saknade de resurser för att under 1950-talet erbjuda ett
alternativ. Samtidigt pågick det en parallell rekrytering av finländare som kom
rekommenderade eller till och med rekryterades på plats i Finland, det senare
var något som företagen troligen talade tyst om, då det inte uppskattades
av de finländska myndigheterna (se avsnitt 2.3.4). På 1960-talet kom så en
aktiv arbetsmarknadspolitik och även ökade samarbeten med just finländska
arbetsmarknadsmyndigheter.

3.6 Länsstudiens resultat
Här presenteras länsstudiens resultat genom besvarande av avhandlingens
frågeställningar. I kapitel 5 kommer resultaten att jämföras med resultaten
för företagsstudien av Bulten i Hallstammar och diskuteras i relation med
utvecklingen för metall- och verkstadsindustrin på riksnivå och olika förklaringsmodeller.
Vilka behov och problem förelåg på Västmanlands läns arbetsmarknad och
vilken funktion kom utländsk arbetskraft att fylla för metall- och verkstadsindustrin? Invandringen till Västmanlands läns metall- och verkstadsindustri
karaktäriserades av en dramatisk och ofta hastig utveckling. En utveckling
som samtidigt präglades av ett antal monotont återkommande teman: brist på
arbetskraft, brist på bostäder, hög rörlighet, dålig arbetsmiljö. Länet dominerades av ett antal stora metall- och verkstadsföretag och när efterfrågan på
arbetskraft steg för dessa företag fanns det inga arbetskraftsreserver att tala
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om.242 I alla fall inte så länge som företagen inte i någon större utsträckning
kunde eller ville anställda (gifta, inhemska) kvinnor.
Bostadsbristen försvårade i många fall för företagen att anställa och behålla
personal, särskilt om det var fråga om arbetare med familjer. Företagens personalproblem bestod av två aspekter. För det första svårigheten att få tag i van
eller kvalificerad personal och för det andra problem med en hög personalomsättning. Det senare problemet bidrog i viss mån till det förra genom att många
av företagen, speciellt järn- och stålverk, i första hand tillgodosåg sitt behov av
mer kvalificerade arbetare genom att ungdomar anställdes och lärde sig yrket
genom flera års erfarenhet. Med allt fler alternativ och möjligheter till fortsatt
skolgång blev det svårare att få nyanställda att stanna kvar så pass länge att
de lärde sig yrket. Arbetet var förhållandevis välbetalt i jämförelse med andra
industrilöner men arbetsmiljön utgjorde ett problem då tungt, varmt arbete
med skiftgång avskräckte; arbetet var välbetalt, men inte tillräckligt välbetalt
för att kompensera för arbetsmiljön. Problemen blev särskilt akuta vid högkonjunktur, då många valde bort arbete inom metallindustrin och rörligheten
steg kraftigt. Verkstadsföretagen hade det något enklare, genom att de i många
fall erbjöd treåriga verkstadsutbildningar till ungdomar. Såväl utbildningen
som arbetet som verkstadsarbetare ansågs vara mer attraktivt än arbetet på
järnbrukens varma avdelningar. Även här utgjorde emellertid det begränsade
befolkningsunderlaget och konkurrens om arbetskraften ett problem. Asea,
som hade en förhållandevis omfattande utbildningsverksamhet, kunde inte
finna tillräckligt med ungdomar lokalt. Även verkstadsskolelever fick därför
rekryteras på annan ort. Verkstadsföretagen började också under 1950-talet
och framöver med kortare kurser för att på så sätt substituera kvalificerade
yrkesarbetare med omskolad arbetskraft. Under 1960-talet minskade behoven
av ytterligare arbetskraft hos järnbruken något, i alla fall så länge de klarade
av att behålla befintlig personal inom branschen. Med rationaliseringar kunde
delbranschen uppvisa en god produktivitetstillväxt och behövde inte i samma
utsträckning ytterligare arbetskraft för att öka produktionen. De stora verkstadsföretagen, Asea och Volvos verksamhet i Köping, expandera däremot,
vilket ledde till ett fortsatt stort arbetskraftsbehov.
Antalet förvärvsarbetande utländska medborgare och dess koncentration
till Västmanlands län var i mitten av 1940-talet i linje med länets storlek.
Även om det inte finns några specifika uppgifter för tillverkningsindustrin
och dess branscher tyder det kvalitativa materialet på att utvecklingen inom
metall- och verkstadsindustrin i stora drag följde utvecklingen i figur 3.1 i
kapitlets början. Utländska arbetare började koncenteras till länets metall- och
verkstadsindustri under senare delen av 1940-talet och denna utveckling eskalerade under Koreaboomen. Därefter fortsatte koncentrationen av utländsk
arbetskraft att stiga långsamt fram till runt 1960, då koncentrationen var som
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störst. Även därefter ökade antalet utländska arbetare i länet men sett till riksnivån koncentrerades invandringen någon annanstans. Invandrare användes
av företagen både för att komma till rätta med ett underskott på kvalificerade
och vana arbetare som att fylla ut leden med mindre kvalificerade tempo- och
grovarbetare vid produktionsökningar och högkonjunkturer. Man kan man
säga att arbetskraftsinvandringen var både komplementär och ersättande samtidigt. Komplementär genom att branschen växte i länet och inte i tillräcklig
utsträckning kunde tillgodose sitt behov av yrkesarbetare på den lokala eller
regionala arbetsmarknaden. Ersättande genom att det var svårt att intressera
svenskar för arbetet inom industrins tyngre och varmare avdelningar, oavsett
om det var frågan om kvalificerat eller okvalificerat arbete. Särskilt så under
de första tio, femton åren efter kriget. Utvecklingen på 1960-talet var något
mer dämpad, vilket kan ha att göra med att några av de tyngre och minst
attraktiva arbetena inom metallindustrin ersattes med maskiner.
I många fall användes skilda nationaliteter för olika behov. Aktivt rekryterade arbetare från kontinenten, som Italien, Västtyskland och Österrike användes för att komma till rätta med flaskhalsar i produktionen och utgjordes
i högre utsträckning av kvalificerade arbetare. Nordiska medborgare, och i
viss utsträckning flyktingar, användes många gånger snarare vid intensifieringen i produktionen och för mindre kvalificerade arbeten, många gånger
på avdelningar och med arbetsuppgifter som ingen annan ville ha. Medan
detta förhållande tydligast framgår under första hälften av 1950-talet tyder
det mesta på att mönster av etnisk arbetsdelning inom företagen fortsatte in
på 1960-talet. En finländsk arbetare som började på Fagerstabrukets stålverk
1967, för att skiftgången gav mer betalt och mer fritid, minns att ”det var ju
övre plan och där arbetade i regel finlandssvenskar och svenskar. Sedan var
där nedre plan där gjutningen skedde. Där var det finländare och få svenskar
som arbetade.”243
Utöver den långsiktiga trenden uppvisade utvecklingen också distinkta
konjunkturs- och säsongsmönster. När konjunkturerna var goda ökade personalomsättningen på många av länets stora metall- och verkstadsföretag.
Medan mycket av denna rörlighet troligen skedde inom branschen så var
dess företag knappast att betrakta som vinnarna vid ett stigande efterfrågeöverskott och en ökad rörlighet. När den befintliga arbetsstyrkan lämnade var
arbetsgivarna tvungna att finna arbetstagare att fylla luckorna med. Den ökade
invandringen under högkonjunkturerna var delvis en följd av att branschen
snarare tappade än vann inhemsk arbetskraft när de behövdes som mest. Under 1947 var det till och med så absurt att föreställa sig att en svensk frivilligt
skulle söka arbete vid Martinugnen på Surahammars bruk att det fick utgöra
grunden för en sketch vid ortens nyårsrevy det året.244 Säsongsmässigt hade
företagen oftare större problem att finna folk på våren och under sommaren.
Detta mönster av ökade avgångar under våren föregick invandringen men var
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något som kom att associeras med finländska invandrare. I en del fall gick
företagen in för att rekrytera arbetare på kontinenten just att försöka jämna
ut detta säsongsmönster som kunde gå stick i stäv med konjunkturerna och
därmed företagens behov.
I vilken mån möjliggjorde, gynnade eller hindrade institutioner och regleringar anställandet av utländsk arbetskraft till Västmanlands läns metall- och
verkstadsföretag? Regleringar tillsammans med myndigheternas agerande
hade både negativ och ett positiv inverkan på invandringen och dess koncentration till Västmanlands län. Till en början var regleringarna och praxis
strikta och möjligheterna till arbetskraftsinvandring små. De extra reserver av
flyktingar som kommit till Sverige hade många gånger placerats ut till tekoindustrin. De nya flyktingsgrupper som AMS kunde dirigera ut på svensk arbetsmarknad var förhållandevi små och matchade inte helt och fullt metall- och
verkstadsindustrins önskemål. Det främsta undantaget var Asea som anställde
många flyktingar, särskilt kvinnor. I Aseas fall fanns det också från dessa erfarenheter en möjlighet att gå vidare och rekrytera ytterligare flyktingar, bland
annat från polska läger i Storbritannien, men detta stoppades av politiska skäl.
Under senare delen av 1940-talet började myndigheterna att gynna metalloch verkstadsindustrin med extraordinära åtgärder, vilket påtagligt förändrade
förutsättningarna för arbetskraftsinvandring. Den statligt övervakade och kontrollerade rekryteringen av italienska och sudettyska arbetare koncentrerades
till Västmanlands län. Denna koncentration var en följd av näringslivspolitiska överväganden som trumfade ut eventuella invändningar som de berörda
företagens fackklubbar kan ha haft. Denna hjälp var emellertid selektiv och
endast vad som bedömdes som nyckelindustrier fick sådan assistans. I början
av 1950-talet började regleringarna lättas och i och med att flera metall- och
verkstadsföretag var intresserade av att anställa tyska arbetare tillät och underlättade AMS detta genom att bistå dem med kontakter hos Västtyska myndigheter. Länsarbetsnämnden i Västmanlands län försökte också hjälpa till vid
rekrytering i Danmark, som initierades av arbetsgivarna men där både företag
och myndigheten såg ett värde i en mer organiserad rekrytering. Resultaten
nådde i detta fall inte upp till förväntningarna och efter detta blev länsarbetsnämnden allt mer passiv i avseende till att aktivt underlätta företags utlandsrekrytering. Den finska invandringen ägde rum utan dess aktiva medverkan
och uppfattades snart snarare som ett problem. Myndigheternas aktiva inverkan, i alla fall i ett positivt hänseende från ett arbetsgivarperspektiv, skulle
under resten av den här undersökta perioden i första hand bestå i dess roll som
förmedlade av flyktingar på svensk arbetsmarknad.
Således går det att förklara den kraftiga utväxlingen i antalet och andelen
utländska förvärvsarbetande i Västmanlands län åren runt 1950 som en följd
av en förändring i regleringen av arbetskraftsinvandring tillsammans med
myndigheternas agerande. Initialt var myndigheterna i stor utsträckning passiva i avseende på utländsk arbetskraft som en lösning på företagens behov och
problem samtidigt som 1940-talets regelverk i stort sett omöjliggjorde en mer
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omfattande arbetskraftsinvandring. Sedan lättade regleringarna samtidigt som
myndigheterna gick in med aktivt stödjande åtgärder som särskilt gynnade
Västmanlands läns metall- och verkstadsföretag. Efter några år blev myndigheterna återigen mer passiva samtidigt som regleringarna lättades ytterligare.
I och med etablerandet av den nordiska arbetsmarknaden och den praxis som
möjliggjorde turistinvandringen försökts initiativet, och därmed också i hög
grad kostnaderna och riskerna, till migranterna själva. Det framkommer inte
i undersökningen i vilken utsträckning som turistinvandringen försvårades av
myndigheter och fackliga organisationer under 1950- och början av 1960-talet.
Under 1960-talet börjar däremot såväl myndigheterna och de fackliga organisationerna se den individuella invandringen från kontintenten, särskilt den
från Jugoslavien, som ett problem och försöker stävja och kontrollera den med
ökade insatser.
Vilka preferenser för (eller mot) utländsk arbetskraft fanns bland metalloch verkstadsföretagen i Västmanlands län och vilka följder fick detta för
invandringens omfattning och roll? Medan företagen i vissa fall verkar haft
en preferens för tysk arbetskraft som föregick invandringen så var arbetsgivarnas preferenser ofta en följd av de erfarenheter som vanns under efterkrigstiden. Även relativt begränsade erfarenheter av ett par anställningar kunde
bidra till att ett företag efterfrågade eller sa nej till arbetstagare tillhörande en
viss nationalitet. Det går därför inte säga att metall- och verkstadsföretagen i
Västmanlands län i allmänhet hade någon utpräglad preferens för eller mot
utländsk arbetskraft. Uppfattningen hängde dessutom många gånger samman
med nationalitet snarare än invandrare i största allmänhet och kunde också
variera något mellan olika företag, beroende på deras olika erfarenheter. Den
nationalitet för vilket det fanns en tydlig och med tiden gemensam uppfattning
var den om finländare. En negativt laddad preferens som utvecklades i början
av 1950-talet. Initialt uppvisade företagen en försiktigt positiv, men i det stora
hela neutral, uppfattning om finländare. Några år senare hade det etablerades
en gemensam uppfattning om finländare som opålitliga och olämpliga bland
såväl företag som hos Länsarbetsnämnden. I viss mån hängde denna negativa
uppfattning samman med det utbud av finländare som var intresserade av att
komma till Sverige och arbeta. Många gånger var de finska invandrarna jordoch skogsarbetare som hade ringa eller ingen erfarenheter av industriarbetare.
För de flesta av dem verkar arbete i Sverige varit ett sätt att tjäna extra pengar,
snarare än ett långsiktigt migrationsbeslut och karriärsval. Denna beskrivning
av finländarnas bakgrund och ambitioner stämde troligen in på långt ifrån alla
men i tillräckligt hög utstäckning för att hos företagen utveckla en negativ
preferens mot en grupp arbetare som kom att symbolisera båda aspekterna
av företagens arbetskraftsproblem – brist på yrkeskunskaper och industrierfarenhet samt hög rörlighet. Denna negativa inställning hindrade emellertid
inte finländare från att bli den enskilt största gruppen invandrare i länet och
var också i högre utsträckning än andra nationaliteter (undantaget italienare)
koncentrerade till Västmanlands län. Att så många finländare anställdes, trots
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preferensen mot dem, hängde samman med att arbetsgivarna inte hade några
alternativ. Den negativa uppfattningen kommer likväl att avspegla sig i hur
arbetsgivare betraktade och behandlade dem. På grund av att de bedömdes
som opålitliga placerades ofta finländare på de sämsta arbetena med ringa
inskolning eller fortbildning. En diskriminering som kom många gånger kom
att bli en självuppfyllande profetia. Med de sämsta jobben utan framtidsutsikter hade många finska arbetare inget att förlora på att säga upp sig och söka
lyckan hos någon annan arbetsgivare, i alla fall inte under en högkonjunktur
med efterfrågeöverskott på arbetskraft.
Vilken kapacitet och vilka möjligheter fanns att rekrytera utländsk arbetskraft bland metall- och verkstadsföretagen i Västmanlands län? Desto större
hinder, kostnader och osäkerhet som föreligger för arbetskraftsimport desto
mer koncenterar blir den till storföretag. Särskilt så om det är arbetsgivaren,
inte migranten eller myndigheterna, som står för kostnaderna. Det företag i
Västmanlands län som hade bäst förutsättningar var följdriktigt det största
och mest exportinriktade företaget – det elektrotekniska storföretaget Asea.
Ett företag som dessutom i högre utsträckning än de flesta andra gynnades
av myndigheternas aktiva insatser i början av efterkrigstiden. Betydelsen av
kapacitet kan illustreras med hjälp av Asea och italienare, som troligen var
den mest kostsamma gruppen att rekrytera, och finländare, som troligen var
enklast och billigast att rekrytera. Av de utländska arbetarna på Asea var år
1959 25 procent italienare och 24 procent finländare. Bland förvärvsarbetande
utländska medborgare i länet i sin helhet var motsvarande andelar sju respektive 51 procent. Annorlunda uttryckt var nästan alla italienska medborgare
som hade ett förvärvsarbete i Västmanlands län i slutet av 1950-talet anställda
på något av de två företag som fått del av den kollektiva rekryteringen drygt
tolv år tidigare – Asea och Bulten. Genom sina resurser och storlek kunde
Asea i högre utsträckning än andra industriföretag anställa från utlandet och
fick därigenom både en större andel utländska anställda än många andra företag (22 procent utlandsfödda 1960 i jämförelse med tolv procent för länets
tillverkningsindustri i sin helhet)245 och också en något annorlunda blandning
av nationaliteter. Ett snarlikt mönster går att observera för tyska och österrikiska arbetare. Ett något större antal företag kunde rekrytera aktivt i Västtyskland och Österrike under 1950-talet, men i de flesta fall var det frågan om
några av länets större företag med i alla fall några hundra anställda arbetare.
Det var de företag som tog in en större grupp utländska arbetare på en gång
som sedan hade rutiner och kunde locka över arbetare från utlandet genom
sina redan anställda utländska arbetares sociala kontakter. Nya invandrare
som inte direktrekryterades av ett större företag fick många gånger sin första
anställning genom en bekant eller släktning. I och med att de flesta redan
var anställda på storföretag så var de till dessa de först kom. Medan små och
medelstora företag troligen kunde bygga upp ett snarlikt kontaktnät över tid
245

”var femte västeråsaseat är bördig från Västerås, var femte är utlänning”, Vi Aseater, nr. 9,
1960.

149

via anställandet av turistinvandrare gick utvecklingen så mycket snabbare genom att först rekrytera en större grupp på en gång. Invandrare koncenterades
därigenom till storföretagen. Det var först när en invandrare bott ett tag på
orten som de kunde skapa ett bredare kontaktnät och byta bransch, komma
i kontakt med en mindre arbetsplats eller kanske till och med starta eget.246
I och med att många arbetskraftsinvandrare återvände hem efter en relativt
kort tid dröjde det troligen en tid innan ökningen av arbetskraftsinvandrare
märktes av på arbetsmarknaden bortom storföretagen. Som en följd av att
Västmanlands läns industriella struktur dominerades av förhållandevis stora
metall- och verkstadsföretag medförde detta att koncentrationen av utländska
arbetare blev högre där än i många andra län.
I grunden bygger rekrytering av utländsk arbetskraft på att det finns ett
utbud som passar ihop med arbetsgivarens krav och förväntningar. I och med
att efterfrågan på arbetskraft steg på kontinenten minskade möjligheten för
många av företagen att vinna några fördelar genom aktiv rekrytering utomlands. Medan en rad industriföretag rekryterade i Västtyskland, Österrike och
Italien under första hälften av 1950-talet upphörde detta nästan helt från mitten
av 1950-talet och framöver. Även om företagen måhända kunde upprätthålla
en viss invandring genom att uppmuntra turistinvandring av släktingar och
vänner till redan anställda arbetare minskade antalet tyskar arbetande i länet
därefter. Att rekrytera på kontinenten utan goda kontakter och förutsättningar
att få tag i yrkesfolk var antagligen inte värt besväret. Asea kunde för sin del
fortsätta med rekrytering i Italien, där arbetslösheten var något högre, men
inget annat företag – utöver Bulten, som vi kommer till i nästa kapitel – hade
förutsättningar att efterlikna detta.
På finländare rådde det däremot, på grund av en förhållandevis sen rationalisering av jordbruket, ingen brist. Även om många arbetsgivare hade en
negativ uppfattning om finländare var rekryteringskostnaderna låga. Det fanns
få formella hinder och i de flesta fall stod migranterna själva för invandringens
kostnader och risker. Finsk arbetskraft kunde därför hämtas/fås från arbetsförmedlingen eller kom själva till fabriksgrindarna. I och med att det var så pass
svårt att få folk till varma avdelningar under högkonjunktur var kostnaden
på lite sikt kanske till och med lägre än att försöka rekrytera lokalt. Annars
hade det troligen krävts än högre löner för att kompensera för den oattraktiva
arbetsmiljön. Samtidigt var inte detta en fullt ut ändamålsenlig lösning för
många av företagen som också efterfrågade van och kvalificerad arbetskraft
av det slag som de tidigare fått från kontinenten. På 1960-talet fick företagen
förlika sig med att det var från Finland de kunde anställa, och myndigheterna
började vid denna tid också i någon mån underlätta denna rekrytering. I ett
diskussionsmöte hos Järnbruksförbundet år 1970 pekades på den viktiga roll
246

Genom att de flesta invandrare till Sverige under denna period, i alla fall till en början,
upplevde den svenska maten som oätlig fanns det med tiden en marknad för matvaror som var
mer lik det i hemlandet. Se exempelvis Järtelius (1947), s.130f., om ett bageri med italienskt
bröd Västerås.
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som fylldes av utländska arbetare, som utgjorde 18 procent av arbetsstyrkan
(samma andel gällde år 1966, då antalet inom VF:s område var 14 procent).
Av dessa var i sin tur hela fyra av fem finländare, vilka ofta befanns sig på
de traditionellt tunga avdelningarna; metallurigiska avdelningar och valsverk.
Nu förelåg en oro att dessa skulle lockas hem till ett Finland som industrialiserades i snabb takt. Dessutom ansågs det föreligga allt fler hinder för att kunna
rekrytera norrlänningar, som också de i de flesta fall anställdes till de tyngre
avdelningarna.247 Det tycks som att Järnbruken vid denna tid anade slutet för
de sista arbetskraftsreserverna som gick att locka över till arbete inom metallindustrin. Dessförinnan upphörde emellertid efterkrigstidens (framförallt i
backspegeln) till synes eviga tillväxt.

247

Järnbruksförbundet (1970).
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KAPITEL 4

Bulten och den utländska arbetskraften

Varför och hur utländsk arbetskraft koncenterades till metall- och verkstadsindustrin under efterkrigstiden undersöks slutligen med en företagsstudie av
Bultfabriks AB i Hallstahammar. Genom en närmare studie av ett enskilt företag kan vi se om utvecklingen och tolkningen av dess orsaker bekräftas eller
går att ifrågasätta. På så sätt kan denna studie utgöra en kontroll och fördjupning av föregående länsstudies resultat. Företaget ligger inom Västmanlands
län men material som direkt berör företaget har inte använts eller analyserats
i kapitel 3. Länsstudien visade att anställning av utländsk arbetskraft var både
en lösning på problemen att få tag i arbetskraft med specifik kompetens, men
också som en ersättnings- och reservarbetskraft för arbeten och arbetsplatser
med mindre attraktiva arbetsförhållanden. Utvecklingen späddes på, snarare
än begränsades, av myndigheternas agerande (särskilt under åren 1947–52)
och att det i många fall var fråga om större företag som, enskilt eller genom
delade erfarenheter, hade kapacitet att både på eget bevåg och genom nyttjade
av anställdas sociala nätverk locka till sig utländsk arbetskraft. Vi skall nu se
om detta också karaktäriserade Bultens anställande av utländsk arbetskraft.
Dessutom kan vi i en mer detaljerad studie i högre grad få med mer subtila
men potentiellt viktiga aspekter, såsom den teknisk-organisatoriska förändringen och förhandlingarna med verkstadsklubben.
Upplägget är snarlikt föregående kapitel genom att det bygger på en genomgång av generella förhållanden på företaget följt av en undersökning av
de vägar genom vilket invandrare kom till företaget. Dispositionen är emellertid i detta fall mer kronologiskt och följer företagsledningen agerande och
resonemang över tid. Kronologin är också uppdelad i två delar, från krigsslutet fram till senare delen av 1950-talet (avsnitt 4.2) och därefter för perioden
fram till senare delen av 1960-talet (avsnitt 4.4). Detta bland annat på grund
av förväntade effekter av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Däremellan
genomförs också en mer kvantitativt orienterad analys av nyanställningar på
företaget från 1947–59 (avsnitt 4.3), där några frågor kring arbetsdelningen
inom företaget kommer att undersökas. Slutligen sammanfattas resultaten i
förhållande till avhandlingens frågeställningar (avsnitt 4.5).
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4.1 Bultfabriks AB i Hallstahammar
Bultfabriken i Hallstahammar grundades 1873 i skuggan av det bruk som det
med tiden skulle växa förbi.1 Under mellankrigstiden etablerade sig företaget
som Sveriges dominerande producent av bult och andra former av fästelement.
I denna process köptes också två av konkurrenterna, Eskilstuna Fabriks AB
och Åshammars Bultfabrik AB, upp och blev dotterbolag till Bulten. Andra
bolag som förvärvades var Ramnäs bruk (1943) samt närliggande Rallsta
tegelbruk (1947). Dessutom hade det närliggande företaget AB Kanthal, som
tillverkade elektriskt motståndmaterial, år 1938 formellt blivit ett dotterbolag
till Bulten.2 Bolagets och koncernens starke man var åren 1918–57 disponent
Hans von Kantzow, som även var en av bolagets största aktieägare. Efter sin
tid som disponent satt han kvar i koncernstyrelsen till 1971. Han ersattes isom
disponent av Helmer Nathorst, tidigare VD för dotterbolaget AB Kanthal.3
Ledningen av företaget präglades således i hög grad av kontinuitet, och så även
på flera andra poster.
Hallstahammar kommun, med dagens gränser räknat, hade år 1950 en
befolkning på 12 500 personer, ett antal som steg med över tjugo procent
till 15 400 år 1960 och med lite mer än ytterligare tjugo procent, till 19 000
invånare år 1970. Detta kan jämföras med en befolkningsökning på drygt sex
procent under 1950-talet respektive sju procent under 1970-talet för Sverige
i sin helhet. Enligt 1960 års Folk- och Bostadsräkning höll nästan 60 procent
av förvärvsarbetande på med tillverkningsarbete gentemot endast fyra till
fem procent med skogs- och jordsbruksarbete.4 Således var Hallstahammar
en liten men snabbt växande köping med omnejd som helt dominerades av
industriföretagen Bulten, Kanthal och Hallstahammars bruk och de flesta i
lokalsamhället var på något sätt involverade i eller beroende av dessa företags
verksamhet. Det fanns därför knappast några större reserver av arbetskraft
att hämta från ett mer rationaliserat skogs- och jordbruk. Båda dessa faktorer
talar för arbetskraftsinvandring som en attraktiv, för att inte säga nödvändig,
lösning för Bulten och de andra på orten verksamma företagens arbetskraftsbehov.
Som framgår i figur 4.1 uppvisar antalet anställda på Bulten under den
undersökta perioden en stigande trend som samtidigt varierar med konjunkturernas upp- och nedgångar. Även antalet och andelen utländska arbetare på
företaget varierade med konjunkturerna. Företaget förde emellertid inte någon
kontinuerlig statistik över antalet anställda utländska medborgare utan sådana
1

Bulten-Kanthal (1973), s. 62.
AB Kanthal hade startat som ett oberoende sidoprojekt av Bultens disponent Hans von Kantzow och byggde vidare på en idé som han kommit på redan år 1916 under sin tid som metallurgchef på Degerfors järnverk. En idé som han inte fick tid och möjlighet att vidarutveckla
förrän 1931. I och med sammangåendet med det bolag för vilket han var verkställande direktör
blev han också en dominerande aktieägare, Bulten-Kanthal (1973), s. 63.
3
Jansson (1976), s. 69–71, 75–83; Bulten-Kanthal (1973), s. 66–71.
4
SOS Folkräkningen 1960:X.
2
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Figur 4.1 Antal timanställda arbetare och månadsanställda tjänstemän, samt
andelen
Figur 4.1utländska arbetare, 1947–1968
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Källa: Bultfabriks AB:s Styrelse- och revisionsberättelse: BFAB [2DA].
Anm: För källor till andel utländska arbetare, se referens i text. Antal anställda enligt skalan till
höger, andel utländska medborgare enligt skalan till vänster.

uppgifter sammanställdes istället vid behov, såsom vid förfrågningar från
myndigheter eller media. Uppgifterna över andelen utländska arbetare baseras
således på olika källor och skall därför tolkas med viss försiktighet. Andelen
för olika årtal i figur 4.1 är i vissa fall uppskattade men jag har avstått från att
ange någon uppgift när källorna har bedömts som allt för vaga. Dessutom skall
det påtalas att siffrorna är hämtade från olika tidpunkter under åren, vilket kan
ha betydelse då antalet och andelen kunde ändras snabbt under en pågående
högkonjunktur. Just mönstret med påtagliga ökningar under högkonjunkturer
framgår också tydligt i figuren. Det framgår också att den högsta andelen utländska medborgare bland arbetarepersonalen uppnås i mitten av 1950-talet.
Därefter är trenden mot en mer stabil andel, runt en fjärdedel, även om antalet
och andelen som sagt fluktuerar med konjunkturerna.5 Andel är som bekant
5

Totala arbetsstyrkan den 12/6 1951, Dispontens korrespondens, 1951: BFAB [1DC]; Företagsnämndens protokoll, 21/6 1960, bilaga 6; Företagsnämndens protokoll, 30/9 1960, bilaga
6, 4/4 1961, bilaga 6; Företagsnämndens protokoll, 29/1 1962, bilaga 6: BFAB [2DB]; ”Överste
är skruvavsynare, polismästare gårdssopare i babyloniska Bultstaden”, MT, 28/11 1948; ”Åter
utlänningarnas tid vid västmanländska bruken”, VF, 1/12 1950; ”Florentinare och sudet blev
säkra bergslagsbor”, MT, 11/1 1953: BFAB: [6BC]; Utlänningar vid BFAB, 6/2 1957 samt Arbetsstyrkan den 20/12 1957; Anställda resp. avflyttade timavlönade jan – aug 1965, odaterad
anteckning, personalstatistik 1965: BFAB [33AA]; PM för centrala förhandlingar den 10/8
1960, Dir Holmberg, 8/8 1960; Betr. Rekrytering av italiensk arbetskraft, brev från Bultfabriks
AB till AMS, 20/5 1964; Förteckning över antalet anställda utlänningar vid BFAB, 7/8 1964:
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inte samma sak som koncentration (relativ andel). Bulten avviker något från
den generella bilden för Västmanlands län genom att uppvisa den högsta koncentrationen runt 1950. En uppskattning (baserat på uppgifterna som används
i figur 3.1 samt 4.1) ger att år 1950 var tio procent av alla förvärvsarbetande
utländska medborgare i länet anställda på Bulten. Denna höga koncentration
sjönk därefter trendmässigt och i mitten av 1960-talet var andelen nere på runt
fem procent.
Det är också på sin plats att här kortfattat nämna något av hur produktionen
gick till på Bulten i och med att produktionen och produktionsförhållandena
på olika avdelningar kommer att omnämnas och spela en viss roll i framställningen. Företaget tillverkade fästelement. Detta inkluderar, men är inte
begränsat till, vad lekmän ser som vanliga skruvar och muttrar. Produktionen
inkluderade sådant som grova järnvägsspikar, vanlig handelsbult, likväl som
detaljer för bil- och flygplansproduktion (det fanns ungefär 10 000 olika artiklar i företagets varukatalog). Det viktigaste med produkterna var (och är)
hög hållfasthet.
Enkelt uttryckt hade företaget tre olika produktgrupper som producerades
på olika avdelningar i fabriken: kallslaget, varmsmitt och svarvat. Kallslaget
(eller kallsmitt) som utfördes i kallslagningshallen i den östra fabriken, skulle
på 1970-talet uppgå till 80 procent av fabrikens produktion. Utgångsmaterialet är tråd i olika dimensioner som först bearbetas genom glödgning (sänks
ner i gropungar) och betning (doppas i svavelsyra, fosforeras och smörjs)
och dras för att sedan föras in i en maskin kallad boltmaker. Denna maskin
kapar tråden i lagom långa bitar och stukar och gängar den sedan under hårt
tryck. Varmsmide, som utfördes i smedjorna, var den äldsta produktgruppen
och användes framförallt för grövre dimensioner och produktion i små serier,
där kallslagning ofta var olönsamt. Varmsidet bestod i sin tur av två grupper,
sänk- respektive stuksmide (samt sprutsmidning, vilket dock kom senare).
Stuksmidning, vilket oftast användes för skruvar av olika dimensioner, innebär att materialet låses fast mellan sänken och sedan bearbetats, oftast i flera
steg, med stämplar. Sänksmide betyder att materialet pressas av två sänken
i en press. Slutligen svarvade produkter, som tillverkades på den så kallade
blankavdelningen, gjordes i olika former av svarvar som under denna tid oftast var automatiska men ännu inte datoriserade som de är idag. Oavsett vilken produktgrupp varan kom ifrån sändes den sedan till efterbearbetning som
att seghärdas i ugnar samt får en ytbehandling, oftast av zink, för att skydda
mot korrosion. Därefter följde avsyning, paketering och så vidare, vilket inte
skilde sig nämnvärt till sin karaktär från hos andra industrier.6
BFAB [33DA]; Ang. ansökan om inrese- och arbetstillstånd för utländska medborgare, avseende Bultfabriks AB, Hallstahammar, brev från Svenska Metallindustriarbetareförbundet till
AMS, 21/3 1961: Län EIb:36. Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 2/11
1949: Län EIV:13; Brev från Bultfabriks AB till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 13/4
1948: Län EIV:14; ”Invandrare vid Bulten-Kanthal: Invandrare från 20 nationer”, Bult-pressen,
nr. 2, juni 1970.
6
Bulten-Kanthal (1973).
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4.2 Från efterkrigstidens investeringsprogram till senare
delen av femtiotalet
Efter kriget gick företaget tidigt in för att möta den stigande efterfrågan på
industriprodukter och ett ambitiöst byggprogram initierades.7 Utbyggnaden
av såväl kallslagningshallen som blankavdelning (svarvat) medförde ett ökat
behov av arbetare för dessa avdelningar. Disponenten pekade i en artikel från
maj 1948 på behovet att köra verksamheten i en sådan kapitalintensiv produktion på åtminstone tvåskift och detta använde han också som ett argument
för import av utländsk arbetskraft.8 Samtidigt hade företaget också problem
med att finna arbetare även för andra avdelningar. Bristen diskuterades i detta
sammanhang kring problemen att få ungdomar intresserade av arbete i smedjorna, som fallit i vanrykte. Smedjan beskrevs som en plats där ungdomar på
14–15 år tidigare kunnat komma in och läras upp, men att så inte längre var
fallet. Det tycks helt enkelt inte som ungdomen i Hallstahammar såg smedjan
som en arbetsplats med framtidsutsikter.9 Således hade företaget utökat produktionskapaciteten, och därigenom behoven av arbetsraft, inom två av sina
produktionsgrupper samtidigt som det även rådde brist inom den tredje under
senare delen av 1940-talet.
Efter något år med mindre arbetskraftsbrist, och en trevande inledning på
konjunkturen 1950, medförde Koreakrigets utbrott i juni detta år en kraftigt
ökad efterfrågan för företagets produkter. Produktionen ökade med femton
procent i ton räknat från 1950 till 1951, med tonvikt på högt förädlade produkter (till stor del på grund av leveranser av specialdelar till Volvo, vilket var
företagets kanske viktigaste kund). Den fakturerade försäljningen steg därigenom med 40 procent jämfört med föregående år.10 Det personal- och rekryteringsrelaterade problem som gavs mest utrymme i nämndmötena under början
av 1950-talet var hur den numerärt otillräckliga personalen skulle kunna
användas på bästa sätt. Förskjutningar i produktionen medförde att företaget
inte bara behövde anställa ny personal. Dessutom ansåg sig företagsledningen
7

Jansson (1976), s. 68–70; Bultfabriks AB:s styrelse och revisionsberättelse, 1946–49: BFAB
[2DA].
8
”Järnindustrin i prekärt läge men utländsk arbetskraft ger oss stor produktionsökning”, SvD,
26/5 1948. BFAB [6BC]. När BUA gjorde en sammanställning av inkomna anmälningar om
behov av arbetskraft önskade sig Bulten 150 arbetare. Denna förfrågan ger oss en uppskattning
om arbetskraftsbristens storlek på Bulten vid denna tidpunkt och motsvarade således ungefär
tio procent av antalet anställda under mitten av 1940-talet. Dessa skulle i sin tur bestå av 15
svarvare, 10 filare, 10 verktygsarbetare, ytterligare 100 diverse arbetare samt 15 kvinnliga arbetare. Sammanställning av till Beredningen för utländsk arbetskraft inkomna anmälningar om
behov av arbetskraft: BUA vol. 6. Även dotterbolagen AB Kanthal samt Ramnäs Bruks AB
hade anmält intresse.
9
Företagsnämndens protokoll, 7/12 1948, bilaga 2; 18/2 1949; 13/6 1949; Företagsnämndens
protokoll, 18/2 1949; Varmsmide stod vid denna tid för en tredjedel av företagets produktion
i ton räknat. 61 procent var kallslaget och sex procent blanksvarvat. Företagsnämndens protokoll, 18/2 1949, bilaga 2: BFAB [2DB].
10
Årsredovisning 1950; Årsredovisning 1951: BFAB [2DA]; Företagsnämndsprotokoll, 28/2
1950; 21/9 1950, bilaga 1: BFAB [2DB].
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behöva flytta befintlig personal till de avdelningar som för dagen behövde
folk. Detta kringflyttande ledde till missnöje hos många berörda arbetare. Speciellt om de ansåg att deras tidigare (bättre) arbetsuppgifter togs över av någon
nyanställd.11 Ibland räckte det inte heller med att antalet arbetare på papperet
bedömdes som tillräckligt. En del avdelningar hade en så hög personalomsättning att produktionen minskade på grund av att många arbetare var så pass
ovana så att de inte klarade av att hålla det uppsatta tempot.12
Företaget hade således en generell brist på arbetskraft som framförallt
manifesterade sig på vissa avdelningar. Detta hängde i en del fall ihop med
bristen på vissa yrkeskategorier och expanderande avdelningar men också på
att en del avdelningar inte ansågs attraktiva nog för den befintliga arbetsstyrkan, som protesterade eller helt enkelt sa upp sig. Det förelåg även en brist på
kvinnlig arbetskraft för arbeten i avsynings- och paketeringsavdelningarna.13
Innan det stod klart att Volvo skulle fördubbla sitt beställningsprogram tycks
det emellertid i första hand varit arbetskraft för smedjan som efterfrågades. När
väl produktionen för Volvo satt igång hösten 1950 så ökade även behovet av
mer kvalificerad arbetskraft. Automaterna, påkostade maskiner för vilket det
gick fyra på varje arbetare, krävde kunnig arbetskraft och Bruno Lindberg på
personalavdelningen emotsatte sig därför hoppjerkor för automatavdelningarnas del.14 Lösningen fick sökas på något annat sätt och disponenten menade
att då ”… svensk ledig arbetskraft i större utsträckning inte förefunnes, var
det nödvändigt att få tillstånd engagera huvudsakligen utländsk arbetskraft.”15
Den kraftiga uppgången i samband med Koreaboomen följdes av en likaledes kraftig nedgång under andra hälften av 1952.16 Krisen blev denna gång
mycket allvarligare för Bultens del än den modesta avmattningen under 1949.
Under hösten utlyste därför företaget sina första permitteringer på drygt trettio
år.17 Produktionen under första halvåret 1953 gick som en följd av krisen ner
till runt 70 procent av fabrikens kapacitet. Under andra halvåret ökade emellertid beställningarna och produktionen gick upp mot närmare 90 procent av
kapaciteten, vilket räddade en del av de permitterade jobben. Totalt sett var
11

Under ett möte tog verkstadsklubbens ordförande Anton Andersson upp exempel med två
arbetare som mot sin vilja beordrats till smedjan respektive lagret och därigenom ansåg sig
orättvist behandlade och Andersson trodde att deras gamla arbetsuppgifter nu skulle ges till
nyanställda. Planeringsansvarige Ingeström tillbakavisade Anderssons oro och von Kantzow
bemötte kritiken med att då ”nu stor arbetsbrist råder vid smedjan, kunde det inte anses rationellt att använda produktiv personal till att måla fönster.”, Företagsnämndens protokoll, 21/9
1950: BFAB [2DB].
12
Företagsnämndens protokoll, 16/6 1950, bilaga 1: BFAB [2DB].
13
”Brist på arbetskraft vid Bulten och Bruket”, VLT, 19/6 1950: BFAB [6BC].
14
”Bult från automatmaskin i Hallsta är världsvara”, VF, 14/10 1950: BFAB [6BC].
15
Företagsnämndens protokoll, 21/9 1950, bilaga 1: BFAB [2DB].
16
Årsredovisning 1952; BFAB [2DA], Företagsnämndens protokoll, 19/6 1952, bilaga 1; 29/9
1952, bilaga 1; 13/11 1952, bilaga 1: BFAB [2DB].
17
Företagsnämndens protokoll, 19/6 1952; 13/11 1952; 13/11 1952, bilaga 1; Företagsnämndens protokoll, extra sammanträde, 15/12 1952: BFAB [2DB]; Jansson (1976), s. 72–74.
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företagets försäljning emellertid fortsatt svag under ett par år.18 Konjunkturen
vände uppåt för under senare delen av 1954 och vid slutet av detta år hade
företagets orderstock dubblerats i jämförelse med årets ingång. Utvecklingen
under 1954, och även i hög grad nästföljande år, medförde återigen att bristen
på arbetskraft var företagets främsta utmaning. Då företaget hade fullt upp
på alla produktionsavdelningar så blev frågan om arbetsfördelning återigen
ett problem. Omflyttningar till arbeten man inte ville ha, inte omflyttning till
arbeten man i sin tur ville ha, samt skiftgång skapade, enligt arbetarrepresentanter på företaget, irritation. Företagsledningen i sin tur såg framförallt
problemet i svårigheterna att rekrytera arbetare och att många av dem slutade
efter mycket kort tid.19 Oavsett de faktiskt bakomliggande orsakerna kan det
konstateras att personalomsättningen var hög, nästan 35 procent under 1954
och ungefär lika stor under de följande två åren.20 1957/58 försvagades den
ekonomiska utvecklingen för Bulten. Detta medförde att bristen på arbetskraft ej längre var av samma överhängande betydelse men präglades inte
heller av samma kraftiga nedgång som under föregående svacka 1952/53.21
Medan företagets behov av personal och belastningen på olika avdelningen
kunde svänga en hel del beroende på vilka beställningar som företaget fick
in innebar den senare delen av 1950-talet trendmässigt en förstärkt satsning
mot kallslagning och automatisering. 1957 stod kallpressat för 70 procent av
företagets försäljningsvärde. Svarvat var däremot en liten och, såväl i relativa
som absoluta termer, sjunkande del av företagets produktion genom att allt fler
standardbultar kunde tillverkas i kallslagningsmaskinerna. Blankavdelningen
fick istället i allt högre grad ägna sig åt bearbetning och specialtillverkning av
bildetaljer.22
Sammanfattningsvis pekar utvecklingen för Bulten på några huvuddrag.
Företaget expanderade och hade gjort stora investeringar, speciellt åren direkt
18

Årsredovisning 1953: BFAB [2DA], Företagsnämndens protokoll, 26/6 1953, bilaga 1: BFAB
[2DB].
19
Företagsnämndens protokoll, 30/9 1954; 18/3 1955; 30/6 1955; 27/12 1956: BFAB [2DB].
Ett exempel som samtidigt pekar på kvinnors roll i arbetsfördelningen vid denna tid: ”Hr Anton
Andersson ifrågasatte huruvida icke fortsatt och kanske ökad avgång bland arbetarna skulle
kunna undvikas genom bortarbetande av ett i många fall oomtänksamt bedömande av önskemål
från de anställdas sida. Som exempel nämnde han, att det på slipavdelningen tidigare skett utbyte av manliga arbetare mot kvinnliga, med att det vid återinförande av manlig arbetskraft till
slipavdelningen icke givits företräde åt de där tidigare anställda.”, Företagsnämndens protokoll,
30/6 1955: BFAB [2DB].
20
Till länsarbetsnämnden uppgav företaget att de under 1955 års sju första månader anställt
319 arbetare medan 311 slutat. Betr. Överföring av italienska arbetare till Bultfabriks AB,
Hallstahammar, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 16/8 1955: AMS
EIIIa:44. Enligt uppgifter i pressen slutade 541 arbetare på Bulten under 1955 medan 638 nyanställdes, vilket gav en omsättning på ungefär en tredjedel, ”Kraftig omsättning av arbetare vid
Hallstahammars-industrierna”, VLT, 16/1 1956. Under 1956 slutade 541 medan 638 anställdes,
”Ovana arbete inte ovanligt”, VF, 13/1 1957: BFAB [6BC]. Denna omsättning var i stora drag
i paritet med snittet bland VF:s medlemsföretag, där andelen avflyttade var 34 procent 1954,
40 procent 1955 och 33 procent 1956, Lundqvist (1998), s. 63.
21
Förvaltningsberättelse, Bultfabriks Aktiebolagets årsredovisning 1956–1959: BFAB [2DA].
22
Företagsnämndens protokoll, 27/12 1956; 30/12 1957, bilaga 2: BFAB [2DB].
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efter kriget. För detta behövde de utöka sin personalstyrka samtidigt som det
var svårt att locka till sig och behålla arbetskraft till några specifika avdelningar. Personalomsättningen var därför hög och det lokala arbetskraftsutbudet och
intresset för många av arbetena som var lediga på Bulten var begränsat. De
stora investeringarna medförde också att företagsledningen ville ha skiftgång
i produktionen men detta medförde arbetstider som många anställda inte var
intresserade av. Vidare var löneökningarna, speciellt i början av 1955, så pass
stora att vinstmarginalerna naggades i kanten, då konkurrensen var sådan att
företaget inte kunde lämpa över kostnaderna på sina kunder.23 Trots satsningar
på kapitalintensiv produktion innebar lönestegringarna att lönernas andel av
produktionskostnaderna steg trendmässigt under 1950-talet.24

4.2.1 Flyktingar på 1940-talet
Precis som många andra företag hade Bulten kunnat anställa flyktingar för att
fylla ut sina arbetarled under och direkt efter kriget. Det fanns därför uppskattningsvis ett femtiotal utländska arbetare på fabriken vid 1947 års början.25
Få av dessa tycks haft någon erfarenhet av industriarbete från sina hemländer, utan hade där i de flesta fall arbetat som fiskare eller jordbruksarbetare.
Flera av dem hade emellertid haft anställning som industriarbetare på andra
svenska industrier innan de började arbeta på Bulten.26 Det finns inga belägg
för att Bulten arbetade aktivt för att locka till sig baltiska arbetare i mitten av
1940-talet, utan dessa kom troligen till företaget via arbetsförmedlingen eller
möjligen via flyktingarnas egna sociala nätverk.27 Däremot medförde dessa
23

Förvaltningsberättelse, Bultfabriks Aktiebolagets årsredovisning, 1954–1955: BFAB [2DA];
Företagsnämndens protokoll, 24/6 1954, bilaga 1: BFAB [2DB].
24
Som ett exempel på den press lönerna satte på företaget kan tas följande uppgifter från 1957.
Från föregående år hade försäljningsvärdet per kilo tillverkade produkter stigit med 6,25 procent som ett resultat av ökad produktion av högvärdiga produkter. Samtidigt steg emellertid
lönekostnaden per kilo med 14,5 procent och järnpriset, det vill säga råvaran, med 8,4 procent,
Företagsnämndens protokoll, 30/12 1957, bilaga 2: BFAB [2DB]. Nu skall det emellertid påpekas att detta var under lågkonjunktur, då företaget hade svårare att utnyttja sin maskinparks
stordriftsfördelar och som en följd av detta, och att arbetare inte sägs upp i samma utsträckning
som produktionen går ner, stiger lönernas andel av kostnaderna under lågkonjunkturer.
25
Baserat på antalet anställda utlandsfödda innan 1947 i stickprovet. En grov uppskattning som
således ej finns med i figur 4.1.
26
När två lettiska arbetare pensionerades år 1964 uppmärksammades detta i pressen. Den första
av dem kom till Bulten 1945 efter en tid som skogsarbetare i Sverige. Från början var han
yrkesfiskare men hade sedan sin ankomst till Hallstahammar mestadels arbetat i smedjan. Den
andra hade varit stabsofficer i det lettiska hemvärnet och anställdes på Bulten vid galvaniserings- och härdningsavdelningen 1946 efter en tid som anställd vid ett svenskt glasbruk. Båda
var alltså flyktingar som fick ett tillfälligt arbete inom ett för dem nytt yrkesområde för att
efter en tid börja arbeta på två av Bultens avdelningar med relativt hög personalomsättning.
”Pensionsdags för lettländare i Hallstahammar”, VLT, 3/2 1964; ”Två veteraner avtackade på
Bulten i Hallstahammar”, Folkbladet för Västmanland, 3/2 1964: BFAB [6BC].
27
På liknande sätt förhåller det sig med den polska gruppen arbetare på Bulten. Åtminstone sju
av tretton polska arbetare i stickprovet som anställdes under senare delen av 1940-talet hade
tidigare arbete i Sverige. Arbetsförmedling av bland annat polska flyktingar från läger i Sverige
fortgick i alla fall till början av 1950-talet men det finns inga uppgifter om att Bulten erbjöds
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kontakter och erfarenheter också med tiden intresse för att anställa fler balter.
Hans von Kantzow hörde av sig till BUA i slutet av 1946 och hänvisade till
en förfrågan som de fått in från ett dansk-litauiskt läger om att ta mot 10–20
arbetare omgående.28 Hur företaget fått reda på detta läger är oklart men det
mesta tyder på att det var på eget initiativ, att planen var i full gång att förverkligas och var något som företagets ledning hade vissa förhoppningar på.29
Av detta blev emellertid inget i och med att planerade stoppades av utrikespolitiska skäl. Utrikesminister Östen Undén menade att det fanns en risk att
Sovjetunionen, som annekterat de baltiska länderna, uppfattade de baltiska
flyktingarna runt om i Europa som ”sin” arbetskraft. En aktiv rekrytering av
fler än de som redan fanns i Sverige skulle kunna skada relationerna med det
stora landet i öster. 30
Denna, och andra ingripanden från myndigheterna som hindrade införsel
av arbetskraft från utlandet, upprörde von Kantzow, som i ett regeringskritiskt
tal på Arosmässan i Västerås propagerade mot myndigheternas klåfingrighet
och vilja att detaljstyra arbetskraftsimporten.31 I det undersökta materialet
finns det däremot inga belägg för att fientlighet mot balter inom de lokala
fackliga organisationerna spelade in, vilket förekommit på en del andra platser
i Sverige, även om det i och för sig är möjligt.32 Flyktingar skulle däremot
bli en bricka i ett maktspel mellan fackföreningen och företagsledningen i
mitten av 1950-talet som det finns anledning att återkomma till. Dessförinnan fyllde flyktingar en begränsad men inte helt obefintlig roll för företagets
arbetskraftsbehov.33

sådana, även om det torde vara troligt, då dessa erbjöds till andra företag inom branschen i
Västmanland.
28
Brev från AB Kanthal till Folke Thunborg, 16/12 1946: BUA vol. 3. I Järtelius bok omnämns
det som ett 30-tal litauiska arbetare. Järtelius (1987), s. 26.
29
I augusti 1946 hade en intendent vid Hofors järnverk hört av sig till disponenten och frågat om
det var möjligt att låna 25 arbetare på fyra månader i utbyte mot tusen ton järn utöver Industrikommissionens tilldelning. Bulten kunde på grund av sin egen arbetskraftsbrist inte tillgodose
en sådan förfrågan men underhöll idén att använda sig av i första hand de litauiska arbetarna
för denna uppgörelse. Brev från Bultfabriks AB till Hofors Järnverk, 1/8 1946, Disponentens
korrespondens, 1946: BFAB [1DA].
30
Järtelius (1987), s. 26; Allmänna statsrådsberedningen, utdrag, 7/3 1947: BUA vol. 5. Det
framkommer även i ett Se även Svanberg (2010), s. 33f., 48f., 125–127. Det framkommer i
ett senare brev till Hofors att Hans von Kantzow varit i kontakt med handelsminister Myrdal
och Thunborg på Socialdepartementet och att fått reda på att myndigheterna kunde tänkas vara
välvilliga mot ”en obetydlig import av litauiska arbetare från Danmark”, Brev från Hans von
Kantzow till överingenjör Ivar Bohm, Hofors, 15/8 1946, Disponentens Korrepsondens, 1946:
BFAB [1DA].
31
Skiss till tal på Arosmässan, Hallstahammar, 9/11 1946: BFAB [1DA].
32
Jämför Horgby (1996); Svanberg (2010).
33
I slutet av 1949 hade antalet baltiska män anställda på företaget ökat till 67 stycken, Brev
från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 28/11 1949: Län EIV:13. Därefter tog
företaget mot nio tjeckiska pojkar på sjutton år från ett flyktingläger i Bayern i slutet av 1950,
”’Stålgäng’ av tjeck-pojkar arbetar vid Bultfabriken”, VLT, 11/1 1951: BFAB [6BC].
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4.2.2 Kollektiv överföring av utländsk arbetskraft
Disponenten för Bulten visade tidigt ett intresse för det italienska alternativet
som diskuterades inom BUA under 1946.34 Till en början var det emellertid
tveksamt om Bulten skulle få några italienska arbetare. Metall var negativa till
att ge arbetskraft till Bulten med hänvisning till det rådande löneläget på företaget.35 Trots detta motstånd tilldelades ändå företaget en kvot på 50 italienska
arbetare.36 Diskussioner inom BUA indikerar att valet av företag skett från en
”angelägenhetsgrad ur försörjningssynpunkt” och att Industrikommissionen
också var med vid fördelningen.37 Att Bulten dels var ett exportföretag och
dels försåg många av de andra exportföretagen inom verkstadsindustrin med
fästelement var rimligen något som talade för att företaget skulle få ta del av
denna arbetskraft.38 Däremot inte sagt att von Kantzows enträgna intresse och
kontakter med BUA och andra myndigheter inte likaledes var av betydelse.
Snarlikt försöken att rekrytera litauer från ett läger i Danmark byggde närmandet mot den italienska arbetsmarknaden på en etablerad kontakt. Denne
var Carlo M. Lerici, en ingenjör och företagare som var AB Kanthals generalagent i Italien, samtidigt som han hade starka kontakter både i sitt hemland
(bland annat med Agnelli-familjen som kontrollerade Fiatkoncernen) och i
Sverige (där han år 1941 grundat Italienska kulturinstitutet i Stockholm). Det
var genom honom som von Kantzow fick veta att Fiatkoncernen på grund av
materialbrist hade uppskattningsvis 10 000 sysslolösa arbetare.39 Sedan började von Kantzow använda sina kontakter med andra företagsledare för att
samla ihop en opinion för att få importera italienska fackarbetare.40 En insats
som bland annat utmynnande i en lista på företag som tillsammans önskade
34

Brev från AB Kanthal till Direktör Folke Thunborg, Socialstyrelsen, 30/9 1946: BUA vol. 4.
Svanberg (2010), s. 130, referat av rapport i Metalls arkiv daterad 9/5 1947.
36
Sammanställning per den 26 september 1947 över till svenska företag överförda italienska
arbetare…, SAK EIIa:12.
37
Protokoll 4/9 1946, Protokoll, 6/11 1947, s.8: BUA vol 2; PM: angående de återgärder som
arbetsmarknadsstyrelsen (arbetsmarknadskommissionen) vidtagit…: BUA vol. 4.. Se även
Daun (red.) (1994), s. 216, där förre generaldirektören för Statens Invandrarverk Kjell Öberg
hänvisar till Gunnar Myrdals önskan att fullfölja Ryssavtalet, vilket Myrdal senare skall ha
berättat för honom.
38
Speciellt efter riksdagsvalet 1948 och planhusdebattens avklingande följde att exportföretagen skulle få förtur till resurser som arbetskraft och materiell, Söderpalm (1976), s. 150.
39
Brev från Hans von Kantzow till överingenjör Ivar Bohm, Hofors, 15/8 1946, Disponentens
korrespondens, 1946: BFAB [1DA]. Samma information kom till SKF via ett besök från Fiatkoncernen (en dr. Angnelli, avser möjligen men inte nödvändigtvis Gianni Agnelli) och detta,
till synes oberoende av Bultens insatser, nådde fram till BUA via SKF, Fiat och den italienska
ambassadören i Stockholm, Rapport över samtal med Italiens minister i Stockholm, Bellardi
Ricci, handelsattaché doktor Spinelli och doktor Angnelli, Fiatkoncernen, den 30 juli 1946,
BUA:s protokoll, 6/8 1946, bilaga 3; Rapport över samtal den 8 augusti 1946 mellan italienske
minstern i Stockholm Bellardi Ricci, handelsattáche Spinelli, direktör Beria och doktor Angnell …., BUA:s protokoll, 12/8 1946, bilaga 4: BUA vol. 2. Hans von Kantzow kom att tala med
BUA:s ordförande Thunborg i samma ärende några dagar senare och då var det arbetskraft från
Fiat det i första hand handlade om.
40
Brev från Hans von Kantzow till Överingenjör Ivar Bohm, Hofors, 15/8 1946; Brev från hans
von Kantzow till Disponent Allan Boo, Halmstad Jernverk, 15/8 1946; Brev från hans von
35
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1 100 arbetskraftsinvandrare och som sändes till BUA:s ordförande Thunborg.41
Även om Bulten fick 50 arbetare så var inte von Kantzow nöjd med statens
inblandning och dess långsamma, byråkratiska, arbetsgång.42 De italienska arbetarna som kom till Hallstahammar genom den organiserade transfereringen
började anlända under hösten 1947.43 Rekryteringen hade dragit ut på tiden,
men verkar snarare haft att göra med italienska snarare än svenska myndigheter. Carlo Lerici hade för Bultens räkning valt ut arbetare från företaget
Smalteria e Metallurgica Veneta i Bassano del Grappa. Dels för att han hade
goda kontakter med detta företag, och dels för att denna norditalienska ort
hade ett klimat som mer påminde om det i Hallstahammar. Trots att Lerici
sänt ner ansökningarna till Rom för godkännande redan i början av 1947
valde myndigheterna att sex månader senare helt strunta i denna lista och
ville (utöver arbetarna från Turin till SKF) välja ut de arbetare som skulle få
emigrera till Sverige från olika regioner. Detta skulle bland annat innebära att
femton svarvare skulle komma från Taranto i Syditalien, vilka Lerici trodde
skulle få mycket svårt med den svenska väderleken.44 Trots detta svårigheter
blev Bultens ledning nöjda med den italienska arbetskraft som de till slut fick.
I en tidningsartikel från oktober 1947 menade ingenjör Bruno Lindberg på
Bulten, som hade ansvar för den italienska arbetskraften, att 80 procent av
dem var ”skickliga yrkesarbetare, medan resten är av mer tvivelaktigt värde
som arbetskraft”.45 Det är värt att notera att denna bisats utgör den första och
Kantzow till Överingenjör E. Hermansson, Degerfors Järnverks AB, 24/8 1946, Disponentens
Korrespondens, 1946: BFAB [1DA].
41
BUA:s protokoll, 4/9 1946, §21: BUA vol. 2.
42
Skiss till tal på Arosmässan, Hallstahammar, 9/11 1946: BFAB [1DA]. Hans von Kantzow
tycks sällan varit en person som tvekade att offentligt kritisera regeringen och myndigheterna.
Men även han kunde ibland hålla igen för att inte stöta sig med myndigheterna. En företrädare för Skattebetalarnas förening ville vid ett tillfälle skriva en artikel om att Curtman på
SAK enligt ett protokoll ansåg att von Kantzow försvårat för Bultens räkning att få italienska
arbetare genom en intervju i DN. I sin respons på artikelutkastet pekade disponenten på att
Curtman blivit befordrad från byråchef till överdirektör och att i ”denna egenskap kommer han
att behandla alla våra ansökningar om byggnadstillstånd och införandet av utländsk arbetskraft.
Jag skulle därför ogärna se att skrivelsen får en mot honom allt för personlig udd”, Brev från
Lars Akselsson till Dispontent Hans von Kantzow, 7/8 1947; Brev från Hans von Kantzow till
Direktör Lars Akselsson, Skattebetalarnas förening, 12/8 1947, Disponentens korrespondens,
1947: BFAB [1DA].
43
Uppgifter i Länsarbetsnämnden för Västmanlands protokoll ger några nedslag. den 16 september 1947 hade 13 italienare kommit till Bulten och 27 till Asea. Den 24 oktober var antalet
italienare uppe i 40 hos Bulten och 152 på Asea. 25 november ankom ytterligare 57 italienare
till länet. Den 20 januari 1948 var antalet uppe i totalt 310 italienska arbetare, Nämndens protokoll: Län AIa:2. Se även Brev från Bultfabriks AB till AF Västerås, 16/10 1947: Brev från
Bultfabriks AB till AF Västerås, 30/9 1947: Brev från Bultfabriks AB till Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län, 16/10 1947: Län EIV:13.
44
Brev från Ing. Carlo M. Lerici till Disponent Hans von Kantzow, 7/7 1947, Disponentens
korrespondens, 1947: BFAB [1DA]. Även Asea hade uttryckt samma oro för Taranto-arbetarna
till SAK:s representanter i Italien, Brev från Ing. Carlo M. Lerici till Hans von Kantzow, 12/7
1947, Disponentens korrespondens, 1947: BFAB [1DA]
45
”Det sjuder av liv, lust och – järn”, VLT, 11/10 1947: BFAB [6BC].
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sista gången som det sägs något negativt om italienska arbetare från företagsledningens sida under den studerade tjugoårsperioden.
Bulten tyckte emellertid inte att den initiala tilldelningen var tillräcklig.
Företaget sände därför in skrivelser om att få föra in ytterligare italienare.
Detta var ett tilltag som stötte på patrull, då Bulten önskade sig vad som bedömdes som ”fel” sorts arbetskraft. Framställningen om ”10 kvalificerade
arbetare och 20 yngre arbetare med några års allmän yrkesvana” fick delvis
avslag i februari 1948. Bolaget fick visserligen tillstånd att ta in ytterligare
kvalificerade arbetare men att ta in yngre okvalificerade arbetare kom inte på
fråga då
… styrelsen endast innehar bemyndigande av Kungl. Maj:t att överföra
kvalificerad arbetskraft och dels med hänsyn till att enligt meddelande från
länsarbetsnämnden i Västerås jämförlig svensk arbetskraft kan erhållas, därest
företaget ställer bostäder till förfogande.46

Trots detta avslag försökte man åter få tillstånd att föra över tjugo yngre arbetare i maj, men fick ännu en gång avslag med hänvisning till det svenskitalienska avtalet.47 I det avtal som upprättats stod det nämligen redan i den
första artikeln att det skulle vara fråga om ”allroundutbildare yrkesarbetare
eller kvalificerade tempoarbetare inom verkstadsindustrin”.48 Ett citat av Hans
von Kantzow, hämtat från Verkstadsföreningens (VF) överstyrelse från augusti
1948, indikerar att han däremot hade andra önskemål kring den utländska
arbetskraften:
Det måste nu betecknas som mindre troligt att vi med vår nuvarande sociala
lagstiftning skulle kunna räkna med att inom överskådlig tid komma ur arbetskraftsbristen. Det vore därför nödvändigt, att Arbetsgivareföreningen med all
kraft verkade för import av utländsk arbetskraft och i så fall icke-yrkesarbetare, enär yrkesarbetet helst borde förbehållas svenska arbetare.49

Även i dagspressen torgförde von Kantzow åsikten att ”svensken med sin
höga levnadsstandard och överflöd på arbetstillfällen ej längre önskar utföra
tungt, varmt eller smutsigt arbete utan överkompensation” och att om landet
46

Brev från AMS till Bultfabriks AB, 11/2 1948: AMS EIIIa:1.
Brev från AMS till Bultfabriks AB, 10/5 1948: AMS EIIIa:1. Den 3 juli ankom till Sverige
18 personer, de flesta födda mellan 1920–1924, med transport 64 som anställdes på Bulten,
vilket alltså var yngre arbetare. Emellertid tyder stickprovsundersökningen på att dessa inte
var okvalificerade tempoarbetare, Brev från AMS till Verkstadsklubben, Bultfabriks AB, 4/8
1948: AMS EIIIa:1. I sin korrspondens med Lerici menade von Kantzow att företaget behövde
10 reparatörer och montörer och 20 tjugoåringar med några års verkstadsvana för att tränas upp
till arbete som automatsvarvare, excenterpressare och kallslagare. Det uttrycktes som arbetare
”utan pretentioner på att vara specialister”, Brev från Bultfabriks AB till SIAI Ing. C.M. Lerici,
23/12 1947: BFAB [1DA].
48
Svensk-italienskt avtal beträffande utvandring av italienska arbetare till Sverige jämte til�läggprotokoll: BUA vol. 1.
49
Svanberg (2010), s. 148, citat hämtat från protokoll fört vid VF:s överstyrelses möte 27/8
1948, från VF:s arkiv.
47
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skulle ha någon järnindustri behövde man ”införa arbetskraft utifrån, som
godtar arbetet mot normal lön”.50
Hans von Kantzows uttalande i VF:s överstyrelse har av historikern Svanberg
setts som ett tecken på att det fanns ett arbetsgivarintresse av att monopolisera
yrkesarbete efter etniska linjer och även bryta motståndet mot skiftarbete.51
Ekonom-historikern Lundqvist, som också har studerat samma material, har
däremot i högre grad tryckt på att VF i första hand var intresserade av yrkesarbetare och i detta var Hans von Kantzows uttalande snarare ett undantag, att
betrakta som uttryck för en vilja att inte stöta sig med LO och Metall.52 Samtidigt medförde den generella arbetskraftsbristen att löneskillnaderna mellan
okvalificerade och kvalificerade arbetare minskande. Detta var något som VF
ville motverka då de ville premiera kvalificerade arbetare.53 Detta pekar både
på hur arbetsgivare inom verkstadsindustrin, och då kanske framförallt von
Kantzow, uppfattade situationen på arbetsmarknaden och vad som behövde
förändras utifrån ett arbetsgivarperspektiv.
Tolkningen av det citerade uttalandet ovan beror på om man betraktar det
som avspeglande von Kantzow som disponent för Bulten och detta företags
behov och problem eller om han i detta sammanhang skall ses som en företrädare för ett arbetsgivarkollektiv. Med tanke på företagets förfrågningar om
att genom det svensk-italienska avtalet även få mindre kvalificerade arbetare
finns det enligt min bedömning fog för att misstänka att frågan om att även
få in okvalificerad arbetskraft låg i hans direkta intresse som Bultens disponent och det är detta intresse som uttalandet avspeglar. Detta i minst lika hög
utsträckning som hans vilja att som representant för arbetsgivarsidan påverka
maktbalansen på den svenska arbetsmarknaden. De arbetspositionerna med
mer specifika yrkeskrav för vilka Bulten sökt arbetare var måhända vid denna
tid redan tillsatta av den första omgången av kvalificerade italienska arbetare.
Nu behövde Bulten därför fylla ut med i första hand mindre kvalificerade
arbetare.54 Innan det stod klart vilka krav som SAK/AMS skulle ställa på
50

Järnindustrien i prekärt läge, men utländsk arbetskraft kan ge oss stor produktionsökning,
SvD 26/5 1948: BFAB [6BC].
51
Svanberg (2010), s. 148f., i avseende på arbetskraftsinvandring som en metod att bryta ner
motstånd mot skiftarbete han söker även stöd i historikern Lena Hallbergs undersökningar av
Bolinder-Munktell, Hallberg (2009), s. 6.
52
Även Waara finner i sin undersökning av SAF:s inställning att det upplevdes som att bristen
på kvalificerad arbetskraft var mycket större än för okvalificerad arbetskraft. Waara (2012),
s. 54. Se dock Uddeholms uppfattning, som även de efterfrågar okvalificerad arbetskraft i första
hand, PM, Uddeholm AB, 25/4 1947: BUA vol. 3.
53
Lundqvist (1998), s.68f., Lundqvist (2000), s.35–37. Se även Waara (2012), kap. 4.
54
Ett indicium i sammanhanget är svaren på en undersökning av behovet av sudettysk arbetskraft som genomfördes i september 1947, en tid efter det att det stod klart att Bulten skulle få
en kvot på 50 italienska yrkesarbetare. Enligt denna sammanställning behövde nu företaget i
första 50 man för arbete som avsynare och paketerare. Helst ogifta sådana, då familjebostäder
saknades i Hallstahammar. PM beträffande behovet av sudettysk arbetskraft, 13/10 1947: BUA
vol. 5. Se även Tempsch (1997), s. 184. Hälften av de tolv anställningarna av tyskar av olika
slag som finns i stickprovet över anställningar av arbetskraft åren 1947–1949 anställs också till
paketeringsavdelningen (alla är kvinnor). Däremot placeras ingen av dem i smedjan.
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den italienska arbetskraften, i korrespondens med andra företagsledare under
1946, framgår det att det var italienska fackarbetare han var intresserad av.55
Tack vare just den kollektiva rekryteringen kunde von Kantzow uttala sig från
en relativt priviligierad position i förhållande till många av sina företagsledarkollegor. Sedan var detta måhända inte en position som bestod vidare länge.
I början av 1949, nästan ett år efter att den sista gruppen italienska arbetare
kommit till Hallstahammar, var det just bristen på mer kvalificerat folk som
återigen var det främsta problemet. Företagets ingenjör Ingeström menade
vid denna tid att företaget behövde hundra man med verkstadsvana, även om
företaget kunde också kunde ta in en del ovana arbetare i 20-årsåldern. Han
avslutade med att säga att ”f.n. kommer de flesta nya från nedre Norrland och
Dalarna, men det är oerhört svårt att få tag i dugligt folk”.56
Med dessa italienska yrkesarbetare följde emellertid med tiden en annan
grupp personer som vid denna tid närmast definitionsmässigt sågs som okvalificerade – kvinnor. Att de italienska metallarbetarna var män var något av
en självklarhet som i de flesta fall togs för givet av de inblandade parterna
i och kring BUA:s arbete och i samband med den kollektiva överföringen.
Hans von Kantzow menade emellertid tidigt att det vore praktiskt om några
av arbetarna var gifta, då deras fruar då kunde städa och laga mat åt dem. Om
det blev några för många skulle nog företaget kunna finna arbete åt dem i
någon av sina fabriker. SAK var emellertid skeptisk och menade att företaget
skulle få två italienska kockar, för övrig personal fick Bulten höra sig för hos
länsarbetsnämnden.57
Myndigheterna tycks överhuvudtaget haft en ambivalent inställning till
kvinnliga, italienska arbetare. För det första passade det inte in i den avtalade
ambitionen att endast rekrytera kvalificerade yrkesarbetare och för det andra
innebar detta potentiellt ett steg bort från temporär arbetskraftsimport av vad
som skulle liknas vid ett gästarbetarsystem, där den rekryterade arbetskraften

55

Brev från Hans von Kantzow till Överingenjör Ivar Bohm, Hofors, 15/8 1946; Brev från hans
von Kantzow till Disponent Allan Boo, Halmstad Jernverk, 15/8 1946, Disponentens Korrespondens, 1946: BFAB [1DA]. Dessa brev var från augusti 1946, när von Kantzow redan hade
diskuterat med Lerici men innan myndighetsdelegationen åkte till Italien under oktober samma
år. Det är i och för sig inte osannlikt att disponenten visste åt vilket håll det lutade gällande de
italienska arbetarnas kvalifikationskrav.
56
”Arbetskraften: Bulten vill ha 100 man, bruket saknar yrkesfolk”, VLT, 11/1 1949. Huruvida
detta skall utläsas som att Ingeström betraktade arbetare från nedre Norrland och Dalarna som
mindre dugliga eller om detta är ett syftningsfel är svårt att utröna. Några dagar skrevs det om
Länsarbetsnämnden i Blekinges försök att finna arbete åt arbetslösa Blekingebor i Västmanland, där representanter besökte sex arbetsplatser, däribland Bulten. ”Arbetslösa blekingar får
jobb vid mellansvenska bruk, omflyttning förbereds”, BLT, 25/1 1949 : BFAB [6BC].
57
VPM till Herr Statsrådet Mossberg angående överföring till Sverige av italiensk arbetskraft
angiven av Beredningen för utländsk arbetskraft, 29/1 1947; Svensk-italienskt avtal beträffande
utvandring av italienska arbetare till Sverige jämte tilläggprotokoll: BUA vol. 1; Angående
behov av italiensk kökspersonal, brev från Bultfabriks AB till SAK, 12/6 1947; Ang. italiensk
kökspersonal, brev från SAK till Bultfabriks AB, 17/6 1947: SAK EIIa:11.
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endast skulle hjälpa till under en övergångsperiod.58 För myndigheterna var
detta ”problem” således delvis av en annan art än det var för Bulten, där det
mest var frågan om problemen att finna bostäder för arbetare med familjer,
även om myndigheterna också tog just bostadsproblematiken i beaktande.
Med tiden ändrades principen (se avsnitt 3.4.1) och italienska kvinnor och
barn kunde komma till Hallstahammar under 1948.59 Inga kvinnor tycks initialt kommit enbart som familjemedlemmar, utan som arbetskraftmigranter som
tilldelades arbetstillstånd som metallarbetare.60
De italienska (manliga) arbetarna ansågs överlag vara skickliga arbetare
och dessutom var personalomsättningen bland Bultens italienska arbetare
låg.61 Det fanns således anledning för företagsledningen att vara nöjda med
utfallet. Det enda bakslaget för Bultens del verkar vara att företaget inte fick
igenom sitt önskemål om okvalificerade, manliga arbetare. I den sista större
gruppen med arton manliga arbetare som kom till förtaget i början av juli
1948, och alltså var utöver den från början tilldelade kvoten på femtio arbetare, hade arbetarna visserligen den förhållandevis låga genomsnittsåldern 25
år. Men en genomgång av de som finns i undersökningens stickprov indikerar
att det var frågan om kunniga arbetare, även om de genom sin ålder måhända
var lite mindre erfarna är tidigare ankomna italienska arbetare.62
Företagets behov av arbetskraft och begränsade möjligheter att rekrytera
lokalt eller regionalt spelade en roll och var en nödvändig förutsättning för
att företagets disponent Hans von Kantzow tog ett så aktivt intresse i frågan.
58

Det har först en del akademisk debatt kring huruvida arbetskraftsinvandringen till Sverige,
och då framförallt den tidiga kollektiva rekryteringen, var ett gästarbetarsystem liknande det
som utvecklades i exempelvis Tyskland och Schweiz. Se Hammar (1988), s. 12; Frank (2005),
s. 45–48; Slavnic (2006); Waara (2012), s. 108.
59
Till de företag, som sysselsätta italienska arbetare, brev från SAK, oktober 1947: BUA vol.
4., Angående italienska arbetare, brev från AMK, 7/11 1947: SAK EIIa:12. Att de är gifta är
enkelt att avgöra, då såväl deras nuvarande samt deras ogifta efternamn står utskrivet. Att en är
en dotter sluter jag mig till genom att två kvinnor med samma efternamn kommer tillsammans
och att den ena är 25 år äldre än den andra, den yngre än inte heller gift. Brev från AMS till
Metallindustrisarbetareförbundets verkstadsklubb, Bultfabriks AB, 4/8 1948: AMS EIIIa:1
60
Däremot följde 18 barn med sina föräldrar till Hallstahammar. Sammanställning per den 12
augusti 1948 över italiensk arbetskraft enligt det svensk-italienska avtalet den 19 april 1947
jämte tilläggsavtal: BUA vol. 4.
61
I en sammanräkning genomför av AMS i augusti 1948 hade tre italienare som varit på Bulten
åter lämnat landet. Att jämföra med Kockums där 42 av hundra lämnat landet. Av totalt 1147
arbetare (1403 individer med hustrur, barn samt köks- och biträdespersonal) hade 150 återvänt
till Italien, motsvarande 13 procent, medan endast tre procent av Bultens italienare lämnat.
Det är emellertid möjligt att fler än så lämnat företaget. Sammanställning per den 12 augusti
1948 över italiensk arbetskraft enligt det svensk-italienska avtalet den 19 april 1947 jämte
tilläggsavtal: BUA vol. 4. Angående betydelsen av missnöje med ackorden, se även Järtelius
(1987), s. 85.
62
Bland de observerade arbetarna fanns svarvare och reparatörer samt en ung elektriker, som
visserligen jobbade en tid som gängare innan han fick ett arbete som just elektriker. Att de är
yngre än tidigare ankomna arbetare grundar jag på fruarna till de första arbetarna, för vilka jag
har uppgifter om födelseår, givet att italienska män vid denna tid inte vanemässigt gifte sig med
sådär tjugo år äldre kvinnor. Brev från AMS till ordförande i Verkstadsklubben, Bultfabriks AB,
Hallstahammar, 4/8 1948: AMS EIIIa:1.
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Detta var emellertid inte i sig en tillräcklig förutsättning utan för detta utfall
krävdes myndigheternas välvilja och assistans, även om företaget fick bära en
hel del av de direkta kostnaderna. I Italien var det också till stor hjälp att företaget hade en väl etablerad kontakt i sin generalagent som i sin tur hade goda
kontakter i Italien och också, om än inte alltid med framgång, kunde hantera
kontakten med de italienska myndigheterna. Bulten fick även del av den kollektiva överföringen av sudettyska arbetare från Österrike. Vilken selektion
som gjordes, eller inte gjordes, för Bultens räkning går på basis av hittills
undersökt material ej att avgöra.

4.2.3 Den andra kollektiva rekryteringen av italiensk arbetskraft
Den positiva erfarenheten av italiensk arbetskraft som rekryterades 1947/48
och de kontakter som detta etablerade mellan Hallstahammar och den norditalienska arbetsmarknaden, medförde att Bultens företagsledning i en snarlik
situation som tidigare också sökte efter en snarlik lösning. Medan rekryteringen i Italien under 1940-talet var något som i första hand kontrollerats av
andra intressen och där mycket låg bortom Bulten och von Kantzows direkta
makt att påverka, hade rekryteringen 1950 snarare prägel av kedjemigration
som skrudades i den kollektiva rekryteringens former.
I augusti 1950 ansökte Bulten om att få föra in 33 italienska arbetare som
alla var före detta arbetskamrater eller anhöriga till redan anställda italienare.
Bulten menade att dessa ansågs lämpliga att ta hand om arbetena vid de maskiner för vilket det för närvarande söktes besättning.63 Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län lämnade ett långt och detaljerad redogörelse i sitt remissyttrande till Bultens begäran:
Enligt uppgifter, som länsarbetsnämnden erhållit under hand, har företaget just
nu ett behov av ca 145 män och kvinnor. Det uppgives, att underskottet inte
uppstått plötsligt utan att personalen på grund av de minskade rekryteringsmöjligheterna tidigare under året successivt blivit för liten, då tillströmningen
av order ökat, härtill kommer att företaget i anslutning till semesteruppehållet
under juli i ett slag förlorade ett 20-tal man. Maskiner osv. står alltså enligt
lämnade upplysningar tomma, varför den efterfrågade arbetskraften omedelbart skall kunna sättas in i produktionen. Det har som exempel uppgivits att
man på en enda avdelning (den s.k. blankavdelningen) f.n. har ett 40-tal automatsvarvar obemannade. På grund av personalbristen har flera större order
blivit avsevärt försenade och företaget anser det nu angeläget att få den effektuerade. Härtill kommer att Volvo för sitt utökade produktionsprogram ungefär
fördubblat sina tidigare stora order hos företaget av bult och smiden. …
Sedan arbetet upptogs vid Bultfabriken efter semestern (den 31 juli) har arbetsförmedlingen i orten till företaget anvisat inalles 32 arbetssökande. Förutsätt63

Brev från Bultfabriks AB till AMS, 28/8 1950: AMS EIIIa:15. Detta brev sänds över i anslutning till den egentliga ansökan som tyvärr saknas hos såväl AMS som hos Länsarbetsnämnden.
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ningar att inom den närmaste tiden kunna anskaffa svensk arbetskraft i önskad
omfattning synes, så vitt nu kan bedömas, ej föreligga.64

Länsarbetsnämndens redogörelse är i stort sett en sammanfattning av den situation som företagsledningen framförde i företagsnämnden. Bulten kunde inte
verka i närheten av sin kapacitet och medan maskiner stod stilla eller endast
gick på enskift så strömmade nya order in. Bristen ansågs inte vara temporär
och länsarbetsnämnden kunde inte heller se att de eller arbetsförmedlingen
i Hallstahammar kunde hjälpa till med att anvisa arbetssökande i tillräcklig
utsträckning. I redogörelsen pekas specifikt på bristen vid blankavdelningen
ut som en anledning till att tillstyrka ansökan. Det var just på denna avdelning som många av tidigare rekryterade italienska arbetare placerades under
åren 1947/48. Metall motsatte sig till en början Bultens begäran, vilket också
medförde att AMS avslog företagets första ansökan men efter ytterligare förhandlingar, och med stöd i länsarbetsnämndens yttrande, kunde företaget få
tillstånd för överförandet av arbetarna i början av oktober 1950.65
I flera avseenden var en kollektiv rekrytering 1947 väsensskild från en
kollektiv rekrytering 1950. Medan myndigheter tidigare varit direkt involverade i urval och transport lämnades nu allt utom själva arbetstillståndet över
till företaget att hantera. Däremot togs till synes kvalifikationsfrågan fortsatt
på allvar då de uppmanades att fylla i formulären till det svenska konsulatet
utförligt samt om möjligt styrka uppgifter om tidigare anställning med bifogade betyg.66 Denna gång ställde inte företaget några krav på att få föra in
okvalificerade arbetare. Detta berodde troligen på att företaget nu börjat se ett
alternativ för detta behov i och med den tilltagande invandringen från Finland.

4.2.4 Det finländska alternativet
Trettiotalet italienska arbetare räckte bara delvis för att täcka företagets behov.
Om nu 165 arbetare var vad företaget behövde, enligt sina egna prognoser
från augusti 1950, så återstod över hundra arbetare för att nå detta mål. Den
i föregående avsnitt nämnda rapporten från länsarbetsnämnden till AMS från
augusti 1950 innehåller dessutom ytterligare information kring företagets rekrytering av utländsk arbetskraft, denna gång av finsk arbetskraft:
Såväl tidigare i sommar som efter semestern har företaget anställt en hel del
finsk arbetskraft. De hittills vunna erfarenheterna av dessa arbetare har på det
hela taget varit goda och enligt företagets mening skulle det vara välbetänkt
att söka anskaffa ytterligare finsk arbetskraft. Under hänvisningar till att en
64

Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 12/8 1950: AMS EIIIa:15, Understrykning i original.
65
Brev från Metall till AMS, 4/9 1950, Brev från AMS till Bultfabriks AB, 7/9 1950; Brev från
Bultafabriks AB till AMS, 11/9 1950; Brev från Metall till AMS, 28/9 1950; brev från AMS till
Bultfabriks AB, 3/10 1950: AMS EIIIa:15.
66
Vad AMS sträckte sig till var att i möjligast mål verka för en snabb handläggning från myndigheterna sida. Brev från AMS till Bultfabriks AB, 3/10 1950: AMS EIIIa:15.
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del andra företag under den senaste tiden anställt ett jämförelsevis stort antal
finnar har man från företagets sida bedömt möjligheterna att snabbt erhålla
arbetskraft från Finland såsom goda.67

Nyckelordet i citatet ovan torde vara ”snabbt”. Som bekant (se avsnitt 2.3.4)
rådde andra förutsättningarna för att rekrytera arbetskraft från de nordiska
länderna. Det förelåg en strävan mot en mer integrerad nordisk arbetsmarknad
och steg togs för att underlätta överflyttningar från ett land till ett annat. Att
anställa arbetare från Finland var inte lika omständigt och centraliserat som att
föra in arbetskraft från exempelvis Italien.68
Övergången från den formella till den informella kanalen i rekrytering av
finländska medborgare går också att skönja genom företagets ansökningar.
Bulten hade tidigare under 1950 gjort en generellt riktad ansökan om 150
män och 15 kvinnor från Finland, Tyskland eller Italien som fick avslag av
samtliga instanser.69 Medan företaget fortsatte, och i slutändan fick rekrytera
italienska arbetade den formella vägen, gick Bulten över till att anställa finska
arbetare den informella vägen. Hur Bulten fick tag i sin finska arbetskraft, om
de fick någon hjälp av någon privat arbetsförmedlare, den offentliga arbetsförmedlingen eller om de helt förlitade sig på kedjemigration går inte med
säkerhet att utröna i materialet. Däremot går det att utifrån stickprovsmaterialet över anställningar på Bulten fastslå att de finländare som anställdes i
hög grad kom från ett begränsat område i svensktalande Österbotten. Nästan
alla nyanställda finländare var födda i ett område innanför en mindre än tio
mil lång kuststräckning mellan Vasa (Vaasa) i norr och Kristinestad (Kristiinankaupunki) i söder, med tyngdpunkten på den södra delen av detta område.
Att de finländska arbetarna hade sitt ursprung från detta område var fallet
under (åtminstone) hela 1950-talet.70 Att den i ett tidigare kapitel omnämnde
kronolänsmannen Backmans hemort Korsnäs (se avsnitt 3.5.2) ligger i mitten
skulle kanske kunna tolkas som ett indicium i sammanhanget. Det behöver
emellertid inte betyda att det förelåg någon sådan förmedling direkt utan kan
också bero på att denna verksamhet drev igång en kedjemigration från detta
67

Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 12/8 1950: AMS EIIIa:15.
Ang. nordisk arbetsförmedlingssamverkan, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands
län till AMS, 17/4 1950; Ang. arbetsförmedlingssamverkan med Finland, brev från länsarbetsnämnden till AMS, 11/3 1950; Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 1/9
1950: Län BIa:1.
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Bultfabriks AB, Hallstahammar, B2: AMS DIIIc:1. Då det finns mycket litet material kvar
kring denna avslagna ansökan har jag inte kunnat fastslå datumet för den till ett mer specifikt
datum än att avslaget kom någon gång mellan 1/6 – 31/10 1950. Uppgift över företag för vilka
arbetsmarknadsstyrelsen under tiden 1/6 – 31/10 1950 avstyrkt överföring av större antal utländska arbetare: BUA, vol. 6.
70
Exempelvis var 15 av 55 individer i stickprovet för åren 1950/51 födda i Lappfjärd (Lapväärtti) och sju i Övermark och Närpes (Närpiö). Totalt sett är det faktiskt fler personer stickprovet
födda i Lappfjärd än i Hallstahammar som anställs under åren 1947–59, om än bara med en
individ, 26 födda i Lappfjärd och 20 i Hallstahammar. Sedan är det diskutabelt huruvida detta
är en helt rättvis jämförelse, då materialet särskiljer en del födelseplatser som ligger mycket
nära Hallstahammars köping.
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område till delar av Västmanland som även kom Bulten – som inte tycks ha
varit någon pionjär i fallet med finländsk rekrytering – till del.

4.2.5 Finländska hoppjerkor och stadiga tyskar
Den positiva bilden av finländare som en snabb och enkel lösning för att komma till rätta med arbetskraftsbehoven skulle få sig en kraftig törn nästkommande vår. I Hans von Kantzows sedvanliga anförande vid företagsnämnden
sommaren 1951 hade finländarna som grupp snarare blivit ett problem i företagsledningens ögon:
För dagen är knappheten på arbetskraft det svåraste problemet. I och med jordbrukssäsongens start i Finland ha nämligen ca 150 finnar lämnat Bultfabriken
och dessa ha hittills icke kunnat ersättas genom arbetskraft från annat håll.71

Nu var det förvisso inte konstigt eller ovanligt att anställdas uppsägningar
tenderade att klumpa ihop sig vid vissa tidpunkter på året.72 Även året innan
hade tjugotalet arbetare sagt upp sig i samband med semesterstarten i juli,
vilket Bulten för övrigt använt som ett argument för att få rekrytera italiensk
arbetskraft.73 Detta säsongsmönster var alltså något som företaget var bekant
med, men de verkar ha varit oförberedda för den utvandring av finländare som
ägde rum våren 1951. Den första maj år 1951 hade företaget 221 finländska
arbetare. Då finländska arbetare var ett relativt marginellt inslag på fabriken
något år tidigare så kan detta antal onekligen ses som en rekryteringsframgång
för företaget. Men inom loppet av en månad sjönk detta antal med över hundra
anställda, ner till 114 stycken i mitten av juni samma år. Orsaken söktes, vilket
också von Kantzow pekade på i ovanstående citat, i att många av finländarna
hade jordbruk som de nu åkte hem till.74 Att över tio procent av arbetarna slutade nästan samtidigt var mer än vad företagets produktion klarade av. Efter
att de ovan nämnda finländska arbetarna försvann tilltog personalbristen och
produktionen dök med nästan 30 procent mellan april och maj månad 1951.75
Finländare blev genom denna erfarenhet kategoriserade som vandringsarbetskraft (kallades vid tillfälle ”Hopp-Erkki”) av företaget (och som bekant
av många andra industriföretag ungefär samtidigt, avsnitt 3.5.2) och skulle så
förbli för en lång tid framöver. Företaget upplevde att de i första hand behövde
anställda som var redo att stanna en tid och lära sig arbetet, oavsett om det var
71

PM angående arbetskraftssituationen vid Bultfabriks Aktiebolaget, Hallstahammar, 5/6 1951,
Disponentens korrespondens, 1951: BFAB [1DA]; Företagsnämndens protokoll 20/6 1951, bilaga 1: BFAB [2DB]; ”Fler utländska arbetare behövs på Bultfabriken”, VLT, 15/6 1951: BFAB
[6BC].
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Se exempelvis Hedberg (1967), ch. 3.
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Betr. arbetskraft till Bultfabriks AB, Hallstahammar, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 12/8 1950: AMS EIIIa:15.
74
Totala arbetsstyrkan den 12/6 1951, Disponentens korrespondens, 1951: BFAB [1DA]; ”100
tyska arbetare till Hallstahammar”, VLT, 8/7 1951: BFAB [6BC].
75
Företagsnämndens protokoll, 20/6 1951, Bilaga 1: BFAB [2DB].
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för arbete som fordrade yrkesutbildning eller ej. Särskilt automatmaskinerna
krävde att lära sig hantera och att arbetare sa upp sig när de väl lärt sig arbetet
sågs som en förlust för företaget.76 I mitten av juni 1951 kunde Bulten uttrycka
det på följande sätt:
Förutom de produktionsstörningar, som denna onormalt starka säsongsvariation
i arbetartantalet medför, har användandet av de finska arbetssökande medfört
andra nackdelar. Finnarna återvänder endast i ringa utsträckning till samma
fabrik, när de åter söka sig till industrien på hösten, och detta medför att en
relativt stor del av vår fasta arbetarstam till ingen som helst nytta offrat tid och
arbete på att lära upp nykomlingar.77

Innan sommaren 1951 var den höga personalomsättningen däremot inte på
samma sätt sammankopplat med den finska arbetskraften. Rörlighet förknippades exempelvis med de ogifta arbetarna och förklarades också med bostadssituationen.78 Hans von Kantzow hade som bekant i tidigare uttalanden under
1940-talet snarare pekat på den svenska arbetskraften, som inte ville ta arbete
i smedjan, som ett problem.
Det följande kvartalet, efter den finländska exodusen, blev produktionssiffrorna inte mycket bättre (även om juli brukade innebära lägre produktion på
grund av industrisemestern) och företaget tvingades ta nya lån på ett par miljoner kronor för att klara av sina löpande utgifter – mitt under en högkonjunktur.
Disponent von Kantzow menade att företaget inte hade någon chans att konkurrera om de dyrbara maskinerna stod stilla eller gick på enskift. För att klara
av produktionen, speciellt på de avdelningar och maskiner som tillverkade
specialdetaljer på stororderna från bilindustrin, så menade von Kantzow att
kringflyttning av personal var nödvändigt. Detta väckte som tidigare missnöje
hos arbetarna. Arbetare som ville byta arbetsuppgifter fick enligt verkstadsklubbens ordförande Anton Andersson nästan aldrig sin vilja igenom. Detta
var emellertid omöjligt, menade företagsledningen, då det skulle innebära att
vissa avdelningar riskerade att bli helt avfolkade.79 Det diskuterades dessutom
vid denna tid om kvinnor kunde tas in för att ersätta de minderåriga som i
början av 1950-talet började försvinna från industrierna. Från arbetstagarhåll
förelåg emellertid en del motstånd mot att ta in kvinnor för vissa arbeten,
såsom exempelvis i spiksmedjan.80
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”Vandringsmän göre sig ej besvär i Hallstahammar”, VLT, 18/1 1950; ”Bult från automatmaskin i Hallsta är världsvara”, VF, 14/4 1950: BFAB [6BC]; Företagsnämndens protokoll 16/6
1950, bilaga 1: BFAB [2DB].
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PM angående arbetskraftssituationen vid Bultfabriks Aktiebolaget, Hallstahammar, 5/6 1951,
Disponentens korrespondens, 1951: BFAB [1DA]; Jämför även ”Fler utländska arbetare behövs på Bultfabriken”, VLT, 15/6 1951: BFAB [6BC].
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”Brist på arbetskraft vid Bulten och Bruket”, VLT, 19/9 1950: BFAB [6BC].
79
Företagsnämndens protokoll, 12/3 1951; 20/6 1951; 17/9 1951: BFAB [2DB].
80
Spikfräsare var en arbetsuppgift som vid ett tidigare tillfälle, i samband med en brådskande
order från SJ, tagits över av kvinnliga arbetare för två veckor när ingen annan var villig att ta
detta arbete, men verkstadsklubben ansåg att detta var ett direkt olämpligt arbete för kvinnor.
”Fler utländska arbetare behövs på Bultfabriken”, VLT, 15/6 1951: BFAB [6BC]; Företagsnämndens protokoll, 17/9 1951; 19/9 1951, bilaga 1: BFAB [2DB].
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I denna situation – med påtagligt arbetskraftsbrist under en kraftig högkonjunktur, missnöje från företagsledningens med den förlupna finska arbetskraften och motstånd från arbetstagarna både avseende delegering till
arbetsuppgifter som var oattraktiva och att anställa kvinnor till dessa arbeten
– slog Hans von Kantzow två flugor i en smäll genom att föreslå en ny lösning
på båda parters problem: tysk arbetskraft. Som omnämnts tidigare så anställdes ett antal sudettyska arbetare på Bulten under senare delen av 1940-talet
genom AMS förmedling. Företaget ansåg sig ha goda erfarenheter av denna
grupp, som också i relativt stor utsträckning var kvar på företaget.81 Dessutom fanns kontakter till Bayern genom redan anställda sudettyska arbetare i
Hallstahammar som hade släktingar och vänner där.82 Efter förhandlingar med
Metall kunde Bulten få tillstånd att föra in hundra tyska metallarbetare.83 Detta
omnämndes även i företagsnämnden i juni 1951, ungefär samtidigt som det
formella tillståndsbeslutet fattades hos AMS i Stockholm:
Underhandlingar pågå för inrese- och arbetstillstånd för ca 100 sydtyskar.
Ingenjör [Bruno] Lindberg och fackföreningens ordförande, herr [Anton]
Andersson, komma att resa till Tyskland för personalurval. Det är särskilt sådana befattningar som spikfräsare, värmare i smedjorna, excenterpressare och
diverse arbetare, som äro vakanta.84

Och det klargjordes att det inte var frågan om några kvalificerade yrkesarbetare denna gång:
Vi kommer att besöka platser i Bayern, där stor arbetslöshet råder. Där finns
det också gott om sudettyskar, vilka vi tidigare har mycket god erfarenhet av.
Några yrkesarbetare är det inte vi söker utan arbetskraften kommer i första
hand att tillföras smedjorna. Det blir uteslutande ungkarlar vi tar över, och
bostadsfrågan kan därför lösas genom de nyuppförda genomgångsbostäderna
i Rallsta.85
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Medelanställningstiden för de som finns med i stickprovet för anställda åren 1947–49 var
över fem år. Ett anmärkningsvärt högt medeltal vilket emellertid skall beaktas med försiktighet, då det endast rör sig om sju anställningar. Vidare hade företaget under hösten och vintern
1950 tagit mot nio tjeckiska pojkar som kommit till Sverige från ett flyktingläger i Bayern.
”’Stålgäng’ av tjeck-pojkar arbetar vid Bultfabriken”, VLT, 11/1 1951. På ett snarlikt sätt skulle
företaget anställa unga pojkar från Ungern 1957, ”Ungrare utbildas i Hallstahammar”, VF, 5/2
1957; ”Ungrare fyller platsöverskott vid Bultfabrikens Industriskola”, VLT, 6/2 1957, ”Bultskola fulltalig med pojkar från Ungern”, VF, 6/2 1957: BFAB [6BC]. Se även PM angående
arbetskraftssituationen vid Bultfabriks Aktiebolaget, Hallstahammar, 5/6 1951, Disponentens
korrespondens, 1951: BFAB [1DA].
82
Ett 30-tal av de 100 arbetare som rekryterades i Västtyskland togs inte från lägren i Bayern
som besöktes under rekryteringsresan utan från en lista med sådana som gjort egna framställningar till Bulten direkt, ”Utländska arbetare säkrar Sveriges efterkrigsprogram?”, Aftonbladet,
31/7 1951: BFAB [6BC].
83
Register över företag med utländska anställda 1950–51: AMS, DIIIc:1.
84
Företagsnämndens protokoll, 20/6 1951, bilaga 1: BFAB [2DB].
85
”100 tyska arbetare till Hallstahammar”, VLT, 8/7 1951: BFAB [6BC]. Personen som citeras
är ingenjör Bruno Lindberg. Rekryteringen styrdes avsiktigt mot områden som hade stora flyktingskaror, och av dessa var Bayern, Svanberg (2010), s. 314f. För allmänt om tyska flyktingar
i Västtyskland efter kriget, se Herbert (1990), s. 193–202.
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Urvalet tycks alltså i hög grad hänga samman med de avdelningar där det
var svårt att rekrytera och behålla arbetare. Disponent Hans von Kantzow
kunde under dessa omständigheter så att säga sälja in rekryteringen av tyskar
genom att hävda…
… att det är just för sådana olägenheter, som vi i brist på annat försöker få in
utländsk arbetskraft. … Bolagsledningen har … räknat med att sådana här irritationsmoment inte skall behöva förekomma, när den utländska arbetskraften
anlänt.86

Att få fackligt godkännande av planen var i det flesta fall nödvändigt
men särskilt så i detta fall, då det var frågan om okvalificerade arbetare. År
1950 hade det troligen varit svårt att få tillåtelse till att ta in okvalificerad
arbetskraft från Västtyskland men året efter hade AMS lättar på kraven och
kunde tänka sig att tillåta införsel av även icke-yrkesarbetare för ”företag av
väsentlig betydelse för vårt näringsliv”.87 Återigen gynnades Bulten i sina
förehavanden genom sin position som exportföretag och underleverantör till
svensk verkstadsindustri. I sin bearbetning av myndigheterna påpekades hur
viktig Bultens produktion var för exporten och för många andra företag och
även för Statens Järnvägar. Att just rälsspiktillverkningen lyftes upp är inte
bara intressant som ett exempel på hur företaget kunde använda sin betydelse
för även landets infrastruktur. Spikspetsning var också ett föga attraktivt arbete och lokala fackliga företrädare hade motsatt sig användandet av kvinnlig
arbetskraft för uppgiften av just denna anledning. Detta tydliggör att det här
var frågan om att finna ersättningsarbetskraft. I en PM så påpekades att även
om företaget förstås gärna ville ha svensk arbetskraft men att ”det är alldeles
omöjligt att beordra några svenska arbetare till spikspetsning eller till värmningar i smedjorna [eller dylikt], enär de då hellre sluta”.88
Delegationen återkom efter fjorton dagar i Bayern och hade då valt ut ett
sjuttiotal personer. Urvalet tycks inte varit vidare raffinerat, utan namnen togs
från listor över personer som ville emigrera. Dessa samlades sedan till en
orientering om situationen och arbetet i Hallstahammar.89 Ytterligare trettio
personer som redan tidigare sänt in egna förfrågningar om arbete på Bulten
tillkom. Även om det förstås är möjligt att några av den senare gruppen hade
mycket begränsad kunskap om Bulten utöver dess adress så torde flera av
dem ha någon bekant i Hallstahammar som tipsade dem. Således fanns det
likheter med rekryteringen av italienska arbetare året innan i att den kollektiva rekryteringen delvis byggde på kontaktnät mellan Hallstahammar och
den presumtiva arbetskraften. De flesta av de som rekryterats var också enligt
86

Företagsnämnden protokoll, 19/9 1951: BFAB [2DB].
Svanberg (2010), s.315. Svanberg hämtar uppgifterna från ett brev från AMS i Metalls arkiv
från september 1951, se not 851 på ovan nämnda sida.
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PM angående arbetskraftssituationen vid Bultfabriks Aktiebolaget, Hallstahammar, 5/6 1951,
Disponentens korrespondens, 1951: BFAB [1DA].
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”Bultfabriken väntar tysk arbetskraft”, VLT, 30/7 1951: BFAB [6BC].
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företaget just sudettyskar, men det ingick även flera rikstyskar som i många
fall flytt från östra Tyskland.90 Rekryteringen av tyskar skedde även för dotterbolaget Kanthals räkning. Den första gruppen anlände till Hallstahammar i
början av november 1951.91 I och med detta kunde von Kantzow i december
1951 konstatera att ”personalfrågan har ljusnat. Hopp-Jerkor huvudsakligen
från Finland har ersatts med som vi hoppas mera stadiga tyskar.” 92
Tyska arbetare skulle fortsätta att anlända till företaget under vintern och
våren 1951/52, och för Kanthals räkning ända fram till augusti detta år. Under
sommaren drabbades så företaget av en kraftig och plötslig konjunkturnedgång
från vilket det inte syntes någon ljusning.93 Under senare delen av året gick
därför företagsledningen ut med ett varsel om permitteringar för 65 anställda,
av vilka 25 var gifta kvinnor och 40 män som i de flesta fall saknade försörjningsplikt.94 Vid ett extra möte veckan innan julafton utökades så varslet till
200 personer. Det senare varslet kunde emellertid hävas genom en kombination av arbetstidsförkortningar, genom aktiva insatser att söka nya marknader
i mindre Asien, Afrika och USA samt en förbättrad konjunktur under senare
delen av 1953.95 Genom att de tyska arbetarna i de flesta fall var ogifta och
många gånger bland de sist anställda var många av dem följdriktigt med på
permitteringslistorna. På listan över 35 man som länsarbetsnämnden fick över
permitterade i första omgången stod alla uppskriva som diversearbetare och
19 av dem var utländska medborgare.96
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”Utländska arbetare säkrar Sveriges upprustningsprogram?”, Aftonbladet, 31/7 1951; ”Bultfabriken väntar tysk arbetskraft”, VLT, 30/7 1951: BFAB [6BC].
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13 personer, alla ungkarlar och mestadels ungdomar som placerades i nyuppförda ungkarlsbostäder. ”Tysk arbetskraft till Bulten börjar nu anlända”, VLT, 6/11 1951: BFAB [6BC]. Att
de dröjde så pass lång tid mellan urvalet och den följande invandringen torde hänga samman
med avnazifierandet. En omfattande procedur som i detta fall utfördes av en av betrodd socialdemokrat, professor Madel, som levat i landsflykt under flera år. Detta var samma Madel, som
omnämns som en tidigare kontakt som slutat år 1955 i Rekrytering av utländska yrkesarbetare,
reserapport jan. 1955 Bofors AB, 28/1 1955: AMS EIIIa:44. Se, även kapitel 3.4.2. I korrespondensen med Madel nämns också koncernens generalagent, Continentale Erz-Gesellschaft,
i Frankfurt am Main, men det är oklart i vilken utsträckning denna involverades, Brev från
Bultfabriks AB till Landesarbeitsamt Südbayern, 2/8 1951, Dispontens korrespondens, 1951:
BFAB [1DA].
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Företagsnämndens protokoll, 20/12 1951, bilaga 1: BFAB [2DB].
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Företagsnämndens protokoll, 19/6 1952; 27/9 1952: BFAB [2DB].
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Varsel om permitteringar vid Bultfabriks AB, Hallstahammar, brev från Länsarbetsnämnden
i Västmanlands län till AMS, 17/11 1952: Län BIa:1; ”Bultfabriken omplacerar 65 anställda”,
VF, 14/11 1952, ”Indragningar vid Bultfabriken”, VLT, 21/11 1952: BFAB [6BC]. Omplaceringar till exempelvis Kanthal var inte möjligt då von Kantzow redan tidigare aviserat om
uppsägning av 100 anställda på denna arbetsplats. Senare under året uökades varslet på Kanthal
med ytterligare 85 personer, Ang. varsel om permittering, brev från länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 17/10 1952, Ang. varsel om ytterligare permitteringar vid AB Kanthal,
Hallstahammar, brev från länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 21/11 1952: Län
BIa:6.
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Företagsnämndens protokoll, 19/6 1952; 13/11 1952; 13/11 1952, bilaga 1; 15/12 1952:
BFAB; Jansson (1976), s. 72–74.
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Varsel om permitteringar vid Bultfabriks AB, Hallstahammar, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 17/11 1952: Län BIa:1. I den andra permitteringen, som
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En detalj i sammanhanget, som visade sig vara av en viss betydelse var att
de sist ankomna tyska arbetarna inte blev uppsagda om arbetsförmedlingen
inte klarade av att finna något annat arbete åt dem. Det hänvisades i sammanhanget till ett importkontrakt som skulle garantera de tyska arbetarna arbete i
minst två år. Detta hotade således potentiellt de med lite längre anställningstid,
om arbetsförmedlingen inte fann dessa tyskar en annan anställning – vilket vid
detta tillfälle kanske inte var det lättaste.97 Det som gör det hela till något av
en gåta är att det faktiskt inte förelåg någon skyldighet för Bulten att behålla
de utländska arbetarna i minst två år. Länsarbetsnämnden sade sig ha upplyst
företaget om detta men de fortsatte trots detta enligt myndigheten att utgå från
att de hade en sådan skyldighet.98 Det är svårt att förklara varför Bulten gjorde
ett avsteg från principerna i detta fall, även efter att de borde ha insett att
detta inte var någon nödvändighet. Medan fackets ledning på orten inte tycks
ha velat gå ifrån några turordningsprinciper på bekostnad av den utländska
arbetskraften, så uppskattade näppeligen alla att de sent ankomna tyskarna
fick vissa fördelar.99 En möjlig förklaring är att det är fråga om vad Svanberg i
sin avhandling kallar en riktad välfärdspaternalism; med avsikten att bibehålla
och förnya den tyska arbetskraften så tilldelas de vissa förmåner.100 Det är
emellertid en del som talar mot detta. Måhända var det så att företaget ansåg
sig ha en moralisk skyldighet mot den tyska arbetskraften som de fört till
Sverige – fortsatt paternalism måhända, men utan en genomtänkt baktanke.
Om det fanns någon vilja att på detta sätt skapa missämja inom den lokala
fackliga sammanhållningen genom att orsaka splitting mellan olika grupper så
var detta i så fall en illa genomtänkt idé. Genom regleringen av utomnordisk
arbetskraftsinvandring så var det nödvändigt att även arbetstagarnas organisationer såg den som fördelaktig. I sitt arbete för att få rekrytera i Västtyskland
och Italien hade företaget bland annat tryckt på att dessa både var mer benägna
att gå med i facket och hade lättare att samsas med den svenska arbetskraften i
jämförelse med finländare. På så sätt kunde en bild av ett gemensamt intresse
av utomnordisk arbetskraft framför finländsk skapas.101 Om företagsledningen
agerade på ett sätt som gav verkstadsklubben och den lokala avdelningen en
annan uppfattning i denna fråga så kunde detta medföra att rekryteringen
aldrig genomdrevs, fanns 25 manliga och 14 kvinnliga utländska medborgare. Ang. utländska
medborgare som berör av varslad permittering vid Bultfabriks AB i Hallstahammar, brev från
Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 24/11 1952: Län EIV:18.
97
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framöver försvårades. 102 Det var precis det som sedan hände år 1955, vilket
vi kommer att återkomma till (avsnitt 4.2.7). Fram till dess minskade inslaget
av utländska arbetare på företaget, från en tredjedel till en fjärdedel av alla
anställda arbetare. Antalet och andelen finländare var också påtagligt mindre
än tidigare, och skulle under de följande femton åren aldrig igen bli så många
som på våren 1952.103

4.2.6 Missnöje med finländare och arbetsförmedlingen
År 1954 vände konjunkturen uppåt igen och Bulten behövde nyanställa. Trots
att företaget tidigt under året fick problem med att rekrytera arbetare uppvisade företagsledningen till en början en avvisande inställning gentemot det
finländska alternativet. Bulten sa faktiskt rakt ut nej till finländska arbetare
i allmänhet. Detta trots att tillgången på svensk arbetskraft var mycket begränsad i Västmanland.104 I en samtida tidningsartikel, från november 1954,
förklarar direktör Allan Roslund, som var ansvarig för personalfrågor, att
… då den senaste tidens erfarenheter ger vid handen, att en alltför stor procent
av [den finländska] styrkan inte har för avsikt att stanna här någon längre tid
har vi backat ut och meddelat arbetsnämnderna, att vi inte kan ta emot den
erbjudna arbetskraften. … Man för väl förmoda att hela den skandinaviska arbetsförmedlingen kommer upp i någon form för omprövning, ty som det nu är
har inte de svenska företagen någon större glädje av den hittills rörliga arbetskraften.105

Det handlade emellertid inte enbart om den korta anställningstiden, utan
även om fabriksvana. Vid årsskiftet bedömde företaget att det behövde ytterligare minst 75–100 man, men då skulle det vara fråga om fabriksvant folk
som man kunde ställa vid maskinerna och utföra ett fullgott arbete tämligen
omgående. Enligt företagets beräkningar hade endast tolv procent av de 320
man som anställdes under senare hälften av 1954 någon fabriksvana, utan kom
främst från skogs- och lantbruksarbete.106 Då även Finlands industri hade goda
konjunkturer var detta vad som erbjöds av arbetsförmedlingen.107 Problemet
med finländarna var således enligt företagsledningen tvehövdat. Företaget
ville ha arbetare med viss vana av maskinarbete eller i alla fall sådana som var
102
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Roslund påstod att 80 procent av finländarna slutade inom en månad, vilket torde ha varit något
av en överdrift.
106
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villiga att stanna så länge att de gick att träna upp dem. Bultens uppfattning
var att finländare (som ville/hade kommit till Sverige) inte passade in på något
av dessa kriterier.108 Disponent von Kantzow och direktör Roslund menade
i ett brev att ”utbilda [de finska bönderna] till verkstadsarbetare synes oss
meningslöst”.109 Det var också vad de inte gjorde. I alla fall enligt uppgifter
från januari 1956, då dessa sas ha använts för endast mycket enkla arbetsuppgifter.110
Till detta kan läggas en tredje aspekt, som framgår i det längre citatet ovan.
Nämligen missnöjet med arbetsförmedlingen. Detta missnöje går också att
utläsa i verksamhetsberättelsen för 1954 som lämnar en, för att vara en verksamhetsberättelse från denna tid, osedvanligt lång och detaljerad redogörelse
för företagets arbetskraftsproblem:
Den maskinella kapaciteten har likväl icke helt kunnat utnyttjas beroende av
brist på arbetskraft. Tillgänglig skandinavisk överskottsarbetskraft har i de
flesta fall icke haft tillräcklig yrkesskicklighet eller stannat tillräckligt länge
för att förskaffa sig sådan kunskap. Sökande yrkeskunniga arbetare från andra länder ha endast i undantagsfall kunnat erhålla arbetstillstånd. För att trots
bristen på arbetskraft i största utsträckning kunna utnyttja kapaciteten har
försäljningsarbetet koncentrerats till standardartiklar och långa serier, medan
speciella konstruktioner, som fodrar mer omställning av maskinerna och mer
handarbete i möjligaste mån undvikits.111

Uppfattningen om finländare kan givetvis härledas tillbaka till erfarenheterna
från våren 1951. Misshaget med arbetsförmedlingen tycks ha hängt samma
med de arbetare som tilldelades via den skandinaviska arbetsförmedlingen
(vilket var den term som företagsledningen använde när de hänvisade till den
nordiska arbetsmarknadens institutioner) under hösten 1954. Denna förtrytelse var kanske inte heller helt oväntad. Även länsarbetsnämnden var ju som
bekant missbelåten över hur denna fungerade (se avsnitt 3.5).112 Bulten stretade länge mot erbjudanden om finsk arbetskraft men verkar under sommaren till slut resignerat i sitt motstånd. Genom arbetsförmedlingen placerades
femtiotalet arbetare till fabriken efter sommarsemestern 1955 och de flesta av
dessa var finländare.
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Företaget sa sig ha ett behov av hundra arbetare med åtminstone någon
erfarenhet från arbete inom metallindustri.113 Att Bulten trots allt anställde
finländare berodde i hög grad på att de helt enkelt ansåg sig sakna andra alternativ. Med tiden utvecklades förklaringar till den höga omsättning med
att finländare, och även svenskar som kom från skogs- och jordbruket, inte
förväntades kunna stå mot det fria och friska utearbete under sommaren och
kände sig instängda i fabriken. En annan förklaring som framfördes var att i
och med att många var så ovana vid fabriksarbete, så hade de problem med att
komma upp i några direkta förtjänster vid ackordsarbete. På grund av detta sa
de därför upp sig efter relativt kort tid.114 Men även om en finländare slutade
direkt förväntade och förberedde sig företaget för att denne i vilket fall troligen skulle göra det i samband med att vårjordbruket satte igång i Finland.115
När finländare väl anställdes verkar företaget tidigt ha försäkrat sig mot deras
förväntade flyktighet, vilket kan illustreras med nedanstående citat från en
dagstidning i februari 1956:
Man har nödgats fylla luckorna med finska arbetare, företrädesvis då lant- och
skogsarbetare. Dessa har man satt in i enklare arbetsuppgifter. Nu har emellertid ett stort antal av dessa aviserat sin bestämda avsikt att återvända till hemlandet. De kommer därför att lämna sina anställningar redan i vår. Det är för att
gardera sig mot denna manspillan som ledningen för bultfabriksaktiebolaget
begärt dispens för utländsk arbetskraft.116

Efterfrågan på yrkeskunnig arbetskraft i kombination med en ovilja mot
framförallt finländska arbetare kunde leda till ställningstaganden som kunde
uppfattas som egendomliga för utomstående betraktare. I början av 1956 uppmärksammade en dagstidning att företaget hade ett anslag vid ingången där det
stod att arbetsstyrkan var fulltalig, samtidigt som Bulten höll på att förhandla
om att få importera utomnordisk arbetskraft. Ingenjör Lindberg förklarade
113
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detta med att skylten syftade till att avskräcka arbetssökande skogsarbetare,
främst från Finland, som ofta dök upp under vinterhalvåret. Arbetssökande
som han menade vare sig hade de tekniska kunskaperna som arbetet krävde
eller önskan att stanna längre än till våren. Den utländska arbetskraft som
företaget ville få tillstånd att anställa var däremot yrkesarbetare vars uppgifter
hade kontrollerats och därigenom bedömdes som pålitliga.117

4.2.7 Kollektiv rekrytering med förhinder
Om nu Bultens uppfattning och agerande i mitten av 1950-talet å ena sidan
präglades av en konsekvent motvilja mot att anställa finska skogs- och lantbruksarbetare måste vi å den andra sidan även titta på de alternativ de istället
förespråkade. I ljuset av erfarenheterna från början av decenniet är det föga
förvånande att det första uttalandet i frågan från disponent Hans von Kantzows
sida var att, istället för ”flyttfåglar” från norra Sverige eller Finland, var ”den
enda lösningen att … ordna med god arbetskraft från Tyskland eller Italien”.118
Företagsledningen tryckte återkommande på den genom sedvanliga vägar
otillräckliga, flyktiga och outbildade utbudet.119 Länsarbetsnämnden ställde
sig försiktigt positiv till Bulten begäran.120 Det föreligger vissa brister i materialet men det tycks som att beslutet i frågan drog ut på tiden beroende på
en viss skepsis från fackligt håll. Det dröjde därför till april nästföljande år
innan AMS till slut gav företaget tillstånd att överföra 25 italienska arbetare.
Direktör Allan Roslund kommenterade godkännandet genom att säga att ”vi
räknar med att norditalienarna blir mer bofasta än de finska skogsarbetarna
har varit”.121 Genom sina kontakter hade företaget redan på förhand fler ansökningar än vad tillståndet medgav och Bulten kunde sända ner en delegation
i slutet på våren.122
Det tog sedan bara ytterligare några månader från dess att företaget fått
tillstånd att ta in tjugofem italienska arbetare tills företaget återigen ansökte
om tillstånd för import av femtio yrkesskickliga metallarbetare från norra
117
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Italien. I ansökan till AMS hänvisade direktör Roslund att företaget endast
kunde hävda sig på sina exportmarknader med kvalitet och att det därför var
nödvändigt att få in yrkesfolk för att upprätthålla kvalitet på de tider som
kunderna förväntade sig leverans:
Då vår arbetsstyrka totalt är cirka 1450 man, är 50 man endast en ökning med
3,5 %. Vi vilja dock framhålla, att dessa 50 man blir direkt produktiva och kan
räknas öka vår produktion med cirka 7 %.123

Genom att på detta sätta fokusera på arbetarnas värde och betydelse för exporten så tryckte Bulten på sådana aspekter som torde vinna gillande hos AMS.
Länsarbetsnämnden var redo att tillstyrka ansökan, då det inte verkade finnas några direkta alternativ och att denna rekrytering knappast skulle hindra
svenskar från att få arbete.124 Detta gillande var emellertid av underordnat
betydelse så länge som de inte kunde övertyga Metall och den lokala verkstadsklubben. Disponenten fortsatte att försöka appellera till samförstånd
och att denna arbetskraft inte skulle hota några svenskars jobb och dessutom
minska behovet av kringflyttning av personalen. Men detta argument fungerade inte lika effektivt som de hade gjort 1951. Metall avstyrkte ansökan med
motiveringen att de inte trodde att företaget kunde bereda italienarna människovärdiga bostäder.125 I realiteten handlade det även om andra konflikter och
irritationsmoment. Medan representanter för arbetarna tog upp irritationen på
arbetsplatsen som en orsak till att fackföreningen avslagit ansökan så uppfattade representanter från företagsledningen avstyrkandet som föga mer än
ett sabotage, då verkstadsklubben måste veta att detta inverkade negativt på
produktionen.126
Efter partsammanträdet några dagar tidigare stod det klart att företaget
hade tre olika alternativ, vilka von Kantzow presenterade på följande sätt:
För närvarande finns tre grupper att välja på, nämligen 1) italienare, 2) österrikiska flyktingar och 3) finnar. Det gäller att välja men också att välja de rätta.
Väljer man italienare får man garantier för att det finns ett stort urval och att
man kan få yrkesfolk.127

AMS ville emellertid inte ta ställning till Bultens nya förfrågan om italiensk
arbetskraft förrän de flyktingar från Österrike som vid denna tid höll på att
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överflyttas till svenska förläggningar placerats ut på arbetsmarknaden.128 AMS
försökte således dirigera ut flyktingar genom att tvinga ett företag att ta mot
dem för att få arbetstillstånd för de arbetare de verkligen ville ha. Bulten tog
också i slutändan mot ett okänt antal flyktingar.129 Direkt efter detta återkom
företagsledningen till AMS med ett krav på en förnyad prövning och beklagade sig samtidigt över att de ”hjälpligt klarat” sig med finska lantarbetare.130
Medan företagsledningen nu bevekt myndigheterna genom att ta mot en grupp
flyktingar nådde appeller till facket döva öron. Frågan kom upp om och om
igen under resten av 1955 och delar av 1956 innan en slokande konjunktur
medförde att företaget gav upp försöken att rekrytera ytterligare en större
grupp italienska arbetare.131
Även under de mer dämpade konjunkturerna under 1950-talets senare
år fortsatte företrädare för verkstadsklubben att förorda att företaget skulle
prioritera svensk arbetskraft och i högre grad satsa på att behålla de arbetare
företaget hade istället för att söka efter dessa i andra länder. Företaget fortsatte
ändå att anställa utländska arbetare men dessa var, enligt företagsledningen, i
första hand enskilda specialarbetare som var omöjligt att få tag på i Sverige eller familjemedlemmar som ville förena sig med sina anhöriga.132 Även under
åren 1957–58, då antalet arbetare var mindre än tidigare och konkurrensen på
arbetsmarknaden svagare, bestod bristen på vissa slags yrkesarbetare, såsom
elektriker, bänkarbetare och reparatörer. Arbetsförmedlingen i Hallstahammar
hade ett minst sagt skralt utbud och företaget ville undvika att anställa sådana
som bara medförde att utbildningsbehovet ökade. I övriga länet fanns, enligt
Bultens uppfattning, föga mer än ungerska flyktingar utan industrivana samt,
finska skogs- och jordbruksarbetare.133 Möjligheterna att lösa denna brist med
något liknande en större rekrytering utanför den nordiska arbetsmarknaden
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arbetsmarknadsläget, brev från AF Hallstahammar till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län,
10/10 1958, Arbetsmarknadsläget i Hallstahammar den 15 dec. 1958, brev från Arbetsförmedlingen i Hallstahammar till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 16/12 1958: Län EIb:36;
”Ovana arbetare inte ovanligt”, VF, 13/1 1957, ”Arbetsmarknaden i Hallstahammar fortfarande
god”, VF, 24/12 1958: BFAB [6BC].
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var emellertid en omöjlighet innan nästa högkonjunktur på grund av Metalls
inflytande i tillståndsgivningsprocessen.

4.2.8 Bostadsfrågan
Medan negativa yttranden från fackförbunden gentemot import av arbetskraft
riktades mot personalpolitik och löneläge under 1940-talet så skulle negativa
yttranden i fortsättningen poängtera bostadssituationen. Denna avhandling
syftar inte till att närmare studera motiven bakom fackliga organisationers
agerande i frågor som berörde arbetskraftsinvandringen.134 Däremot är det
knappast oväntat att bostadsfrågan fick en central roll, oavsett motiven hos
fackföreningen, då tillgången på bostäder var något som var viktigt både för
arbetsgivare, arbetstagare och för myndigheterna. Vidare har det inom tidigare
forskning pekats på att det förekom exploatering av invandrare på bostadmarknaden.135
Bulten redogjorde i stort sett i varje årsrapport kring hur många bostadshus
och lägenheter som färdigställts under året och hur många egnahemsbyggen
som understötts. Myndigheterna, i främsta rummet AMS och länsarbetsnämnden, tog också bostadsfrågan i betraktade som grund för sina beslut och begärde regelbundet in uppgifter kring detta i samband med arbetsmarknadsfrågor.
Däremot var inte det relativa löneläget på företaget eller arbetsmiljön faktorer
som (explicit) togs med i bedömningarna. I fallet med italienska arbetare var
detta dessutom något som stipulerades i det Svensk-italienska avtalet som sa
att det var den ansvariga myndighetens skyldighet att se till att de italienska arbetarna erhöll bostäder av samma typ och på samma villkor som de
svenska arbetarna på samma ort.136 Det fanns också en gemensam uppfattning
på Bulten om att bristen på bostäder var en belastning för såväl anställda som
bolaget.137 Det är därför inte förvånande att Metall ofta tryckte på bostadssituationen då de (förmodligen) ville minska invandringen.138
I vissa fall kunde emellertid bostadssituationen vara något som talade för
invandring, vilket följande exempel från 1950 illustrerar:

134

Lundh (1994); Johansson (2008); Yalcin (2010).
Waara (2012), s. 128.
136
Artikel 6 i Svenskt-italienskt avtal beträffande utvandring av italienska arbetare till Sverige
jämte tilläggsprotokoll: BUA vol. 1.
137
Företagsnämndens protokoll, 28/2 1950: BFAB [2DB].
138
Brev från Metallindustriarbetareförbundet till AMS 4/9 1950; Avstrykandet meddelas i brev
från AMS till Bultfabriks AB, 7/9 1950, där det står att ”[d]å en förutsättning för överförande
av utländsk arbetskraft är medverkan från den svenska arbetstagarorganisationens sida, men
Metallindustriarbetareförbundet avstyrkt ytterligare utländsk arbetskraft till Hallstahammar,
anser sig arbetsmarknadsstyrelsen icke kunna medverka till att Edert behov av arbetskraft f.n.
täckes med utlänningar. Arbetsmarknadsstyrelsen har emellertid anmodat länsarbetsnämnden i
Västerås undersöka möjligheterna erhålla svensk arbetskraft”: AMS EIIIa:15
135
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Vi har varit i förbindelse med vår fackförenings styrelse, som, då för närvarande inga bostäder, som accepteras av svensk arbetskraft, stå till förfogande,
icke sätter sig emot, att ifrågavarande arbetare få inrese- och arbetstillstånd.139

Ett annat exempel kan tas från 1955, då företaget återigen sökte om tillstånd för kollektiv överföring av italiensk arbetskraft. Metall yttrade sig negativt efter att ha varit i kontakt med sin underorganisation och ville avslå
begäran med hänvisning till att företaget inte kunde erbjuda arbetarna människovärdiga bostäder.140 Verkstadsklubbens ordförande Anton Andersson
framhöll på ett företagsnämndsmöte som ägde rum under denna period att
även utlänningarna vill ha bättre lägenheter efter att under lång tid bott i övergångsbostäder samtidigt som familjerna växt. Disponenten var emellertid av
en annan uppfattning:
Eftersom den ifrågasatta italienska arbetskraften nöjer sig med de kanske icke
fullgoda bostäderna i utlänningsförläggningen, finns inget skäl att uppskjuta
dess hittagande i avvaktan på färdigställande av bättre lämpade bostäder. Det
är bättre att utnyttja konjunkturen när den finns.141

Förvisso tycks det i detta fall lett till att företaget gjorde förnyade ansträngningar
att lösa bostadsfrågan.142 Problemet och frågan återkom likväl gång på gång,
och berörde givetvis inte bara den utländska arbetskraften.143 Disponenten
menade att man skulle vara tacksam för att de fanns de som godtog sämre
bostäder men kunde samtidigt inte förneka Anderssons ståndpunkt att ”den
stora omsättningen på arbetskraft inverkar menligt på produktionen. De, som
kommit hit, har givit sig iväg just som de hållit på att bli acklimatiserade, och
de far till sådana ställen, där de kan få bostäder.”144
Även om den utländska arbetskraften till en början fann bostäderna adekvata, vilket måhända hängde samman med vilka förhållanden de kom ifrån
närmast, så är det tveksamt om de i förlängningen fann detta oproblematiskt
eller acceptabelt.145 Samtidigt var bostadsfrågan genom arbetskraftsinvandrare
och flyktingars benägenhet att i alla fall på kort sikt acceptera sämre bostäder
bidragande till vad som närmast kan beskrivas som en Moment 22-situation
139

Brev från Bultfabriks AB till AMS, 11/9 1950: AMS EIIIa:15, Min kursivering.
Brev från Metall till AMS, 22/9 1955: AMS EIIIa:44.
141
Företagsnämndens protokoll, 20/9 1955: BFAB [2DB].
142
”Bulten överväger kraftåtgärder mot bostadsbrist”, VF, 2/10 1955: BFAB [6BC].
143
”Ingenstans att bo och äta driver bort arbetssökande”, VLT, 4/11 1947, ”Bulten-bostäder i
uselt skick, sanitärt träsk i Hallsta”, VF, 22/12 1951, ”Hallsta söker snabblösning på industriernas bostadsbrist”, VF, 13/11 1959, ”Paviljonger bra bostäder för Bultens nyrekryterade”, VLT,
15/4 1964, ”Moderna drängsstugor i Hallstahammar provisorium, skral långtidsbostad”, VLT,
13/2 1965: BFAB [6BC].
144
Företagsnämndens protokoll, 16/3 1956: BFAB [2DB]; Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 18/11 1954, AMS E IIIa:44.
145
I en artikel från 1948 påstås att barackerna som de utländska arbetarna fick bo i var bättre än
de bostäder de haft i hemlandet. ”Överste är skruvavsynare, polismästare gårdssopare i babyloniska Bultstaden”, MT, 28/11 1948: BFAB [6BC].
140
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för Bulten med avseende på tillstyrkande av arbetsansökningar. Bostäderna
var få och i ett sådant skick att det försvårade för företaget att få och behålla
arbetskraft. Samtidigt så stoppades rekrytering av sådana som troddes kunna
acceptera bostäderna med hänvisning till de dåliga bostäderna. När efterfrågan emellanåt steg snabbt för Bultens produkter var behovet av att få tag
i arbetskraft direkt av stor betydelse. Bostadsbyggandet hängde sällan med.
I slutändan tycks bostäderna för den utländska arbetskraften ofta varit
sämre. Bostadssituationen för anställda i allmänhet och för utländska arbetare
i synnerhet beskrivs så här i Metall avdelning 98:s jubileumsbok:
De invandrare som kom på 50-talet, fick i allmänhet en klart sämre bostad än
svenskarna. Isoleringen var så dålig att vattnet frös till is i hinkarna och dessutom regnade det ofta in i lägenheterna. Detta berodde på den stora bostadsbrist som rådde i Hallstahammar. För att råda bot på denna brist på bostäder,
så snickrade man snabbt ihop baracker – som exempel kan tas Rallsta, där det
bodde tyskar och italienare och Bultbacken, där det bodde mest finländare.
Dessa baracker var dock i bättre skick än många av de hus som för övrigt stod
till buds åt invandrarna.146

Medan den förda lönepolitiken försvårade för olika grupper av såväl företag
som arbetare att ägna sig åt någon form av över- eller underbudsförfarande
på arbetsmarknaden så kunde de som var villiga att acceptera sämre bostäder
lättare finna arbete på platser som Hallstahammar. Företagsledningen uppfattade invandrare som mer villiga att ta gamla bostäder och barracker och på
så sätt var de billigare och/eller mer tillgängliga än de som inte gjorde det.
Denna problematik skulle fortsätta under 1960-talet men då relaterades frågan
i första hand till valet mellan ungkarlar och gifta arbetare.

4.2.9 Sammanfattning
Strax efter kriget påbörjade företaget ett stort investeringsprogram. Detta
medförde ett ökat behov av arbetskraft. Samtidigt var det lokala utbudet av,
och den regionala konkurrensen om, arbetskraft ofta påtaglig. Inom relativt
korta avstånd fanns flera företag med snarlika ambitioner och önskemål på
sin arbetskraft. Bulten hade generellt två önskemål på sin arbetskraft under
1940- och 1950-talet: goda kvalifikationer och låg rörlighet. Kvalifikationer
var emellertid enbart en nödvändighet för vissa arbetsuppgifter och i många
fall kunde företaget nöjda sig med stabil arbetskraft som lärde sig arbetet
eftersom. Det var utifrån dessa kriterier som olika rekryteringsalternativ bedömdes. Olika institutionella omständigheter kunde emellertid rucka på denna
tågordning.
I och med att Bulten, tack vare trägen upplysningsverksamhet av disponenten och genom sin roll som exportföretag och viktig underleverantör till
verkstadsindustrin, blev utsedd som en av de nyckelindustrier som fick kva146

Metall 98 (2001), s. 32; Bizzarri (2009), s. 304.
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lificerade yrkesarbetare från Italien, fann sig till synes företaget vid slutat av
1940-talet nästan med fler yrkesarbetare än de behövde. I detta läge ändrades
för en tid fokus mot mindre kvalificerade arbetare för att ersätta den svenska
arbetskraft (läs: unga pojkar) som inte längre ville arbeta i smedjorna eller
med andra impopulära arbetsuppgifter. Detta problem löstes i och med att den
finska invandringen tog fart i samband med Koreakriget. Snart ansågs emellertid inte denna lösning vara till belåtenhet, då finländarna uppfattades som
allt för rörliga och som allt för oerfarna för många industriarbeten.
I samband med detta blev tyska arbetare en lösning på två problem. För
det första för att ersätta den finska, rörliga, arbetskraften (samtidigt som italienare åter fick ta rollen som i första hand en källa för mer kunnig arbetskraft).
För det andra så fungerade det som en bricka i förhandlingen med den lokala
fackliga motparten. Medan diskussionen på nationell nivå oftast fokuserade
på behovet av kvalificerade arbetare, vilket skulle möjliggöra expansion och
produktivitetsökningar utan att i högre grad skapa en situation med ett ökat
och lönedämpande utbud av arbetskraft, så såg de lokala representanterna annorlunda på situationen. För dem och deras medlemmar handlade frågan om
att få tillgång till de bästa jobben. Således kunde arbetsgivare och verkstadsklubben sluta en lokal pakt om att det stora flertalet tyskar skulle sättas in som
ersättningsarbetskraft, vilket var till fördel för redan anställda arbetare på företaget. I och med att Bulten sedan inte respekterade denna ordning, genom att
ge en del tyskar ökat skydd i samband med därefter följande permitteringar,
försvårades utsikten att rekrytera utomnordiska arbetare vid den påföljande
högkonjunkturen i mitten av 1950-talet. En snarlik uppgörelse verkar ha skett
kring den ofta aktuella bostadsfrågan. Medan verkstadsklubben kunde tillåta
invandrare i början av 1950-talet för att de var de enda som kunde tänkas
acceptera de lediga bostäderna, så var detta senare snarare något som fackföreningen använde sig av för att förhindra ökad utomnordisk invandring.
Den italienska och den tyska invandringen var i hög grad relaterad till positiva preferenser baserade på tidigare erfarenheter, nätverk och en därigenom
uppbyggd kapacitet att rekrytera dem. I viss mån var detta emellertid, speciellt
i början, beroende av arbetsmarknadsinstitutionernas goda vilja och direkta
hjälp. Undantaget i detta var baltiska flyktingar på kontinenten, där myndigheterna istället enbart var ett hinder. Att tyska arbetare sedan endast nämns i
förbigående i mitten av 1950-talet torde, som för många andra företag i området, hänga samman med att det västtyska överskottsutbudet i stort sett hade
försvunnit. Rent konkret anställe Bulten från läger runt München som med
tiden avvecklades. För anställandet av finska arbetare verkar däremot företaget så väl saknat positiva erfarenheter och etablerade kontakter och kapacitet
för att rekrytera. Utbudet kom via spontaninvandring där företaget inte tycks
ha spelat någon aktiv roll, även om det förmodligen förekom att anställda
finländare rekommenderade vänner och släktingar.
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4.3 Arbetsfördelning, kvalifikationer och personalomsättning på Bulten, 1947–59
I avsnitt 4.2 framkom att Bulten använde utländska arbetare både som ett
viktigt komplement av yrkesarbetare, vilka ofta kom från Italien, men även
som ersättningsarbetskraft, vilka i hög grad kom från Finland men också, i
alla fall under perioden 1951/52, från södra Västtyskland. Företagsledningens
representanter är ofta tämligen öppna om sina preferenser och åsikter om
olika nationaliteter i korrespondens med AMS och länsarbetsnämnden, i
bolagets egna företagsnämnd och i dagspressen. För perioden från 1947
fram till 1959 går det att med hjälp av arkivmaterial (se avsnitt 1.3.3.1 för
en närmare redogörelse av materialet) studera vilka avdelningar till vilket
olika nationaliteter användes, huruvida olika nationaliteter skiljde såg åt i
avseende på deras rörlighet och vilka erfarenheter de hade med sig när de
anställdes. En övergripande fråga för detta avsnitt är således att undersöka om
företagsledningens beskrivning av utländska arbetare var överstämmande med
hur det såg ut på fabriksgolvet. Om utländska arbetare i första hand anställdes
för att tillgodose ett specifikt behov kan detta förklara koncentrationen av
utländsk arbetskraft på Bulten under 1950-talet.
Här använder jag mig av följande kategoriseringar utifrån anställdas födelseland: svenskar, nordbor, italienare och tyskar samt övriga. Nordiska
medborgare är alla de som berördes av den påtagliga liberaliseringen under
1950-talet, även om finländare är den dominerande gruppen. Bland tyskar
ingår personer födda i Tyskland, Österrike eller Tjeckoslovakien. Bland de
senare har det möjligen kommit med några etniska tjecker, men de flesta av
dem är sudettyskar och rekryterades därför i första hand från Österrike eller
Tyskland.147 Inom kategorin övriga utländska medborgare finns främst individer från Baltikum och Polen (i första hand under första halvan av perioden)
samt Ungern och Jugoslavien (främst under senare halvan), vilka i de flesta
fall torde ha varit flyktingar.148

4.3.1 Arbetsdelning
En återkommande fråga inom tidigare forskning kring arbetskraftsinvandringen under efterkrigstiden har berört huruvida denna var ett komplement eller
ersättningsarbetskraft.149 Ersättningsarbetskraft skall därför här i första hand
147

De tjecker som eventuellt följt med inkluderar troligen i första hand de pojkar som togs från
läger i Bayern år 1950.
148
Övriga inkluderar även enskilda arbetare från Algeriet, Franska Marocko, Grekland, Nederländerna, Rumänien, Sovjetunionen, Schweiz och Spanien.
149
Det skall emellertid påpekas att det här är en fråga om att undersöka vilka avdelningar till
vilket arbetskraft anställdes, inte huruvida dessa var kvalificerade arbetsuppgifter eller ej.
Dessa produktionsavdelningar var stora och innefattade således arbetsuppgifter med varierande
krav på kvalifikationer. Det är därmed riskfullt att sätta likhetstecken mellan olika avdelningar
och kvalifikationer. Det fanns många oattraktiva arbeten i smedjan men hejarsmeder var ett av
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ses som att utländsk arbetskraft ersätter inhemsk för att lönen som erbjöds
inte kompenserade för arbetsmiljön och de krav som ställdes. Komplement
innebär att utländsk arbetskraft anställs till avdelningar som behöver fler arbetare och denna grupp blir därigenom koncentrerade till denna genom att
de som nya på arbetsmarknaden går dithän det behövs ny arbetskraft. Då vi
i detta fall tittar på nyanställningar, det vill säga även de svenskfödda nya på
företaget, så kan komplement i detta sammanhang tolkas som att fördelning
av olika nationaliteter är ungefär jämbördigt fördelade till olika avdelningar,
vad jag här benämner som ett balanserat komplement. En tredje möjlighet är
att utländsk arbetskraft är överrepresenterade bland nyanställda inom de expanderande produktionsenheterna. I så fall skulle detta indikera att den utländska arbetskraften kan ha utgjort ett viktigt tillskott och löste upp flaskhalsar
inom produktionen och därigenom var en starkare form av komplement.150
Således kan vi förvänta oss ett av tre möjliga utfall som går att relatera till tre
olika hypoteser. Om nyanställda invandrare är överrepresenterade i smedjorna
skulle detta vara ett tecken på att de fungerade som ersättningsarbetskraft. Att
smedjorna var oattraktiva kan också underbyggas av anställningsuppgifterna
i stickprovsundersökning som ger att de som anställdes till dessa avdelningar
i snitt stannade 0,9 år mot 1,3 totalt och 1,2 bland direkta produktionsavdelningar. Om invandrare istället anställs till olika avdelningar i ungefär samma
utsträckning som svenskar skulle detta vara ett exempel på deras roll som
ett balanserat komplement. Det tredje alternativet är att invandrare inte var
överrepresenterade i smedjan utan istället i expanderande avdelningar, såsom
kalslagningsavdelning och/eller där det krävdes yrkeskompetens, såsom blankavdelningen, mekaniska verkstaden och verktygsavdelningen.
Det finns också anledning att undersöka arbetsfördelningen mellan könen.
Även om kvinnorna var i minoritet bland fabrikens anställda arbetare så var
inte antalet negligerbart utan var uppe i femton procent i slutet av 1957. Detta
var en förhållandevis hög siffra för branschen som helhet, som låg kring sju
procent vid denna tid, och för länets tillverkningsindustri, som till sin helhet
hade tretton procent kvinnliga anställda. Dessutom var andelen kvinnor större
bland de utländska arbetarna än totalt. I juni 1951 var 23 procent av männen utländska medborgare medan andelen bland kvinnorna var 51 procent.151
År 1957 var uppskattningsvis 28 procent av männen utländska medborgare
medan andelen bland kvinnorna var 63 procent.152 Bulten hade vid några tillfällen ha försökt föra över kvinnor till nya produktionsavdelningar men mött
företagets mest ansedda och välbetalda arbeten. Många yrkeskategorier, såsom svarvare, inbegriper både yrkesarbetare med höga löner men också andra som utför arbete av enklare art med
mindre krav på utbildning och färdighet. Vid slutet av 1945 hade smedjorna (avd. 201, 202,
203) totalt 163 arbetare, Kallslagningsavdelningen (avd. 204) 188 arbetare, Blankavdelningen
(avd. 228) 125 arbetare. Redovisning av arbetsstyrkan 29.12.1945, Lönestatistik, 1944–1945:
BFAB [30AA].
150
Jämför Ohlsson (1978), s. 15–17.
151
Totala arbetsstyrkan den 12/6 1951, disponentens korrespondens: BFAB [1DC].
152
Utlänningar vid BFAB, 6/2 1957 samt Arbetsstyrkan den 20/12 1957: BFAB [33AA].
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Tabell 4.1 Andelen anställningar på utvalda avdelningar 1947–59, procent
efter kön och födelseland
Smedjan
Blankavd.
Kallslagning
Kontroll
Paketering
Mek. o. verktyg
Antal

Sv. män

Sv. kvinnor

Utl. män

Utl. kvinnor

10,1
13,1
19,3
4,0
1,8

0,7
6,3
10,6
21,8
20,4

13,3
14,0
24,8
1,3*
0,6

2,9
6,7
9,6
26,9
30,8

9,5

0,7

11,1

1,0

398

142

315

104

Källa: Anställda arbetare: BFAB [33BD].
Anm: Signifikant skillnad gentemot svenska manliga respektive kvinnliga arbetare, *=5%
signifikansnivå, **=1% signifikansnivå.

motstånd från arbetarhåll. Andra gånger var det företagsledningen själva som
hade uppfattningar om vad för slags arbeten som kvinnor passade för. Det är
därför av visst intresse att se om det gick att anställda dessa till arbeten som
det inte gick att anställda svenska kvinnor.
De avdelningar som finns med i tabellerna är dels de tre största produktionsavdelningarna (smedjan, blankavdelningen, kallslagningen), de två indirekta produktionsavdelningarna för verktygsmakare och mekaniker, vilka i
hög grad var eftertraktade arbeten för i första hand yrkesarbetare, samt de två
avdelningar som domineras av kvinnliga anställda – kontroll och paketering.
Resultaten i tabell 4.1 ger stöd för en balanserad komplementär tolkning av
arbetskraftsinvandringen. Utländska arbetare anställdes till olika avdelningar
i ungefär samma utsträckning som svenskar. Den enda statistiskt signifikanta
skillnaden (på femprocentig signifikansnivå eller lägre) är den mellan svenska
och utländska män på kontrollavdelningen, en i det stora hela marginell arbetarkategori på företaget, då detta var en kvinnodominerad avdelning.153 Samtidigt tycks de i utlandet födda kvinnornas överrepresentation inom Bulten
inte ha medfört att de, i högre utsträckning än infödda kvinnor, brutit några
könsbarriärer i avseende på vilket arbete de utförde. De skillnader som före-

153

En beskrivning av kontrollavdelningens arbete ger att medan kvinnor i hög utsträckning
genomförde det enformiga kontrollarbetet mellan män fick utföra de mer komplicerade kontrollerna. Troligen medförde detta att kvinnoarbete på kontrollavdelningen inte tvunget innebar
några större krav på att förstå skriftliga instruktioner men att detta kan ha varit fallet för mer
manligt kodade arbetsuppgifter. Kontrollchefens fördrag vid företagsnämnden 20/12 1951, Företagsnämndens protokoll, 201/12 1951, bilaga 3: BFAB [2DB]. En gissning är att männen på
denna avdelning i de flesta fall utgjordes av äldre, vana arbetare som inte längre orkade med
arbete i produktionen.
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Tabell 4.2 Andelen anställningar på utvalda avdelningar 1947–1959, procent efter kön och födelseland
Norden,
Män

Norden,
kvinnor

Italien,
Män

Italien,
kvinnor

Tyskland†,
män

Tyskland†,
kvinnor

Smedjan

18,8**

4,7*

4,4**

-

14,9

4,5*

Blankavd.

8,9

4,7

25,6**

14,8*

10,6

4,5

Kallslagning

28,6**

9,3

22,2

14,8

23,4

Kontroll

2,7

16,3

Paketering

-

40,7**
14,8

-

34,9*

-

Mek.verktyg

5,4*

2,3

14,4*

-

Antal

112

43

90

27

4,5*

-

27,3

-

40,9**

17,0**
47

22

Källa: Anställda arbetare: BFAB [33BD].
Anm: †=Födelseland är Tyskland, Österrike, Tjeckoslovakien. Signifikant skillnad gentemot
svenska manliga respektive kvinnliga arbetare (jämför tabell 4.1), *=5% signifikansnivå,
**=1% signifikansnivå.

ligger är inte större än att det skulle kunna förklaras med slumpmässiga utfall
bibringat av att det är frågan om ett urval.154
Medan skillnaderna mellan svenska och utlandsfödda män i tabell 4.1 inte
tycks påvisa några större skillnader så blir bilden en annan då man tittar på
skillnader mellan olika kategorier av utländsk arbetskraft. Tabell 4.2 visar på
stora skillnader inom gruppen utlandsfödda jämfört med svenskar. Italienska
män var kraftigt överrepresenterade på blankavdelningen och likaledes underrepresenterade i smedjorna. I smedjorna var istället nordiska invandrare överrepresenterade. Däremot så anställdes som synes tyskar – vilka uttryckligen
skulle ersätta finländarna i smedjan åren 1951/52 – inte enbart dit. Även om
de var något överrepresenterade i smedjan är inte skillnaden statistiskt signifikant. Att ändra på den undersökta tidsperioden, till exempel ta bort åren efter
1952 eller 1947–49 ändrar inte påtagligt den generella bilden.
Resultatet ger således en bild av finska manliga arbetare som ersättningsarbetskraft i, den i otaliga uttalanden nedsvärtade, smedjan medan italienska
män i hög utsträckning arbetade som svarvare eller andra mer kvalificerade
arbeten på blankavdelningen. Detta var förvisso inte en avdelning som växte
i antal anställa räknat men hade relativt sätt högre krav på kvalifikationer och
erfarenhet än i smedjan, även om det även där fanns kvalificerade arbetsuppgifter, såsom hejarsmeder. Det framgår också att italienska kvinnor i relativt
hög utsträckning, precis som italienska män, arbetar på blankavdelningen, i
huvudsak som gängare, men det är fråga om en relativt liten grupp perso154

Det skall påpekas att då det är frågan om ett relativt stort stickprov av en ändlig population
hade det varit möjligt att förstärka resultaten genom att korrigera för detta, vilket ofta rekommenderas på stickprov som utgör mer än fem procent av den totala populationen. I och med att
jag inte vet exakt hur stor populationen är, och med risk för att överdriva resultaten, har jag valt
att avstå från detta.
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ner.155 För de indirekta produktionsavdelningarna, mekaniska verkstaden och
verktygsavdelningen, med överlag förhållandevis attraktiva och kvalificerade
arbeten, förstärks skillnaden mellan finländare och italienare. Medan utländska män i allmänhet anställs lika mycket till dessa avdelningar som svenskar
är skillnaden påtaglig mellan dessa nationaliteter. Här ser vi samtidigt att den
starkaste gruppen är tyska män, vilka emellertid var ett relativt litet antal personer.

4.3.2 Personalomsättning
Den kanske främsta frågan för Bultens företagsledning var arbetskraftens rörlighet. Framförallt finländarnas benägenhet att sluta efter mycket kort tid lyftes
fram av företagsledningen. Direktör Allan Roslund hävdade vid ett tillfälle att
80 procent av finländarna slutade inom en månad. Som kontrast till dem hänvisades inte sällan till italienare och tyskar som pålitliga och stadiga arbetare.
Frågan är förstås i vilken mån denna bild faktiskt stämde.
Resultaten som framkommer i tabell 4.3 understödjer i stort sett företagsledningens perspektiv. Nordiska arbetare, där finländare är den största nationaliteten, hade en mycket kortare genomsnittslig anställningstid i jämförelse
med det totala genomsnittet. Italienska män och kanske framförallt tyskar
av båda könen utmärker sig istället genom sin relativt sett låga omsättning.
Detta innebär ändå inte per automatik att bedömningen var korrekt. Nordiska
medborgare var överrepresenterade i exempelvis smedjan, där personalomsättningen i allmänhet var hög. Den genomsnittsliga anställningstiden i stickprovet för svenska och finländska män i smedjan var faktisk närmast identisk,
0,87 år för finländare och 0,9 för svenskar (20 respektive 40 anställningar).
Tabell 4.3 Genomsnittslig anställningstid, i år efter födelseland
Män
Sverige
Utlandet
Italien
Norden
Tyskland†
Totalt

1,68
1,40
1,82
0,91**
2,17
1,56

Kvinnor
1,67
1,65
1,64
1,04*
2,49
1,66

Slutat inom 1 år
65 %
68 %
52 %**
81 %**
54 %
66 %

Källa: Anställda arbetare: BFAB [33BD].
Anm: †=Födelseland är Tyskland, Österrike, Tjeckoslovakien, totalt n=932. Signifikant
skillnad gentemot svenska manliga respektive kvinnliga arbetare, *=5% signifikansnivå,
**=1% signifikansnivå.
155

Enligt senare arbetsvärderingar från 1960-talet ett arbete som inte stället några större krav på
kvalifikationer och är relativt lågt betalt som kräver ett visst handlag och bedömdes som relativt
fysiskt och psykiskt ansträngande.
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Detta resultat är slående likt undersökningen för finländare på Asea (se avsnitt
3.5.2). Då företagsledningen utgick från att finländarna skulle stanna kort tid
är det möjligt att det häri låg en självuppfyllande profetia där finländare placerades på avdelningar eller tilldelades arbetsuppgifter med högre personalomsättning just för att de var finländare.

4.3.3 Erfarenhet
Det andra problemet som upplevdes med finländare, och där framförallt italienska arbetare sågs som ett föredöme, var i avseende på industrierfarenhet.
Att utröna denna skillnad genom stickprovet är inte helt oproblematiskt men
i viss mån möjligt (jag har valt att inte göra någon statistisk hypotesprövning
på grund av denna osäkerhet med materialet). I många handlingar står det en
eller ett par rader om tidigare anställningar och utifrån detta går det att göra en
uppskattning av graden av erfarenhet inom de olika kategorierna. För detta har
jag delat in arbetarna utifrån om deras tidigare anställning kan bedömas som
industrierfarenhet eller ej. De med industrierfarenhet har jag sedan delat upp
i de som skulle kunna sägas ha erfarenhet från metallindustrin eller motsvarande. Detta är en sammanställning baserad på bedömningar som skall tolkas
med viss försiktighet. Det går inte heller att på ett något sådär tillförlitligt sätt
särskilja sådan med lång erfarenhet och yrkesträning från de som arbetat några
månader som okvalificerad grovarbetare.
Om vi tittar på resultaten i tabell 4.4 verkar totalt sett onekligen nordiska
medborgare i högre grad än andra grupper sakna industrivana. Kontrasten är
återigen tydligast i jämförelse med den italienska gruppen som endast i undantagsfall saknar sådan erfarenhet.

Tabell 4.4 Tidigare erfarenhet för förstagångsanställda efter födelseland, i
procent
Industrivana
Totalt
varav Kv.
Sverige
Utlandet
Norden
Italien
Tyskland†

46
23
40
53
37
69
51

Varav MoVindustri
36
9
30
42
21
66
40

Nej

iu

25
24
28
21
33
5
21

29
53
32
26
30
25
28

Källa: Anställda arbetare: BFAB [33BD].
Anm: †=Födelseland är Tyskland, Österrike, Tjeckoslovakien, totalt n=803. MoV avser metalloch verkstadsindustri eller motsvarande yrkeskunskaper.
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4.3.4 Sammanfattning
För att kontrastera den kvalitativa genomgången i avsnitt 4.2 ger detta avsnitt
en kvantitativ undersökning av samma tidsperiod. En diskussion i tidigare
forskning har varit den funktion som utländsk arbetskraft spelade. Om invandrare utgjorde ersättningskraft torde de i högre utsträckning anställts till
mindre eftertraktade avdelningar, i detta fall smedjorna. Var fördelningen av
nyanställda svenskar och utlänningar däremot snarlik skulle detta indikera att
de utgjorde ett komplement. En tillspetning av den komplementära hypotesen är att invandrare var överrepresenterade som nyckelarbetare. Resultaten
pekar på ett stöd för en balanserad komplementär hypotes.156 Utländska arbetare stannade också ungefär lika länge på företaget och var ungefär lika
erfarna. Det sammanlagda intrycket blir att koncentrationen av utländsk
arbetskraft på Bulten inte berodde på att invandrare fyllde en särskild funktion. Detta intryck ändras emellertid om invandrarkollektivet bryts ner i olika
kategorier. Finländare hade mindre erfarenhet, stannade mycket kortare tid
än andra arbetarkategorier och anställdes i högre utsträckning till smedjan.
Som kontrast var italienska manliga arbetare ofta erfarna, stannade länge på
företaget och anställdes till blankavdelningen, mekaniska verkstaden och
verktygsavdelningen men sällan till smedjan. Dessa skillnader var en följd av
de olika ländernas utbud, rådande institutionella förhållanden och reglering
av invandraren samt företagets egna, aktiva agerande. Fördelningen och skillnaden mellan dessa kategorier av arbetare var samtidigt inte så påtaglig som
genomgången i avsnitt 4.2 kan ge intryck av.

4.4 Bulten och invandringen under 1960-talet
Detta avsnitt om Bulten och arbetskraftsinvandringen berör den liberala arbetskraftinvandringens slutfas. Framförallt årtiondets början var goda år för
Bulten. Några av de investeringar som genomförts under 1950-talets slut
skulle snart bära frukt när efterfrågan på företagets produkter steg.157 Efter
1965 gick däremot Bulten in i en period av långvariga ekonomiska problem, i
hög grad beroende på en ökande internationell konkurrens.158 Efter att företaget startat en filialfabrik i Kalix under 1966/67 så började antalet anställningar
i Hallstahammar att avta och genomfördes enbart till Industriskolan eller för
att ersätta avgångar vid kallslagningsavdelningen.
De institutioner och regleringar som upprättades i slutet av 1940-talet och
början av 1950-talet är i detta skede väl etablerade. Däremot förändrades den
156

Det går inte heller att se något framträdande mönster om man undersöker fördelningen på
företagets ungefär 150 olika yrkeskategorier. I de flesta fall är antalet i varje kategori så få att
det oavsett fördelning skulle vara tveksamt att dra någon inferens från denna.
157
Bultfabriks AB:s styrelse- och revisionsberättelse, 1959–1962: BFAB [2DA]; Företagsnämndens protokoll, 19/12 1960, bilaga 6, 29/1 1962, bilaga 6: BFAB [2DB].
158
Företagsnämndens protokoll, 15/6 1966, bilaga 1, 23/9 1968: BFAB [2DB].
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förda arbetsmarknadspolitiken. Efter att ha gått på sparlåga under stora delar av 1950-talet fick AMS och dess underlydande verk och nämnder ökade
resurser för att underlätta yrkesmässig och geografisk mobilitet. Detta kan
ha medfört att det blev relativt sett lättare att få tag i inhemsk arbetskraft i
förhållande till tidigare. Samtidigt kan en fortsatt och ökande konkurrens från
privat och offentlig tjänstesektor inneburit ökade svårigheter med motsatt effekt på utbudet. Vidare finns det anledning att observera om samtidigt sker en
förskjutning i Bultens personalbehov av mer kvalitativ karaktär på grund av
den tekniska och organisatoriska utvecklingen.

4.4.1 Personalutveckling och utbildning
Bulten satsade stora resurser på att modernisera och utveckla sin produktion
under 1960-talet. Rationaliseringar sågs som nödvändiga, då ökade kostnader
för insatsvarorna (arbete och järn) hela tiden översteg produktionsökningarna
under 1950-talet. Företagsledningen kände sig därför pressad att försöka få
ner lönekostnaderna. Detta genom ökad automatisering men också genom att
satsa på högvärdiga produkter för vilket marknaderna var mindre priskänsliga. Kallslagning var som tidigare den dominerande produktgruppen och
denna växte ytterligare. För detta krävdes emellertid att de dyra maskinerna
användes så mycket som möjligt, helst på treskift eller till och med fyrskift.159
Förändringen mot allt mer automatisering och en allt kapitalintensivare
produktion hade vissa effekter för företagets utbildnings- och inskolningsverksamhet. Medan utbildning i någon mån bedrivits inom företaget sedan lång tid
tillbaka var det under efterkrigstiden som denna fick en mer organiserad form.
1944 hade Bulten startat sin egen industriskola med treåriga utbildningar för
yrkesarbetare. Under 1950-talet växte denna verksamhet allt mer.160 I och med
denna expansion stötte företaget snart på problem att finna elever till sina
utbildningar, då det inte fanns tillräckligt med unga pojkar i Hallstahammar.
En brist som förstärktes ytterligare genom den expanderande offentliga utbildningsverksamheten med försöks- och sedermera enhetsskolan. I början
av 1960-talet var det hundratalet pojkar som gick ut grundskolan varje år.
Då många gick vidare till gymnasium eller motsvarande så var utbudet för
Bulten och brukets industriskolor begränsat och rekrytering av ungdomar från
159

Företagsnämndens protokoll, 26/8 1959, bilaga 2, 29/1 1962, bilaga 2, 16/4 1962, bilaga 2,
26/6 1962, bilaga 1 och 2, 25/10 1962, bilaga 3, 2/2 1965, bilaga 1, 15/6 1966, bilaga 1: BFAB
[2DB], Bultfabriks AB:s styrelse- och revisionsberättelse, 1959–1967: BFAB [2DA], ”Fyrskift
vid Bulten på 60-talet”, VLT, 19/12 1959: BFAB [6BC].
160
”Med håg och fallenhet – något om Bultens verkstadsskola”, Bult-pressen, nr. 1, december
1950; ”God yrkesutbildning i Industriskolan”, Bult-pressen, nr. 2, maj 1954; ”Vart går Industriskolans elever? En tioårsundersökning”, Bult-pressen, nr 3, augusti 1955; ”Kallslagningsavdelning nu på Industriskolan”, ”44 industriskoleelever nu i produktionen”, Bult-pressen,
nr. 3, november 1959; Företagsnämndens protokoll, 3/10 1960, bilaga 9: BFAB [2DB]. Alla
var emellertid inte inskrivna för skolning till verkstadsarbetare utan inkluderade även kvinnliga
elever vid industrikontorkurser, ”Sexton 16-åringar lär till Bultenkontorister”, Bult-pressen,
nr. 3, oktober 1960.
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andra orter ansågs nödvändigt. Något som också hade påbörjats redan under
1950-talets senare del.161 Elever för Industriskolan eftersöktes därför i Värmland och Norrland. År 1957 hade även åtta ungerska flyktingpojkar tagits in.162
Under senare delen av 1950-talet började även utbildningen av andra arbetsgrupper än yrkesarbetare att förändras och utvecklas. Företaget startade
olika former av inskolnings- och omskolningskurser för såväl kvinnor som
äldre anställda.163 En bit in på 1960-talet hade detta utvecklats till ett system där
i stort sett alla nyanställda påbörjade sin anställningstid med en 13 veckor lång
inskolningskurs på Industriskolan.164 Dessutom såg företaget gärna att de nyanställda redan innan hade en del maskinvara.165 Inskolningens faktiska längd
kunde variera – de som bedömdes kunniga lyftes snart över till produktionen
– men inbegrep i de allra flesta fall åtminstone två veckor av information och
teori innan de nyanställda kunde påbörja den mer praktiska inskolningen och
därigenom i alla fall i viss mån bidra till produktionen.166 Detta uppfattades
som en relativt lång inskolningsperiod i jämförelse med andra industriföretag,
vilket motiverades med att kraven var så pass stora som en följd av den långt
drivna automatiseringen.167 Vid mitten av 1960-talet ingick dessutom även tre
timmars daglig undervisning i det svenska språket för utländska arbetare med
syftet att underlätta anpassningen till Bulten och Hallstahammar.168
Samtidigt som inskolningen av nyanställda ökade och organiserades började företaget också på annat sätt än tidigare utbilda sin kvinnliga personal för
tempoarbete av olika slag, såsom rullgängning och svarvning, borrning och
slipning – utöver på företaget mer traditionella kvinnoarbeten som kontroll

161

Företagsnämndens protokoll, 3/3 1959, 3/10 1960, bilaga 9, 10/10 1963, bilaga 8, 13/5 1965:
BFAB [2DB]; ”Industriskolan vid Bultfabriken växer och har över 200 elever”, VLT, 30/5
1959. Hallstahammars bruk startade sin egen verkstadsskola först i slutet av 1950-talet, vilket
alltså ökade konkurrensen om ungdomarna ytterligare och även bruket tycks i första han fått
rekrytera elever från andra orter. Arbetsmarknaden i Hallstahammar jan 1959, brev från AF
Hallstahammar till Länsarbetsnämnden i Västmanland län, 13/1 1959: EIb:36.
162
”Ungrare utbildas i Hallstahammar”, VF, 5/2 1957; ”Ungrare fyller platsöverskott vid Bultfabrikens industriskola”, VLT, 6/2 1957; ”Bult-skolan fulltalig med pojkar från Ungern”, VF,
6/2 1957: BFAB [6BC]. Se även Brev från Flyktinglägret, Loka Brunn till AF Västerås, 14/1
1956; Anteckningar, Västerås, 23–25/4 1957; Anteckningar, Västerås, 24/5 1957: Län EIV:16.
163
”Vi går på kurs”, Bult-pressen, nr. 2, april 1957; ”Sex bultare genomförde tvåårig omskolningskurs”, Bult-pressen, nr. 2, maj 1958; ”Från kokbok till ritning ny giv för hallstadamer”,
VLT, 29/9 1960: BFAB [6BC].
164
Företagsnämndens protokoll, 10/10 1963, bilaga 7 och 8, 29/1 1964, bilaga 6, 20/4 1964:
BFAB [2DB].
165
När företaget rekryterade från omskolningscentra runt om i landet ansågs en 6–11 månaders
omskolningskurs i verkstadsarbete vara en god grund att stå på. Företagsnämndens protokoll,
29/1 1964, bilaga 6, 20/4 1964: BFAB [2DB].
166
Företagsnämndens protokoll, 29/1 1964, bilaga 6, 20/4 1964: BFAB [2DB]; ”Bulten satsar på
utbildning”, Industritjänstemannen, nr 10 1966: BFAB [6BC].
167
Företagsnämndens protokoll, 3/8 1960: BFAB [2DB].
168
Företagsnämndens protokoll, 23/6 1964, bilaga 5: BFAB [2DB]; ”Bulten river språkbarriärer”, Platsjournalen, nr 17 1965: BFAB [6BC].
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och avsyning.169 Hösten 1964 ansåg sig företaget, som just startat ytterligare
en omgång kurser för kvinnor boende i Hallstahammar, i stort sett ha tömt
denna arbetskraftsreserv. Registrerade på arbetsförmedlingen i Hallstahammar ansågs nu finnas föga mer än pensionärer och människor med sociala
problem. 1965 togs dock ytterligare initiativ för att locka fram ett lokalt arbetskraftsutbud genom att sända ut brev till samtliga sextusen hushåll i Hallstahammar och Kolbäck för att bjuda in ortens hemmafruar till deltidsarbete.
Detta initiativ tycks ha slagit väl ut.170 Andelen kvinnor hade stigit till över
tjugo procent av det totala antalet anställda på företaget i början av 1965 och
vid slutet av året hade denna siffra stigit till nästan tjugofem procent, då över
två tredjedelar av den nettopersonalökning som företaget hade under detta i år
utgjordes av kvinnor.171 En förklaring till denna ökning var att Bulten i mycket
högre grad än tidigare var beredda att anställa kvinnor på deltid, vilket också
var något de poängterade i sitt massutskick av brev till hushållen i närområdet. Denna förändring av arbetstiden hade skett efter flera år av tvekande och
under i den första halvan av decenniet var företaget fortsatt ambivalent till
deltidslösningen, då detta ansågs bibringa en större kostnad för företaget.172
Även om ökad anställning av, ofta lokalt boende, kvinnor löste några av
Bultens behov så behövde företaget i hög grad fortsatt förlita sig på arbetskraft
från andra delar av landet och utlandet.173 Den främsta källan till arbetskraft
för svensk industri fanns vid denna tid i de så kallade skogslänen, vilket utgjordes av de flesta av norrlandslänen, framförallt Norrbotten, samt Värmland
169

Företagsnämndens protokoll, 20/4 1964, bilaga 6, 2/11 1964, bilaga 5: BFAB [2DB], ”Bulten
utbildar kvinnor för arbete i två-skift”, VLT, 21/8 1964: BFAB [6BC]. Det skall emellertid noteras att ett tiotal kvinnor som omskolades hösten 1963 gjorde detta i länsarbetsnämndens regi,
om än i Industriskolans lokaler. Personalchef Fast menade att ”det är tänkbart att en del av dem
vid kursen slut kan komma att placeras på Bulten”, vilket måste ses som något av ett försiktigt
uttalande med tanke på att antalet presumtiva arbetsgivare för den som utbildats i muttergängning knappast kan ha varit vidare stor i Hallstahammar, Företagsnämndens protokoll, 10/10
1963, bilaga 8: BFAB [2DB]; ”Kvinnor på Bulten-kurs skolas för maskinarbete”, VLT, 12/2
1964; ”Damer utbildas till maskinskötare på omskolningskurs vid Bultfabriken”, Folkbladet,
12/2 1964: BFAB [6BC].
170
Företagsnämndens protokoll, 5/10 1965, bilaga 5: BFAB [2DB]; ”Bulten hoppas på kvinnan
– bjuder tre deltidalternativ”, VLT, 28/9 1965; ”Deltid för hemmafruar dämpar arbetskraftsbehovet i Hallstahammar”, VLT, 3/11 1965; ”Kvinnor i deltidsarbete vid Bulten, blev melodi som
slog”, VLT, 19/11 1965: BFAB [6BC].
171
Företagsnämndens protokoll, 2/11 1964, bilaga 5, 2/2 1965, bilaga 5, 13/5 1965, bilaga 5,
29/12 1965, bilaga 5: BFAB [2DB]. Siffrorna avser både tim- och månadsavlönade.
172
Företagsnämndens protokoll, 29/6 1961, 16/4 1962, 5/10 1965: BFAB [2DB].
173
”Behovet av arbetskraft stort den närmaste tiden”, VF, 30/12 1959; ”Hallstahammar ökar
med 600 varje år”, Dagen, 12/9 1962: BFAB [6BC]. Under upptakten till konjunkturuppgången
1960/61 så fick företagen på orten enligt den lokale arbetsförmedlaren Thure Jadestig emellertid i första hand förlita sig på bilpendlade från grannkommuner, då bostadssituationen var
sådan att det inte fanns möjligheter för inflyttningar. Trots att 1960 betecknades som ett år med
rekordbyggnation ansågs detta vara långt ifrån tillräckligt. ”Storindustrierna i Hallstahammar
har under året ökat med 300 man”, VLT, 24/12 1959; ”Behovet av arbetskraft stor den närmaste
tiden”, VF, 30/12 1959; ”Arbetsmarknaden betecknas som rekordår för Hallsta”, VF, 29/12
1960; ”Hallstahammars industrier har ökat arbetsstyrkan med 350 man”, VLT, 29/12 1960:
BFAB [6BC].
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och Dalarna. I och med ökade resurser började arbetsmarknadsmyndigheterna
att i högre utsträckning samarbeta, utöka den interlokala förmedlingen och se
till att omskolade kom till industrin.174 Från hösten 1963 började även representanter för Bultens personalavdelning själva åka ut till arbetsförmedlingar
och omskolningscentra i överskottslänen för att informera och rekrytera.175
Speciellt de som genomgick omskolning, och därigenom fått en viss utbildning i verkstadsarbete, var intressanta för Bultens del.176 Genom och för detta
förfaringssätt skaffade sig företaget kontakter med arbetsförmedlare och andra
aktörer och kunde på så sätt kontinuerligt hålla sig underrättade om utbudet
på olika platser i landet.177 Bultens personalchef Karl Eric Fast hoppades att
informationsprogrammet som dessa resor medförde skulle gynna företaget i
konkurrensen om arbetskraften i överskottslänen.178 Denna bedömdes nämligen vara hård och snart verkade överskottslänens utbud sina. I början av
1965 ansåg företaget att arbetsmarknaden balanserats i Jämtland och Västernorrlands län, och att det skulle bli svårt att få tag i ytterligare arbetskraft
där. Under våren 1965 inriktades därför resorna till omskolningskurser och
arbetsförmedlingar i andra norrlandslän samt i Kopparbergs län. I slutet av
1965 ansågs endast Norrbotten ha något verkligt överskott på arbetskraft.179
Förändringen och utvecklingen av företagets produktion hade konsekvenser för löneläget och arbetsdelningen. I början av 1957 gick de genomsnittsliga timlönerna för vuxna manliga arbetare på Bulten om snittet för ortgrupp 3
enligt VF:s och Bultens interna statistik.180 Detta förhållande bestod sedan
under 1960-talet. Detta var inte en följd av att andelen yrkesarbetare på Bulten
var hög. VF:s statistik pekar snarare på det motsatta. I uppgifterna för Bulten
var 21 procent av vuxna manliga arbetare uppskrivna som yrkesarbetare i
kontrast för alla undersökta företag i ortsgrupp 3 där 32 procent utgjordes av
yrkesarbetare. Troligen berodde den högre lönen på Bulten på en kombination av en längre inskolning för tempoarbetare (13 veckor), en högra andel
som arbetade på ackord (84 mot 68 procent för manliga vuxna tempo- och
grovarbetare) samt skiftgång. 1965 hade en vuxen manlig yrkesarbetare en
genomsnittslig timlön på 9 kronor på Bulten i jämförelse med 8,85 kronor för
VF:s medlemsföretag i ortsgrupp 3. För tempo- och grovarbetare var motsva174

”Omskolade jämtlänningar trivs med Hallstahammar”, VLT, 26/1 1963: BFAB [6BC].
Företagets egna direkta värvningar verkar ha startat på hösten 1963, då representanter gav
sig av på en resa, tillsammans med den lokala arbetsförmedlingsföreståndaren, genom Näsåker,
Sollefteå, Nyland och Kramfors. ”Omskolade ’värvas’”, Nya Norrland, 3/10 1963; ”Värvare på
besök vill ha arbetare till sin industri”, Östersunds-Posten, 4/10 1963: BFAB [6BC].
176
Företagsnämndens protokoll, 29/1 1964, bilaga 6: BFAB [2DB].
177
Företagsnämndens protokoll, 20/4 1964, 20/4 1964, bilaga 6: BFAB [2DB].
178
Företagsnämndens protokoll, 29/1 1964, bilaga 6: BFAB [2DB].
179
Företagsnämndens protokoll, 2/2 1965, bilaga 5, 13/5 1965, bilaga 5, 5/11 1965, bilaga 5:
BFAB [2DB]. Avseende Norrbotten som det enda kvarstående överskottslänet underbygger
Fast genom att citera länsarbetsdirektör Nils Ström.
180
Medellön för vuxna arbetare, kvartalsvis från 1955, intern cirkulerat tabell, 4/7 1962, Verkstadsföreningens rapporter: BFAB [34CA]. Den genomsnittsliga timlönen för vuxna kvinnor
låg över eller i paritet med ortgruppsnittet från i alla fall 1955.
175
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Tabell 4.5 Anställda respektive avflyttade timavlönade för olika nationaliteter, januari till augusti 1965.
Anställda
Avflyttade
Summa

Svensk

Finsk

Öv.Norden

Italiensk

Öv.Utl.

Summa

164
195
-31

140
121
19

80
40
40

44
23
21

46
27
19

474
406
68

Källa: Anställda resp. avflyttade timavlönade jan – aug 1965, odaterad anteckning: BFAB
[33DA].

rande timlöner 7,98 mot 7,79 kronor.181 Medan den teknisk-organisatoriska
utvecklingen alltså i viss mån verkar ha inneburit att företaget kunde ersätta
yrkes- med inskolade tempoarbetare innebar detta inte att bristen på yrkesarbetare minskade. I Bultens svar på KI:s kvartalsvisa konjunkturbarometer
åren 1960–1966 framgår att företaget nästan alltid har brist på yrkesarbetare
men aldrig på andra arbetare.182
I flera avseenden påminner denna utveckling på Bulten den som Ohlsson
beskrivit för Kockums i Malmö (se avsnitt 1.2.1).183 Den tekniska utvecklingen möjliggjorde ett ersättande av yrkesarbetare med en snabbare inskolning
av nyanställd personal. Detta gav de inskolade tempoarbetarna en något högre
lön men utbildningen var i hög utsträckning företagsspecifik, vilket medförde
att arbetstagaren inte kunde ta med sig utbildningen till en annan arbetsgivare.
Som framgår av figur 4.1 (i avsnitt 4.1) innebar detta inte i Bultens fall någon
påtaglig stegring i andelen eller antalet utländska arbetare på lång sikt. På kort
sikt förhöll det däremot sig något annorlunda.
En expansion i antalet anställda i början av 1960-talet medförde också att
både antalet och andelen utländska medborgare bland arbetarna ökade efter att
ha sjunkit under senare delen av 1950-talet.184 För en relativt kort tid stod utländska medborgare för runt hälften av alla nyanställningar av timavlönade.185
181

Tidlön för manliga yrkesarbetare på Bulten var 8,82, ackordslönen 9,07 jämfört med 8 och
9,20 kronor för ortsgrupp 3. För tempo- och grovarbetare var lönerna 7,42/8,09 mot 6,84/8,22.
För vuxna kvinnor var lönerna i stort sett desamma, 6,54 mot 6,58. Att kvinnor på Bulten hade
fyra öre mindre i timmen hände samman med att de i något mindre utsträckning arbetade på
ackord. Utredning, Bultfabriks AB Hallstahammar, 3 kv. 1965; Löneutredning för ortsgrupp 3,
3 kv. 1965, VF, Personalstatistik, 1965: BFAB [30AA].
182
Svar på KI:s Konjunkturbarometer, disponentens korrespondens, 1960: BFAB [2AB]; Svar
på KI:s Konjunkturbarometer, disponentens korrespondens, 1961–1966: BFAB [2AC].
183
Ohlsson (1978).
184
Detta berodde emellertid delvis på att ett stort antal hade hunnit, och fått, bli svenska medborgare. 420 utländska medborgare från 20 nationaliteter samt 94 som blivit svenska medborgare
under anställningstiden, Företagsnämndens protokoll, 21/6 1960, bilaga 6: BFAB [2DB]. I en
sammanställning från augusti 1960 bestod arbetsstyrkan av 175 finländare (135 föregående
år), 79 italienare (84 föregående år) och 40 tyskar (46 föregående år). Bortsett från gruppen av
finländare så stagnerade alltså antalet i de större invandrargrupperna på företaget fram till sommaren 1960. Huvuddelen av tyskarna och italienarna hade varit anställda i minst fem år. PM för
centrala förhandlingar den 10/8 1960, Dir Holmberg, 8/8 1960: BFAB [33DA].
185
Ang. ansökan om inrese- och arbetstillstånd för utländska medborgare, avseende Bultfabriks
AB, Hallstahammar, brev från Svenska Metallindustriarbetareförbundet till AMS, 21/3 1961:
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Samma mönster upprepade sig i mitten av 1960-talet. Oavsett om detta var ett
resultat av ett medvetet val eller en avspegling av utbud och efterfrågan på arbetsmarknaderna så var anställning av utländsk arbetare en nödvändighet för
att öka personalstyrkans storlek, vilket framgår av tabell 4.5. Här föreligger en
del likheter med utvecklingen på Fagersta Bruk i början av 1950-talet, då en
nettoökning av den totala arbetsstyrkan faktiskt döljer en nettominskning av
antalet svenska arbetare (jämför figur 3.3 i avsnitt 3.5.2).

4.4.2 Rekrytering inom Norden
Under det tidiga 1960-talet var frågan om den finländska arbetskraften – som
ofta berörts i negativa ordalag – i hög grad frånvarande men verkar i första
hand använts som en källa för okvalificerad arbetskraft.186 Konkurrensen om
den svenska reservarbetskraften ansågs som bekant vara hård. Aktivt uppsökande av arbetskraft i skogslänen hade en viss effekt, men var inte tillräcklig
och under våren 1964 utarbetade företaget en snarlik strategi anpassade för
finska förhållanden. 187 I ett brev från Karl Eric Fast till AMS tydliggörs tankegångarna:
Enligt planerna … är det vår avsikt att, sedan vi erhållit närmare besked om
kontaktmän vid arbetsförmedlingarna i Finland, lämpliga rekryteringsplatser
etc., personligen besöka dessa. Genom filmer, trycksaker, orientering om företaget etc. kan därvid ges en allsidig bild av företaget och köpingen som möjligt.188

Personalchefen påpekade också att företaget redan hade hundrafemtio anställda finländare och att det fanns föreningar för den finska personalen och
klubblokaler som upplåtits av företaget. Anpassningsmöjligheterna ansågs
därför vara goda. En första kontakt med det finska Arbetsmarknadsverket,
som förmedlats genom AMS, medförde att företaget fick ansökningar från
bland annat ett femtontal svarvare och reparatörer från en av Enso-Guizetkoncernens verkstäder.189 Den rekryteringsform som Fast omtalade i ovanstående citat dröjde emellertid till hösten 1964. Under tiden så rekryterade Bulten
Län EIb:36; Företagsnämndens protokoll, 30/9 1960, bilaga 6, 4/4 1961, bilaga 6: BFAB [2DB].
186
Ang. Arbetsmarknadsläget aug. 1960, brev AF Hallstahammar till Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län, 15/8 1960: Län EIb:36. I ett PM menar istället vice VD Holmberg att det är
de svenska arbetarna som är missnöjda med utländska arbetare, och då speciellt finska arbetare.
Företagets inställning framgår ej. PM För centrala förhandlingar den 10/8 1960, Dir. Holmberg 8/8 1960: BFAB [33DA].
187
I en lägesrapport från Hallstahammars arbetsförmedling omnämns att Bulten under vecka 44
år 1964 besökte Norr- och Västerbotten och hade fått avtalat med 16 arbetssökande att besöka
Hallstahammar men av dessa kom endast sex på besök och av dessa anställdes fem. Detta
ställdes i kontrast till det 80-tal italienare som företaget testade för 25 arbeten under vecka 45,
Ang. arbetsmarknadsläget nov. 1964, brev från Af Hallstahammar till Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län, 16/11 1964: Län EIb:36.
188
Betr. Finsk arbetskraft, brev från Bultfabriks AB till AMS, 23/3 1964: Län EIb:36.
189
Företagsnämndens protokoll, 20/4 1964, bilaga 6: BFAB [2DB].
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under sommaren finländare från Tornedalen, vilket i praktiken innebar att de
anställdes via arbetsförmedlingen i Haparanda. Inslaget av icke-svensktalande
finländare, som oftast började på företagets inskolningskurser, ökade därigenom. För att underlätta och snabba på anpassningen började företaget därför
utveckla sina egna språkkurser för nyanställda.190
Därefter reste företagets representanter själva till Finland och besökte Joensuu i Karelen och Savonlinna (Nyslott) i Savolax varifrån de rekryterade
ungefär tjugofem finländare.191 Vid månadskiftet september/oktober så reste
företrädare åter till Finland, först till Helsingfors och sedan vidare till Joensuu
och Savonlinna. Höstens rekryteringsresor fortsatte därefter med stopp på sex
platser i Norrbotten i slutet av oktober, tio platser i Västerbotten i början av
november och elva platser i Jämtland under slutet av november.192
För perioden maj 1964 till april 1965 finns en förteckning bevarad över
alla anställda finländska arbetare.193 I denna framgår det ovan nämnda skiftet
i rekryteringsorterna tydligt. Listan börjar med 28 personer som alla anställs
samma dag via arbetsförmedlingen i Haparanda. Därefter följer anställningar
via arbetsförmedlingarna i Joensuu och Savonlinna. Under perioden från mitten av juni 1964 till början av november 1964 är 94 av 104 anställda finländare från dessa orter. 51 från Joensuu och 43 från Savonlinna. Efterföljande
40 anställningar under våren 1964 är mer varierad och med endast två från
Savonlinna. Sex anställda från Saarijärvi och sju från Jyväskylä i mellersta
Finland samt sex från kuststaden Åbo (Turku) indikerar däremot att Bultens
personalavdelning vidgat sina aktiva rekryteringar och tagit kontakt med fler
arbetsförmedlingar i Finland.194
Precis som år 1964 präglades 1965 av vad som personalchefen Fast betecknade som ett intensivt rekryteringsprogram och precis som under 1964
innebar detta rekryteringsresor i Norrland, i Finland men under våren 1965
190

”Nytt tillskott av utlänningar i Hallstahammar”, Folkbladet, 2/6 1964; ”Ytterligare utländsk
arbetskraft till Bulten”, Folkbladet, 13/10 1964; ”Italienare-finländare löser arbetskraftbehov
vid Bulten i Hallstahammar”, VLT, 13/10 1964; ”Utlänningar i Hallstahammar lär svenska i
laboratorium”, Folkbladet, 20/11 1964: BFAB [6BC].
191
Företagsnämndens protokoll, 23/6 1964, bilaga 5: BFAB [2DB]. Det framgår inte vart företagets representanter reste under maj och juni 1964 utan detta baserar jag på Förteckning över
finländare som börjat sedan den 1/5 1964, arbetsmaterial: BFAB [33DA]. Det finns indikationer på att det dessförinnan, under första halvan av 1964, rekryterats finländare via arbetsförmedlingen i Kiruna, Företagsnämndens protokoll, 2/11 1964: BFAB [2DB].
192
Rekryteringsresor hösten 1964, K E Fast, personalavdelningen, 15/9 1964: BFAB [33DA].
193
Närmare bestämt 1/5 1964 till 7/4 1965. Förteckningen är från början upprättat för perioden
fram till 19/11 1964 men har därefter kompletterats. Det kan möjligen finnas ett hopp mellan
detta datum och 29/1 1965, då näste arbetare anställs.
194
En förändring som förvisso delvis torde ha att göra med att denna del av företeckningen är
införd i efterhand och därför i högre grad redogör för vilken ort de kommer från, snarare än
via vilken arbetsförmedling dessa anställdes. Förteckning över finländare som börjat sedan
den 1/5 1964, arbetsmaterial: BFAB [33DA]. Utöver de 172 uppräknade tillkommer ytterligare
elva namn med anställningsdatum där kolumnen för varifrån de kommer är överskriven med
”kvinnor” och sedan har allt överkryssats. Då det inte går att avgöra varifrån dessa kommer har
jag lämnat ut dem från sammanställningen.
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också i Norge. Företaget hade tagit kontakt med norska arbetsmarknadsmyndigheter och under våren 1965 anställt 40 norrmän till inskolningskurserna.195
Sammanfattningsvis utmärktes således företagets rekrytering inom Norden av
en mer aktiv kontakt med berörda myndigheter, i Sverige såväl som i Finland
och Norge. Efter att företagets personalavdelning utvecklat rutiner (och informationsmaterial) för att resa runt i överskottslänen för att informera och etablera kontakter anpassade denna metod för att också fungera i övriga nordiska
länder, framförallt Finland.

4.4.3 Kollektiv rekrytering i Italien
Det hade nu passerat mer än tio år sedan de första italienska arbetarna kom
till Bulten och Hallstahammar. Även under högkonjunkturerna 1960/61 och
1964/65 skulle rekrytering av italienska yrkesarbetare bli en lösning för företaget. När personalantalet inte ökade i den takt som företagsledningen önskade
under 1960 – det saknades fortsatt ett 75-tal personer för arbeten som exempelvis automatmaskinskötare, smeder, svarvare och fräsare – sökte företaget,
med hänvisning till att yrkeskunniga personer inte gick att få tag på i Sverige,
om tillstånd att få ta in 50 kvalificerade yrkesarbetare från Italien. Helmer
Nathorst, som sedan några år tillbaka var Bultens disponent, menade att detta
inte skulle ta något bröd ur munnen på någon svensk och påpekade att det var
nödvändigt att försöka utnyttja maskinerna så mycket som det gick nu när
det fanns en möjlighet. Inkomsterna från de sist producerade tonen utgjorde
”grädden” som gav störst vinst, fick verksamheten att gå runt och finansierade företagets stora kapitalinsatser, menade han.196 Under förhandlingarna
så hänvisade Bulten till både sin stora orderstock och långa leveranstider och
till att ”kvaliteten på den svenska platssökande arbetskraften är genomsnittligt
mycket låg”.197
Efter centrala förhandlingar fick företaget i augusti tillåtelse att föra in 30
arbetare innan årsskiftet.198 I stora drag var detta bekant från tidigare rekrytering från Italien. Företagsledningen hänvisade till bristen på yrkeskunnig
svensk arbetskraft, behovet av att göra det mesta av konjunkturen, att det endast var frågan om kvalificerade arbeten, och att det inte skulle ta några jobb
från svenskar. Skillnaden mot tidigare rekrytering var att nu var den italienska
kolonin direkt och formellt involverad. Tre år tidigare hade Club Italiano,
195

Företagsnämndens protokoll, 13/5 1965, bilaga 5: BFAB [2DB].
Vid de lokala förhandlingarna yrkade verkstadsklubben för avslag med hänvisning till att
personalbristen skulle gå att fylla genom arbetsförmedlingen och att personalomsättningen var
onormalt hög på grund av osmidig personalpolitik. Företagsnämndens protokoll, 21/6 1960,
bilaga 1: BFAB [2DB].
197
PM för centrala förhandlingar den 10/8 1960, Dir. Holmberg, 8/8 1960: BFAB [33DA];
Ang. överförande av italiensk arbetskraft, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till
AMS, 12/8 1960: Län EIV:18.
198
Företagsnämndens protokoll, 3/10 1960, bilaga 6: BFAB [2DB]; Brev från AMS till Bultfabriks AB, 24/8 1960: BFAB [33DA].
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föreningen för italienare i Hallstahammar, bildats och dess ordförande, Fernando Tapognani, deltog på rekryteringsresan till Italien. Genom att på detta
sätt ta med sig föreningens ordförande hade nätverks- och kedjerekryteringsinslaget i den italienska rekryteringen i det närmaste institutionaliserats. Med
på resan var också ingenjör Bruno Lindberg, som varit med och tagit mot de
första italienarna på Bulten över tolv år tidigare, personalchefen Karl Eric Fast
samt verkstadsklubbens ordförande Rune Sörbom.199 Som tidigare hade det
redan innan nedresan tagits kontakt med flera släktingar till redan anställda
italienare och dessa spred i sin tur ryktet vidare. Kopplingen med tidigare
rekryteringar förstärks ytterligare genom att Bultens rekryteringsgrupp i Bologna inrättade sig på kontoret till en mindre verkstad tillhörande en italiensk
man som tidigare arbetat på Bultens verktygsavdelning.200 Dessutom hade
Bulten även varit i kontakt med Asea som redan i juni hade en delegation på
plats i Italien, som hade lovat att rapportera kring rekryteringsmöjligheterna.201
Rekryteringsresan gick också mycket bra och företaget fann att de kunde
rekryterat det dubbla (om de bara fått) av automatskötare och ställare. Personalchefen Fast hoppades att företaget längre fram skulle få komma igen och
rekrytera även dessa.202 De flesta av italienarna, 21 av 32, var ungkarlar.203
Anledningen till detta var, som vanligt, att det var brist på bostäder i Hallstahammar och företaget kände sig tvingade att anställda i första hand ogifta,
även fast dessa i allmänhet ansågs ha högre rörlighet. Bulten gjorde emellertid
detta problem till en dygd:
I kontingenten fanns tjugotvå ungkarlar, de övriga hade sina familjer med. Ett
flertal har släktingar och vänner bland de landsmän som sedan flera år är bosatta i Hallstahammar, vilket säkert kommer att underlätta anpassningen och
trivseln i den nya miljön. Bostäder har ordnats i Rallsta, där tidigare större
delen av de vid Bulten anställda italienarna bor.204

Genom att rekrytera ungkarlar som samtidigt hade ett socialt sammanhang i sin
nya miljö verkar Bulten försökt använda sig av kedjerekrytering inte bara som
199

”Club Italiano”, Bult-pressen, nr. 1, april 1960; ”Livaktig förening gör trivsamt för italienare
i Hallstahammar”, VLT, 10/11 1959. Såväl Finska som Italienska klubben hade lokaler som
tillhandahölls av Bulten, på samma sätt som företaget upprätthöll andra inrättningar, såsom
sporthall och fridsluftsområde. Sedermera skulle Bulten också finansiera ett kapell för de italienska katoliker som inte ville eller kunde resa in till katolska kyrkan i Västerås. ”Högtidlig
invigning av katolska kapellet”, VF, 29/1 1962: BFAB [6BC].
200
”Ingen svårighet för Bulten att få arbetskraft i Italien”, VLT, 27/10 1960: BFAB [6BC].
201
Betr. Anskaffning av ytterligare Italiensk arbetskraft, 16/6 1960: BFAB [33DA].
202
Företagsnämndens protokoll, 3/10 1960, bilaga 6: BFAB [2DB]. Även inför resan gjordes
bedömningen att det borde gå att övertala AMS om tillstånd för ytterligare ett 20-tal om möjligheterna visade sig finnas, Arbetskraftsläget och bostadssituationen vid Bultfabriks AB, 6/9
1960: BFAB [33DA].
203
Att det var frågan om 32 istället för av AMS tillåtna 30 beror på att två av dem var ungdomar
som direkt skrevs in på Industriskolan.
204
”Bulten-personalen utökad med italienare och jugoslaver”, Bult-pressen, nr. 4, december
1960. I företeckningen över dessa så är fördelningen 21 ogifta och 9 gifta men så ej i artikeln.
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metod för att rekrytera arbetare, utan även för att behålla dem.205 Att betrakta
redan anställda utländska arbetare som en tillgång och stödja deras sammanslutningar och föreningar för att öka stabiliten i arbetarstammen var också
något som framhävdes i samband med rekryteringen i Finland några år senare
(se avsnitt 4.4.2).
Yrkeserfarenheten var överlag hög bland de 30 italienska arbetarna. I genomsnitt hade de 6,4 års erfarenhet från sitt yrke, 4,1 år bland de ogifta och
11,6 år bland de gifta.206 I den mån ytterligare yrkeserfarenhet var av värde
för Bulten så torde företaget antagligen ha rekryterat fler gifta arbetare om
det varit möjligt att ge dem bostäder.207Att en tredjedel i detta fall trots allt var
gifta var faktiskt inte något som företaget hade avgjort. I ett samtal mellan
länsarbetsdirektör Ström och vice VD Holmberg innan de centrala förhandlingarna med AMS påbörjats hade det framkommit att Ström ansåg att utbudet
av tillgängliga bostäder som företaget kunde erbjuda italienarna var ”lite magert”. Därför förordade han att Bulten borde ha familjebostäder för i alla fall
en tredjedel av de importerade arbetarna.208
Mönstret återupprepade sig i än större omfattning högkonjunkturen 1964/65.
Under denna högkonjunktur rekryterade företaget kollektivt i Italien tre gånger. En gång 1964, då 25 italienska arbetare anställdes och två gånger under
1965 med tillstånd att rekrytera 17 plus 25 italienska arbetare. Ansökningen
från maj 1964 motiverades med att trots att företaget hade ambitioner att öka
arbetsstyrkan med 200 man under 1964 hade antalet anställda arbetare endast
ökats med 35 under perioden januari till april, trots rekryteringsresor i Norrland, Värmland och Dalarna. Fast tryckte i ansökningsbrevet också på hur väl
rekryteringen fungerat 1960 och att så gott som alla av de som då rekryterades
var kvar vid företaget.209 Som vanligt dröjde emellertid AMS godkännande
och först i oktober 1964 gav myndigheten sitt godkännande av överförandet
av 25 italienska yrkesarbetare.210 Rekryteringsförfarandet 1964 tycks i stort ha
205

Till skillnad från elva jugoslaver som anställdes ungefär samtidigt efter att ha blivit utvalda
från flyktingläger i södra Sverige fick de i alla fall bo i Hallstahammar. Jugoslaverna fick se sig
inackorderade i Ramnäs gamla ålderdomshem med transport mellan förläggning och arbete.
”Bulten-personalen utökad med italienare och jugoslaver”, Bult-pressen, nr. 4, december 1960;
”Italienare och jugoslaver arbetskamrater vid Bulten”, VLT, 15/11 1960: BFAB [6BC]. I VLT
står det att det är nio, inte elva, jugoslaver som anställts.
206
Förteckning över den italienska personal, som vid uttagningen i Bologna antagits för anställning vid Bultfabriks Aktiebolag, 22/9 1960: BFAB [33DA].
207
Niklas Ulfvebrand, som skrivit en C-uppsats om rekryteringen av Italienska arbetare till Bulten under 1960-talet, menar att även om civilstånd bedömdes som viktigt kunde yrkesskicklighet i vissa fall väga tyngre, Ulfvebrand (2003), s. 18.
208
Resumé av samtal med länsarbetsdirektör Ström den 2 augusti 1960, Dir. Holmberg, 2/8
1960: BFAB [33DA].
209
Företagsnämndens protokoll, 23/6 1964, bilaga 5: BFAB [2DB]; Betr. rekrytering av italiensk
arbetskraft, brev från Bultfabriks AB till AMS, 20/5 164: BFAB [33DA].
210
Brev från AMS till Bultfabriks AB, 10/10 1964: BFAB [33DA], Företagsnämndens protokoll,
2/11 1964, bilaga 5: BFAB [2DB]; ”Ytterligare utländsk arbetskraft till Bulten”, Folkbladet,
13/10 1964; ”Italienare-finländare löser arbetskraftbehov vid Bulten i Hallstahammar”, VLT,
13/10 1964: BFAB [6BC].
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varit en repris av 1960 års rekrytering. Till och med verkstaden i Bologna var
densamma. Företagets representanter träffade där 84 sökande och valde bland
dessa ut 19 för omedelbar anställning, 16 för en reservlista, 10 för en extra
reservlista samt tackade nej till 39.211
Våren 1965 ansökte företaget om rätten att få föra över ytterligare 17 italienska yrkesarbetare. Denna begäran tillstryktes av länsarbetsnämnden,
som menade att det med tanke på företagets aktiva åtgärder på andra arbetsmarknader knappast fanns någon annan möjlighet att få tag i kunnigt folk.212
Godkännandet från AMS dröjde denna gång inte lika länge, utan företaget
fick godkännandet månaden efter, i maj 1965.213 I ett annat ärende hade länsarbetsnämnden även poängterat att ”det torde vara en styrka för företaget att
få arbetskraft med någon yrkesvana och icke enbart vara hänvisade till sådan finsk eller annan arbetskraft, som i de flesta fall saknar erfarenhet från
industriarbete”.214 De rekryterade arbetarna skulle emellertid inte komma till
Hallstahammar förrän i början av oktober 1965. Redan veckan efter deras
ankomst ansökte företaget om tillstånd för ytterligare 25 italienska yrkesmän
med hänvisning till att företaget i rekryteringen av föregående grupp kommit
i kontakt med ett stort antal yrkesarbetare, som ville komma till Bulten.215 Företaget hade redan vunnit godkännande hos verkstadsklubben och därigenom
kunde AMS godkänna detta redan i början på november 1965.216 Rekryteringen av italienska arbetare 1965 tycks därför i realiteten ha utvecklats till
en enda aktion, där företaget relativt tidigt började förberedda sig för en andra
omgång (de betecknades som omgång I och II i företagets egna rapporter).
Fast poängterade också att det var frågan om yrkesarbetare som gått industriskolor eller hade lång yrkesvana, såsom svarvare och fräsare som var omöjliga att finna på annat sätt.217 Som vanligt var de flesta ogifta. Skillnaden mot
rekryteringen 1964 utmärker sig framförallt genom att resan till Italien inte
begränsas till enbart Bologna, utan genomfördes också i Turin och Savona
och genom andra rekryteringsfirmor än sina egna redan etablerade kontakter.
Därmed inte sagt att alla arbetare kom från dessa orter. Företaget hade en lista
på 70 man som ansökt om arbete på Bulten och nästan alla av dessa på för-
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Rekrytering i Italien 10/11–17/11 1964, anteckning: BFAB [33DA]. Det är lite oklart varför
siffran av direkt rekryterade uppges till 19 och inte 25. Ulfvebrand försöker i sin C-uppsats leta
reda på dessa sex förvunna personer. Det är möjligt att dessa inte erhöll uppehållstillstånd, se
Ulfvebrand (2003), s. 21.
212
Rekrytering av italiensk arbetskraft till Bultfabriks AB, Hallstahammar, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanland län till AMS, 21/4 1965: Län BIa:15.
213
Brev från AMS till Bultfabriks AB, 6/5 1965: AMS EIIIa:70.
214
Ang. arbetstillstånd för metallarbetare till Bultfabriken, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 24/3 1965: AMS EIIc:7.
215
Betr. rekrytering av italiensk arbetskraft, brev från Bultfabriks AB till AMS, 14/10 1965:
AMS EIIIa:70. Antal sökande italienska arbetare var runt 200 stycken.
216
Brev från AMS till Bultfabriks AB, 3/11 1965: AMS EIIIa:70.
217
”Italienare fortsätter fylla arbetskraftsluckor vid Bulten”, VLT, 18/11 1965: BFAB [6BC].
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slag av någon redan anställd italienare.218 Härigenom hade då antalet anställda
italienare på företaget ökat till ungefär 175, samt ett tjugotal italienare med
svenskt medborgarskap, i slutet av 1965.219
Att Bulten under 1964/65 kunde ansöka och få tillstånd för att föra in totalt 67 italienska arbetare hängde samman med en hos Metall etablerad linje
som gick ut på att premiera organiserad import av utländsk arbetskraft på bekostnad av turistinvandrare som också följdes av verkstadsklubben.220 Metall
avstyrkte flertalet arbetstillståndsansökningar från icke-nordiska medborgare
som inte ingick i dessa kollektiva rekryteringsoperationer.221 Detta trots att
det bedömdes som närmast omöjligt att finna nordisk arbetskraft lämpade
för de arbeten som dessa sökte eller hade erbjudits. Att andra icke-nordiska
invandrare än italienare anställdes på Bulten under dessa år torde bero på att
de redan fått arbetstillstånd från en annan arbetsplats eller att de var flyktingar
och placerades ut av AMS. En del var också släkt eller bekant med redan
anställda arbetare.222 Men även de som hade såväl släktingar som rätt meriter
fick vänta länge på ett godkännande. Länsarbetsnämnden menade att detta
medförde att turistinvandrare ofta gick runt sysslolösa i väntan på beslut och
belastade sina landsmän.223
218

Förteckning över italienare, som söker anställning vid Bulten, (odaterad – troligen 1964):
BFAB. Kristin Karlsson har i en B-uppsats i kulturgeografi genomfört en sammanställning av
114 ansökningar från italienska arbetare till Bulten från denna tid. Av dessa uppger 46 anhöriga
eller bekanta på Bulten. Troligen beror detta mindre antal på att dessa inkluderar sådana som
på andra vägar fått reda på Bultens stundande rekryteringsresor. Exempelvis kommer 23 från
Savona, där ingen uppger bekanta eller anhöriga på Bulten, Karlsson (2009).
219
”Italienare fortsätter fylla arbetskraftsluckor vid Bulten”, VLT, 18/11 1965: BFAB [6BC].
220
”Betala den svenska arbetskraften bättre istället för att importera utländska arbetare”, Folkbladet, 18/11 1965: BFAB [6BC].
221
Brev från Metall till AMS, 17/9 1965; 7/10 1965: AMS EIIc:7; Ang. arbetstillstånd åt viseringsfria utlänningar, brev från AF Hallstahammar till Länsarbetsnämnden i Västmanlands
län, 8/11 1965: EIV:23. För liknande exempel från tidigt 1960-tal, se Ang. begärt yttrande om
inrese- och arbetstillstånd för utländsk medborgare avseende Bultfabriks AB, Hallstahammar,
brev från Metallarbetareförbundet till AMS, 21/3 1961; Ang. begärt yttrande om inrese- och
arbetstillstånd för utländsk medborgare avseende Bultfabriks AB, Hallstahammar, brev från
AF Hallstahammar till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län. 10/4 1961: Län EIb:36.
222
Brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till Bultfabriks AB, odaterat (1965): Län
EIV:23, med fyra italienska, tre jugoslaviska, två grekiska, en turkisk och en spansk arbetssökande, vilka bestod av fruar, kamrater, bekanta och föräldrar till redan anställda.
223
Ang. arbetstillstånd för metallarbetare till Bultfabriken, brev från Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län till AMS, 24/3 1965; Angående Metallindustriarbetareförbundets svar på
utlänningsremiss avseende…, brev från Länsarbetsnämnden i Västmanlands län till AMS, 19/8
1965; Angående arbetstillstånd för nedanstående i utlänningar och för anställning vid Bultfabriks AB, Hallstahammar, Brev från AF Västerås till AMS, 21/10 1965: AMS EIIc:7, Italienska
invandraren Ennio Grilli berättar att han kom till Hallstahammar i augusti 1964 som turist efter
tips från bekanta. Den förväntade tiden för arbetstillstånd var då fyra månader (och utan visa
fick turister stanna tre månader). Grilli tänkte åka hem efter tre veckor men träffade en kvinna,
fick ett jobb som billackerare och kunde därefter börja på Bulten i oktober 1965 med inlärning
för att bli kallslagare på Industriskolan. Metall 98 (2001), s. 95. Notera att det är ett större
företag med många italienska invandrare till vilket Grilli först lockas till men att han, väl på
plats och med blockerade möjligheter att få arbete på Bulten, finner arbete på ett mindre företag.
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4.4.4 Personalomsättning och Kalixprojektet
Under 1950-talet motiverade företagsledningen i hög grad sin aversion gentemot finländsk arbetskraft med hänvisning till denna kategoris höga rörlighet.
Även under 1960-talet var arbetskraftens rörlighet en fråga som intresserade,
och oroade, företagen.224 I företagsnämnden redogjorde därför personalchefen
Fast regelbundet för bolagets personalomsättning. Denna steg under högkonjunkturerna i början av och i mitten av 1960-talet men det hävdades i allmänhet att rörligheten inte var högre på Bulten än andra jämförbara företag,
kanske till och med lägre.225 Men även om personalomsättningen var lägre än
på 1950-talet hindrade detta inte frågan från att vara både relevant och även
kontroversiell.
Genom att Bulten under högkonjunkturerna gick in med uttalade mål att
höja arbetarepersonalens antal så medförde varje förhindrad avgång att en
arbetare mindre behövde rekryteras.226 Personalavdelningen tog också till en
del nya grepp för att försöka minska personalomsättningen. Bland annat så
började personalavdelningen under 1960 att använda sig av ett uppsägningsförfarande som gick ut på att få mer tid till en diskussion med de som avsåg
att sluta vid Bulten. Avsikten var att få ner rörligheten genom att försöka flytta
folk till andra arbetsuppgifter då det därigenom ibland gick att få de som sagt
upp sig att trots allt stanna kvar vid företaget.227 Samtidigt såg inte företagsled224

Waara (2012), s. 78.
Under högkonjunkturens år 1960 låg personalomsättningen på strax över 20 procent för att
gå ner till strax över tio procent under 1963. Under 1960 uppges rörligheten legat på 22 procent
i jämförelse med 21 procent för Asea och Svenska Metallverken och 27 procent för VolvoKöping. 23 procent hade slutat efter mindre än tre månaders anställning, motsvarande för Asea
var 21 procent och för Svenska Metallverken 27 procent. Företagsnämndens protokoll, 3/10
1960, bilaga 6; se även Företagsnämndens protokoll, 4/4 1961, bilaga 6, 12/10 1961, bilaga 6,
29/1 1962, bilaga 6, 16/4 1962, bilaga 6, 30/1 1963, bilaga 6, 27/6 1963, bilaga 5: BFAB [2DB].
Personalomsättningen steg under nästföljande högkonjunktur och uppskattades till 17 procent
för 1964, vilket ansågs vara en bra siffra, då omsättningen i verkstadsindustrin i sin helhet uppskattades till runt 30 procent detta år. Företagsnämndens protokoll, 2/2 1965, bilaga 2: BFAB
[2DB].
226
Företagsnämndens protokoll, 4/4 1961, bilaga 6: BFAB [2DB]. Arbetsförmedlingen i Hallstahammar beräknade att för ökningen av antalet arbetare från 1400 till 1630 under 1964 var
företaget tvunget att anställa cirka 800 arbetare. För varje nettoökning bedömdes således företaget behöva anställda fyra gånger så många arbetare brutto. Brev från AF Hallstahammar till
Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 17/12 1964: Län EIb:36. Se även Ang. arbetsmarknadsläget nov. 1964, brev från AF Hallstahammar till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län,
16/11 1964: Län EIb:36.
227
Företagsnämndens protokoll, 19/12 1960, bilaga 6: BFAB [2DB]. En beräkning för september 1965 ger orsaken för 50 arbetare som slutat och uppger även att sju som haft för avsikt att
sluta sin anställning omplacerats eller på annat sätt övertygats att stanna vid företaget. Förteckning över orsak till avflyttning under september månad 1965, 4/10 1965: BFAB [30AA];
Företagsnämndens protokoll, 13/5 1965, 5/10 1965, bilaga 5: BFAB. Arbetsvärderingar som
genomfördes med den uttalade ambitionen att göra det möjligt för anställda att flytta över till
bättre betalade grupper hade enligt verkstadsklubbens ordförande Sven Tillman istället följden
att vissa flyttades ner till sämre betalda arbeten. Vice VD Holmberg menade att företaget försökte minska spänningarna, men att detta var svårt när nyanställda med bättre kvalifikationer
kom till företaget. Företagsnämndens protokoll, 20/4 1964: BFAB [2DB].
225
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ningen de resultat de trodde sig kunna uppnå med hjälp av avskedsintervjuer.
Disponent Nathorst sammanfattade 1965 sin ståndpunkt att tidigare förhoppningar om att sådana skulle kunna kartlägga exakt varför folk slutade och
därigenom också lösa dessa problem kommit på skam. Fast höll i stort med
och menade att det var mycket svårt att på detta sätt få fram det riktiga skälet
till att folk slutade.228
Problemen med den norrländska arbetskraften, från ett arbetsgivarperspektiv, var att konkurrensen var hård samtidigt som deras personalomsättning
uppgavs vara hög, även om arbetsförmedlingen i en rapport från 1960 försökte se det hela i ett positivt ljus:
Avgången från våra större industrier ökar betydligt, dock har konstaterats –
enl. nyligen gjord undersökning vid Bultfabriken – att ca 40% av de under året
nyanställda från Norrland har slutat, vilket icke är så dåligt resultat att 60% har
varit anställda över 4 månader och synes även kunna anpassa sig på orten och
dess arbetsliv.229

Fem år senare förfäktade personalchefen Fast uppfattningen att norrlänningars höga omsättning var ett generellt fenomen. Han menade att hälften av
de norrlänningar som flyttade till Mellansverige återvänder till sina hemorter
och att avseende flyttning till Sydsverige var läget än sämre. Fast konstaterade
att AMS rörlighetsstimulerande åtgärder för att öka omflyttning av arbetskraft
var förenade med stora problem på grund av rörligheten som gick tillbaka åt
andra håller.230 Hög rörlighet var ett problem genom att det medförde ökade
kostnader. Både direkt i samband med rekryteringen, men också indirekt,
genom att företagets omkostnader för inskolningen var till föga nytta om personer slutade efter en kort tid. Under 1960-talet slutade ungefär en tredjedel
under eller direkt efter inskolningens tre månader.231
Synen på rörligheten påverkade företagsledningens bedömning av olika
kategorier av arbetare, precis som gentemot finländare på 1950-talet. Verkstadsklubbens ordförande Sven Tillman undrade under ett företagsnämndsmöte i november 1964 om det inte var så att det var mycket dyrare att rekrytera
utländsk arbetskraft på grund av därtill hörande rekryterings- och resekostnader. Fast menade emellertid att denna direkta kostnad var en relativt liten del
av den totala kostnaden för att nyanställa en man, som låg på mellan två- till
fyratusen kronor, inklusive kostnader för rekrytering, inskolning och anpassning. Då rörligheten var lägre för utländska arbetare än för svenska så spelade
de extra kostnaderna ingen större roll i sammanhanget och att kostnaderna
228

Företagsnämndens protokoll, 29/12 1965: BFAB [2DB].
Arbetsmarknadsläget juni 1960, brev från AF Hallstahammar till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län. 15/6 1960: Län EIb:36. Detta är likvärdigt med perioden 1947–59, då 61 procent
av nyanställda män och 64 procent av nyanställda kvinnor var kvar efter fyra månaders anställning.
230
Företagsnämndens protokoll, 2/2 1965, bilaga 5, 5/10 1965: BFAB [2DB].
231
Företagsnämndens protokoll, 20/4 1964: BFAB [2DB].
229
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därför faktiskt var lägre för den utländska arbetskraften på grund av deras låga
rörlighet, hävdade han.232
Uppfattningen att rörligheten var lägre för utländska än svenska arbetare
var något som Fast poängterade ett antal gånger under företagsnämndens
möten under denna period, vilket väckte en stark reaktion bland arbetstagarnas representanter. Fasts bedömning tycks gå tillbaka till en beräkning som
finns bevarad i företagets arkiv. Den som gjort beräkningen kom fram till att
rörligheten var tre gånger så stor på svensk som utländsk arbetskraft.233 Beräkningens resultat är gissningsvis följden av att företaget i mitten av 1964
började anställa många utländska arbetare, kanske framförallt finländare, som
vid beräkningstillfället varit anställt mycket kort tid vid företaget – andelen
utländska medborgare bland de nyanställda var vid denna tid nästan 50 procent (jämför tabell 4.5 i avsnitt 4.4.2). När Tillman ifrågasatte personalchefens
uppfattning och pekade på att rörligheten bland finländarna var hög, svarade
Fast att detta stämde för de finländare som kommit från norra delen av landet
under första delen av 1964 men inte för de senare rekryterade finländarna från
östra delen av landet. Således hade Fast uppfattningen att rekryteringen i östra
Finland i detta avseende var mer lyckad än rekryteringen av norrlänningar och
finländare från Tornedalen.234
Under 1965 var rörlighetssiffrorna ett återkommande trätoämne under företagsnämndens möten. Den nya verkstadsklubbsordföranden Eilert Tallberg
tog upp sin företrädares mantel och ifrågasatte det sätt på vilket Fast räknade
ut personalomsättningen. Istället kom verkstadsklubben med sina egna beräkningar och hävdade att rörligheten stigit från 17 procent år 1964 till 38 procent
under 1965 och att siffrorna var minst lika höga för personal från andra länder.
Fast kontrade i sin tur och kom under mellandagsmötet 1965 med siffror framtagna med ”en realistisk beräkningsmetod som används av andra företag” och
som pekade på en omsättning på 24 procent under 1965:
Granskar man rörligheten ifråga om olika nationaliteter visar det sig, att den
för svenskarna ligger på ungefär 17 %, någon procent högre för italienare, vilket ju kanske förklarar varför vi varit så angelägna att få in yrkesmän från Italien. Jugoslaverna har 22 % rörlighet, övriga nationalitet något högre, medan
vi har 48 % för finländarna och ännu högre för norrmännen. Därvid får man
dock ha med i beräkningen att de norrmän, som kommit hit, varit på sjön förut.
De har alltså haft rätt stora omställningsproblem, men vi har ändå totalt vid
årets slut 55 norrmän anställda. Jag tror att de som nu stannat kvar, rätt väl skall
komma in i miljön här.235

Det främsta skälet till rörligheten ansåg företagets ledning i mitten av
1960-talet var bristen på bostäder. Om företaget hade kunnat erbjuda famil232

Företagsnämndens protokoll, 2/11 1964: BFAB [2DB].
Antalet nyanställda svenskar var 193 medan 183 avflyttat, vilket gav ett netto på 12. Samtidigt började 184 utländska arbetare, medan 61 slutade, vilket gav en nettoökning av 123.
Odaterad anteckning, Personalstatistik 1965: BFAB [30AA]
234
Företagsnämndens protokoll, 2/11 1964: BFAB [2DB].
235
Företagsnämndens protokoll, 29/12 1965: BFAB [2DB].
233
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jebostäder direkt, istället för efter 6–12 månaders anställning skulle rörligheten vara helt annat, resonerade Fast.236 På grund av bostadsbristen tvingades
företaget rekrytera 70 procent ungkarlar och dessa, som nästan alltid fick bo
i tillfälliga paviljonger, sågs som en rörligare grupp än familjer boende i ordentliga bostäder.237
Likt på 1950-talet så var bostadsfrågan länkat till frågan om utländsk arbetskraft. Detta kan illusteras med följande citat av Fast från juni 1964, då
företaget avsåg att hyra än fler så kallade AMS-paviljonger:
Genom att den utländska arbetskraften så gott som helt består av ungkarlar,
inkräktar deras bostadsbehov ej på den f.n. mycket knappa tillgången på familjebostäder. Om det varit möjligt att täcka rekryteringsbehovet med svensk
arbetskraft hade detta ändå ej gått genom bristen på lägenheter. Genom att ta
in utländsk arbetskraft kan familjebostäder till större delen reserveras för den
redan tidigare anställda personalen.238

Det fanns således två konkurrerande föreställningar, eller diskussioner,
som direkt berörde personalomsättningen. I en diskussion diskuterades rörligheten utifrån nationalitet och yrkesmässig bakgrund. Norrmän som arbetat
på sjön ansågs, precis som finländare från skogs- och lantbruksarbete, ha svårt
att ställa om till fabriksarbete. Vidare tycks Norrlänningar ha lidit av en hemlängtan som växte med avståndet. Personalchefen gjorde också en skillnad
mellan finländare från norra respektive östra Finland. Även i denna – visserligen korta utläggning – tycks kopplingen göras mellan plats och rörlighet, snarare än exempelvis betydelsen av delvis andra rekryteringsmetoder
som (i alla fall i princip) kan ha medfört en bättre selektion i avseende på
individers färdigheter och potentiella rörlighet. I den andra diskussionen var
frågan direkt relaterad till den anställdes boende- och familjesituation. Vid
inget tillfälle görs en explicit koppling mellan eventuella skillnader mellan
olika nationalitetsgrupper i avseende på boende- och familjesituation i relation till deras rörlighet hos någon av de som deltar i företagsnämndens möten
under mitten 1960-talet.
Då det var så svårt att få folk till Hallstahammar, delvis beroende på bostadssituationen, så började Bultens företagsledning under 1965 att undersöka
möjligheterna att flytta delar av produktionen till norra Sverige. Dispontent
Nathorst menade att ju längre norrut man rörde sig, desto större var överskottet på arbetskraft. Genom att flytta delar av produktionen till Norrbotten skulle företaget kunna rekrytera direkt bland de uppskattningsvis 40 000
människor som förväntades lämna skog, jordbruk och gruvor i Norrland under
de följande årtiondena. Valet föll på Kalix i Norrbotten, varifrån Bulten redan
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Företagsnämndens protokoll, 13/5 1965, 5/10 1965, bilaga: BFAB [2DB].
Företagsnämndens protokoll, 29/12 1965: BFAB [2DB]. Se även Brev från AF Hallstahammar till Länsarbetsnämnden i Västmanlands län, 17/12 1964: Län EIb:36. Paviljong tycks vid
denna tid föredras framför det måhända mindre inbjudande ordet barack, som användes under
1940- och 1950-talet i sammanhanget.
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Företagsnämndens protokoll, 23/6 1964, bilaga 5: BFAB [2DB].
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hade flera anställda som rekryterats genom företagets värvningsresor under
1960-talet.239 Där fanns inte bara ett överskott av arbetskraft, utan Kalix kommun kunde också tillhandahålla bostäder, fritidsanläggningar och allt annat
som behövs i ett samhälle. Genom att det fanns gott om bostäder behövde
företaget därför inte heller i första hand begränsa sig till ungkarlar vid rekryteringen. Detta var resonemanget som i hög grad användes för att starta en
fabrik i Kalix för framförallt produktionen av varor med hög arbetsinsats och
högt kilopris – svarvat samt en del småskruv.240
Ett hundratal personer rekryterades under våren 1966 och tränades upp i
Hallstahammar eller i Kalix omskolningscenter.241 För de totalt 200 arbetstillfällen som produktionen i Kalix kunde erbjuda fick företaget en hel del
uppmärksamhet i media och genom att dessutom använda sig av annonser och
trycksaker så kunde företaget få 800 sökande till de utlysta tjänsterna.242 När
verksamheten varit igång i två år, i slutet av 1968, hade fabriken 204 arbetare
och 33 tjänstemän. Av dessa var 95 procent omskolade av företaget. De flesta
av dessa hade inte heller haft någon tidigare verkstadsvana, utan hade i stor
utsträckning arbetat med skogsarbete. Personalomsättningen var också låg,
under tio procent per år.243 Andelen utländska medborgare bland anställda i
Kalix – fem mil från gränsen till Finland och Haparandas arbetsförmedling
– var samtidigt under tre procent. Detta skulle måhända gå att tolka som ett
utslag av aversion mot finländska arbetare men bör kanske i första hand ses
som ett resultat av det goda lokala utbudet av arbetskraft som dessutom, när
den inte kände sig tvingad att lämna sin hemort hade relativt låg rörlighet –
trots att de var frågan om före detta skogsarbetande norrbottningar.
När myndigheterna sände ut sina förfrågningar av behoven av större rekryteringar i utlandet under 1966 kunde Fast således svara att på grund av utbyggnaden av Kalixfabriken behövdes inte utländsk arbetskraft. Han lämnade
emellertid en dörr öppen för framtiden:
Om vi längre fram skulle få behov av ett tillskott på yrkesmän, önskar vi i så
fall italienare, från vilka vi f.n. har ett rätt stort antal ansökningar. Vi ber i så
fall få återkomma härtill.244
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Metall 98 (2001), s. 98.
Företagsnämndens protokoll, 5/10 1965, 29/12 1965: BFAB [2DB]; ”Bultens filialfabrik i
Kalix”, ”200 får arbete vid Kalix-fabriken”, Bult-pressen, nr. 1, mars 1966.
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Utbildningstiden var 24 veckor för kallslagare, revolver- och automatsvarvare och mellan
8-48 veckor för övriga yrkeskategorier.
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Företagsnämndens protokoll, 29/12 1965, 2/5 1966, bilaga 5: BFAB [2DB].
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”Kalixverken: Samarbete och god vilja skapar goda förutsättningar”, Bult-pressen, nr. 4,
december 1968.
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Ang. överföring av utländsk arbetskraft, brev från Bultfabriks AB till Länsarbetsnämnden i
Västmanlands län, 7/2 1966: Län EIV:23.
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4.4.5 Sammanfattning
Utvecklingen på Bulten präglades under 1960-talet av en accelererande övergång mot automatisering. Det är förvisso svårt att generalisera kring vad detta
innebar för arbetssituationen på Bulten men det går att dra några slutsatser.
Förskjutningen mot kallslaget minskade behovet av folk till smedjan, vilket
hade varit den del av produktionen där det oftast varit svårast att få folk att
stanna. Samtidigt ökade hela tiden behovet av att köra automatmaskinerna
på tre- eller fyrskift, vilket medförde sämre arbetstider för många anställda.
Vidare medförde produktionsförändringarna att kraven för många arbetsuppgiften i produktionen ökade, även om måhända en del av kraven på förfinade
hantverksfärdigheter minskade eller försvann. På den internationella marknaden kunde Bulten inte konkurrera med enbart kvantitet utan var också tvungen
att hålla en hög kvalitet. I många fall fortsatte således arbetet vara av en sådan
art att det krävdes en viss skolning och vana. Därmed var arbetaren inte helt
och enkelt utbytbar utan låg rörlighet var något som eftersträvades.
För att tillgodose behoven av yrkesarbetare och inskolade tempoarbetare
kompletterades den treåriga Industriskolan som startats redan på 1940-talet
med inskolningskurser. Det lokala utbudet av (manlig) arbetskraft var emellertid inte tillräckligt. Såväl för Industriskolan som för inskolningskurserna
rekryterades i skogslänen och bland de (gifta) kvinnorna i närområdet. Detta
underlättades av samhälleliga insatser och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt var emellertid konkurren hård och företagsledningen uttrycke
emellanåt missnöje gentemot den norrländska, allt för rörliga arbetskraften.245
Norrlänningar klumpades därmed ofta ihop med finländare som rörlig och
relativt okvalificerad arbetskraft, som jämfördes med de kunniga och stabila
italienska arbetarna.
Både avseende den finska och den italienska rekryteringen skedde emellertid en viss utveckling. För den italienska rekryteringen hade företaget i början av 1960-talet etablerat sådana rutiner och arbetsformer att återkommande
resor till norra Italien var del av företagets normala respons på ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Det är tämligen riskfritt att hävda att Bulten hade
rekryterat mer och oftare från Italien om inte myndigheter och fackförbund
varit ett hinder för detta. Även för den finska rekryteringen skedde emellertid
en viss utveckling. Genom att kopiera sina rutiner från den interlokala rekryteringen i Sverige, och även i Finland etablera kontakter behövde företaget
inte på samma sätt förlita sig på den lokala arbetsförmedlingen och spontaninvandringen. Lokalt gjordes dessutom insatser för att minska rörligheten även
för den utländska arbetskraften genom att stödja föreningsverksamhet och att
i ett tidigt skede introducera språkkurser för att underlätta anpassningen. I
hög grad förlitade sig företaget dessutom på att just tillgången på landsmän
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En åminnelse av en man som rekryterades från en riksyrkesskola i Haparanda förtäljer att han
var en av femton som övertalades att börja på Bulten, bland annat efter att personaltjänstemannen betonat att det fanns ett systembolag i Hallstahammar. Efter att ha gått klart påbyggnadsåret
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skulle underlätta anpassningen. Detta verkar också i någon mån ha förbättrat
finländarnas rykte men inte mer än att Kalixfabriken i stort sett var helt utan
utländska arbetare utan istället besattes med inskolad lokal arbetskraft, som
hade bostäder och var väl förankrade på orten – norrbottningar visade sig
vara mycket mindre rörliga om de befann sig i just Norrbotten. Bortsett från
Kalix skulle emellertid Bulten, eller Bulten-Kanthal som bolaget efter en koncernombildning vid ingången av 1970 hette, fortsatt domineras av utländsk
arbetskraft in på 1970-talet. Bland koncernens 4 500 anställda år 1970 var
1 070 utländska medborgare, 22 procent av de anställda i Hallstahammar (det
vill säga på Bulten och Kanthal) och 41 procent av de som arbetade på Ramnäs Bruk.246

4.5 Företagsstudiens resultat
Här presenteras företagstudiens resultat i förhållande till avhandlingens frågeställningar. I avhandlingens slutsatser (kapitel 5) kommer resultaten att jämföras med resultaten från länsstudien (kapitel 3) och diskuteras i relation med
utvecklingen för metall- och verkstadsindustrin på riksnivå (avsnitt 2.4) och
olika förklaringsmodeller i tidigare forskning (avsnitt 1.2).
Andelen utländska arbetare på Bulten är något problematisk att studera
över tid på grund av bristen på statistik. De uppgifter som finns indikerar
emellertid att utvecklingen avspeglade den på länsnivå. Andelen utländska arbetare ökade snabbt under senare delen av 1940-talet och resten av 1950-talet
för att sedan stagnera under 1960-talet. Andelen utländska arbetare var
samtidigt konjunkturkänslig; ett sjunkande antal arbetare på Bulten medförde
en sjunkande andel utländska arbetare och vice versa. Om man istället
tittar på koncentrationen till Bulten, snarare än andelen utländska arbetare,
uppvisar detta ett avvikande mönster mot länets och branschens utveckling.
Koncentrationen var som starkast åren runt 1950 då runt tio procent av
förvärvsarbetande utländska medborgare i länet arbetare på Bulten, som
samtidigt enbart anställde ett par procent av samtliga förvärvsarbetande i länet.
Utvecklingen var en följd av ett antal samverkande faktorer. Det lokala
utbudet av arbetskraftsreserver var inte tillräckligt för ett expanderande företag. Bulten, genom sin disponent Hans von Kantzow, tog tidigt ett aktivt
intresse för utländsk arbetskraft som en lösning på dessa problem. När väl
myndigheter och övriga parter accepterade detta behov och understödde
denna lösning ökade antalet och andelen snabbt. Som det exportföretag det
var kunde Bulten dessutom använda redan etablerade kontakter. Med tiden
fick företaget erfarenheter och kontakter via den första vågen av anställda
utländska arbetare som de kunde använda för vidare rekrytering. Något som
hjälpte till att upprätthålla det relativt höga antalet, även om koncentrationen
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”Invandrare från tjugo nationer”, Bult-pressen, nr. 2, juni 1970. Av dem var bara 60 stycken,
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på Bulten i förhållande till länets arbetsmarknad som sagt snarare stagnerade
efter 1950-talets början.
Vilka personalbehov och -problem förelåg för Bulten och vilken funktion
kom utländsk arbetskraft att fylla? Bulten var ett stort och expansivt industriföretag på en liten ort som dominerades av metall- och verkstadsindustrin.
Det lokala utbudet av arbetskraftsreserver var begränsat. När Bulten under
efterkrigstiden byggde ut sin utbildningsverksamhet av yrkesarbetare blev det
lokala utbudet av pojkar snart allt för litet. Samtidigt hade företaget problem
att tillsätta flera av sina mindre attraktiva arbeten, framförallt i smedjorna. Således behövde företaget gå utanför Hallstahammar för att tillgodose sitt behov
av de flesta kategorier av arbetskraft, särskilt så under högkonjunktur. Vad
Bulten hade brist på, det vill säga vilka behov som företaget hade svårigheter
att tillgodose med sina sedvanliga rutiner, förändrades något över tid. Under
högkonjunkturer i den undersökta periodens början hade företaget brist på såväl yrkes- som övriga arbetare. Från mitten av 1950-talet och framåt hade företaget i första hand brist på yrkesarbetare. Detta trots att undersökningen ger
intrycket av att det totala behovet av yrkesarbetare snarare minskade samtidigt
som Bultens industriskola byggdes ut under 1950-talet. Ett annat problem
var, som för många andra industriföretag, den höga personalomsättningen.
Detta problem var störst, men på inget sätt begränsat till, de mindre attraktiva
arbetsuppgifterna. Rörligheten hängde inte bara samman med arbetsmiljön,
eller lönen, utan berodde också till en del på bostadssituationen i Hallstahammar. Företaget tvingades ofta välja bort arbetare med familj i och med att de
inte kunde erbjuda dem några bostäder. Flera insatser gjordes för att komma
till rätta med problemet, genom att bygga egna bostäder och genom att uppmuntra arbetare till egnahemsbyggen. Men detta var långt ifrån tillräckligt
och många fick bo i omoderna bostäder, på ungkarlshotell eller i barracker.
Rörligheten var något mindre på 1960-talet än runt 1950 men var fortsatt ett
problem för företaget i och med den förhållandevis långa inskolningen för
tempoarbetare.
Då Bulten många gånger behövde nyanställa till de flesta avdelningar och
arbetsuppgifter, på grund av personalomsättning samt expansion vid konjunkturuppgångar och liknande, anställdes utländska arbetare också för att fylla
de flesta behoven som företaget hade. En genomgång av nyanställda arbetare
under perioden 1947–59 (i avsnitt 4.3) pekar på att utländsk arbetskraft totalt sett utgjorde ett balanserat komplement. Invandrare användes både för
att komma till rätta med behovet av kvalificerade arbetare som för att ersätta
inhemska arbetare på de sämre tempo- och grovarbetarna. Vilken funktion
invandrare, i allmänhet eller olika nationaliteter, fick spela hängde många
gånger samman med behov och problem vid en given tidpunkt. Italienska
(manliga) arbetare användes i första hand för att komma till rätta på bristen
på yrkesarbetare och kvalificerade tempoarbetare vid konjunkturuppgångar.
Tyskar rekryterades i början av 1950-talet med det uttryckliga motivet att
komma till rätta med svårigheter att bemanna smedjan med okvalificerade
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arbetare. Finländare användes under 1950-talet som ersättningsarbetskraft vid
tilltagande arbetskraftskonkurrens. Detta hängde emellertid också samman
med de spelrum som institutioner och regler för arbetskraftsinvandringen gav
företaget att medels olika kategorier av invandrare komma tillrätta med sina
behov och problem.
I vilken mån möjliggjorde, gynnade eller hindrade institutioner och regleringar Bultens anställande av utländsk arbetskraft? Till en början var arbetsmarknadens institutioner och regleringen av arbetskraftsinvandring ett
påtagligt hinder för Bulten att rekrytera arbetskraft utomlands. Bulten ville
rekrytera från ett flyktingläger i Danmark år 1946 men hindrades av utrikespolitiska skäl. Därefter ville förtaget använda sig av sina kontakter i Italien
för att därifrån rekrytera yrkesarbetare. I detta avseende fick Bulten sin vilja
igenom, men vare sig snabbt nog eller på företagens egna villkor. Bland annat
yttrade sig detta i att Bulten efter en tid tillgodosett sitt behov av yrkesarbetare
och sedan ville använda samma metod för att komma till rätta med behovet
av okvalificerade arbetare. En lösning myndigheterna inte tillät. Däremot kan
möjligen myndigheterna hjälpt företaget med att dirigera många av de utländska jobbsökande, många gånger flyktingar, som redan fanns i landet i mitten
av 1940-talet, till företaget. Bulten tilldelades också flera sudettyskar från
Österrike under 1947/48, en statlig kollektiv rekrytering som företaget själv
inte hade så mycket att göra med. De institutionella förhållandena var som
mest fördelaktiga i början av 1950-talet. Inte bara genom att myndigheterna
gav företaget möjlighet att rekrytera från Italien och Västtyskland utan också
för det stöd som företaget lyckades få från fackligt håll. Både förr och senare
var verkstadsklubben oftast motståndare till arbetskraftsimport. Arbetstagarsidan hänvisade ofta till brister i personalpolitiken, lönenivåerna och bristen
på moderna bostäder i kommentarer till ansökningar och i diskussioner i företagsnämnden. Genom att åtgärda dessa brister skulle behovet av arbetskraftsimport minska, resonerade företrädare för arbetarna. Medelst manövererande
och resonerande lyckades disponenten år 1951 få Metall att gå med på ett
upplägg som gick stick i stäv med denna linje. Rekrytering i utlandet kom att
godkännas för att redan anställda (etablerade, svenska) arbetare skulle slippa
att dirigeras till några av de minst eftertraktade arbetena (och bostäderna).
Dessutom tillkom fördelen att företaget därmed inte behövde anställa lika
mycket finländare, vilka både företagledningen och verkstadsklubben ogillade
vid denna tidpunkt. Företaget på grund av den höga personalomsättningen
och facket för att de uppfattade att finländare var ovilliga att organisera sig.
Detta samförstånd varade emellertid inte länge, utan sprack i samband med
konjunkturnedgången 1952. Verkstadsklubben skulle komma ihåg de svek de
upplevde att företaget utsatt dem för och försvårade därmed den utomnordiska
rekryteringen under mitten av 1950-talet. Även om det är svårt att avgöra
om Metall hade en mer eller mindre hård linje gentemot Bulten i förhållande
till andra företag under perioden från mitten av 1950-talet och framåt är det
ändå tydligt att detta försvårade för företaget. Särskilt så under högkonjunk214

turen 1954–56, då såväl fackligt missnöje tillsammans med myndigheternas
ambition att i första hand fördela ut flyktingar på arbetsmarknaden, innan de
godkände arbetskraftsimport, innebar att rekrytering i Italien försenades och
ställdes in. Under stora delar av 1950-talet var Bultens ledning också missnöjd med hur den offentliga arbetsförmedlingen fungerade. Relationerna med
arbetsförmedlingen och sedermera också myndigheter i andra nordiska länder
förbättrades under 1960-talet, då företaget började etablera starkare och mer
regelbundna kontakter med lokala arbetsförmedlare runt om i landet och i
Finland. Detta förbättrade troligen rekryteringen inom norden och kan på sikt
ha minskat behovet, eller preferensen, att försöka rekrytera på kontinenten.
Vilka preferenser för (eller mot) utländsk arbetskraft hade Bultens företagsledning och vilka följder fick detta för invandringens omfattning och roll?
Bultens företagsledning uttalade emellanåt starka preferenser för vilka nationaliteter och grupper de var intresserade av. Medan kategorin svenskar (eller
kanske snarare manliga västmanlänningar) oftast inte inkluderades i denna
rangordning, utan utgjorde en outtalad norm, så gick skalan från italienska
och tyska arbetare ner mot norrlänningar, flyktingar och finländare. Vad som
problematiserar bilden är det sätt på vilket Bultens företagsledning använde
sig av kategorierna. Det är tydligt att dessa så som de användes inte avsåg
finländare, tyskar eller italienare i största allmänhet utan hade en för företaget
specifik och instrumentell innebörd. Detta kan illustreras med följande exempel för hur det resonerades kring italienska arbetare, hämtat från en hetsig
diskussion i företagsnämnden i september 1955:
[Arbetarrepresentanten] Samuelsson undrade hur det egentligen förhåller sig
med det av disponenten omtalade urvalet. Efter vad han hade hört, hade det
bland de senast anlända italienarna funnits såväl servitörer som brevbärare,
som aldrig satt sin fot i en fabrik … [Till vilket verkstadsklubben ordförande
Andersson kommenterade] att de servitörer och brevbärare, som berördes av
Hr Samuelsson, för det första icke tagits hit på någon kvot, och för det andra
numera hade slutat.247

När rekrytering av italiensk arbetskraft diskuterades var det även för arbetstagarsidans främste lokale representant, verkstadsklubbens ordförande,
underförstått att med italienska arbetare så avsågs inte italienare generellt,
utan om yrkesarbetare som rekryterades med ett visst syfte och på ett visst
sätt. Arbetskraftskällan – landet eller området de anställda kommer ifrån –
är därigenom starkt förknippad med de vägar– nätverk, arbetsförmedlingen,
rekryteringsresor – genom vilka de i allmänhet rekryteras. Med italienare
avsågs därför i allmänhet yrkeskvalificerade, vana, manliga industriarbetare
som rekryterats efter rekommendationer genom en genomförd urvalsprocess
med förhållandevis hård konkurrens om ett begränsat antal anställningar. Med
kategorierna finländare och norrlänningar avsågs däremot (före detta) skogsoch lantbruksarbetare som var ovana vid industriarbete och kom via arbetsför247
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medlingen eller reste till Sverige och Hallstahammar på eget bevåg. Det fanns
många undantag åt båda hållen, såsom italienska servitörer och brevbärare,
men det var inte dessa undantag som avsågs när kategorierna diskuterades.
Under 1960-talet tycks den finländska arbetskraften inte uppfattats som fullt
lika problematisk. Däremot var det ett problem att rörligheten på finländska
arbetare var fortsatt hög. Personalchefen Fast framförde vid ett tillfälle att de
arbetare som rekryterades i Östra Finland inte var lika rörliga. Personalchefen
uttrycker sig på ett sätt som lätt förleder läsaren till att uppfatta det som att
han ser någon skillnad på individer från östra och västra Finland. Denna skillnad hängde emellertid troligen samman med att rekryteringen i östra Finland
genomfördes på ett annat sätt. Preferensen för olika grupper var således i hög
grad en följd av tidigare erfarenheter vilket i förlängningen hängde samman
med företagets kapacitet (och möjlighet) att få tag i den arbetskraft de efterfrågade och inte verkade kunna få tag i på annat sätt.
Vilken kapacitet och vilka möjligheter hade Bulten att rekrytera utländsk
arbetskraft? Företaget var inte sena att söka nya alternativ men tenderade att
i första hand använda sig av etablerade kontakter och rutiner. Den rekrytering av italienska arbetare som pågick i drygt tjugo års tid byggde från första
början på företagets egna kontakter och utvecklades med tiden till en pålitlig
kanal för arbetskraftsrekrytering genom arbetarnas sociala nätverk och företagets vunna erfarenheter. Bulten hade också en fördel i detta avseende i
och med att den ekonomiska utvecklingen i Italien inte var lika stark som i
exempelvis Västtyskland. I och med detta fortsatte det att vara ett alternativ
för italienska yrkesarbetare att flytta till Sverige, trots de omställningar det
innebar, även på 1960-talet. Medan rekryteringen i Västtyskland 1951/52 i
viss uträckning baserades på anställda sudettyskars sociala kontakter kom
detta att bli en engångshändelse. Detta hängde samman med att vare sig den
ekonomiska utvecklingen eller den direkta källan, läger i Bayern, gav möjlighet för en fortsatt rekrytering därifrån. Just 1951/52 var den tidpunkt då
Bulten hade de bästa möjligheterna att rekrytera utländska arbetare utifrån
sina behov och önskemål; italienska yrkesarbetare och tyska tempoarbetare.
Därefter fick företaget i högre utsträckning förlita sig på finländska spontaninvandrare. Detta var ett problem i och med att de vare sig hade industrivana
eller ambitionen att stanna och lära sig yrket (även om företagsledningen helt
klart överdrev problemet). Bulten hade vare sig kapacitet eller möjlighet att
från Finland få den arbetskraft de egentligen ville ha. Det var först i mitten av
1960-talet som företaget utifrån sina erfarenheter av att rekrytera i de svenska
skogslänen började utarbeta en kapacitet för en mer ändamålsenlig rekrytering
i Finland. En annan aspekt av rekryteringen av utländsk arbetskraft som förändras under 1960-talet är det tilltagande inslaget av språkkurser. Dessa kan
bådes ses som ett sätt att underlätta den invandrade arbetskraftens anpassning,
och därigenom hålla nere rörligheten, och också möjligen som en följd av att
verbal eller skriftlig kommunikation hade fått en större betydelse för arbetet.
Detta drev också potentiellt upp relativkostnaderna för att anställa utländsk
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arbetskraft något även om det är oklart om detta, eller att Metalls krav på
människovärdiga bostäder till invandrare, verkligen var utslagsgivande för
Bultens agerande och val.
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KAPITEL 5

Resultat och slutsatser

Varför koncentrerades invandrare till metall- och verkstadsindustrin under efterkrigstiden (1946–1967)? Avhandlingens resultat visar att detta var följden
av en kombination av branschens efterfrågan och möjligheter. Metall- och
verkstadsindustrin var under denna tid en expanderande industribransch som
tvingades konkurrera på en arbetsmarknad präglad av efterfrågeöverskott.
Branschen behövde därmed anställa invandrare för att både kunna utöka antalet anställda och ersätta de som förlorades till andra branscher och näringar,
såsom den växande privata och offentliga tjänstesektorn. Medan branschens
efterfrågan på arbetskraft bidrog till att invandrare koncenterades till metalloch verkstadsindustrin är detta emellertid enbart ena sidan av myntet. Att
företag inom branschen tillgodosåg sina behov genom att anställa utländsk
arbetskraft var också ett resultat av de möjligheter till detta som många metalloch verkstadsföretag hade eller förvärvade sig: Att de periodvis gynnades av
myndigheterna; att det fanns ett utbud av arbetskraft i utlandet som matchade deras efterfrågan på arbetskraft (kvalificerade för och/eller villiga att ta
anställning som industriarbetare); och att de hade kapacitet att anställa från
detta utbud, genom aktiv rekrytering i utlandet eller via social nätverk och
kontakter. I och med att såväl efterfrågan och möjligheter för branschen förvandlades över tid kom även koncentrationen av utländska arbetare i metalloch verkstadsindustrin att förändras. Den relativa andelen i branschen ökade
kraftigt under 1940-talet och början på 1950-talet, fortsatte stiga långsamt under resten av 1950-talet för att sedan stagnera under stora delar av 1960-talet.
Kapitel fem är disponerat på följande sätt. I avsnitt 5.1 presenteras avhandlingens övergripande resultat: Varför utländska arbetare koncenterades till
metall- och verkstadsindustrin under efterkrigstiden och varför denna relativa
andel förändrades över tid. Resultatet baseras på generaliseringar utifrån två
fallstudier, på läns- respektive företagsnivå, som relaterats till förhållandena
på branschnivå. I avsnitt 5.2 redogörs i sin tur för varför utländsk arbetskraft
koncentrerades till Bulten i Hallstahammar (kapitel 4) och i Västmanlands
läns metall- och verkstadsindustri (kapitel 3), samt hur och varför situationen
och utvecklingen där delvis skiljde sig från den på riksnivå. Svaren på varför
utländsk arbetskraft koncenterades i metall- och verkstadsindustrin har sökts
med hjälp av olika förklaringar som hämtats från tidigare forskning. Dessa
förklaringar har legat till grund för avhandlingens frågeställningar. I avsnitt
5.3 relateras till svaren på frågeställningarna i fallstudierna (avsnitt 3.6 och
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4.5) och används därefter för att diskutera och utvärdera förklaringar och
slutsatser i tidigare forskning. Dessutom diskuteras fallstudiernas förtjänster
och svagheter, samt vilka framtida undersökningar, metoder och material, som
skulle kunna förbättra kunskapsläget ytterligare. Kapitlet avrundas i avsnitt
5.4 med en avslutande diskussion, där jag resonerar kring hur avhandlingens
resultat påverkar vår syn på orsakerna bakom fördelningen av invandrare på
svensk arbetsmarknad under efterkrigstiden.

5.1 Koncentrationen av utländsk arbetskraft i metalloch verkstadsindustrin, 1946–1967
Avhandlingens resultat visar på hur förskjutningar i efterfrågan och möjligheter kan förklara koncentrationen av utländsk arbetskraft i metall- och verkstadsindustrin under åren 1946–1967. Tidsmässigt kan utvecklingen delas in i
tre perioder med delvis olika omständigheter, orsaker och utfall.
Den första perioden sträckte sig från mitten av 1940-talet fram till början
av 1950-talet. Under dessa för arbetskraftsinvandringens utveckling formativa
år hade den expansiva metall- och verkstadsindustrin brist på såväl yrkesarbetare som grov- och tempoarbetare. Det fanns vid denna tidpunkt också ett stort
utbud av arbetskraft runt om i Europa. Men i och med att svensk invandringslagstiftning och myndighetspraxis var restriktiv hindrades detta utbud från
att komma till Sverige. Under senare delen av 1940-talet ändrades emellertid
myndigheternas prioriteringar – i alla fall delvis som en följd av industrins efterfrågan – och det betraktades som samhällsekonomiskt viktigt att tillgodose
exportindustrins arbetskraftsbehov. Därför initierades myndighetsinsatser för
att komma till rätta med i alla fall en del av arbetskraftsbehovet hos utvalda
nyckelindustrier – en kategori som i stor utsträckning utgjordes av stora metall- och verkstadsföretag. En begränsad kollektiv rekrytering av framförallt
yrkesarbetare genomfördes, samtidigt som arbetsmarknadsmyndigheterna
dirigerade flyktingar och individuella invandrare mot metall- och verkstadsindustrin. Även om detta arrangemang inte fullt ut tillgodosåg branschens
efterfrågan och behov, medförde myndigheternas tillmötesgående behandling
av (delar av) metall- och verkstadsindustrin att branschen gynnades före andra branscher och näringar. Utländsk arbetskraft koncentrerades därigenom
snabbt till metall- och verkstadsindustrin och andelen i branschen ökade från
15 till 20 procent, medan andelen i övriga industribranscher minskade från 30
till 25 procent.
Den andra perioden varade från början av till senare delen av 1950-talet.
Metall- och verkstadsindustrin efterfrågade fortsatt såväl kvalificerade som
okvalificerade arbetare. Skillnaden mot tidigare var att nu liberaliserades
arbetskraftsinvandringens regleringar. Även om metall- och verkstadsindustrin genom denna liberalisering inte längre särbehandlades av myndigheterna
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i samma utsträckning som under 1940-talet, hade branschen (eller snarare de
stora företagen i branschen) fortsatt flera konkurrensfördelar när det kom till
att anställa utländska arbetare. I samband med att utländsk arbetskraft hade
koncentrerats till branschen under 1940-talets senare del hade många arbetsgivare vunnit erfarenheter och kontakter som underlättade fortsatt rekrytering
av invandrare under 1950-talet. Branschen dominerades vidare av stora och
medelstora företag som hade resurser och kapacitet att (under rätt förutsättningar) på eget bevåg bedriva rekryteringsoperationer i utlandet. Genom aktiv
rekrytering i utlandet (om än med varierande resultat) skapades möjligheterna
för att framöver finna arbetskraft via sina redan anställda utländska arbetares
sociala nätverk. Medan många arbetsgivare i Sverige under denna period i
första hand fick förlita sig på det lokala arbetskraftsutbudet för att tillgodose
sin efterfrågan, hade många metall- och verkstadsföretag alltså möjligheter att
på olika vägar och sätt påverka arbetskraftsinvandringen till sin egen fördel.
Denna kapacitet var särskilt viktig för att kunna tillgodose efterfrågan på kvalificerade arbetare. Under 1950-talets gång kom emellertid möjligheterna till
detta att minska som en följd av den snabba ekonomiska tillväxten i Västeuropa, vilket gjorde det svårare att locka över yrkesarbetare från utlandet. Tack
vare den liberalare regleringen av arbetskraftsinvandringen förelåg emellertid
inte längre samma problem att få tag på okvalificerade arbetare, för vilka det
nu förelåg få (och för nordiska medborgare inga) hinder att, ofta på eget bevåg, komma till Sverige. Det förekom dock fortsatt temporära bristsituationer
i samband med högkonjunkturer. En ökad efterfrågan på arbetskraft medförde
ofta att många anställda arbetare sa upp sig för att se om de kunde finna en
bättre anställning hos någon annan arbetsgivare. Detta skapade akut brist på
arbetare till jobb med låga löner och/eller dåliga arbetsförhållanden, till dess
att invandring ökade arbetskraftsutbudet – inte sällan i en utsträckning som
medförde att det fanns ett överskott av okvalificerade arbetare under senare
delen av en högkonjunktur. Bristen på kvalificerade arbetare var däremot
fortsatt kronisk till sin karaktär. Genom ovan nämnda fördelar, och att det
också fanns ett behov av mindre kvalificerade arbetare inom metall- och verkstadsindustrin, fortsatte utländsk arbetskraft att koncentreras till (det vill säga,
den relativa andelen ökade i) metall- och verkstadsindustrin under 1950-talet,
men inte alls på samma dramatiska sätt som under sent 1940-tal och början
av 1950-talet.
Den tredje perioden sträcker sig från slutet av 1950-talet och framåt till
1967, då avhandlingens undersökningsperiod slutar i samband med omoch återregleringen av invandringen under decenniets senare del. Under
1960-talet var bristen på okvalificerad arbetskraft inte ett lika stort problem
för metall- och verkstadsindustrin som tidigare. Den liberala praxis som möjliggjorde turistinvandring och det nordiska arbetsmarknadsavtalet gav i princip fri tillgång till ett stort utbud. Arbetslösa eller undersysselsatta skogs- och
jordbruksarbetare i Finland, tillsammans med ett ökat antal turistinvandrare
från Jugoslavien, var ofta redo att komma till Sverige för att utföra sådana
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arbetsuppgifter, även om det precis som på 1950-talet uppstod bristsituationer
i samband med högkonjunkturer. Dessutom tillgodosågs i högre utsträckning
än tidigare branschens efterfrågan på arbetskraft genom AMS aktiva arbetsmarknadspolitik, samtidigt som metall- och verkstadsföretags vilja och/eller
förmåga att anställa (lokal) kvinnlig arbetskraft ökade under 1960-talet. Problemet på arbetsmarknaden ur ett arbetsgivarperspektiv handlade snarare om
hur man skulle tillgodose sitt behov av yrkesarbetare och vana tempoarbetare.
Utbildningskapaciteten inom branschen hade utökats under efterkrigstiden,
och i viss mån ersattes också yrkesarbetare med inskolade tempoarbetare, men
trots detta var bristen på yrkesarbetare fortsatt stor under 1960-talet. Fram till
mitten av 1950-talet, och i viss mån därefter, hade detta arbetskraftsbehov
delvis kunnat tillgodoses genom utlandsrekryteringar. Denna möjlighet var
under 1960-talet i stort sett borta. Endast ett fåtal storföretag med etablerade
kontakter kunde fortsätta att rekrytera yrkesarbetare från utlandet. Då metalloch verkstadsföretag inte längre hade några påtagliga fördelar när det kom
till att locka till sig utländsk arbetskraft, men troligen gynnades av den aktiva
arbetsmarknadspolitiken, stagnerade koncentrationen (den relativa andelen)
av utländska arbetare därför under 1960-talet. Trots att antalet industriarbetare i metall- och verkstadsindustrin ökade med sju procent under perioden
1960–67, samtidigt som det totala antalet arbetare i tillverkningsindustrin stod
stilla, ökade antalet utländska arbetare under samma period långsammare i
metall- och verkstadsyrken än i tillverkningsyrken i sin helhet.1

5.2 Koncentrationen av utländsk arbetskraft på Bulten
och i Västmanlands län, 1946–1967
Det är med hjälp av avhandlingens fallstudier som det har varit möjligt att
klargöra de samband mellan utvecklingen i metall- och verkstadsindustrin
och koncentrationen av utländsk arbetskraft som presenterades i föregående
avsnitt (för mer om detta, se avsnitt 1.3). Jämförelser mellan fallstudierna och
metall- och verkstadsindustrin i sin helhet pekar också på hur olika omständigheter och orsaker ledde till skillnader mellan delbranscher och företag med
olika behov och möjligheter. På så sätt kan även skillnader mellan verkstadsföretaget Bulten (26 procent utländska arbetare år 1960), Västmanlands län
(12 procent) och metall- och verkstadsindustrin i sin helhet (mellan sju till åtta
procent) förklaras.
Bulten i Hallstahammar exemplifierar alla de omständigheter, orsaker och
möjligheter som ledde till en hög andel utländska arbetare under efterkrigstiden. Företaget var expansivt och hade byggt ut sin produktionskapacitet i
samband med krigslutet. Bulten hade samtidigt svårt att fullt ut nyttja denna
1

Statistiken är problematisk, på grund av en omläggning av arbetstillståndsstatistiken i början
av 1963, men detta påstående stämmer även för perioden 1963–67. Se avsnitt 2.4.1 och figurerna 2.1 samt 2.2.
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kapacitet i och med att det lokala utbudet av arbetskraft var begränsat. Men
genom att företaget både hade ett väl utbyggt kontaktnät och sågs som en
nyckelindustri av myndigheterna (genom dess roll som exportföretag och
underleverantör till många andra verkstadsföretag), hade Bulten samtidigt
goda förutsättningar att komma till rätta med detta problem med hjälp av
utländsk arbetskraft. Bolagets energiska och ofta påstridiga disponent Hans
von Kantzow (vars betydelse i det enskilda fallet inte skall negligeras) gjorde
sitt yttersta för att skapa och utnyttja sådana möjligheter. Redan i början av
1950-talet bestod därför arbetsstyrkan på företaget till nästan en fjärdedel av
utländska medborgare. Medan andelen utländska arbetare inom svensk industri fortsatte att öka under de följande två decennierna stagnerade däremot
andelen och antalet utländska arbetare på Bulten efter 1950-talets mitt (även
om andelen låg kvar på en förhållandevis hög nivå). Möjligheterna att från
utlandet få den arbetskraft man efterfrågade minskade – delvis på grund av
institutionella hinder samt som en följd av att företagsledningen bedömde utbudet som mindre ändamålsenligt än tidigare – och företaget började istället,
i högre grad än tidigare, förlita sig på hjälp från AMS för att få tag i omskolad
inhemsk arbetskraft, satsa på egen yrkesutbildning, och genom att anställa
och skola in den lokala arbetskraftsreserven av gifta kvinnor. Samtidigt sågs
det, tack vare tidigare erfarenheter, rutiner och kontakter ofta som naturligt
för företaget att anställa invandrare när det var möjligt, önskvärt eller nödvändigt. Exempelvis medförde den kollektiva rekryteringen av italienska arbetare
under 1940-talet att företaget under de följande tjugo åren, genom kollektiva
aktioner såväl som kedjemigration, kunde tillgodose delar av sitt arbetskraftsbehov därifrån.
Att metall- och verkstadsindustrin i Västmanlands län hade en större andel
utländska arbetare än i andra län berodde i stora drag på samma kombination
av efterfrågan, problem och möjligheter som på Bulten. Stora och medelstora
industriföretag som Asea, Fagersta och Surahammars bruk fick därför likaledes relativt tidigt en hög andel anställda utländska arbetare. Särskilt Asea är
ett exempel på ett av Sveriges största företag som hade goda förutsättningar att
rekrytera direkt från utlandet, samtidigt som det gynnades av myndigheterna.
Genom att större företag likt dessa utgjorde en stor del av länets arbetsmarknad blev andelen utländska arbetare i regionen också förhållandevis stor. Att
andelen utlandsfödda anställda i länets tillverkningsindustri ändå ”bara” var
tolv procent år 1960 (medan motsvarande siffror på många av de större företagen var 20 procent eller mer) berodde alltså på att mindre företag i de flesta
fall hade få eller inga anställda invandrare. Även om vi inte vet så mycket om
småföretagens behov och personalproblem är det rimligen så att de inte hade
de resurser och möjlighet som storföretagen hade. De saknade i allmänhet
egna kontakter i utlandet, hade inte möjlighet att själva bedriva utlandsrekrytering och fick ingen sådan hjälp av myndigheterna.
Koncentrationen av utländska arbetare i Västmanlands län var emellertid
inte bara en följd av företagens storlek och ställning inom svensk industri. Ge223

nom att jämföra länet med utvecklingen i stort kan vi även fastslå vilken betydelse skiftande arbetskraftsbehov och problem spelade. Länet dominerades
av järnbruk och metallindustrier, och under början av den studerade perioden
är de framförallt dessa – företag som Fagerstas, Surahammars och Ramnäs
Bruk samt Kohlswa Jernverk – som var mest benägna att anställa arbetstagare
från utlandet. Detta var företag där det under efterkrigstiden rådde problem att
tillsätta arbeten i gjuterier, smedjor och ugnar; där skiftgången begränsades
på grund av arbetskraftsbrist; där personalomsättningen var mycket hög; och
där genomsnittsåldern på den etablerade arbetarstammen steg på grund av att
det var svårt att locka ungdomar till arbete på bruket. Det var alltså i stor
utsträckning till storföretag inom den tunga industrin, situerade i mindre orter
med bostadsbrist, som i störst utsträckning behövde anställa invandrare för
att komma till rätta med sina arbetskraftsproblem. Medan jag i avhandlingens
slutsatser i flera sammanhang pekar på betydelsen av möjligheter och kapacitet, skall det samtidigt poängteras att efterfrågan på arbetskraft var särskilt
framträdande och problematisk i just Västmanlands län under stora delar av
efterkrigstiden. Detta var en viktig anledning till regionala koncentrationen.
Under senare delen av 1950-talet och under 1960-talet uppvisade järnbruk
och metallverk en stark produktivitetstillväxt per anställd och därigenom
minskade delbranschens arbetskraftsbehov, även om invandrare i stor omfattning fortsatt var koncentrerade till dessa företag. Sammantaget blev också
konkurrensen på den västmanländska arbetsmarknaden något mindre hård och
började även fungera något bättre under 1960-talet – relativt sett. (Det sista
skall betonas, då företagen själva knappast uppfattade det som att situationen
på arbetsmarknaden var tillfredställande.) Efterfrågeöverskottet på arbetskraft
inom svensk industri var fortsatt stort och invandringen ökade som en följd
av detta (i alla fall delvis; invandrares sociala nätverk spelade också en roll
för att utbudet ökade kumulativt). Men invandringen kom inte på samma sätt
som tio år tidigare att koncentreras till bruksföretag i Västmanlands läns – där
andelen var fortsatt mycket hög men vid denna tid stabiliserats och normaliserats – utan till expanderande verkstadsföretag i landets storstadsområden
(inom Västmanlands län till Volvo i Köping och Asea i Västerås) och även
till låglönebranscher, som troligen missgynnades av en ökad geografisk och
yrkesmässig mobilitet på den svenska arbetsmarknaden.

5.3 Frågeställningar, svar och förklaringar
I detta avsnitt diskuteras resultaten i förhållande till avhandlingens frågeställningar och förklaringar i tidigare forskning. För varje fråga sammanfattas i
korthet resultaten från fallstudien av Västmanlands län (avsnitt 3.6) och av
Bulten (avsnitt 4.5). Resultaten diskuteras och relateras därefter till de förklaringar som förekommit i tidigare forskning (avsnitt 1.2). Det kommer även
diskuteras i vilken utsträckning andra metoder och annat material, som inte
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nyttjas i avhandlingen, behövs för att hantera de kunskapsluckor och oklarheter som kvarstår.
Vilka behov och problem förelåg på arbetsmarknaden och vilken funktion
kom utländsk arbetskraft att fylla? Koncentration av utländska arbetstagare i
en bransch kan ses som uttryck för anpassningssvårigheter för den inhemska
arbetskraften (på grund av bristande geografisk eller yrkesmässig rörlighet)
och/eller för företagen (på grund av för låga relativlöner eller motsvarande)
under en pågående strukturomvandling. Om utfallet kan förklaras med bristande rörlighet betraktas arbetskraftsinvandring som ett komplement som
kompenserar för detta. Om utfallet istället kan förklaras med låga relativlöner så ses invandrare som ersättningsarbetskraft för inhemska arbetstagare,
som istället väljer arbete i andra branscher och näringar. Flera forskare har
betonat det senare som en förklaring till att invandrare koncenterades till
svensk tillverkningsindustri under efterkrigstiden. En sådan tolkning tycks
vid en första anblick stämma väl in på den stagnerande och lågavlönade tekoindustrin, men inte nödvändigtvis på den förhållandevis högavlönade och
expansiva metall- och verkstadsindustrin. Ekonom-historikern Rolf Ohlsson
(senare tillsammans med Christer Lundh) har också vänt sig mot en sådan
homogen uppfattning om arbetskraftsinvandringens funktion över tid. Istället
skall arbetskraftsinvandrare utgjort ett komplement på 1950-talet för att under
1960-talet fungerat som ersättningsarbetskraft. Detta som en följd av att förhållandevis lågavlönade och okvalificerade tempoarbeten blev allt vanligare
under 1960-talet, samtidigt som behovet av yrkesarbetare minskade, i en allt
mer efter fordistiska principer rationaliserad tillverkningsindustri.
Studien av Västmanlands läns metall- och verkstadsindustri pekar på ett
antal problem som arbetsgivarna var tvungna att lösa. De dominerande företagen ville utöka sina arbetsstyrkor, men det lokala och regionala utbudet av
arbetskraft var ofta begränsat. Många av företagen hade dessutom problem
med en hög personalomsättning. Särskilt under högkonjunkturer (då arbetslösheten var lägre) hade arbetsgivarna stora problem att finna personal till
mindre attraktiva arbetsuppgifter. Samtidigt behövde många företag, särskilt
(men inte enbart) de expansiva, även tillgodose ett ökat behov av yrkesarbetare. Insatser för att utveckla den egna yrkesutbildningen, i första hand inom
verkstadsindustrin, under 1940-talet och framöver, var inte tillräcklig för att
både ersätta pensionsavgångar och tillgodose den stigande efterfrågan som
följde på branschens expansion. Att västmanländska järnbruk överhuvudtaget
började rekrytera yrkesskickliga arbetare utifrån var ett avsteg från etablerade rutiner som framtvingades av de nya förhållandena på efterkrigstidens
arbetsmarknad. Efterkrigstidens produktionsökning, tillsammans med den
höga personalomsättningen på yngre arbetare, medförde att behovet av vana
och yrkeskickliga arbetare inte längre tillgodosågs inom företaget. De blev
istället nödgade till att söka efter yrkesarbetare på marknaden, vilket ökade
konkurrensen och spädde ytterligare på såväl rörligheten som löneglidningen.
225

Det förelåg således brist på såväl okvalificerade grov- och tempoarbetare
som vana yrkesarbetare för länets metall- och verkstadsindustrier. De potentiella lösningar som fanns – bättre matchning på och utbildning för arbetsmarknaden; att i högre utsträckning anställa gifta inhemska kvinnor; att substitutera
kvalificerade arbetare med okvalificerade; eller arbetare med kapital – var
endast genomförbara i begränsad utsträckning. Därför var invandringen nödvändig för att komma till rätta med brist på såväl yrkes- som tempo- och grovarbetare. Det förelåg likväl en tendens att olika nationaliteter anställdes för
olika behov. Tyskar, italienare och österrikare anställdes i högre utsträckning
som yrkesarbetare under 1950-talet medan finländare ofta fick okvalificerade
arbeten. Under 1960-talet hade dock järnbruken och många verkstadsföretag
slutat att aktivt rekrytera vana eller yrkesskickliga arbetare i utlandet. Delvis
på grund av ett minskat behov av ytterligare arbetskraft, men också för att de
faktiska möjligheterna att anställa järnbruksarbetare från kontinenten minskat.
Järnbruken kom framöver att vara beroende av finländare för arbete på framförallt brukens smutsiga, varma och tunga avdelningar – en kategori arbetstagare som kom att utgöra en långsamt ökande andel i en stagnerande (sett till
antalet anställda, inte till produktionsmängd) delbransch fram till åtminstone
början av 1970-talet. Några av de större verkstadsföretagen fortsatte däremot
expandera och behövde därigenom i större utsträckning anställa utländsk arbetskraft för att både kunna upprätthålla och utöka arbetsstyrkornas numerär.
På Bulten var utvecklingen på många sätt snarlik den som för övrigt rådde
för länets metall- och verkstadsindustri. 1940-talets investeringar och ökade
efterfrågan på företagets produkter innebar ett ökat behov av arbetskraft.
Företaget hade 1944 startat en industriskola som erbjöd ungdomar en möjlighet
att utbilda sig till verkstadsarbetare. Men trots att den interna utbildningsverksamheten byggdes ut under de följande åren utbildades inte tillräckligt många
yrkesarbetare för att täcka företagets behov. Det lokala utbudet av arbetskraft
var samtidigt begränsat och närmast sjunkande på grund av ett avtagande
intresse för arbete på företagets mindre attraktiva avdelningar, framförallt i
smedjorna. Därför hade företaget brist på såväl yrkesarbetare som tempo- och
grovarbetare under 1940- och delar av 1950-talet. Under 1960-talet bestod
bristen däremot framförallt av yrkesarbetare. Införandet av en mer organiserad
inskolning för i stort sett alla nyanställda i början av 1960-talet kan ses som
en följd av såväl svårigheterna att få tag i yrkesarbetare som av förändrade
krav på arbetskraftens kompetens, då den ökade mekaniseringen och automatiseringen av företagets produktion medförde förändringar i arbetets innehåll
och krav. Samtidigt förbättrades i viss mån utbudet på okvalificerade arbetare
under 1960-talet, delvis som en följd av att företaget i större utsträckning än
tidigare anställde (gifta, lokalt boende) kvinnor. Detta medförde att den lokala bristen på oskolad (och med tiden inskolad) arbetskraft minskade under
1960-talet, men bestod på yrkesarbetare. Situationen blev emellertid aldrig
bra nog, utan år 1966 flyttade företaget delar av sin produktion till Kalix.
Fallstudien (särskilt avsnitt 4.3 för åren 1947–59) pekar på att utländsk arbets226

kraft anställdes för de flesta arbetsuppgifterna och avdelningarna på företaget.
Det går därför inte att säga att utländsk arbetskraft i allmänhet anställdes för
att fylla en specifik funktion på företaget och att den stora andelen utländsk
arbetare på företaget var ett uttryck för detta. Däremot förelåg skillnader mellan olika nationaliteter, där italienska arbetare ofta anställdes till mer kvalificerade arbetsuppgifter samtidigt som nordbor, i huvudsak finländare, i större
utsträckning anställdes till några av företagets mindre attraktiva avdelningar.
I och med att utländska arbetare anställdes för en rad olika arbetsuppgifter,
men många gånger koncentrerades till de tyngre, varma och mindre attraktiva
avdelningar och arbetsuppgifter, är det i slutändan inte helt enkelt att avgöra
om arbetskraftsinvandringen fungerade som komplement eller substitut för
metall- och verkstadsindustrin i Västmanlands län. Resultaten från avhandlingens båda fallstudier pekar snarare på att invandrarna i metall- och verkstadsindustrin fungerade som både komplement- och ersättningsarbetskraft
samtidigt – vilket i och för sig kan ses som en förklaring till koncentrationen
av utländsk arbetskraft till Västmanlands län. Det är dessutom inte är helt
oproblematiskt att analytiskt skilja dessa funktioner åt. Exempelvis berodde
bristen på yrkesarbetare både på att branschen själv inte mäktade med att
utbilda dem i tillräcklig omfattning för att tillgodose ett växande behov (invandrare som komplement), samtidigt som allt fler ungdomar valde bort en
karriär som yrkesarbetare när andra alternativ förelåg (invandrare som substitut). Även om vi behöver tar sådana analytiska svårigheter i beaktande, var
det inom Västmanlands län framförallt under senare delen av 1940-talet och
början av 1950-talet som behovet av att anställa invandrare som ersättningsarbetskraft var som mest framträdande. Efterkrigstidens ekonomiska expansion
ökade behovet av okvalificerade arbetare för att utnyttja produktionskapaciteten maximalt. Konkurrensen på arbetsmarknaden var samtidigt mycket
hård, både inom industrin och i förhållande till tjänstesektorn. Detta ledde till
löneglidning och hög personalomsättning på många företag. När regleringar
och institutioner i samband med Koreakrigsboomen möjliggjorde anställande
av arbetskraft från utlandet för att tillgodose detta behov ökade antalet snabbt.
Därefter, delvis tack vare den liberalare invandringspolitiken och den ökade
invandringen från framförallt Finland, men också tack vare den aktiva arbetsmarknadspolitiken och den ökade benägenheten att anställa kvinnor (med tiden även för mer kvalificerade arbetsuppgifter), var utbudet på okvalificerade
arbetare inte samma problem som tidigare. I alla fall under normala omständigheter, då högkonjunkturer ofta ledde till temporära bristsituationer. Den
kvardröjande, kroniska bristen var i första hand på arbetare som var kunniga,
eller i alla fall förmodades stanna hos arbetsgivaren en längre tid och med
tiden bli vana tempoarbetare eller yrkesarbetare.
I tidigare forskning förekommer uppfattningen att den funktion utländsk
arbetskraft fyllde hängde samman med den teknisk-organisatoriska utvecklingen. Det är utifrån avhandlingens fallstudier emellertid svårt att se att förändringar i arbetets innehåll och organisering hade några direkta och tydliga
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följder på invandrarnas antal och funktion inom metall- och verkstadsindustrin
i Västmanlands län. Bulten var ett företag vars produktion redan under mellankrigstiden gradvis börjat gå mot mer automatiserade produktionsmetoder.
Även om denna produktionsform medförde en del arbetsuppgifter som inte
ställde några större krav på arbetaren, utöver orken att hålla produktionstempot, passar dessa produktionsförhållanden inte som hand i handske med den
arketypiska föreställningen om fordistisk produktion; löpande band med hög
grad av arbetsdelning i enkla, repetitiva moment. Behovet av (eller i alla fall
bristen på) arbetskraft som Bulten hade under 1960-talet tycks i de flesta fall
snarare gått mot ökade krav på arbetstagarnas kunskaper och färdigheter. Fallet Bulten behöver förvisso inte alls har vara representativt (inskolningen för
nyanställda var längre än på många andra verkstadsföretag, även om andelen
yrkesarbetare inte var särskilt hög), vilket gör det svårt att i detta sammanhang generalisera utifrån detta exempel. På snarlikt sätt går det samtidigt
att diskutera i vilken utsträckning det går att generalisera utifrån fordismens
löpande band. Även på en arbetsplats byggt kring en produktionslinje med
uppstyckade, repetitiva arbetsmoment finns det många arbetsuppgifter som
inte utförs vid bandet (eller av tjänstemän på kontoret). På Bulten var ungefär
hälften av arbetarna i början av 1960-talet sysselsatta på andra avdelningar
än i den direkta produktionen, vilket inkluderade kvalificerade yrken såsom
verktygsmakare och maskinreparatörer. Detta innebär inte att trender i arbetets organisering, och förändringar i arbetets kunskapskrav och innehåll, inte
kan ha spelat en roll på enskilda företag och avdelningar. Eller att förändringen mot toyotaism som produktionsmodell, under den tredje industriella
revolutionen på 1980-talet och framöver, inte kan haft en effekt som missgynnade invandrare på svensk arbetsmarknad. Det är däremot tveksamt om
det går att sammankoppla sådana förskjutningar under efterkrigstiden med
arbetskraftsinvandringens omfattning och koncentration till metall- och verkstadsindustrin.
Att invandrare med begränsad eller ingen tidigare erfarenheter av industriarbete i stor utsträckning kom att utgöra ersättningsarbetskraft under 1950och 1960-talet var därför inte en utveckling som direkt samstämde med inom
metall- och verkstadsindustrins förändrade behov, utan denna utveckling
var en följd av vad som fanns att tillgå på arbetsmarknaden. Inskolning av
tempoarbetare på Asea, Bulten och andra företag kan ses som en respons
på ett kroniskt otillräckligt utbud av kvalificerad arbetskraft. Det vill säga,
det var efterfrågan som fick anpassas efter utbudet snarare än tvärtom. Ett
kvardröjande problem kring denna fråga, som denna avhandling inte löser,
är emellertid att det inte i egentlig mening inte gått att testa en hypotes om
hur arbetskraftsinvandringens omfattning och koncentration hängde samman
med en förskjutning mot en större andel mindre kvalificerade arbetare (en
teknisk-organisatorisk förklaring). För att definitivt avgöra detta behövs ett
material lämpligt för kvantitativ analys som vare sig tillgänglig aggregerad
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statistisk eller denna avhandlings fallstudier tillhandahåller.2 Samtidigt talar
inte fallstudierna, vare sig på läns- eller företagsnivå, för en sådan tolkning. Så
medan den teknisk-organisatoriska förklaringen inte kan falsifieras så tycks
den inte särskilt stark i ljuset av dessa resultat.
I vilken mån möjliggjorde, gynnade eller hindrade institutioner och regleringar anställandet av utländsk arbetskraft? Regleringar och institutioners
roll och betydelse har i tidigare forskning framförallt relaterats till maktrelationer på arbetsmarknaden och hur dessa påverkade invandringens omfattning och inriktning. Den vanligaste tolkningen är att LO och fackförbunden
kom att acceptera invandring under senare delen av 1940-talet för att de såg
ett (begränsat) tillskott av arbetskraft från utlandet som samhällsekonomiskt
fördelaktigt. Under 1960-talet skall detta samförstånd eroderats genom att
invandringen blev mer omfattande och i högre utsträckning utgjordes av
okvalificerade arbetare som sökte sig till låglönejobb. Detta medförde i sin
tur att fackföreningarna på olika sätt började motverka den fortsatta invandringen under 1960-talet. Å andra sidan har en del forskare även betonat att
myndigheterna, i första hand AMS, genom sin verksamhet och hantering av
invandringsfrågor kunde sänka kostnaderna och riskerna associerade med
migration och utlandsrekrytering. På så sätt var regler och institutioner inte
nödvändigvis enbart en faktor som (i större eller mindre utsträckning) hindrade arbetsgivare att anställa arbetstagare från utlandet, utan också något
som möjliggjorde arbetskraftsimport – i alla fall för vissa arbetsgivare. Nedan
kommer såväl regleringar och institutioners understödjande som begränsande
roll för invandringens omfattning och fördelning till metall- och verkstadsindustrin att diskuteras utifrån fallstudiernas resultat.
Ett par år efter andra världskrigets slut började myndigheterna intressera
sig för att komma till rätta med den exportinriktade metall- och verkstadsindustrins arbetskraftsproblem med hjälp av arbetskraftsinvandring, men inom ramen för en strikt invandringslagstiftning. För att lösa detta problem initierades
därför myndighetsinsatser som påtagligt gynnade metall- och verkstadsindustrin i Västmanlands län – 43 procent av alla italienska och 21 procent av alla
sudettyska arbetare som överfördes kollektivt 1947/48 fördelades till ett län
med strax under tre procent av landets befolkning. Även i början av 1950-talet
bistod AMS och Länsarbetsnämnden i Västmanlands län utlandsrekryteringar.
I detta skede i första hand genom att förmedla kontakter med myndigheter i
andra länder och understödja pågående rekryteringsverksamhet i Danmark.
Efter några år avtog emellertid myndigheternas involvering i utlandsrekryte2

Det är enligt min bedömning viktigt att kopplingen görs till andelen och antalet yrkes-, tempooch grovarbetare (eller motsvarande), inte enbart lönenivåer. Det mesta pekar på att löneskillnader inom svensk industri, i allmänhet och särskilt avseende på skillnader mellan svensk och
utländsk arbetskraft, i stor utsträckning avspeglade skillnader i arbetsmiljö- och arbetstider, i
minst lika hög grad som skillnader i arbetarens humankapital (se exempelvis Sjöberg (1971)).
Höjda relativlöner kan därför avspegla såväl ökade krav på arbetskraftens kompetens och/eller
ökad intensitet och tempo. Därigenom är det svårt att avgöra om koncentrationen av utländsk
arbetskraft var en följd av det ena eller det andra utifrån enbart löneuppgifter.
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ringen. I och med liberalisering av lagstiftning och praxis, vilket möjliggjorde
den så kallade turistinvandringen, och genom etableringen av den nordiska
arbetsmarknaden i början av 1950-talet, behövdes inte heller myndigheternas
hjälp eller medgivande i samma utsträckning som tidigare (även om det fria
folkutbytet inte alla gånger sågs som oproblematiskt av vare sig arbetsgivare
eller myndigheter). Även i företagsstudien framgår att myndigheternas roll
och betydelse var störst under de första åren efter kriget. För Bultens räkning
förde dess disponent Hans von Kantzow en kampanj mot strikta regleringar på
invandringsområdet, men såg också till att upplysa om att hans företag var en
viktig nyckelindustri. Detta var en position som gynnade företaget väl under
senare delen av 1940-talet och år 1950 var, delvis på grund av detta, cirka tio
procent av samtliga förvärvsarbetande utländska medborgare i länet anställda
arbetare på företaget (samtidigt som företagets arbetare utgjorde en och en
halv procent av länets förvärvsarbetande). Efter detta utgjorde myndigheter
och övriga institutioner på arbetsmarknaden främst ett problem för företaget
när det kom till att rekrytera utomnordisk arbetskraft, men gav samtidigt ökade
möjligheten under 1960-talet att knyta kontakter med arbetsförmedlare i såväl
svenska skogslän som i Finland, vilket troligen hjälpte företaget.
Avhandlingens resultat pekar sammantaget på att arbetsmarknadsmyndigheterna bidrog till koncentrationen av utländsk arbetskraft till metall- och
verkstadsindustrin, särskilt under 1940- och början av 1950-talet. Denna
påverkan hängde samman med det två olika roller som arbetsmarknadsmyndigheterna fyllde i förhållande till invandrare på arbetsmarknaden. För det
första hade AMS hade en reglerande och kontrollerade roll, genom att det
var myndigheten som avgjorde om en (utomnordisk) invandrare fick arbete
i ett visst yrke. På så sätt hölls invandringen inte bara tillbaka generellt, utan
styrdes också mot yrkeskategorier där de förväntades ge den största samhällsekonomiska nyttan. Samtidigt hade AMS, och dess underlydande länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar, för det andra, som uppgift att lösa problem
på arbetsmarknaden. Även i denna roll kunde arbetsmarknadsmyndigheterna
påverka fördelningen av invandrare på arbetsmarknaden. Vilken effekt myndigheternas agerande och beslut hade på fördelningen av utländsk arbetskraft
berodde alltså, för det första, på hur strikta regleringarna var. Ju fler ansökningar om arbetstillstånd som avstyrkes trots att det fanns ett anställningserbjudande, desto större effekt. Denna effekt var som störst under 1940-talet,
då särskilt den individuella utomnordiska invandringen var strikt reglerad,
men började återigen öka under 1960-talet, då andelen avslag på arbetstillståndsansökningar, inte minst för metall- och verkstadsyrken, ökade. För det
andra genom hur myndigheterna använde sina resurser för förmedling, vilket
påverkade arbetsgivarnas kostnader för olika alternativ. Ju mer resurser från
myndigheternas sida, desto lägre kostnader för arbetsgivaren. Detta är återigen tydligast under 1940-talet – genom den kollektiva rekryteringen i Italien,
Ungern och av sudettyskar i Österrike – och viss i samband med att AMS eller
länsarbetsnämnden valde ut och fördelade flyktingar på svensk arbetsmark230

nad. Under 1960-talet hade myndigheternas (utökade) resurser, och hur det
användes, en mer indirekt effekt. Genom den aktiva arbetsmarknadspolitiken
hjälpte myndigheterna, genom att understödja geografisk och yrkesmässig
mobilitet, många metall- och verkstadsföretag att anställa inhemska arbetare
i större utsträckning än tidigare. I förlängningen medförde detta troligen att
behovet av utländsk arbetskraft minskade.
En effekt av myndigheternas involvering verkar ha varit att den framförallt
gynnade större företag. Denna effekt tog sig olika uttryck och var kanske i
flera fall inte ens följden av medvetna val, utan berodde på hur myndighetens
verksamhet fungerade och för att det var enklast så (det gick helt enkelt snabbare att dirigera dussinet flyktingar eller turistinvandrare till ett större företag
än det var att försöka sätta sig in i varje enskild arbetssökares kunskaper och
färdigheter). Det finns flera olika exempel på hur AMS eller Länsarbetsnämnden i Västmanlands län gynnade större arbetsgivare: Under 1940-talet genomfördes kollektiva överföringar som i första hand tillgodosåg arbetskraftsbehov
för storföretag inom metall- och verkstadsindustrin, medan förfrågningar från
småföretag i stort sett verkar ha ignorerats; när Länsarbetsnämnden i Västmanlands län fick in förfrågningar från presumtiva arbetskraftsinvandrare på
1940-talet sändes dessa oftast vidare till större arbetsgivare; flyktingar, och
även turistinvandrare från Jugoslavien på 1960-talet, förmedlades ofta i grupp
till storföretag. Myndigheterna hade därför sammantaget en snedvridande
effekt. Både genom att arbetstillståndsgivningen var baserad på en bedömning av behov och samhällekonomisk nytta (olika hinder för olika yrken och
branscher) och som en följd av att den understödjande och förmedlande verksamheten kom vissa företag till del i högre utsträckning än andra (minskade
kostnader för de arbetsgivare som gynnades). Denna snedvridande effekt var
en följd av att arbetsmarknadsmyndigheterna både reglerade invandringen
och underlätta matchningen på arbetsmarknaden, samtidigt som storföretag var bättre på att göra sin efterfrågan känd och hade tätare kontakt med
myndigheterna. Det var också framförallt större företag som kunde besöka
arbetsförmedlingar och omskolningscentra i skogslänen. Den sammanlagda
effekten av myndigheternas involvering var som störst åren 1946–51, och då
otvetydigt till metall- och verkstadsindustrins relativa fördel, men tycks haft
en viss betydelse för fördelningen av utländsk arbetskraft även därefter.
Den andra delen av frågan är hur maktbalansen mellan arbetsmarknadens
parter påverkade fördelningen av invandrare på arbetsmarknaden. Genom
fallstudien av Bulten går det att följa hur kampen mellan arbetsgivare och
arbetstagarnas organisationer kunde ta sig uttryck på en enskild arbetsplats
och vilka följder det fick för antalet anställda invandrare. I detta sammanhang
är särskilt Bultens rekrytering i Västtyskland 1951/52 och dess efterspel av
intresse. Denna rekrytering möjliggjordes dels genom företagets roll som en
gynnad nyckelindustri men också tack vare ett samförstånd med verkstadsklubben. Etablerade arbetare ville inte arbeta på vissa avdelningar eller med
vissa arbetsuppgifter, samtidigt som företagen ansåg det nödvändigt att tillsätta
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dessa positioner för att kunna uppnå sina produktionsmål. Lösningen på detta
gemensamma problem för företagsledning och etablerade arbetare (insiders)
blev rekryteringen i Münchenområdet, där den uttalade ambitionen var att
finna just ersättningsarbetskraft – arbetare för de jobb som de redan anställa
arbetarna inte ville ha. Brist på arbetskraft i kombination med ett samförstånd
mellan arbetsgivare och arbetstagarnas företrädare kunde således leda till en
ökad koncentration av utländsk arbetskraft (genom att den fackliga organisationen tillstyrkte arbetstillstånden) samt en tydligare arbetsdelning mellan
svenska (etablerade) arbetare och invandrare. Denna samförståndsanda upphörde emellertid under den efterföljande lågkonjunkturen. Arbetsledningen på
Bulten verkar ändå ha flyttat på tidigare anställda arbetare i samband med att
det anställdes någon (invandrare som svensk) som de ansåg mer lämpade för
en specifik arbetsuppgift. Bulten var också saktmodig med att säga upp relativt nyanställda tyska arbetare under lågkonjunkturen 1952/53, vilket skapade
irritation hos den lokala fackliga organisationen. Som en följd av detta var
verkstadsklubben mer konfrontativ under mitten av 1950-talet, då den aktivt
motarbetade kollektiv rekrytering utomlands, samtidigt som disponenten,
med endast begränsad framgång, försökte återuppväcka samförståndsandan.
Då andelen invandrare som arbetade på Bulten vid denna tid nådde sin högsta
nivå (uppskattningsvis 36 procent år 1956) är det emellertid diskutabelt vilken effekt som verkstadsklubbens motstånd i realiten fick på antalet utländska
arbetare. Effekten verkar snarare (i alla fall i den utsträckning vi kan förlita
oss på företagsledningens uppfattning) lett till att fler finländare och färre
utomnordiska yrkesarbetare anställdes. Under 1960-talet kom konflikten mellan parterna snarare att handla om individuella arbetstillståndsansökningar.
Materialet kring detta är dock så pass begränsat att det är svårt att göra en rättvis jämförelse och säga i vilken utsträckning remissyttrandena blev striktare
och om de fick ett större (läs: mer begränsande) genomslag i arbetstillståndsgivningen under 1960-talet, även om det finns en del som tyder på detta i och
med att antalet avslag för metall- och verkstadsyrken ökade.
Sammantaget är det svårt att säga hur vanligt förekommande sådana
överenskommelser eller konflikter (med påföljande arbetsdelning enligt nationella/etniska linjer) var, och hur viktiga de var utfallet på arbetsmarknaden. Svanbergs studie av Svensk Stålpressnings AB i Olofström för perioden
1945–52 pekar på en situation där företagsledningen snarare använde estnisk
arbetskraft som ett medel mot etablerade arbetare och deras fackliga organisation, inte som ett sätt att nå sina mål genom att verka för samförstånd. Sådana
lokala uppgörelser kan haft stor betydelse för koncentration och arbetsdelning på den enskilda arbetsplatsen. Det är dock problematiskt att utifrån några
enskilda fall göra några generella uttalanden om hur samspelet på lokal nivå
i allmänhet fungerade och hur det påverkade fördelningen av invandrare på
svensk arbetsmarknad, då det är svårt att säga om dessa fall är representativa
för verkstadsföretag under denna tid. För att komma närmare ett svar på Metalls inflytande på arbetstillståndsgivningen tarvas troligen istället en utförli232

gare studie av såväl förbundens interna material och korrespondens, med flera
olika avdelningar och fackklubbar, samt vilken effekt dessa yttranden sedan
hade på AMS beslut i arbetstillståndsärenden. Gärna också av material från
andra förbund, vilket skulle kunna göra det möjligt att avgöra om skillnader
i strategier hos olika förbund påverkade fördelningen av (i första hand utomnordiska) invandrare mellan olika industribranscher.
Vilka preferenser för (eller mot) utländsk arbetskraft fanns och vilka följder
fick detta för invandringens omfattning och roll? Arbetsgivare kan av olika
skäl föredra en kategori arbetstagare framför en annan. Tidigare forskning
kring invandringen under efterkrigstiden, som tillskriver föreställningar och
preferenser en förklarande roll, har framförallt fokuserat på att det i ett tidigt
skede skall ha etablerats en uppfattning om att utländsk arbetskraft var lämpade för vissa arbetsuppgifter och för att komma till rätta med vissa problem:
bristen på arbetskraft för okvalificerat grov- och tempoarbete. Med en sådan
tolkning är koncentration av invandrare i en bransch följden av efterfrågan på
arbetare till underordnade och oattraktiva arbetsuppgifter. Denna tolkning av
det historiska skeendet har också kombinerats med en uppfattning att denna
uppdelning inte bara var ett utfall av arbetsgivares uppfattningar och prefenser
utan också hade en instrumentell innebörd: Skillnader skapades eller upprätthölls för att försöka splittra arbetstagarna och/eller för att kunna exploatera
invandrarna. Denna slags förklaring kan ställas mot en uppfattning om att de
skillnader som förelåg var en följd av statistisk diskriminering som måhända
förstärkte, men inte var oberoende av, skillnader i egenskaper hos olika
kategorier av arbetstagare. I och med att en arbetsgivares osäkerhet kring en
invandrares yrkeskunskaper och färdigheter antas vara större, och denne i
genomsnitt förmodas ha en kortare anställningstid än en inhemsk arbetare,
föreligger med en sådan förklaring rationella (ekonomiska) skäl att välja bort
invandrare vid nyanställningar. Koncentrationen av utländsk arbetskraft till
metall- och verkstadsindustrin skall därför berott på att arbetsgivarna antingen
inte kunde eller inte behövde diskriminera. I det förra fallet för att det helt
enkelt inte förelåg några andra alternativ än att anställa invandrare, även
om arbetsgivarna egentligen föredrog inhemska arbetare. I det senare för
att det inte spelade någon större roll om nyanställda hade en viss kompetens
eller förväntades stanna länge på företaget, i och med att produktionen var
organiserad på ett sådant sätt att arbetskraften var lätt utbytbar.
Resultaten för länsstudien pekar på att det under början av den undersökta
perioden inte fanns någon etablerad uppfattning om den utländska arbetskraftens egenskaper och vad dessa var lämpade för. Positiva eller negativa
uppfattningar om utländska arbetare, i allmänhet eller olika nationaliteter,
var oftast baserad på egna, konkreta erfarenheter; ett företag kunde en positiv
uppfattning om en nationalitet som ogillades hos ett annat. Därmed inte sagt
att företagsledarna inte hade fördomar, men det fanns ingen samstämmig syn
på invandrare som arbetskraft som i sig kan bidra till att förklara koncentrationen av utländsk arbetskraft i metall- och verkstadsindustrin. Vad som däre233

mot framgår är att arbetsgivarna ofta föredrog unga män som växt upp på en
bruksort i Bergslagen (antagligen helst den egna). Genom att anställa en ung
man från orten visste både arbetstagare och arbetsgivare vad man fick och vad
arbetet innebar – så gick i alla fall tankegångarna. I och med att arbetskraftsbristen var ihållande och återkommande tvingades emellertid arbetsgivare
revidera sina initiala preferenser och anställa utländska arbetare. Därigenom
lärde sig arbetsgivare i länets metall- och verkstadsindustri att det (ibland)
gick att förlita sig på utländsk arbetskraft i (nästan) samma utsträckning som
västmanländska män. Att flera metall- och verkstadsföretag arbetskraft i ett
förhållandevis tidigt skede fick kontakt med olika grupper av utländsk kan ha
medfört att intresset, i alla fall initialt, var större i Västmanlands län än i andra
delar av landet (de företag inom Västmanlands län som tidigt intresserade sig
för utländsk arbetskraft var också i de flesta fall de med tidigare erfarenheter
av flyktingar). Att anställa utländska (manliga) arbetare medförde dessutom
mindre motstånd, omställningar och förändringar av rutiner och arbetets organisering än vad som skulle ha varit fallet om de istället i högre utsträckning
anställt (och utbildat) kvinnor för industriarbete (trots att även järnbruk hade
sådana erfarenheter från krigsåren återgick genusordningen snart i stort till
vad som sågs som det normala).
Medan det inte verkar ha funnits någon etablerad föreställning om utländska arbetare på 1940-talet uppstod snart en sådan uppfattning om finländare.
På 1950-talet beskrevs finländare återkommande i negativa ordalag på grund
av deras förmodade bristande erfarenheter och ointresse för en långsiktig
framtid som industriarbetare. Trots detta anställdes de i stort antal och var
också överrepresenterade i Västmanlands län i förhållande till riket i sin helhet. Detta går knappast att tolka på något annat sätt än att arbetsgivare många
gånger inte hade något annat val, utan var tvungna att anställa den arbetskraft
de kunde få tag på, oavsett deras preferenser. Den höga relativa andelen finländare var därför inte i första hand uttryck för en positiv preferens för denna
lösning (bortsett från precis i början), utan var mer resultatet av en av yttre
omständigheter påtvingad tillvänjningsprocess. Däremot hade den negativa
uppfattningen om finländare följder för i vilken utsträckning och till vilka
arbeten de anställdes; vid högkonjunktur anställdes de för de sämsta arbetena,
under lågkonjunktur helst inte alls. Därmed kom invandrare från Finland att
användas som en reservarbetskraft som i första hand anställdes under högkonjunkturer för att hantera produktionstoppar. Problemet var att denna reserv
inte stannade så länge som konjunkturen varade, vilket arbetsgivarna hade
föredragit, utan migrationen från och till Finland följde snarare ett säsongsmönster; kom på hösten, åkte till våren. Detta ledde till ett utbrett missnöje
och till uttalade preferenser emot finländare. Samtidigt avsågs inte nödvändigvis alla med en viss nationalitet med sådana negativa uttalanden, utan med
sådana kategoriella begrepp åsyftades troligen i första hand turistinvandrare
och flyktingar – sådana arbetssökande som inte rekommenderats av en redan
anställd landsman eller rekryterats på företagets egna initiativ.
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Även i denna fråga förstärker resultaten från företagstudien länsstudiens
resultat. Bulten kan visserligen sägas varit öppen för utländsk arbetskraft i ett
tidigt skede (notera citatet som inleder avhandlingens första kapitel), men alla
planer och försök till rekrytering av utländsk arbetskraft byggde vidare på tidigare erfarenheter: Viljan att rekrytera från ett flyktingläger i Danmark hängde
samman med erfarenheterna av baltiska flyktingar på företaget; intresset för
italienska fackmän berodde på rekommendationer från koncernens generalagent i landet, som stod som garant för den italienska arbetskraftens tillförlitlighet; rekryteringen i Västtyskland berodde delvis på goda erfarenheter av
och kontakter med sudettyska arbetare. Finländarna kom däremot till synes av
sig själva och efter dåliga erfarenheter (särskilt under våren 1951) gjorde företagsledningen sitt yttersta för att slippa anställa fler finländare än nödvändigt
under resten av 1950-talet. Företagsstudien pekar samtidigt på hur inlemmade
dessa prefenser var med erfarenheter och etablerade rekryteringspraktiker på
företaget. Finländska och italienska arbetare rekryterades ofta på olika sätt
och för skilda syften. Det är inte helt enkelt att svara på i vilken utsträckning som Bultens företagsledning var medvetna om dessa skillnaden mellan
nationalitet och rekryteringssätt. Utvecklingen på 1960-talet pekar i alla fall
på att motviljan mot finländare inte var starkare än att företaget var redo att
testa nya vägar och metoder och rekrytera i Finland, med förhoppningar om
ett bättre resultat, istället för att förlita sig på den lokala arbetsförmedlingen
eller spontana arbetssökande.
Sammantaget indikerar resultaten från avhandlingens fallstudier på att
även om det initialt inte fanns någon kategorisk uppfattning om utländsk arbetskraft – utöver en osäkerhet kring deras kvalifikationer – så kom sådana att
etableras under tidens gång, även om kategorieringen i första hand handlade
om olika nationaliteter snarare än utländska arbetare i allmänhet. Föreställningarna var i de flesta fall sammankopplade med arbetsgivarnas erfarenheter
samt deras rutiner och praktiker, vilket påverkade deras agerande och företagens ledning och personaltjänstemän sammanblandade ofta nationalitet med
på vilket sätt olika kategorier av arbetstagare rekryterades. Medan de, i alla
fall emellanåt, verkar ha varit medvetna om skillnaden mellan den arbetskraft
de fick kontakt med genom sina etablerade rekryteringsvägar och nationaliteten i sig, finns det ändå anledning att dra slutsatsen att den statistiska diskriminering som följde på dessa kategoriseringar inte var helt rationell, utan bidrog
emellanåt till att skapa och förstärka några av de problem som arbetsgivarna
försökte undvika. Exempelvis fick de nationaliteter som företagen hade en
negativ uppfattning om mindre eftertraktade arbeten, som troligen bidrog till
högre personalomsättning bland dessa arbetare, vilket i sin tur bekräftade den
negativa uppfattningen.
Det var inte heller på förhand givet att utländska arbetare fick underordnade positioner just för att de var invandrare. Rekryteringar i Italien från
1940-talet och framåt, från Västtyskland i början av och i Österrike i mitten av 1950-talet, hade ofta den uttalade ambitionen att få tag i kvalificerade
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yrkesarbetare. Att detta inte alltid blev utfallet berodde främst på bristande
konkurrensförmåga och kapacitet, inte på föreställningar om invandrare som
naturligt underordande svenskar (i alla fall inte så länge man menar att industriarbetare i allmänhet och per definition har en underordnad position).
Att metall- och verkstadsföretagens möjlighet att anställa utländsk arbetskraft
för oattraktivt tempoarbete låg i att utomnordiska medborgare begränsades
av sina arbetstillstånd, (troligen) diskriminerades i andra branscher och näringar med bättre konkurrenskraft på arbetsmarknaden, och för att de saknade
språkkunskaper eller inte uppfyllde olika formella kriterier (såsom godkänd
yrkeslicens). Detta gynnade industriföretagen, genom att konkurrensen om
den utländska arbetskraften blev mindre, men var samtidigt inte en situation
de själva skapat.
Fallstudierna gör det möjligt att sätta arbetsgivare och andra aktörers uttalanden om utländska arbetare i sitt sammanhang. Detta är en påtaglig fördel
mot andra former av material, då det underlättar tolkningen av vad som egentligen avses. Resultaten finns stöd för förklaringar i tidigare forskning grundade
i ekonomisk såväl som i sociologisk teori, där resultaten hamnar någonstans
dem emellan – man skulle kunna säga att arbetsgivarnas rationalitet var begränsad. Att de fanns skillnader mellan arbetsplaceringen vid anställningen3
för olika invandrargrupper på exempelvis Bulten hängde till synes framförallt
samman med hur och på vilket sätt dessa olika kategorier rekryterades, vilket
formades av regleringar kring migration, institutioner, utbudet på arbetskraft i
olika länder och företagets kapacitet och strategier för att rekrytera arbetskraft
i dem. Samtidigt finns det brister i metod och material som innebär att de finns
utrymme för osäkerhet. Det går inte direkt att observera olika arbetstagares
humankapital och i vilken utsträckning anställningsprocessen påverkade till
vilka arbetsuppgifter som olika kategorier av arbetstagare anställdes. Ett annat
återstående problem är i vilken utstäckning diskriminerande praktiker på en
arbetsplats skall ses som sanktionerad och uppmuntrad av en företagsledning
som vill hålla nere och exploatera invandrare.
Vilken kapacitet för, och vilka möjligheter fanns, att rekrytera utländsk arbetskraft för att tillgodose de behov som förelåg? Denna fråga relaterar till förklaringar som ser såväl rekrytering som migration som i grunden kostsamma
och riskfulla aktiviteter. Med höga transaktionskostnader förväntas utländsk
arbetskraft i första hand anställas till kvalificerade arbetsuppgifter och/eller
av arbetsgivare som har kapacitet att bedriva en aktiv rekrytering, exempelvis
3

Jag vill även framhäva att svenskar och invandrare i detta sammanhang skall jämföras vid anställningstillfället, alternativt efter ett visst antal års anställning. En tvärsnittsundersökning över
på vilka avdelningar eller med vilka arbetsuppgifter som svenskar och invandrare hade vid en
viss tidpunkt riskerar att ge en skev bild av förhållandena. Om arbete på de mest eftertraktade
avdelningarna fås genom lång anställningstid, och de flesta arbetare så att säga får börja från
botten, kan invandrare på arbetsplats, där det i stort sett inte förekommit utländsk arbetskraft i
mer än ett par år, knappast förväntas ha sådana eftertaktade arbeten i någon större omfattning.
Således behöver inte en skev arbetsfördelning i sig vara uttryck för diskriminering och underordning, även om det förstås också kan vara fallet.
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storföretag med mer resurser än mindre företag. Transaktionskostnaderna för
migration mellan två länder är samtidigt inte konstanta, utan kan sänkas genom etablerade rutiner, erfarenhet och sociala nätverk. Därigenom underlättas
matchningen och tidigare åtskilda arbetsmarknader knyts samman. Samtidigt
är denna utveckling inte oberoende av situationen i utvandringsländerna.
Möjligheterna, och de val som görs, hänger samman med utbudet av, och
konkurrensen om, arbetskraften i andra länder. Kostnader för invandring och
arbetskraftsimport skall därför ställas mot möjligheterna presumtiva arbetskraftsinvandrare hade att finna en likvärdig anställning i hemlandet. Så medan
transaktionskostnader förväntas sjunka genom utlandsrekrytering och migration, och därigenom underlätta för än mer migration i framtiden, kan en sådan
kumulativ utveckling hållas tillbaka eller vändas av att utbudet av arbetskraft
i utvandrarlandet minskat, eller för att konkurrensen om denna ökat. Koncentrationen av utländsk arbetskraft kan med ett sådant perspektiv förklaras
med skillnader i olika branschers kapacitet och kostnader, i kombination med
i vilken utsträckning som utbudet i utlandet matchar efterfrågan i branschen.
Studien av metall- och verkstadsföretag i Västmanlands län visar att flera
stora och medelstora företag i Västmanlands län hade både möjlighet och kapacitet att anställa direkt från utlandet i större utsträckning än andra företag.
Bland annat det stora antalet kollektiva rekryteringar som involverade företag i länet i början av 1950-talet indikerar detta. Erfarenheter och etablerade
kontakter användes också för en fortsatt rekrytering av utländsk arbetskraft
och bidrog därigenom till den höga andelen utländska arbetare i länets dominerande industriföretag. Detta var särskilt viktigt (men inte enbart) för att finna
kvalificerade arbetare, som var svårare att få tag på i Finland eller övriga
Norden. När konkurrensen om kvalificerade arbetare ökade på kontinenten,
samtidigt som barriärerna för turist- och nordisk invandring minskade, var
det allt färre företag som rekryterade direkt i utlandet. Storföretagens relativa
fördel i avseende på utländsk arbetskraftsrekrytering avtog således med tiden.
Samtidigt ändrade många av dem strategi mot en (för dem) enklare metod som
byggde på sociala nätverk och spontaninvandring. Att metall- och verkstadsföretag i Västmanlands län i mindre utsträckning aktivt rekryterade i utlandet
under 1950-talets andra och 1960-talets första hälft berodde således både på
att individuell rekrytering via sociala nätverk var mindre omständigt och byråkratiskt än kollektiv rekrytering (det var exempelvis olagligt att utan västtyska
myndigheters tillåtelse rekrytera direkt i Västtyskland men inget hindrare i
praktiken rekrytering via sociala nätverk) och på att de flesta företag nu var
oförmögna att får tag i kvalificerad arbetskraft på ett sådant sätt. För detta
krävdes oftast kontakter eller ett stort utbud av lämplig arbetskraft – helst
båda samtidigt. Det är i och för sig möjligt att den kollektiva rekryteringens
nedgång enbart berodde på att denna rekryteringskanal ersattes av nätverksrekrytering och att denna utveckling därmed inte är att betrakta som ett uttryck
för en förlorad förmåga att rekrytera yrkesarbetare från utlandet. Men det
faktum att företagen upplevde problem att finna vana metallarbetare samtidigt
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som invandringen från Västtyskland (och även Österrike) avtog – där de flesta
företag i detta skede borde haft flera lämpliga kontakter – talar mot en sådan
tolkning. Antalet tyska invandrare i Sverige stagnerade i mitten av 1950-talet
och andelen av dem som arbetade i Västmanlands län började sjunka. Från att
sju procent av alla västtyska medborgare med arbete i Sverige befann sig i länet i mitten av 1950-talet var andelen nere på tre procent i mitten av 1960-talet.
För finländare var utvecklingen annorlunda. Antalet finländare som arbetade
i Västmanlands län ökade under efterkrigstiden och på 1960-talet arbetade tio
procent av alla finländska arbetstagare i Sverige i Västmanlands län. Antalet
finländare ökade kumulativt för att det fanns få hindrande regleringar och täta
kontakter mellan Västmanlands län och Finland, samtidigt som situationen
på arbetsmarknaden i Finland var sådan att det fanns ett stort överskott av
arbetskraft. För Västtyskland var däremot situationen annorlunda, med låg
arbetslöshet och stark ekonomisk tillväxt. Den ökade nätverksrekrytering som
skulle kunna ha varit möjlig under perioden från 1950-talets början och framåt
blev därför inte särskilt omfattande. Det skall i detta sammanhang poängteras
att det inte skall sättas likhetstecken mellan tysk och kvalificerad eller finländare och okvalificerad. Vid ett antal tillfällen eftersöktes tyska arbetstagare
som just okvalificerad ersättningsarbetskraft och det förekom även rekrytering
av industriarbetare i Finland. Det avgörande var i så fall vilka de redan anställda arbetarna kände i sina hemländer och kunde fås att komma till företaget;
(tyska) industriarbetare eller (finska) skogs- och jordbruksarbetare. En rimlig
tolkning är att arbetare överlag känner och är släkt mer fler som dem själva
och att detta, i alla fall på medellång sikt, påverkar vilken slags arbetare som
går att få genom nätverksrekrytering.
Företagsstudien förstärker intrycken från länsstudien. Betydelsen av kontakter och kapacitet är här tydligast i fallet med de italienska arbetare som
Bulten anställde under efterkrigstiden. Företaget hade, tack vare sin generalagent, såväl intresse för som praktiska möjligheter att genomföra rekryteringar i norra Italien (även om myndigheterna i Sverige och Italien fördröjde
och försvårare i detta fall). Därefter kunde företaget använda sig av redan anställda arbetares sociala nätverk för att rekrytera i Italien under de kommande
tjugo åren. Bulten hade också en något oförutsägbar fördel i och med att den
ekonomiska utvecklingen i Italien inte var lika stark som den i Västtyskland.
På så sätt behövde Bulten inte byta land att rekrytera i under 1950-talet, eller
ge upp försöken att anställa yrkesarbetare från kontinenten. En fördel som
företaget delade med Asea, som bedrev snarlik rekrytering i och från Italien.
Anställandet av italienska arbetare kan kontrasteras med företagets begränsade möjligheter och framgångar när det kom till att anställa finländska industriarbetare. Utöver det negativa prefenser för finländare som utvecklades
i början av 1950-talet fanns det i alla fall två omständigheter som försvårade
en mer ändamålsenlig rekrytering av arbetskraft från Finland. För det första
att de finländska myndigheterna till en början inte aktivt samarbetade med
de företag som ville rekrytera industriarbetare. En situation som förändrades
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något under 1960-talet, då företaget med myndigheternas tillstånd och bistånd
kunde bygga upp kontaktnät i såväl Sveriges som i Finlands överskottsområden. För det andra att finska industriarbetare inte hade samma incitament att
utvandra till Sverige som arbetslösa eller undersysselsatta skogs- och jordbruksarbetare hade.
Sammanfattningsvis pekar resultaten på att företags internationella kontakter och storlek (med de resurser denna storlek innebar) ofta var viktigt för
att i praktiken anställa arbetstagare från utlandet, särskilt när regleringarna
var strikta eller när det som efterfrågades var kvalificerade arbetare. I jämförelse med mindre företag, som i de flesta var begränsade till den lokala
arbetsmarknaden, hade större företag förmågan att på eget bevåg bedriva en
aktiv rekrytering utomlands. Genom att i ett tidigt skede anställa en större
grupp utländska arbetare skapades dessutom förutsättningar för att, med
denna grupps sociala nätverk i hemlandet som grund, locka till sig ytterligare
arbetstagare. Tidiga erfarenheter och kontakter var viktiga för hur flera företag i Västmanlands län agerade under 1950-talet, men det blev med tiden allt
svårare att intressera vana och kvalificerade arbetare, för vilket efterfrågan
som var störst, att komma till Västmanlands län. Då rekrytering i utlandet var
förhållandevis omständigt, tids- och kostnadskrävande minskade därför den
aktiva rekryteringen i andra länder. Det fanns ingen anledning att rekrytera
arbetare från Västtyskland eller Österrike som behövde arbetstillstånd för
okvalificerade arbetsuppgifter, när exempelvis finländare lämpade för samma
jobb kunde fås via den lokala arbetsförmedlingen eller hämtas från Haparanda.
Invandringen försköts därigenom över tid mot en allt mer utbudsdriven kedjemigration och spontaninvandring. Detta innebar dels att större företag i viss
mån förlorade sin relativa fördel mot mindre arbetsgivare, då de flesta arbetsgivare har samma förutsättningar att rekrytera via den lokala arbetsförmedlingen, dit finländare och turistinvandrare kom för att söka anställning. Dels
att invandringen i större utsträckning kom att bestå av yngre, okvalificerade
arbetare och/eller sådana som avsåg att stanna i Sverige en kort tid. Sådana
arbetstagare hade mest att vinna på att söka arbete i ett höglöneland, med
en lönestruktur som blev allt mer sammanpressad under 1960-talet, och där
tungt och slitsamt arbete på obekväma arbetstider kunde ge en förhållandevis
god inkomst. Liberalisering och ökad turistinvandring medförde därigenom att
metall- och verkstadsföretags problem att finna arbetare för oattraktiva eller
okvalificerade arbetsuppgifter minskade. Samtidigt förorsakade deras förlorade kapacitet att från utlandet attrahera yrkesarbetare, som hade allt mindre att
vinna på att migrera till Sverige, att bristen på kvalificerad arbetskraft snarare
förvärrades under början av 1960-talet.
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5.4 Avslutning
Resultaten visar på att omständigheterna, orsakerna och processerna bakom
koncentrationen av invandrare till metall- och verkstadsindustrin under efterkrigstiden var komplex. Några av dessa omständigheter och orsaker har varit
kända sedan tidigare. Avhandlingens resultat har samtidigt i några avseenden
utökar, och i viss utsträckning reviderar, våra kunskaper om arbetskraftsinvandringen och dess relation till svensk arbetsmarknad under efterkrigstiden.
I detta avslutande avsnitt kommer jag att peka på fem aspekter som jag menar
är avhandlingens främsta bidrag till forskningsläget.
För det första pekar avhandlingens resultat på den betydelse som arbetsgivarna som aktörer hade för fördelningen av invandrare på arbetsmarknaden,
särskilt i början av efterkrigstiden. Arbetsmarknader, som marknader överhuvudtaget, finns inte av sig själva utan skapas av de aktörer som är drivande
för deras tillkomst. Efter kriget var det ett förhållandevis begränsat antal stora
och medelstora företag, med resurser och kontakter, som skapade denna marknad. Medan det fanns ett generellt intresse för att komma till Sverige (som i
jämförelse med stora delar av Europa vid denna tid präglades av ordnande
förhållanden och överflöd) åren efter kriget saknades i allmänhet kontakter
och nätverk för att förmedla information mellan arbetsgivare och arbetstagare,
bland annat som en följd av att migrationen mellan Sverige och övriga Europa
hade varit begränsad under mellankrigstiden. Samtidigt hindrade lagstiftning
och myndigheternas agerande spontan invandring och reglerade invandringens omfattning. Med sådana förutsättningar kunde inte arbetskraftsinvandring
i någon större omfattning ske på utländska arbetstagares initiativ. Utmaningen
för en arbetsgivare som ville anställa utländska arbetare, för att komma tillrätta med sina arbetskraftsbehov och problem, låg i att både få myndigheterna
att erkänna detta behov som samhällsekonomiskt viktigt att lösa och därefter
tillåta, eller kanske till och med understödja, arbetskraftsinvandring som lösning. Detta samtidigt som arbetsgivaren fick försöka skapa, eller utveckla,
vägar att komma i kontakt med arbetstagare i andra länder. Det var i många
fall just de företag som hade mest resurser och möjligheter att på eget bevåg bedriva rekrytering i utlandet och etablera kontaktvägar, som också hade
förmåga att övertala myndigheterna om att deras behov skulle ha företräde.
Därigenom kom arbetskraftsinvandringen initialt att formas av sådana arbetsgivares efterfrågan, även om de samtidigt fick anpassa sig gentemot krav
från såväl fackförbund som myndigheter. Många av dessa företag fanns inom
metall- och verkstadsindustrin, där efterfrågan var stor och ansågs viktig att
tillgodose utifrån dåtidens samhällsekonomiska bedömningar. På sikt kom
liberaliseringen och det ökande antalet invandrare i landet innebära att den
fortsatta invandringen blev att mer utbudsdriven. Detta var något som metalloch verkstadsföretag i många fall kunde utnyttja, genom att migrationens
kostnader och risker låg hos migranten snarare än arbetsgivaren, men innebar
också att utbudet inte längre på förhand hade anpassats gentemot efterfrågan
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hos de dominerande industriföretagen. Därigenom avtog också koncentrationen till stora och medelstora metall- och verkstadsindustrin över tid, även om
de kontakter och erfarenheter som dessa arbetsgivare ofta vunnit fortsatte att
påverka fördelningen av invandrare på den svenska arbetsmarknaden.
Den andra aspekten, som är sammanlänkad med den första, berör arbetsmarknadsmyndigheternas betydelse för fördelningen av invandrare på svensk
arbetsmarknad. Tidigare forskning har framförallt fokuserad på hur invandringspolitiken och regleringen av arbetskraftsinvandringen kan ses som en
avspegling av preferenser hos centrala aktörer och hur invandringen som en
följd av denna maktbalans, i större eller mindre uträckning, kontrollerades och
begränsades. Undersökningar hur, och i vilken utsträckning, myndigheterna
genom sin förmedlande roll påverkade fördelningen av invandrare på arbetsmarknaden under stora delar av efterkrigstiden har däremot inte genom förts i
någon större omfattning i tidigare forskning (med undantag för SAK:s och AMS
hantering av flyktingar som arbetskraft under och efter andra världskriget). I
och med att avhandlingen använder sig av material från en länsarbetsnämnd
under en tjugoårsperiod framgår att myndigheternas agerande kunde påverka
fördelningen av invandrare på svensk arbetsmarknad genom såväl sin reglerande
(hinder) som sin förmedlande (sänkta transaktionskostnader) roll. Fördelaktiga
bedömningar i arbetstillståndsärenden och såväl extraordinära som vardagliga
insatser i arbetsförmedlingsverksamheten kom att gynna stora och medelstora metall- och verkstadsföretag under 1940- och 1950-talet. Myndigheterna
verkar också ha påverkar fördelningen av invandrare på svensk arbetsmarknad
indirekt genom den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Även om det behövs mer
forskning kring detta är min hypotes att arbetsmarknadspolitiken på 1960-talet
gynnade metall- och verkstadsindustrin, vilket fick som följdeffekt att utländsk
arbetskraft istället under detta decennium koncentrerades till andra branscher
inom tillverkningsindustrin.
Den tredje aspekten är att arbetskraftsinvandringen inte var fullt så ändamålsenlig anpassad till arbetsgivarnas behov som koncentrationen till metall- och
verkstadsindustrin tycks vittna om. Att invandrare anställdes i stor omfattning innebar visserligen att de fyllde en funktion, men det är inte samma sak
som att den utländska arbetskraftens fördelning direkt avspeglade de arbetskraftsbehov och den efterfrågan som arbetsgivarna hade. Under 1940-talet
förelåg en efterfrågan på okvalificerade arbetare, ersättningsarbetskraft, som
var förhållandevis svår att tillgodose med hjälp av utländsk arbetskraft, då
invandringen var strikt reglerad. Däremot fick några utvalda nyckelindustrier
en förhållandevis god tillgång på kvalificerade arbetare – Bulten verkar åren
1947/48 fått fler yrkesarbetare än de behövde och några av de italienska arbetarna som Asea fick hade sådana specialistkunskaper att de var överkvalificerade för nästan alla arbetsuppgifter som fanns på företaget. Den tillåtande
praxis för arbetskraftsinvandring som förelåg från början av 1950-talet till
mitten av 1960-talet medförde däremot att svensk industri kunde tillgodose
sitt behov av okvalificerade arbetare – inte minst tack vare ett stort utbud
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av arbetslösa eller undersysselsatta finska skogs- och jordbruksarbetare. Det
var emellertid inte (längre) ett arrangemang som löste bristen på kvalificerade
arbetare. Metall- och verkstadsindustrin hade en stor efterfrågan på yrkesarbetare under senare delen av 1950-talet som inte tillgodosågs, trots att de tidigare funnits ambitioner att lösa denna brist med hjälp av utländsk arbetskraft.
Detta var en följd av att svenska metall- och verkstadsföretag – med några
få undantag – inte längre kunde konkurrera om yrkesarbetare i utlandet. Om
arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft skulle tillgodoses genom
arbetskraftsinvandring behövde arbetsgivarna i så fall understöd från myndigheterna för att kompensera för brister i arbetsgivarnas kapacitet och konkurrenskraft. Den omreglering som genomdrevs under senare delen av 1960-talet
skulle potentiellt kunna fylla en sådan funktion. Medan denna kollektiva
rekrytering ägde rum efter den period som avhandlingen studerar, indikerar
tidigare forskning att denna i första hand kom att handla om att försöka hålla
nere och kontrollera invandringen av okvalificerade turistinvandrare – med de
ekonomiska och sociala utmaningar denna ansågs föra med sig – snarare än att
bistå med att tillgodose behovet av kvalificerade arbetare.
Den fjärde aspekten berör tolkningen att invandrare under hela efterkrigstiden tilldelades oattraktiva arbeten i företagens lägre segment på grund av
förställningar om att det var detta slags arbete utländska arbetare var lämpade
för. Detta skulle ha varit en följd av invandrare i ett tidigt skede, redan under kriget, används för sådana arbetsuppgifter och att en sådan uppfattning
därefter cementerades – en diskriminerande struktur som påverkade arbetsdelningen etablerades. Det är sant att invandrare ofta användes för, och i flera
direkt eftersöktes, för okvalificerade arbeten eller för arbete på avdelningar
med en dålig arbetsmiljö. Men det finns också många exempel när arbetsgivare ville något annat. På 1960-talet hade metall- och verkstadsföretag en
större brist på yrkesarbetare än övriga arbetare. Företag i branschen hade tidigare rekryterat utländska arbetare för just detta syfte. Det fanns därför både
direkta erfarenheter av att anställa utländska yrkesarbetare i många företag
och inte heller någon etablerad uppfattning om att utländska arbetare i allmänhet enbart var lämpade för mindre kvalificerade arbeten. Dessutom var
import av yrkesarbetare ett alternativ som, i alla fall i princip, premierades av
såväl myndigheter och ekonomer som centrala fackliga organisationer före
anställande av invandrare för okvalificerat tempoarbete. Att arbetsgivare inte
tillgrepp denna lösning i någon större utsträckning under perioden från mitten
av 1950-talet och framåt berodde på att de i de flesta fall inte var förmögna
att på egen hand genomdriva en sådan lösning, inte för att de utgick från att
utländska arbetstagare var olämpliga för sådana arbetsuppgifter. Det fanns
därmed inte någon kontinuitet i synen på invandrare som arbetstagare som
sträckte sig från det att myndigheterna fördelade ut flyktingar som ersättningsarbetskraft under andra världskriget till att finländare och jugoslaver fick fylla
en snarlik funktion hos industriföretag på 1960-talet. Arbetsgivare kunde ha
stereotypa uppfattningar om invandrare, men de var inte oförmögna att ändra
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på dem som en följd av förskjutningar i utbud och efterfrågan, eller när de
upptäckte nya möjligheter. Samtidigt skall det poängteras att diskriminerande
strukturer och underordning även i viss mån förekom. Att arbetsgivare under
fördelaktiga omständigheter, och genom det tryck som arbetskraftsbristen
innebar, kunde ändra sina föreställningar innebär inte att enskilda arbetstagare
kunde drabbas högst påtagligt av diskriminerande praktiker på arbetsplatsen.
Sådana praktiker – som kan ha bidragit till att invandrare koncenterades till
okvalificerade tempoarbeten – behöver emellertid inte nödvändigvis varit en
följd av företagsledningens föreställningar och intentioner. Dessutom är det
värt att notera att även om invandrare mycket väl kunde eftersökas och anställas för kvalificerade arbetsuppgifter på verkstadsgolvet anställdes de sällan
som industritjänstemän – trots att antalet och andelen tjänstemän ökade snabbt
inom metall- och verkstadsindustrin under denna tidsperiod.4
Den femte aspekten är att den förskjutning från invandringen av yrkesarbetare till okvalificerade tempoarbetare, som tidigare forskning pekat på,
och som i vissa avseenden bekräftas av avhandlingens resultat, inte var en direkt funktion av förändringar i arbetets organisering. Ekonom-historiken Rolf
Ohlsson la initialt fram sin hypotes om att invandringens funktion ändrades
från ett kvalificerat komplement till okvalificerat substitut i sin undersökning
av utomnordiska manliga arbetare i Malmö, där den försiktigt presenteras
som en hypotes och utgångspunkt för framtida forskning.5 Sedan dess har
hypotesen sammanfogats med den stukturanalytiska ansatsen, som menar att
det ägde rum ett skifte från stukturomvandling till strukturrationaliseringar i
svensk industri kring år 1960. Applicerad på arbetsmarknaden har ansatsen
också används för att förklara såväl minskade löneskillnader som det ökande
antalet kvinnor i tillverkningsindustrin under 1960-talet.6 Med denna ansats
ges därigenom arbetsgivares preferenser, och i förlängningen den tekniska
utvecklingen, en viktig förklarande roll för utvecklingen på arbetsmarknaden,
medan maktresurser hos arbetsmarknadens parter får en mindre framträdande
roll. Problemet är emellertid att avhandlingens undersökningar av vad arbetsgivarna efterfrågade, och vad de försökte uppnå genom att anställa utländska
arbetare, ger en bild som är svår att förlika med en sådan hypotes. Ohlsson,
senare tillsammans med Christer Lundh, har samtidigt alltid lagt till att ett
minskat utbud på yrkearbetare från andra länder också kan ha bidragit till
utvecklingen. Utifrån denna avhandlings resultat vilja jag vända på detta resonemang: Det var det minskande utbudet av yrkesarbetare i Europa – eller,
för att vara mer exakt, svenska arbetsgivares förlorade förmåga att konkurrera
4

På Bulten blev emellertid med tiden exempelvis en italiensk arbetare lärare på Industriskolan
och en annan chef på anställningskontoret (Fernando Tapognani, se avsnitt 4.4.3), Metall 98
(2001), s. 96.
5
”De resonemang som förs om invandringens funktioner i omvandlingsprocessen är dock i
viss mån hypotetiska och får närmast ses som en utgångspunkt för framtida undersökningar”,
Ohlsson (1978), s. 9.
6
Se exempelvis Svensson (1995), särskilt ch. 4; Lundh m.fl. (2004).
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om sådan arbetskraft – som medförde att invandrare i första hand fick rollen
som ersättningsarbetskraft på sämre och mindre kvalificerade arbeten under
1960-talet. Den teknisk-organisatoriska utvecklingen kan eventuellt ha bidragit till att göra en sådan lösning på arbetskraftsbristen möjlig, men denna tycks
ha var allt för komplex och fragmenterad för att kunna reduceras till faser
av omvandling och rationalisering med direkt påföljande effekter för arbetskraftsinvandringens funktion. Andra omständigheter och orsaker var viktigare
för koncentrationen av utländsk arbetare i metall- och verkstadsindustrin.
Min ambition har varit att söka förklaringar till ett komplext och föränderligt historiskt skeende under svensk efterkrigstid. För ett sådant syfte har
förklaringar från tidigare forskning används för att finna orsaker till koncentrationen av utländsk arbetskraft till metall- och verkstadsindustrin under
åren 1946–1967. Samtidigt har resultaten används för att problematisera
och ifrågasätta dessa etablerade förklaringar. Resultaten av denna anabasis
i Västmanland län och Hallstahammar, med avstickare till Danmark, Norge,
Finland, Västtyskland, Österrike, Italien och Jugoslavien, har lett till en något
annorlunda bild av de omständigheter, orsaker och processer som formade
arbetskraftsinvandringen och fördelningen av invandrare på svensk arbetsmarknaden under efterkrigstiden. En bild där möjligheter och kapacitet hos
arbetsgivaren har getts en större betydelse än enbart efterfrågan eller behov i
sig. Jag ser nu fram mot att andra forskare framöver i sin tur försöker kullkasta
mina förklaringar och slutsatser.
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Summary

During the decades after the end of the Second World War, several countries
in Western Europe experienced immigration due to an increase in the demand
for labour. A common pattern during this time period, arguably the golden age
of Industrial capitalism in Western Europe, was that migrants were not distributed evenly within the labour markets of the countries they moved to, but
were often concentrated to the industrial or construction sectors. This was also
the case in Sweden, and in 1960, when around five per cent of the Swedish
labour force consisted of foreign-born immigrants, their share of workers in
the industrial sector was almost eight per cent, making them 50 per cent more
likely to be industrial workers than a Swedish-born employee. These figures
also varied between different industries. Comparatively few migrants at this
time were employed in the wood or paper industries, while the percentage was
much higher, nearly ten per cent, in textile and clothing as well as in the metal
and engineering industries. The aim of the thesis is to explain why migrant
workers were concentrated in the Swedish metal and engineering industries
during the post-war period, circa 1946–67. The metal and engineering industries was (and is) the largest branch of industry in Sweden, comprising almost
half of the industrial workforce in the 1950s and 1960s. It was also a growing
industry, with the number of workers increasing from around 265,000 in 1947
to 360,000 twenty years later. During the same time, the number of migrant
workers in the industry also increased, from around 10,000 in 1947 to 45,000
in 1967. This increase was due partly to an overall increase in the number of
migrants in the country, but the increase was greater in the metal and engineering industries than in other industries or sectors of the economy. During the
early years of the post-war period, the percentage of foreign employees who
were workers in the metal and engineering industries increased from 15 to 20
per cent in just four years, an indication of a rapid concentration. This figure
continued to increase in a more moderate fashion during the 1950s, reaching
about 25 per cent around 1960. After that, the relative share stayed around this
level for the rest of the time period being studied.

Explanations in previous research
A varied set of different direct, as well as underlying causes and circumstances
have been suggested in previous research to explain this uneven distribution
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of migrant workers in the labour market. Thus, researchers with different
perspectives and approaches have reached different conclusions. This thesis
identifies three different perspectives that are common in previous research:
market explanations, where the concentration is an effect of supply and demand on the labour market; institutional explanations, where politics and the
conflicts and compromises between organised interests affect both the size and
direction of labour migration; and actor and decision perspectives, where the
agency of firms, their costs and benefits of hiring migrants instead of workers
from the domestic labour force, in addition to perceptions regarding the merits and qualities of different nationalities (and genders) as employees, dictate
outcomes on the labour market. Different explanations arising from these
perspectives have been used in prior research with some success, but they
rarely confront explanations from other perspectives, thus creating different
narratives driven by different circumstances, causes, processes and intentions.
For example, some researchers have argued that the level of migrant workers
in industries was the function of the mode of production, when an increase in
the use of fordistic production principles lowered the need for skilled workers,
while at the same time making the jobs less attractive for the domestic population which subsequently moved on to other sectors of the economy. Others
have argued that the concentration can be seen as a result of a widely held
perception within industries, as well as in society as a whole, that foreigners
were suitable for the low-skilled, heavy and unattractive jobs that such a mode
of production created. Another common explanation is that the distribution of
migrants in the labour market was (and is) affected by institutions, particularly
the power relations between labour unions and the organised interests of employers, which helped and hindered the possibility of acquiring a work permit
for different branches of industries and occupations.
The contribution of this thesis is to put these perspectives and explanations in the context of each other in order to achieve a more comprehensive
understanding of the causes behind the observed outcome. Taken together,
the number and distribution of migrant workers could be seen as a function of
demand and supply in the labour market, the institutional framework as well
as the perception of migrant workers as an alternative amongst employers.
What caused any given outcome at what point and to what degree is an empirical question. The effect of different factors on the concentration of migrant
labour, and their interactions with each other in the production of observed
outcomes, is investigated in this thesis through case studies of the development of the concentration of migrant workers in the metal and engineering
industries, 1946–1967.
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Methods and case studies
The uneven distribution of different categories of employees in the labour
markets, in the context of this thesis the concentration of foreign workers in
the metal and engineering industries, is presumably not something that has a
simple, mono-causal explanation. This starting point has been the basis for two
criterions for the approach of this thesis. First, that explanatory approaches and
methods that does not try to incorporate different kinds of explanations has the
potential to be both incomplete and misleading. Several different explanations
have to be examined simultaneously, or at least taken into consideration. Secondly, in order to explain the outcomes it also necessary not only to study the
labour market through aggregated statistical or official government reports
or debates, but also to study the processes that create these outcomes. In this
thesis the reasons behind the concentration of migrants to the Swedish metal
and engineering industries during the time period circa 1946–1967 have been
investigated with the help of case studies. Using case studies as a method has
a number of advantages that makes it suitable compared to other approaches
and methods. While studies of individual firms or local communities have
been used to some extent in prior research, most researchers who have tried
to explain the pattern of migration and outcomes in the labour market have
focused on aggregate statistics or written material from the central institutions of the Swedish labour market such as the Labour Market Board (AMS),
unions or employers’ organisations. Both these methods have disadvantages
when it comes to incorporating or taking into consideration, different kinds of
explanations. The problem with statistical methods is that the official statistics
are of a questionable quality. This means that it is quite hard to differentiate
between different explanations with methods that rely solely, or mostly, on
such material. On the other hand, Institutional discourse as a source has often
shown itself to be intangible and far removed from the everyday workings
of the labour market, or consists of anecdotes from which it is hard to draw
general conclusions. Case studies, on the other hand, are more robust when it
comes to the investigation of complex processes where there are a number of
interlocking causes and mechanisms. As prior research has shown that market
forces, institutions and power in the labour market, as well as the agency of
individual firms, hold answers to at least parts of the puzzle, the case study
method is thus preferable and could help solve some of the dilemmas and
unanswered questions that prior research has been unable to address. The material that the thesis builds upon consists mainly of correspondence between
companies and government agencies, minutes and protocols, reports and, to a
lesser degree, newspaper articles.
The empirical investigation consists of two different case studies. One of
these is a regional study of the metal and engineering industries in the County of Västmanland (Västmanlands län) in the industrial heartland of Central
Sweden. The other case study is on the firm level within the same region.
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Bultfabriks AB in Hallstahammar, hereafter referred to by as Bulten (lit.“The
Bolt”), produced fasteners for other engineering industries as well as for export and had around 1,500–2,000 employees during the 1950s and 1960s. As
the aim of the thesis is to explain the concentration of migrant workers in
the metal and engineering industries, these cases have been chosen to reflect
this. While the share of migrants in the industry was high in general, this was
especially the case in the county of Västmanland and at Bulten. The share
of employees that were foreigners (foreign citizenship) in 1960 was around
seven or eight per cent in the Swedish metal and engineering industries. In
the same year the share in the County of Västmanland was around twelve per
cent and at Bulten the share was 26 per cent. With a focus on concentration
of foreign labour, the approach used here tries to explain these figures. What
could be the circumstances and causes behind these different levels of migrant workers between different companies and regions? In other words, what
made the metal and engineering companies in the Country of Västmanland in
general and Bulten in particular more prone to hire foreign labour than most
companies outside the country as well as in other industries?

Results
The empirical results of the thesis indicate that shifts in demand as well as
opportunities to meet these needs with foreign labour explain the concentration of foreign workers to the metal and engineering industries during the
post-war period. This development can be divided into three different phases.
The first of these stretched from the mid-1940s until the early 1950s. During
this formative period, the metal and engineering industries experienced a
shortage of both skilled unskilled workers. At the same time, there was a large
supply of qualified and unqualified workers to be found throughout Europe.
However, restrictive migration laws and regulations prevented the matching
of this labour supply with the demands of metal and engineering companies
in Sweden. However, in 1946/47 the priorities of the authorities changed and
helping the labour needs of key export industries became an important policy goal. The authorities also, however, wanted to keep overall immigration
down, which in turn led to governmentally controlled collective recruitments
of a limited number of mostly skilled workers. At the same time the authorities
also directed refugees towards these industries and made it easier to gain a
work permit for employment in the metal and engineering industries. While
this arrangement was quite strict and did not cover all the needs of the metal
and engineering industries, especially not their need for unskilled workers, it
still meant that the conditions and possibilities to hire foreign workers were
better for (some employers in) the metal and engineering industries than it
was for employers in most other sectors and industries. An effect of this was
that the foreign workers in the country thereafter, from the mid-1940s to the
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early 1950s, were rapidly concentrated to the metal and engineering industries. The percentage of all migrant employees who were workers in the metal
and engineering industries increased from 15 to 20 per cent while the number
increased from 10,000 to 25,000.
The second period lasted from the early to late 1950s. As before, the metal
and engineering industries needed both skilled and unskilled workers. During
this period labour migration laws and regulations were more liberal compared
to the strict regulations of the 1940s. Opportunities to meet labour shortages
with the help of immigrants thereby improved for most sectors and industries.
Although the metal and engineering industries thus no longer experienced the
same level of preferential treatment by the authorities as before, the industry
(or rather the larger companies within the industry) continued to have several
competitive advantages when it came to hiring foreign workers. As an effect
of the foreign workforce becoming concentrated to the metal and engineering
industries during the 1940s, many employers in the industries had acquired
experiences and contacts that facilitated the continued employment of foreign
workers in the 1950s. The industry was furthermore dominated by large- and
medium-sized companies that had the resources and capacity to conduct
active recruitment campaigns abroad. Through recruiting operations in West
Germany, Austria, Denmark and Finland (albeit with mixed results) they thereby solved their labour needs, while at the same time creating opportunities
to find employees later on through the social networks of already employed
foreign workers. Thus, while many employers in Sweden during this period
could mostly employ immigrants from Finland and the rest of Western Europe
who came to Sweden through their own initiative, many metal and engineering
companies had opportunities and ways of attracting workers from abroad.
This capacity was particularly important in order to meet the demand for
skilled workers. However, during the 1950s the opportunities to recruit skilled
workers in the rest of Europe declined due to the rapid economic growth in
Western Europe. As a result, most companies instead shifted towards hiring
those immigrant labourers who were often less qualified (at least with regard
to industrial work), but for which there were now few, if any, legal barriers.
The combination of the advantages mentioned above, together with the need
for less skilled workers in metal and engineering, meant that foreign workers
continued to be concentrated (inter alia, the relative percentage of immigrant
workers increased in) the industry during the 1950s. At the end of the decade,
an increase in the supply of unskilled workers meant that there was no longer
an excess demand for unskilled labour during most parts of the business cycle.
The share of migrant employees in the Swedish labour market employed as
workers in the metal and engineering industries increased from 20 to just below 25 per cent in the early 1960s while the number increased from around
25,000 to just below 30,0000.
The third period extends from the end of the 1950s to 1967 (the empirical
investigation of the thesis ends in 1967, but the conclusions could probably
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also be applied for the years thereafter, up until the early 1970s). During the
1960s, the shortage of unskilled labour was not as pressing as before. The
liberal practices that enabled so-called tourist immigration (migrants came
to Sweden on a tourist visa and then applied for a job on location) and a
common Nordic labour market (that meant that Nordic citizens did not need a
work permit) meant that there was a considerable supply of unskilled labour.
In addition, the active labour market policies of the Swedish Labour Market
Board (AMS), coupled with an increased interest and/or ability in the metal
and engineering industries to employ female labour, helped with regard to the
supply of unskilled and semiskilled workers. The problem that remained from
an employer’s perspective was how to satisfy the need for skilled labour. The
workplace-situated training capacity within the industry had expanded during
the post-war period, and it was to some extent possible to replace skilled
workers with unskilled workers, but despite this the lack of skilled workers
remained high during the 1960s. Until the mid-1950s it had to some degree
been possible to satisfy this demand through foreign recruitments of skilled
workers. This possibility had largely disappeared in the 1960s – only a small
group of large companies with established contacts could continue to recruit
skilled workers abroad. The opportunities of the metal and engineering industries with regard to migration labour recruitments were thereafter no longer
very different from other industries, and because of this the concentration (the
relative percentage) of foreign workers in the metal and engineering industries
stagnated during most of the 1960s (even if the numbers increased due to an
overall increase in immigration). The percentage of migrant employees that
were workers in the metal and engineering industries remained around 25 per
cent, while the numbers increased from 30,000 to 45,0000.
The case studies help to illuminate the interactions presented in the general
results above. Comparisons between the cases and the metal and engineering industries as a whole also enable an examination of how different factors
interacted to create differences not only in the metal and engineering industries in relation to other industries and other sectors of the labour market, but
also between different kinds of industries within the metal and engineering
industries, as well as between companies, with different conditions, needs and
opportunities. In this way, it is possible to explain the differences between
the engineering company Bulten (26 per cent foreign workers in 1960), the
County of Västmanland (12 per cent foreign workers in the manufacturing industries) and the metal and engineering industries as a whole (between seven
to eight per cent foreign employees).
Bulten in Hallstahammar exemplifies all the circumstances, causes and opportunities that led to a large share of foreign workers in the post-war period.
The company had expanded its production capacity immediately after the war,
but at the same time experienced difficulties in exploiting this capability fully
as the local labour supply was limited. On the other hand, the company also
had a well-developed network of contacts and was considered a key industry
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by the authorities. Thanks to this Bulten was in a good position to deal with
its problems through the employment of migrant workers. This case thus illustrates the importance of the opportunity and the capacity to initiate and
conduct recruitment abroad and how labour migration, especially during the
post-war introduction, was driven by the expanding needs of large industrial
companies. Bulten became a favoured industry through the work of the company’s often opinionated and energetic managing director, Hans von Kantzow,
who did his utmost to create and exploit such opportunities. As a result of this
the workforce of the company consisted of over 20 per cent foreign workers in the years around 1950. But while the percentage of foreign workers
in Swedish industry continued to increase during the next two decades, the
number of foreign workers at Bulten did not increase after the mid-1950s and
actually decreased somewhat during the following decade (although the share
remained at a comparatively high level). The decreased possibilities of getting
the labour the company required from abroad – Finnish immigrants were generally not considered sufficiently knowledgeable and had an high employment
turnover, while AMS held back the number of approved work permits for
workers that the company wanted to hire – meant that the hiring of additional
foreign workers was not possible or beneficial to the same extent during the
late 1950s and early 1960s as it had been previously. Instead the company
relied more on help from AMS in order to get hold of retrained domestic
workers and on hiring from the local female labour supply. At the same time,
thanks to past experiences, practices and contacts, it was often considered
natural for the company to hire immigrants when it was possible, desirable
or necessary. For example, the collective recruitment of Italian workers in
the 1940s meant that the company could satisfy some of their labour needs
through collective action as well as though network recruitment in Italy over
the course of twenty years.
The metal and engineering industries in the County of Västmanland had
a higher proportion of foreign workers than in other countries, which was
mostly due to the same factors as at Bulten – a combination of needs and possibilities. Consequently large and medium-sized industrial companies, such
as the electric engineering company Asea and the steel mills in Fagersta and
Surahammar, had a significant percentage of foreign workers relatively early
on, passing the 20 per cent mark in the early 1950s. Large companies such as
these dominated the regional labour market and as a result the share of foreign
workers in the county also became comparatively large. That the share of
foreign-born employees in the county’s industries was “only” twelve per cent
in 1960 thus depended on the fact that the smaller firms in most cases had
few or no immigrant employees. Although we do not know much about needs
and staffing problems of the county’s small companies and businesses, it is
reasonable to assume that they had neither the resources nor the opportunities
that big business had. They generally lacked contacts abroad, were not able
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to independently conduct recruitment in other countries and got no such help
from the authorities.
The concentration of migrant workers in the County of Västmanland,
however, was not only a consequence of the size of the companies, their connections abroad and their privileged position in the eyes of the authorities.
By comparing the county with the country as a whole and its development,
we can also determine the significance of the particular needs and problems
these companies faced. The region was dominated by steel works and other
metal industries. In the beginning of the period studied, it was such businesses
– companies such as the steel mills and iron works in Fagersta, Surahammar
and Kohlswa – that were most likely to hire foreign workers. They were employers that had serious problems finding employees who wanted to work in
the foundries, forges and furnaces during the 1940s and 1950s; where shift
work was limited because of labour shortages; where labour turnover was
very high; and where the average age of the workforce increased due to the
difficulty of attracting young people to this line of work. It was thus this type
of company – large corporations with a heavy and unattractive work environment, situated in smaller communities with housing shortage – that needed
to hire immigrants in order to come to terms with their labour shortages and
problems, and it was here where immigration was concentrated in the early
1950s. This pattern was not as evident in the late 1950s and the 1960s, when
the labour productivity of the steel mills and other metal industries increased
rapidly. As a result of this the demand for labour in these companies declined.
Also, competition in the labour market of the County of Västmanland became
slightly less severe from an employer’s perspective and began to work somewhat better in the 1960s – relatively speaking. The excess demand of Swedish
industry remained significant, and immigration increased as a result of this, at
least in part; the social networks of immigrants also played a role by cumulatively increasing the supply. Immigration no longer was as concentrated to the
County of Västmanland, where the percentage of foreign workers remained
high, but had stabilised at this point. Instead it was at engineering companies
in Sweden’s metropolitan areas where the number and share of foreign workers increased more rapidly during the 1960s. The share also increased in lowwage industries, which were adversely affected by an increased geographical
and occupational mobility in the Swedish labour market.

Conclusions
While several of the explanations from previous research are confirmed in this
thesis, it also presents some conclusions that expand and to some extent revise
our understanding of labour migration and the Swedish labour market in the
post-war period. The first aspect is the importance of the agency of employers
for the distribution of immigrants in the labour market. Recruiting immigrants
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to industrial companies during the early post-war period was an undertaking
that demanded both contacts and resources from the employer. Labour markets, as markets in general, do not exist by themselves, but are formed by the
actors who create them for their own ends. This happened in two different
ways, which were linked to the challenges that industrial employers faced at
this time. While there was a general interest in the rest of Europe to migrate to
Sweden (which, compared to most of Europe at this time, was characterized
by political, social and economic stability and abundance) during the years after the war, both employers and their potential employees lacked contacts and
networks. As the migration between Sweden and the rest of Europe had been
insignificant during the inter-war period, there were no established procedures
and ways for Swedish employers and workers from abroad to meet each other
on a labour market. At the same time the laws and the authorities prevented
immigration without work permit and regulated the ways in which the demand
of industrial companies could meet the potential supply of European workers.
The challenges for employers who wanted to hire foreign workers in order to
alleviate their company’s needs and problems were thus twofold. First they
had to get the authorities to recognize this need and allow, and perhaps even
support, immigration as a solution. Secondly, the employers needed to create,
or expand, the ways in which workers from other countries could be contacted
by, or could themselves contact, the employer. It was in many cases the very
companies that had the most resources and opportunities to conduct their own
recruitment abroad that also had the ability to persuade the authorities that
their needs should take precedence. Thus the migration of labour was initially
shaped by the needs of large industrial companies in the export sector of the
economy, even if they also had to adapt to the requirements of both the authorities and the labour unions. Eventually liberalization of migration and the
increasing number of immigrants in the country lead to an inflow of migrants
that to a larger extent than before was driven by supply-side factors. This
was something that companies could exploit in many cases, as they often had
to do little more than wait for this supply of labour to, sometimes literally,
show up at the factory gates. But it also meant that the supply of migrants no
longer was adapted to the specific demands and needs of dominant industrial
companies. Thus the concentration of migrant workers in the metal and engineering industries stagnated, although the contacts and experience that these
employers had gained before continued to affect the patterns of immigration,
with many migrants getting their first job in a large industrial company with a
high proportion of foreign workers.
The second aspect, closely connected to the first, is that the institutions on
the labour marked not only affected through regulations of labour migration.
As the authorities, such AMS and the employment agencies, also functioned
as an institution that matched employers with employees, they also affected
the distribution on the labour market in this regard. During the late 1940s and
early 1950s these authorities assisted the metal and engineering industries in
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their efforts of finding foreign labour, thus lowering the transaction costs for
benefitted firms. By the 1960s the active labour market policies where implemented in Sweden. This enabled increased geographical and occupational
mobility on the domestic labour market. This benefitted the metal and engineering companies and meant that their costs for domestic recruitment was
lowered, indirectly keeping down the demand and need for foreign workers.
The third aspect is that labour migration was not quite as effective and
functional for the needs of industry as the level of concentration in the metal
and engineering industries seems to imply. That immigrants were employed in
large numbers is evidence that they fulfilled a function, but this does not mean
that migrant workers satisfied all the needs and demands of employers, or even
those that they considered to be most important. During the 1940s there was a
need for unskilled workers, which was relatively difficult to meet by using foreign labour because of the barriers that regulations and institutions meant for
such a solution. However, liberalisation of laws and regulations from the early
1950s to the mid-1960s meant that Swedish industry could satisfy its need
for unskilled workers – not least due to the late rationalisation of the primary
sector in Finland, which led to an excess manpower there. However this was
not (any longer) an arrangement that solved the shortage of qualified workers.
The metal and engineering industries had a high demand for skilled workers
in the late 1950s that was not being met, even though this had been the goal
within the industry. This was a result of the fact that these companies – with
a few exceptions – no longer could compete for skilled labour abroad. If the
demand for skilled workers in the late 1950s and 1960s was to be covered
with the help of labour migration, the industrial companies needed the help
of the authorities to compensate for this lack of capacity and competitiveness.
The regulations that were enforced in the latter part of the 1960s, with the
re-emergence of governmentally supervised collective recruitments abroad,
could potentially have fulfilled such a function. However, previous research
indicates that these regulations were driven by a political ambition to keep
down and control the migration of unskilled workers, rather than to assist in
meeting the need for skilled workers.
The fourth aspect concerns the perception that immigrants throughout the
post-war period were deliberately used for inferior work within industry and
that this was the result of prejudice and sometimes racist perceptions on the
part of management. While it is true that immigrants were often hired for
unskilled, unattractive jobs, and management executives at times expressed
stereotypical views regarding migrants, there were also many examples where
employers wanted something different. In the 1960s, the metal and engineering companies had a larger shortage of skilled workers than of unskilled
worker. Companies in the industry had previously recruited foreign workers
for just this purpose. There thus existed direct experience of hiring foreign
skilled workers in many companies, and there was not an established belief
that foreigners were only suitable for less skilled work. Moreover, the option
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to recruit skilled rather than unskilled workers from abroad was, at least in
principle, encouraged by the authorities, as well as by economists and the
trade unions. That employers did not use foreign workers as a solution to this
problem to any great extent during the period from the mid-1950s onwards
was because they were in most cases not able to independently implement
such a solution. Discriminatory practices in the workplace are not necessarily
a function of the intentions and desires of company executives, even if it is
hard to prove or disprove such a hypothesis with any certainty.
The fifth aspect follows from the second and third aspects. There is a perspective in prior research that a shift from the immigration of skilled workers in the 1950s to that of unskilled workers in the 1960s was a function of
changes in the organisation of work. Fordistic modes of production entailed
an increased need for unskilled replacement workers. This approach has been
shaped by an understanding of economic development as something goes
through different phases of transformation, rationalization and crisis. With
such a perspective employers’ preferences, and by extension technological
developments, are the key driving forces in the labour market, rather than
the balance of power between unions or employers or supply and demand.
An examination of what the employers requested and what they were trying
to achieve by recruiting and hiring foreign workers provides a picture that is
hard to reconcile with such an hypothesis. It was the dwindling excess supply
of skilled workers in Europe that lead to immigrants mostly being employed
for less skilled jobs during the 1960s. The technical and organizational developments may possibly have contributed to this change, but it seems that this
development was far too complex and fragmented to explain the concentration
and the number of migrant workers in the metal and engineering industries
during the post-war era.
The ambition of this thesis has been to seek explanations for a complex
and changing historical process in post-war Sweden. In order to study this,
explanations from previous research have been used to find the reasons behind the concentration of foreign workers in the metal and engineering industries in the years 1946–1967. At the same time, the results of these empirical
studies are used to problematize and question these established explanations.
The results have led to a somewhat different picture of the circumstances and
reasons that shaped the migration of labour and the distribution of immigrants
in the Swedish labour market during the post-war period, a picture in which
the possibilities and capabilities of the employer have been accorded a greater
significance for the distribution of foreign workers on the labour market.
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