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Sammanfattning
Denna rapport utgår från vad LO sa om konsekvenserna av den fria rörligheten för 
arbetskraft inom EU inför 2004 års utvidgning av unionen, och ställer det mot de 
effektersomrörlighetenverkligenfick.LOvarnadeförstorinvandring,socialturism
ochlönedumpning.Detförekomäven,främstfrånandraavsändareänLO,farhågor
om att människor från de nya medlemsländerna skulle ”ta jobben” från de som 
redanvariSverige.

Nu,såhärdrygttioårsenare,stårvimedfacitihand.Detkomfärremänniskorän
förväntat till Sverige, den sociala turismen uteblev, reallönerna för svenska arbets
tagareharstigitrejältochdetogsingajobbfråndesomredanvariSverige.Far
hågornavarobefogade.

Det ska man ha med sig när LO varnar för konsekvenserna av den nuvarande arbets
kraftsinvandringen.

inledning
”Sopor.”

”Detgälleratthållarent.”

Så uttryckte sig dåvarande LOutredaren Ingemar Göransson i en morgonsoffa i 
SVT.DethantaladeomvararbetstagarefrånLettland.Åretvar2005,precisefter
EU:sutvidgning.EnförbluffadJanneJosefssonundradeomLOmannenjämförde
människorfrånvåragrannländermedkackerlackor.1 

Detvaringetförflugetuttalandetagetursittsammanhang,utanrepresentativt
förhurresonemangetgickiLOkretsarviddentiden.Byggnadspressekreterare
Monica Swärd sa exempelvis att hennes fackförbund inte känner någon solidaritet 
medfolksom”harkonstiganamnochåkerhempåhelgerna.”2 Och när DNjournal
isten Maciej Zaremba skrev en artikelserie i ämnet uttryckte sig en centralt placerad 
socialdemokratisk tjänsteman så här om honom:

Som den dreglande hunden, fastbunden vid hundkojan, väntande på ett 
köttben från husse fortsätter polacken att sprida sina hemmasnickrade teser 
omlivetpålandetsarbetsplatser.3

Att olika representanter för Landsorganisationen och dess förbund har uttryckt 
sig negativt och fördomsfullt om och mot arbetstagare från andra länder är inget 
nytt,utanharuppmärksammatsienradolikasammanhang.EfterkonflikteniVax
holm blev ”Go home” ett bevingat uttryck för den maktfullkomliga oginhet som 
arbetarrörelsen uppvisade, och för den oro den kände när människor kunde ta sig 
inövergränsentillSverigepåettfriareochenklaresättäntidigare.Detharskrivits
spaltkilometeromVaxholmoch”Gohome”.

Något som har fått mindre uppmärksamhet är alla de farhågor LO har gett uttryck 
för och de förutsägelser som LO har gjort när det gäller konsekvenserna av män
niskorsrörlighetövergränsernaefterEU:sutvidgning.Omdessalarmochomhur
välgrundadedevarhandlardennarapport.
1 Gür2005.
2 Zaremba2005.
3 Ohlsson2008.
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Rapporten utgår främst från två källor: dels en debattartikel som två LOtjänste män, 
dåvarande chefekonomen Dan Andersson och utredaren Kristina Mårtensson, skrev 
i Dagens Nyheter i början av 2004, i vilken organisationen varnade för ett antal 
nega  tiva följder om invandringen från de nya länderna släpptes helt fri: ”Ut vidg nin
geninnebärstorapåfrestningarpåenredanhårtpressadarbetsmarknad.”4 

Den andra huvudsakliga källan är historikern Zeki Yalcins doktorsavhandling Facklig 
gränspolitik, i vilken han går igenom LO:s syn på migration under perioden 1946
2009.KapiteltioiavhandlingenhandlaromutvidgningenavEU.5

De farhågor som gås igenom är: 

1. Detskullekommaväldigtmångamänniskor.

2. Detskulleuppstå”socialturism”.

3. Detskulleblisänktalöner.

4. Medborgarefråndenyamedlemsländernaskulletajobbfrånsvenskar.

Dessa utsagor och farhågor kontrasteras mot forskning och statistik för att se om 
LOfickrätt.NuärdetövertioårsedanEUutvidgades.Hurgickdetegentligen?

ÖvergångSregler eller inte?
Inför utvidgningen av EU till tio nya länder i främst Centraleuropa år 2004 var det 
en het debatt i Sverige och andra EUländer om vilka effekterna skulle bli om tiotals 
miljoner invånare från före detta kommunistländer med långt lägre levnadsstandard 
än i Sverige och andra gamla medlemsstater skulle få omedelbar tillgång till dessa 
ländersarbetsmarknadochvälfärdssystem.6

Den politiska sakfrågan gällde huruvida de fyra friheterna – det vill säga fri rörlighet 
mellan medlemsstater för varor, tjänster, kapital och människor – skulle tillåtas från 
dagett,elleromrörlighetenförjustmänniskorskulleinskränkas.Detblevförhand
lingarmellandedåvarandemedlemsstaterna.

KontentanblevattdegamlaEUländernafickmöjlighetatttillämpaövergångs
regler, som gjorde det möjligt att stoppa rörligheten för människor från de nya 
medlemsländernaundersammanlagtsju(2+3+2)år.

I Sverige var det länge otydligt vilken politik som skulle gälla, eftersom landet styr
desavenminoritetsregeringsamtidigtsombeslutetskulletasiriksdagen.Den
Sledda regeringen förstärkte dessutom otydligheten genom att åka runt på inter
nationella möten och redogöra för sin position – sjuåriga övergångsregler – utan 
4 Andersson&Mårtensson2004.
5 Yalcin2010.
6 Framtill2004hadeEUfemtonmedlemsstater:Desexursprungliga(Tyskland,Frankrike,
Italien,Belgien,NederländernaochLuxemburg),Storbritannien,IrlandochDanmarksomgickmed
i början av 1970talet, tre sydeuropeiska länder (Spanien, Portugal och Grekland) som gick med på 
1980taletnärmilitärdiktaturernahadefallitsamttreneutralaländer(Sverige,FinlandochÖsterrike)
somanslötsigefterSovjetunionensfallochkommunismenssammanbrott.Densistnämndautveck
lingen ledde också till att många före detta satellitstater i den sovjetiska intressesfären ansökte om 
medlemskapiEU.År2004gickEstland,Lettland,Litauen,Polen,Tjecken,Slovakien,Ungernoch
Slovenienmed,ochdetvåMedelhavsöstaternaCypernochMaltagickmedsammaår.Treårsen
are,2007,anslötsigävenBulgarienochRumänien.NumeraharävenKroatiengåttmed,ochutgör
därmedden28:emedlemsstaten.
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att sam tidigt förklara att det var en fråga för Sveriges riksdag och att det därför var 
oklarthurdesvenskabestämmelsernaskulleseut.7 

Till slut blev det klart att Sverige som enda gammalt EUland skulle välja att inte till
ämpa några övergångsregler, medan Irland och Storbritannien tillämpade endast 
mindresådana.Detolvandra”gamla”ländernabeslutadeattdeskullebehållasina
gränserstängda.8

På grund av oron över de negativa konsekvenserna för välfärdsstaten och arbets
mark naden var LO initialt mot att ge medborgarna i de nya medlemsländerna 
omedelbartillgångtilldensvenskaarbetsmarknaden.DetvardeLOförbundsom
mestskulleutsättasförökadkonkurrens–särskiltByggnadsochTransport–som
vardrivandeifrågan.MenhelaLOvaldetillslutattintedrivafråganomövergångs
regler,främstmedargumentetattsådanainteskullefåsåstoreffektändå.Istället
valde LO strategin att – med Zeki Yalcins ord – upprätthålla den inre gränsen, bland 
annat med krav på att kräva kontroll av kollektivavtal på arbetsplatser där man sak
nademedlemmar.

Efter beslutet i riksdagen att inte tillämpa övergångsregler uttalade sig några före
trädareförenskildaLOförbundkritiskt.TransportsdåvarandeordförandePerWin
bergsaexempelvisatt”Detskaparstoraproblemförfacketochsamhällsekonomin.
Det kommer att fungera som en färdriktningsvisare mot Sverige, som blir ensamt 
omattintehanågrabuffertar.Låglönekonkurrensochfuskfinnsredan,menhittills
hardetåtminstonevaritillegalt.”9ByggnadsdåvarandeordförandeHansTillyville
inte vara sämre utan slog fast att ”Redan i dag står svenska företag inför valet att 
antingenbörjafuskasjälvaellerlägganerverksamheten”.10

Låtossnusehurdethargått.

”det kommer att komma Så många”
I debattartikeln som nämndes ovan varnade Andersson och Mårtensson för att 
”Den första maj i år kan miljoner arbetstagare från de nya EUländerna söka jobb 
ocharbetainomhelaEU.”11 Det var i linje med den europeiska debatt som varnade 
för”denpolskarörmokaren”,somfickståsomsymbolföralladeyrkesverksamma
personer från de nya medlemsländerna som på olika sätt påstods hota de gamla 
EUländerna.

Detkomdockfärremänniskorfråndenyamedlemsstaternaänväntat.Mellan2003
och 2012 ökade antalet personer i Sverige som är födda i något av dessa tolv länder 
meddrygt62000.12Miljonernauteblevalltså.

7 JagvarmedpåettsådantinternationelltsamordningsmöteiBryssel,därrepresentanterför
såväl arbetsmarknadsdepartementet som UD och LO förde fram den svenska regeringens position, 
varvid jag, som utskickad av Svenskt Näringsliv, blev tvungen att påpeka för representanterna för 
övriga medlemsstater att detta inte var en fråga där regeringen hade beslutanderätt och att som 
lägetsågutdåvardetinteallsklartvarriksdagenskullelanda.Stämningenblevlitedåligiden
svenskadelegationen.
8  När den maximalt sjuåriga övergångsperioden var över, den 1 maj 2011, hade alla gamla 
EUländerutomTysklandochÖsterriketagitbortbegränsningarna.
9 Jacobsson2004.
10 Ibid.
11 Andersson&Mårtensson2004.
12 Gerdes&Wadensjö2013.
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Ökning av antalet personer boende i Sverige, 2003-2012, efter födelseland

Malta 47

Cypern 145

Estland 181

Slovenien 281

Slovakien 940

Tjeckien 944

Ungern 1 884

Lettland 3 293

Bulgarien 3 532

Litauen 7  481

Rumänien 9 736

Polen 33 715

totalt 62 179
Källa: Gerdes & Wadensjö 2013.

Förattsättasiffrornaiperspektivkanmanjämförameddelsdenövrigainvandring
en till Sverige och dels med invandringen från de nya EUländerna till övriga gamla 
EUländer.

Underperioden20042012ficköver778000personeruppehållstillståndiSverige.
Personer från de nya EUländerna utgjorde alltså en bråkdel av den sammanlagda 
invandringentillSverige.13 

Det faktum att det förutom Sverige bara var Irland och Storbritannien som öppnade 
sina dörrar för personer från de nya medlemsländerna skulle kunna föranleda en 
atttroattmångaskulleväljaattsökasigtillSverigeförattarbeta.Såblevdetdock
inte.SverigeärettavdegamlaEUländernasomminstantalpersonerfråndenya
medlemsstaternavaltattarbetai.År2008utgjordemedborgarefråndenyamed
lemsländernasålitesom0,4procentavdensvenskaarbetsmarknaden.Deallra
flestasöktesigiställettillStorbritannien.14

Idebattenomövergångsreglersattedetsigenbildattvissaspecifikabranscher
och yrkeskategorier skulle drabbas hårdare än andra av invandringen från de nya 
medlemsländerna.DetvarförmodligendärförByggnadsochTransportvarhårdast
isinkritikmotdenfriarörligheten.Meninvandrarefråndenyamedlemsländernaär
yrkesverksamma i stort sett samma branscher som infödda svenskar, med en svag 
överrepresentation i byggsektorn och vården, och en svag underrepresentation i 
offentligadministration.15

Farhågornaomhorderavösteuropéersomöversvämmarsvenskarbetsmarknadvar
alltsåogrundade.FaktumärattrörlighetenförarbetskraftinomEUärbegränsad.
År2013boddeendastmellan2,5och3procentavEUländernasbefolkningi
ettannatEUlandändärdeärmedborgare.16 EU behöver fortfarande större inre 
rörlighetförarbetskraft.
13 Migrationsverket2015.
14 Ersanili2014samtKonjunkturinstitutet2009.
15 Gerdes&Wadensjö2013.
16 Ersanili2014.
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”de Snyltar på välfärden”
Den mest uppmärksammade farhågan handlade om att medborgarna från de nya 
medlemsstaternaskullesnyltapådensvenskavälfärden.Dåvarandestatsminister
Göran Persson (S) satte agendan genom att i Sveriges Radio varna för ”social 
turism”.17LOvarintesenaatthakapå.IovannämndadebattartikeliDNskrevLO
tjänste männen Andersson och Mårtensson följande: 

Statsministern är orolig för att det fria tillträdet från de nya kandidatländerna 
tilldensvenskaarbetsmarknadenkommerattledatillsocialturismiSverige.
DetfinnsenEUdomsomsägeratttiotimmarsarbetegertillträdetilldet
svenskavälfärdssystemet.Vistasmanienkommunharmanrätttillstöd.[…]
Viserderiskermedsocialturismsomregeringenpekarpå[…].18

FokusiAnderssonsochMårtenssonsartikellågintepåsocialturism,utanpåde
arbetsmarknadsprotektionistiska aspekterna av arbetskraftsinvandring, men det är 
angelägetattpåpekaattävenLOgavuttryckförochstödtillsocialturismagendan.

Hurgickdetdå?

EnnyhetsomfickendeluppmärksamhetvarattFörsäkringskassanstotalautbetal
ningar till medborgare från de nya medlemsländerna uppgick till sammanlagt 
drygt400000kronor.Nugälldedennasiffraendastbarnbidrag,föräldrapenning,
bostads bidrag och studiebidrag och endast de två första månaderna 2006, men 
siffranärändåanmärkningsvärtlåg.Underhela2005lågmotsvarandeutbetalningar
påtvåmiljonerkronor.19 Som jämförelse var de totala offentliga välfärdsutgifterna 
sammaårknapptåttahundramiljarder(800000000000)kronor.20 

År2008gjordeChristerGerdesochEskilWadensjö,bäggevidInstitutetförsocial
forskning(SOFI)vidStockholmsuniversitet,envetenskapligundersökningpåbasis
avdatafråndeförstaårenefterutvidgningen.DefannattmigranterfrånEU10var
något överrepresenterade när det gällde socialbidrag (ekonomiskt bistånd) men 
underrepresenteradenärdetgällerandraformeravtransfereringar.21Femårsenare
tog de fram en ny undersökning och konstaterande följande om personer födda i 
de nya medlemsländerna: 

Det är inte vanligare för de som är från dessa länder att ta emot olika typer 
av trans fereringar, inte heller är de mottagna summorna större än för de som 
ärföddaiSverige.22

Det blev alltså ingen social turism att tala om, något som numera är den allmänna 
uppfattningenblandexperter.Såsentsominovember2014publiceradeJoakim
Ruist, nationalekonom vid Göteborgs universitet, en vetenskaplig artikel i vilken han 
undersökte hur mycket medborgare från de nya medlemsländerna bidrog netto till 
desvenskaoffentligafinansernaår2007.Hankomframtillattvisserligenbetalar
dessaisnittinmindrepengaränsvenskamedborgare,mendekostarocksåmindre.
Resultatblirattdethelagårjämntut,ellersåliggerdenågotplus.23

17 Larsson2003.
18 Andersson&Mårtensson2004.
19 Melzer2006.
20 OECD2014.
21 Gerdes&Wadensjö2008.
22 Gerdes&Wadensjö2013.
23 Ruist2014.
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Det har också gjorts undersökningar i andra länder, främst Storbritannien, där 
fråganharvaritstoridebatten.Hösten2014publiceradesenstudieifrågansom
under sökte migranter som kom till Storbritannien från de nya medlemsländerna 
mellan 2000 och 2011, och som kom fram till att de betalade in mer i skatt än vad 
detogemotibidragochskattefinansieradetjänster.24 En tidigare studie av delvis 
sammaforskarefannettliknanderesultat.25

Intehellerfarhåganomsocialturismbesannadesalltså.

”de Sänker våra lÖner”
Den kanske vanligaste oron från LOhåll när det gäller arbetskraftens fria rörlighet 
inomEUhandlaromlönekonkurrensnedåtochsänktalöner.Såhäruttrycktesig
Andersson och Mårtensson:

”Vad är solidaritet om öppna gränser tvingar ned löner och villkor för dem som 
redanharlågalöner.Vadärfrihetnärarbetarearbetarutanskyddsutrustningunder
slavliknandeförhållanden.”26

Det förväntades att det skulle bli lönedumpning, att Sverige skulle sköljas över av 
människor från länder med lägre levnadsstandard och lägre utbildningsnivå och att 
det därför skulle uppstå konkurrens med lönen som vapen, vilket skulle göra att LO
medlemmarnaskullefåförsämradlevnadsstandard.

InteminstgällerdetefterEUdomstolensdomiLavalmåletår2007,därByggnads
konfliktåtgärdermotdetlettiskaföretagetLavalunPartnerividskolbyggetiVax
holmansågshastriditmotEUrättenskravpåfrirörlighetförtjänster.Dettaefter
somSverigeinteharnågonslagstadgadminimilön.ByggnadsHansTillysaatt
domen”kanledatilllöneochvillkorsdumpning”.27 LO:s dåvarande vice ordförande 
ErlandOlaussongickännulängreochmenadeattdenkanledatillapartheid.28  

FörutomattSverigeinteharblivitnågonrasistiskdiktatursomförtryckerbefolk
ningsmajoritetenochhållerdenifattigdomfinnsdetenheldelinvändningaratt
göramotLO:sresonemang.

Fördetförstagällerdetatthaklartförsigattreallönerna(lönernajusteratförin
flation)förarbetareiprivatsektorharstigitrejältsedanutvidgningenavEU2004,
trotsvästvärldensstörstakrissedan1930talet.Dettafaktumärintenågothelgjutet
argumentmotlönedumping,eftersommöjlighetenfinnsattlönernahadekunnat
stigaännumer.Menstatistikenärändårelevant,eftersomdenvisarattutvidgnin
genochinflödetavarbetskraftfråndenyamedlemsländernaknappastharståtti
vägenförrejälastandardhöjningarförarbetareiSverige.

24 Dustmann&Frattini2014.Entidigareversionavdennaartikelharkritiserats,delsavenin
vandringskritisktankesmedja,MigrationWatch2014,ochdelsavdenmarxistiskeekonomenRobert
Rowthorn(2014).Ingenavdessainvändningarhardockpubliceratsinågonvetenskapligtidskrift.
Dustmann&Frattinimenarattdeidennasenareversionavartikelnharbesvaratdennakritik.
25 Dustmannmedflera2010.
26 Andersson&Mårtensson2014.
27 Melén2007.
28 Emretsson2007.
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Källa:Ekonomifakta.Gällerårslöneriföretagmedfleräntioanställdaochsomäranslutnatill
SvensktNäringsliv.

Sedan 2004 har en arbetare i privat sektor alltså fått en reallöneökning på i snitt 
46100kronoromåret,ellerknapptsjuttonprocent.

FördetandrabyggerLO:sresonemangpåenmissuppfattningavvaddetärsom
liggerbakomlevnadsstandardenföranställda.LOharlängesettdetsomsinuppgift
att sätta bilden att det är de som står bakom vanliga svenskars höga inkomster, 
attutandessexistensochmaktsåskullevanligaanställdahadetlångtsämre.Det
ärenvrångbild.Pålångsikttenderarlönelägetiettlandochiensektorattstiga
itaktmedproduktivitetsutvecklingen.Eftersomproduktiviteteniindustrinidag
är omkring tjugo gånger högre än på 1800talet så tjänar de anställda runt tjugo 
gångermerändå.Detharingentingmedfackligmaktellerkollektivavtalattgöra,
utanberorpådecenniumefterdecenniumavkapitalistisktleddpercapitatillväxt.

Fördettredjeärdeninternationellaforskningenpådettaområdeotydlig.Detfinns
de som menar att invandring generellt leder till lönekonkurrens, inte minst för den 
inhemska arbetskraft som har lägst inkomster, eftersom det är där konkurrensen 
ökarmest.Närutbudetökarsjunkerpriset.Ochdetfinnsdesommenaratteffek
ternaäringaellermycketsmå.

När man ska sammanfatta den vetenskapliga diskussionen på området brukar man 
talaomattHarvardekonomenGeorgeBorjas,sommenarattinvandringledertill
lägrelöner,stårmotBerkeleykolleganDavidCard,sommenarattsåinteärfallet.29

Det hela handlar om huruvida de invandrade arbetarna konkurrerar med eller kom
pletterardeinfödda.Ominvandrarekonkurrerarmedinföddaomjobbkandet
uppståetttrycknedåt.Menominvandrareihuvudsakärsysselsattaiandrajobbän
inföddauppståringetsådant.Denvetenskapligadiskussionenhardärförprimärt
handlatomdetsomkallasgradenavsubstitution.
29 Borjas2003,Borjasetal.2008,Card1990,Card2009.
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Påsenaretidhardeflestastudierfunnitsmåelleringanegativaeffekterpålönerna
förinfödda.ManacordamedfleraskriverattstudieravinvandringentillStorbritan
nieninteharfunnitnågrasignifikantaeffekterpålönernaförinfödda,menattin
vandraresomredanärilandetkanupplevaetttrycknedåtpålönerna.30 Ottaviano 
ochPerifinnerliknanderesultatförUSA.31

En undersökning av invandringens konsekvenser på lönerna i den norska bygg sek
tornvisarattlönernastigerlångsammareiyrkeskategoriermedstorinvandring.Eff
ek ten var dock blygsam: en ökning av invandringen med tio procent i en viss yrkes
kategorileddetill0,6procentlägrelön.32 

Den enda svenska studie som (enligt min kännedom) har gjorts fann att lönerna i 
fyrasydsvenskaregionermedfastfärjeförbindelsetillPolenellerBaltikumvarrunt
enprocentlägrejämförtmedandrasydsvenskaregioner.33 

Detskanoterasattdeflestaavdessastudiermäterbaralönernaochtarintehänsyn
tillinvandringensövrigaeffekterpåekonomin.Somvisågovanharlönernaförar
betareiprivatsektorstigitmed17procentsedanutvidgningen.

EskilWadensjö,professorinationalekonomiochmigrationsforskare,sammanfattar
den vetenskapliga kunskapen i frågan så här: ”Det har gjorts mycket forskning om 
invandringenseffekterpålönerochdetharvisatsigatteffektenärmycketliten.”34

Intressant i sammanhanget är en studie som nämns nedan om att invandringen till 
Västeuropaknuffaruppinföddatillmeravanceradejobb.Denvisarattinvandrarna
höjerlönernafördeinfödda,omänblygsamt.35

Något som också bör nämnas är jämförelser mellan lönerna för infödda och med
borgareföddaidenyamedlemsländerna.Enavdemharvisatattsnittinkomsterna
för personer från de nya medlemsländerna är lika höga som för svenska med borg
areochattdearbetarungefärlikamångatimmar.Mennärmantarhänsyntillut
bild nings nivå och ålder visar det sig att lönerna för personer födda i de nya med
lemsstaterna är något lägre än för personer födda i Sverige, en skillnad på runt sex 
procent.Enligtforskarnakandettaberopåattdeärverksammaiyrkendeinte
är utbildade för, vilket i sin tur kan bero på såväl diskriminering som på brist ande 
språkkunskaperochattefterfråganpåderasutbildningärlågiSverige.36

Sammanfattningsvisfinnsdetsvagtstödförattdenfriarörlighetenförarbetskraft
från de nya medlemsländerna har bidragit till att märkbart sänka lönerna för infödd 
arbetskraft.Någraslavarharintehellersettstill,iallafallinteinomramenförnågon
lagligverksamhet.

”de tar våra jobb”
Det är svårt att hitta ledande företrädare för LO som uttrycker sig så direkt som 
”invandrarna tar våra jobb”, eftersom det är formuleringar som oftast hörs i främ
lingsfientligakretsar.Mendetfinnsettantalformuleringarsomlutaråtdethållet.
Exempelvis ordnade LO sommaren 2014 ett seminarium i Almedalen om EU, med 
30 Manacordaetal.2012.
31 Ottaviano&Peri2012.
32 Bratsberg&Rauum2012.
33 Engdahl&Åslund2013.
34 Larsson2014.
35 D’Amuri&Peri2014.
36 Gerdes&Wadensjö2013.
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rubriken:”Frirörlighetpåmänniskorsbekostnad”.Frågeställningpresenteradesså
här:

Att blanda ihop fri rörlighet för varor och arbetstagare är som att jämföra 
kylskåpochmänniskor:detgårinte.Förattmänniskorskakunnautnyttjasin
friarörlighetmåstedefackligaochmänskligarättigheternauppfyllas.Haralla
sammamöjligheterattrörasigfrittinomEU?37

I debatten om arbetskraftsinvandring från utanför EU har LO också länge drivit 
kravet om arbetsmarknadsprövning, det vill säga att det bara ska vara möjligt för 
personerfrånutanförEUattskaffajobbiSverigedärdetfinnsbrist.Detärettsätt
attantydaattdetfinnsenriskattinvandraretarjobbfråninfödda.LenaMellin,
ställ företrädande chefredaktör för Aftonbladet, skrev att LO leker med elden: ”LO 
villmedstorsäkerhetintespelafrämlingsfientligakrafterihänderna.Mendetär
precisdetdegör.”38

När det vintern 2013 visade sig i en opinionsundersökning att var sjätte LOmedlem 
stöderSverigedemokraternasaCarinWallenthin,chefförIFMetallsenhetförfack
lig–politisk samverkan, att ”rädslan hos fackens medlemmar att bli av med sitt jobb 
ärnågraavanledningarnatillderekordhögaopinionssiffrorna.”39 

På en fråga från Sveriges Radio om LO anser att arbetskraftsinvandringen tar jobb 
från svenskar svarade LO:s migrationspolitiska utredare Thord Ingesson att han inte 
sersåmycketkonkurrensomjobben.Menhansaocksåatt”detärklartattdetinte
blir lättare att förbättra arbetsvillkoren i yrken där det råder arbetslöshet om man 
samtidigthararbetskraftsinvandring.”40

Forskningengersvagtstödförpåståendenomattinvandringskullehöjaarbetslös
heten.Redanförtjugoårsedankonstateradetvånationalekonomeriengenom
gång av den vetenskapliga litteraturen om invandringens konsekvenser för mot  tag
arlandetatt”[t]hereisnoevidenceofeconomicallysignificantreductionsinnative
employment.”41 En studie över arton OECDländer mellan 1984 och 2003 visade att 
invandring inte leder till långsiktigt högre arbetslöshet för infödda, men att det på 
kort sikt kan ha negativa konsekvenser i länder där produkt  marknader lider av brist
andekonkurrensochdärersättningsnivåernaiarbetslöshetsförsäkringenärhöga.42

En relativt färsk forskningsinsikt, som nämndes ovan, är att invandring knuffar upp 
inföddaivärdekedjan.Närinvandrarekommertillettlandochtarenklarejobb
gårdeinföddavidaretillmerkvalificeradejobb.Engenomgångavinvandringen
till femton västeuropeiska länder mellan 1996 och 2010 visade att invandrare tog 
manuellarutinjobbmedaninföddaflyttadeövertillmerkomplexaanställningar.
Invandringen tog alltså inte jobben, utan antalet arbetstillfällen för infödda var kon
stant.Effektenvarstörstförlågutbildadarbetskraftochdärarbetsmarknadernaär
flexibla.43

Inte heller farhågorna om att invandrare tar jobben från svenskar har alltså be san
nats.

37 LO2014.
38 Mellin2013.
39 Timan2013.
40 SverigesRadio2013.
41 Friedberg&Hunt1995.
42 Jean&Jímenez2011.
43 D’Amuri&Peri2014.
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avSlutning
Som Zeki Yalcin visar i sin avhandling har LO under större delen av perioden efter 
andravärldskrigetpåolikasättförsöktbegränsainvandringen.Oronförkonsekven
serna av EU:s utvidgning och tillgången till svensk arbetsmarknad för med borg are 
från de nya medlemsländerna utgör i detta avseende alltså inget undantag, utan 
passarväliniorganisationensagerandedesenaste6070åren.

En genomgående strategi för LO har varit att försöka få det egna intresset att fram
stå som allas intresse, det gäller både i förhållande till arbetstagare från andra län
derochiförhållandetillövrigaSverige.

I det första fallet har organisationen och dess företrädare försökt linda in oginheten 
iordomomsorgomutländskaarbetstagare.Detharsomsagtintebaratalatsom
utnyttjandeochjustavillkorutanävenom”apartheid”och”slavlöner”.Menmot
bakgrundavmotståndetmotinvandringhardennaomsorgklingatfalsktideflestas
öron.NågotsomocksåbekräftatsavdengrovaretoriksomförekommeriLO
kretsardåochdå.

MenLOharävensattlikamedteckenmellansittegetintresseochSverigesistort.
DettatrotsattLO:smedlemmarutgörmindreänensjättedelavSverigesinvånare.
(LOharungefär1,5miljonermedlemmarochSverige9,7miljonerinvånare.)Vidare
har organisationens ledning och dess tjänstemän fått det att framstå som att det 
egnaorganisationsintressetärdetsammasommedlemmarnasintresse.

Ett sätt att få det egna intresset att framstå som hela Sveriges har varit att ropa på 
vargen om de fruktansvärda konsekvenser det kommer att få om utlänningar får till 
gångtillsvenskarbetsmarknad.Mendetvisarsigattdessavarningarinteblevbe
sannade, att farhågorna var ogrundade: det kom inte särskilt många, det blev ingen 
socialturism,ochdetblevmedstorsannolikhetingamärkbartsänktalöner.Inte
hellertogmedborgarefråndenyamedlemsländernajobbenfördeinfödda.

Detfinnsanledningatttamedsigdettakonstaterandeidennutidadebattenom
arbetskraftsinvandring.HurmångaavdelarmsomkommerfrånLOochdessför
bund grundar sig verkligen i omsorg om migranterna och hur många av larmen är 
baseradepåsaklighet,statistikochvetenskap?

Vi lever i en tid av ökad individualisering, ökad rörlighet för människor, ökade in
formationsflödenochmindrecentraliseradkontrollavdetmestaisamhället
ochmänniskorsvardag.LO:sideologiskaochintressemässigakärnagårutpå
motsatsen:kollektivisering,centraliseringochbegränsningavrörlighet.Detär
därför inte konstigt att organisationen känner sig vilsen inför sam tiden och uttrycker 
oroförsamhällsutvecklingen.Dennavilsenhetmotiverardockvarkenfalskaropom
attvargenkommerellernidbilderomarbetskraftfrånandraländer.

*

Många protektionister när det gäller rörlighet för varor och tjänster brukar säga: 
”Jagärinteprotektionist,men…”,förattsedanradauppettantalskälförattjust
upprättahinderförsådanrörlighet.
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Vi ska vara glada för att protektionism har blivit ett fult ord i svensk politik debatt, 
menocksånärdetgällerfrirörlighetförmänniskorärretorikenlikdensomfinnsnär
detgällerhandel.Dethandlarintenödvändigtvisomrasism–ävenomdetuppen
barligengördetibland–utanomandrafarhågor.

Närnågonsäger:”Jagärförfrirörlighetförarbetskraft,men…”,dåskavidra
öronenåtoss.Dekravsomsedanföljertenderarnämligeninteatthamigranternas
omsorg i centrum, utan handlar om kontroll och egenintresse, något som ofta står i 
kontrast till allmänintresset, var sig det gäller Sverige som helhet eller arbetstagare 
frånandraländer.

Till sist vill jag ge beröm till LO:s tidning Arbetet och reportern Erik Larsson som 
itvåartiklarhartagitkonfliktmeddenegnaorganisationenomvadforskningen
egentligenharattsägaomkonsekvensernaavarbetskraftsinvandring.Ientext
förklarade Larsson att migration inte sänker löner och i en annan konstaterade han 
attenligtforskningenskaparinvandringintearbetslöshet.44 

Hattenav.

44 Larsson2014(a)respektiveLarsson2014(b).
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