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I dag är det lätt att tro att invandringen  
har blivit politiserad som fråga först under 
senare år. Men redan under valrörelsen  
1973 diskuterades den filtigt.

D 
 
et råder ingen tvekan om att invand-
ringsfrågor inte var partipolitiserade 
i Sverige från andra världskrigets slut 
fram till Berlinmurens fall i närapå 
samma utsträckning som under de 

senaste decennierna, för att inte tala om frå-
gornas centrala betydelse i svensk politik sedan 
Sverigedemokraternas frammarsch.1 En när-
mare granskning av 1973 års valrörelse visar 
dock att uppfattningen om en så gott som total 
avsaknad av partipolitisering av invandring i 
svensk politik, och i svenska valrörelser i synner-
het, innan populistpartiet Ny Demokratis entré 
1991, inte håller streck. 

I början av 1972 beslutade LO att genom 
ett cirkulär uppmana sina fackförbund att 
neka arbetsgivarnas ansökningar om att ta in 
utomnordisk arbetskraft, vilket fick följden att 
denna typ av invandring till Sverige stoppades 
för en lång tid framöver. Beslutet att upphöra 
med icke-nordisk arbetskraftsinvandring till 
Sverige utgick från LO, men invandringsstoppet 
stöddes av den socialdemokratiska regeringen 
Svenska Arbetsgivareföreningen inbegreps 
inte i beslutsprocessen.2 Socialdemokraterna, 
anförda av sin partiledare Olof Palme, partipoli-
tiserade invandringsstoppet i 1973 års valrörelse 

och framförde målmedvetet ett anti-arbets-
kraftsinvandringsbudskap i sin kampanj. 
Socialdemokraterna gjorde gällande att partiet, 
till skillnad från sina borgerliga valmotståndare, 
var en garant för ett fortsatt arbetskraftsinvand-
ringsstopp. Socialdemokraternas position ledde 
till polemik om partiets, framför allt statsminis-
ter Palmes, moral. 

Trots att Palme beskylldes för att underblåsa 
främlingsfientlighet av den borgerliga  pressen 
har detta inte uppmärksammats vare sig i 
historikern Kjell Östbergs När vinden vände: 
Olof Palme 1969–1986 (2009) eller i historikern 
Henrik Berggrens Palmebiografi Underbara 
dagar framför oss (2010). Inte heller histori-
kern Gunnela Björk har lagt märke till denna 
episod i sin bok Olof Palme & medierna (2006). 
Palmes och Socialdemokraternas politisering av 
invandring i sin valkampanj 1973 och de därpå 
följande borgerliga anklagelserna om främ-
lingsfientlig hundvisselpolitik har alltså inte 
noterats i forskningen om svensk politik under 
efterkrigstiden, vare sig den utförts av historiker 
eller statsvetare. 

RIKSDAGSVALET 1973
Inför riksdagsvalet den 16 september 1973 
hade den borgerliga oppositionen enats om 
att försöka besegra Socialdemokraterna (och 
dess stödparti VPK) genom att framstå som 
ett enat block. Opinionsläget såg lovande 
ut för de borgerliga. I juni 1973 visade Sifos 
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opinionsundersökning ett borgerligt övertag på 
51 procent mot Socialdemokraternas och kom-
munisternas 46,5 procent. De tydliga blocken 
gjorde regeringsfrågan till ett framträdande 
tema i valrörelsen.3 Bland sakfrågorna var det 
den ekonomiska politiken och sysselsättningen 
som dominerade valdebatten. De borgerliga 
 partierna betonade den stigande arbetslös-
heten och försökte utmana Socialdemokraterna 
inom sysselsättningspolitiken, där partiet tra-
ditionellt var starkt.4 Som vi ska se var det även 
inom ramen för den övergripande sysselsätt-
ningsdebatten som Socialdemokraterna lade in 
sin invandringspolitiska stöt mot den borgerliga 
oppositionen. 

En nyhet i kampanjarbetet var de väldiga 
valupptakter som Socialdemokraterna höll för 
att mobilisera sina partiaktivister och vända 
opinionsläget.5 Det första stora socialdemo-
kratiska valuppbådet arrangerades i Malmö i 
augusti. Socialdemokraterna stod alltså inför en 
prognostiserad valförlust när partiet drog i gång 
sina valupptakter en månad före valdagen. Det ter 
sig inte som en slump att det var på massmötet 
i Malmö som partiet tog i bruk ett nytt reto-
riskt valvapen, nämligen hotet om återupptagen 
arbetskraftsinvandring efter en borgerlig valseger. 

HOTET OM ARBETSKRAFTSIMPORT 
Massmötet i Malmö föregicks av en press-
konferens fredagen den 17 augusti 1973 där 
Socialdemokraterna presenterade sitt valmani-
fest. I manifestet utlovades bland annat ”arbete 
åt alla”. Partiet framhöll också att dess poli-
tik fördes ”i hela nationens intresse” och att 
socialdemokratin stod ”för en trygg och stabil 
samhällsutveckling på solidaritetens grund”.6 
Manifestet innehöll inte ett ord om invandring, 
men på den socialdemokratiska valupptaktens 
inledande samling på Malmö stadsteater lör-
dagen den 18 augusti utgjorde invandring en av 

huvudpunkterna. Enligt Svenska Dagbladet (SvD) 
sade LO-ordföranden Gunnar Nilsson följande 
i sitt tal: ”De borgerliga tiger still när företagen 
begär import av arbetskraft. Här ser vi omtan-
ken om de arbetslösa i sin prydno.” Nilsson fort-
satte med att förklara LO:s restriktiva syn på 
utomnordisk invandring: ”Detta är inget utslag 
av utlänningsfientlighet, snarare tvärtom. 
Varken svenskar eller invandrare skulle vara 
hjälpta av en mer slapphänt invandringspolitik, 
som skulle ge företagen möjlighet att välja och 
vraka i en slapp de arbetslösas reservarmé.”7 Det 
sistnämnda begreppet var klassiskt marxistiskt 
och syftade på Karl Marx tes att ju större pool 
av ledig arbetskraft, ”den industriella reservar-
mén”, desto starkare kapital.8 

Efter Nilsson steg finansminister Gunnar 
Sträng upp på scenen. Enligt Aftonbladet (AB) 
beskyllde Sträng företagen för att invänta 
valutgången innan de kom med större krav på 
”import av arbetskraft”. Strängs budskap var 
att företagen höll inne med sina fordringar på 
arbetskraftsimport för att inte undergräva en 
borgerlig valseger, vilket skulle försäkra att 
kapitalets krav hörsammades av den nya rege-
ringen. Sträng uppmanade vidare Axel Iveroth, 
chef för Sveriges Industriförbund, att ”övertala 
sina företag att anställa arbetslösa istället för 
att planera invandring.” Enligt AB återkom 
denna uppmaning i Strängs valtal.9 Till skillnad 
från Nilsson menade Sträng att företagen inte 
för tillfället efterfrågade invandring, men han 
misstänkliggjorde deras avsikter. Nilssons och 
Strängs varning till väljarna var dock entydig: 
kapitalet ville importera arbetskraft och en 
borgerlig regering skulle inte säga nej därtill. 
Ett fortsatt socialdemokratiskt regerings-
innehav säkerställde stoppet för utomnordisk 
arbetskraftsinvandring. 

Redan veckan innan Socialdemokraterna 
o!ciellt drog i gång sin valrörelse i Malmö hade 

” ANSTÄLL I FÖRSTA HAND ÄLDRE, HANDIKAPPADE, KVINNOR SOM 
INTE VARIT UTE I FÖRVÄRVSLIVET TIDIGARE, INNAN NI BÖRJAR 
TALA OM IMPORT AV ARBETSKRAFT FRÅN ANDRA LÄNDER.” 
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partiets ledare Olof Palme angett kampanjrikt-
ningen i invandringsfrågan. På LO:s 75-årsfest på 
Skansen i Stockholm höll Palme ett tal där han, 
enligt SvD till publikens förtjusning, förmanade 
Sveriges Industriförbund på följande vis: 

Anställ i första hand äldre, handikappade, 
kvinnor som inte varit ute i förvärvslivet 
tidigare, innan ni börjar tala om import av 
arbetskraft från andra länder.10

Samstämmigheten i budskapet från den socialde-
mokratiska partiledningen och LO vittnar om att 
partipolitiseringen av arbetskraftsinvandrings-
stoppet var planlagd när kampen om regerings-
makten gick in på upploppet sensommaren 1973. 

Socialdemokraternas valupptakt i Malmö avslu-
tades på Malmö stadion, som Socialdemo kraterna 
intog med 700 röda fanor och Inter nationalen. 
Palme, som mordhotats inför even emanget, 
höll tal inför drygt 30"000 anhängare.11 I talet 
upprepade Palme Socialdemokraternas förmaning 
till företagen, och i förlängningen de borgerliga 
valmotståndarna, om att prioritera svenskar som 
stått utanför arbetsmarknaden före profit och 
invandring:

Alltfler kvinnor kommer att söka sig till 
arbetsmarknaden. Där finns redan de äldre, de 
handikappade, de tidigare utslagna. Vi säger 
till företagen: Anställ dessa människor först 
innan ni börjar tala om import av arbetskraft. 
Vi säger till de borgerliga: Det går inte att lösa 
sysselsättningen med slagord och subventioner 
till kapitalägarna […].12

I sitt tal till Svenska Metallindustri arbetare-
förbundet (Sveriges största fackförbund vid 
denna tid) på dess kongress i slutet av augusti 
framhöll Palme åter invandringshotet från 
 företagen och borgarnas sida:

I centrum för människornas intresse och för 
fackföreningsrörelsens arbete står syssel-
sättningen. Därmed är den också valrörel-
sens viktigaste fråga. Vi kan konstatera att 
efterfrågan på arbetskraft nu ökar. Det finns 
på den punkten idag ingen anledning till 

oro. Men det finns några andra oroväckande 
drag i utvecklingen, och det är framför allt 
dem som valrörelsen gäller. Ni i Metall har ju 
kunnat konstatera att många industriföretag 
nu börjar överväga att locka hit invandrare. 
Det måste klart sägas ut, att dessa företag bör 
anställa de människor som går arbetslösa här i 
landet. Att döma av uppgifter från företrädare 
för landets industriföretag finns det tillräckligt 
många människor arbetslösa idag i vårt land 
för att täcka det behov som företagen uppger 
sig ha. Anställ dem först!13 

Palme markerade igen tydligt att Social-
demokraterna prioriterade arbetslösa i Sverige 
före utländska arbetare. Enligt SvD anklagade 
Palme på kongressen dessutom Centern för att 
vilja subventionera ”import av arbetskraft”, ett 
uttalande som sändes på tv.14 Centerledaren 
Torbjörn Fälldin bestred beskyllningen: 

Statsministern talade således mot bättre 
vetande när han försökte inge TV-tittarna en 
rakt motsatt uppfattning. Centerns program 
ger inte heller den utländska arbetskraften 
några försteg framför dem som går arbetslösa 
här hemma som statsministern ville påskina.15 

Fälldin föll alltså in i fronten mot arbetskrafts-
invandring som hade upprättats av LO och som 
Socialdemokraterna nu politiserade inför valet. 
Palmes utspel och Fälldins följsamma försvar 
visar att invandringsfrågan var laddad och medi-
alt uppmärksammad samt att Centern inte ville 
förknippas med en invandringsliberal position. 

APPLÅDER OCH ANMÄRKNINGAR
Den 30 augusti 1973 försökte Palme på nytt miss-
tänkliggöra det borgerliga blockets invandrings-
politiska intentioner i en debatt med Moderata 
samlingspartiets ledare Gösta Bohman inför en 
publik på 10"000 i Scandinavium i Göteborg.16 
Debatten visades också på tv i en samman-
fattande eftersändning.17 

En av de repliker som rev ner applåder i 
Scandinavium var Palmes prioritering av 
arbetslösa i Sverige före profitmotiverad 
arbetskraftsinvandring: 
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Vi kan icke lösa sysselsättningsproblemen 
med borgerliga metoder som går ut på att öka 
företagens vinster, att öka dom mest vinst-
givande företagens vinster, det ger inga nya 
jobb. Utan det är att satsa solidariskt på alla 
dom människor som fortfarande står utanför 
arbete, och att säga till företagen, som vi har 
sagt, innan ni kommer och talar om import av 
arbetskraft anställ dom som finns här i Sverige 
och som vill ha ett jobb.18 

Dagen efter debatten mellan Bohman och Palme 
fördömde Invandrarverkets generaldirektör 
Kjell Öberg i SvD politiseringen av invandring 
i valrörelsen: ”Debatten inbjuder den latenta 
främlingsovilja som finns här och i alla länder 
att blomma ut.” Enligt Öberg hade tonen i val-
rörelsen lett till att Invandrarverket fått ett ökat 
antal anonyma brev med främlingsfientligt inne-
håll. Han trodde att politikerna skulle uttrycka 
sig mer försiktigt om invandrarna kunde rösta 
i valet. Enligt SvD pekade socialdemokraten 
Öberg även ut sina partikamrater Palme och 
Sträng som två av dem som inte beaktade de 
befintliga invandrarna i landet.19 Öberg gjorde 
sig också hörd i ett längre inslag om invand-
ringen och sysselsättningen i Aktuellt, i vilket 
Palmes uppmaning om att prioritera svenska 
arbetslösa före utländska arbetare från debat-
ten med Bohman också återgavs. I en intervju 
i anslutning till programmet fick Palme frågan 
om det inte fanns en stor risk att dylika uttalan-
den underblåste ”främlingshat”, på vilken stats-
ministern svarade följande:

Det är ett väldigt viktigt sakligt påpekande vi 
gör. Förra högkonjunkturen ökade efterfrå-
gan på arbetskraft våldsamt, men det blev 
ändå många arbetslösa kvar, och man kla-
rade det genom att rekrytera utomlands. Den 
här gången menar vi att nu måste vi försöka 
klara arbetslösa människor, vare sig dom är 
invandrare eller svenskar, vare sig dom är 
äldre eller handikappade, eller nytillkomna 
grupper på arbetsmarknaden som kvinnor, 
dom måste vi försöka klara först, och det är 
väldigt viktigt att det sägs ifrån nu när suget 

på arbetsmarknaden börjar komma när vi 
går in i denna högkonjunktur.20 

På frågan om regeringen inte borde vara  
försiktig med sina uttalanden svarade Palme 
att det handlade om ”ett sakproblem”. På en 
följdfråga om bie#ekterna av dylika uttalanden 
poängterade Palme att dessa inte kunde hindra 
Socialdemokraterna ”från att tala om hur  
sak läget förhåller sig och att i tid stämma  
i bäcken”.21 

BORGERLIGA BANNOR
Dagen efter inslaget i Aktuellt angrep den  
borgerliga pressen Palme på bred front. Under 
rubriken ”Invandrarspöket” beskyllde liberala 
Dagens Nyheter (DN) på ledarplats Palme för 
att ”hängivet” ägna sig ”åt det ojämförligt tarv-
ligaste: att i förstuckna ordalag spela ut invand-
rare, importerad arbetskraft som det så näpet 
heter, mot svenska arbetare”. Enligt DN stor-
made Palme ”väderkvarnar med sina utfall” 
eftersom utvandringen var större än invand-
ringen i lågkonjunkturens Sverige och inga  
”krav ’på import av utländsk arbetskraft’”  
ställdes. DN:s moraliserande dom över Palme 
var inte nådig: 

Vad statsministern gör är alltså att resa 
land och rike kring och hetsa mot en i 
praktiken obefintlig risk för massimmigra-
tion. Om det är detta Palme avser med sin 
maning till nationell samling [Palme talade 
om nationell samling bland annat under 
Norrmalmstorgsdramat] betackar vi oss.22 

I ledaren ”Palme – moralisk förlorare” förkla-
rade moderata SvD att Palme i debatten med 
Bohman åter ”försökte profitera på invandrar-
fientlighet hos vårt folk” och ställde följande 
retoriska fråga: 

Kände sig verkligen statsministern stolt över 
att applåderna för honom aldrig blev så 
kraftiga som när han i ringaktande ordalag 
talade om de invandrade arbetare som gjort en 
ovärderlig insats?23 
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I den liberala kvällstidningen Expressens ledar-
stick ”Slagträn i valet” anklagades Palme för 
att vara ”den mest aktive när det gäller att 
spela på utlänningsfientliga stämningar i val-
rörelsen”. Tidningen uttryckte en förhoppning 
om att Öbergs uppmaning om besinning skulle 
få önskad e#ekt.24 Vid månadsskiftet augusti–
september började den borgerliga pressen uni-
sont förebrå Socialdemokraternas och särskilt 
Palmes politisering av invandring. 

När Palme höll en presskonferens i Växjö den 
2 september 1973 togs frågan om främlingsfient-
lighet upp av presskåren. Enligt SvD såg Palme 
inget fog för påståendena om främlingsfient-
lighet. Palme framhöll att han inte ville ”att 
våra invandrare skall utgöra ett slags europe-
iskt trasproletariat av det slag som det övriga 
Europas s.k. gästarbetare håller på att bli genom 
en alltför okontrollerad invandring.”25 Enligt 
Karl Marx bestod ”det egentliga trasproletaria-
tet” av ”vagabonder”, ”förbrytare” och ”prosti-
tuerade”.26 Marx och Friedrich Engels varnade 
också för att ”denna passiva förruttnelse av det 
gamla [förborgerliga] samhällets understa skikt” 
kunde ”låta sig köpas för reaktionära syften.”27 
Palme slog alltså ett slag för stängda gränser 
med indirekt hänvisning till Marx och Engels. 

Socialdemokratiska AB:s ledarsida avfär-
dade den 3 september kritiken av Palme under 
rubriken ”Borgerligt strunt om invandrare”. 

Med hänvisning till DN:s ledare anförde AB att 
kritiken var typisk för ”överklass- och medel-
klassborgerligheten”, vilken gärna anklagade 
”arbetarklassen för att vara fördomsfull” då den 
skyddade sina intressen. AB påpekade att arbe-
tarklassen helt enkelt försökte förhindra företa-
gen från att ”spela ut olika kategorier arbetare 
mot varandra” och ”dämpa lönerna”. Liberalerna 
förstod inte att ”grym konkurrens” undergrävde 
”internationell förståelse” eftersom de själva 
var ”välutbildade” och inte behövde ”känna sina 
positioner hotade”.28

Den borgerliga pressen trummade dock på 
med sitt tadel av Palme och Socialdemokraterna. 
I DN återgavs den 4 september utdrag från 
tre tidningskolleger under rubriken ”(S) och 
invandrarna”. Göteborgs-Posten kallade Palmes 
och Strängs ”ohöljt cyniska sätt” för ett ”ynkligt 
skådespel”. Kvällsposten framhöll att invand-
ringen var väl reglerad, vilket Palme ignorerade 
för sina ”lömska, väl planlagda antydningar 
avsedda att exploatera” otrygghet. Enligt 
Kvällsposten var det knappast förväntat att ”den 
store internationalisten, som med sådan känsla 
talat för de förtrycka i världen, skulle gå ut i 
valrörelsen och ska#a sig så lättköpta segrar.” 
Hallands Nyheter utgick också från att Palme 
visste vad han gjorde och antog att ”frestelsen” 
att röstfiska ”i dessa minst sagt förorenade 
vatten” blivit för stor.29 

V!l!"sch fr#n Soci!ldemokr!tern!, v!let 1973. 
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ABSTRACT

The 1973 p!rli!ment!ry 
elections in Sweden were 
one of the most dr!m!tic 
in modern Swedish history. 
Not only did King Gust!f VI 
Adolf die the d!y before the 
election, but the election !lso 
resulted in ! p!rli!ment!ry 
tie (175–175 se!ts) between 
the soci!list !nd bourgeois 
blocks. With other events, this 
h!s informed the history of 
the election both in politic!l 
science rese!rch !s well !s 
in the extensive liter!ture on 
Olof P!lme, Sweden’s Soci!l 
Democr!tic Prime Minister !t 
th!t time. The !rticle explo-
res !n overlooked p!rt of the 
election, n!mely the politici-
s!tion of l!bour immigr!tion 
by the Soci!l Democr!ts !nd 
the b!ckl!sh to this c!mp!ign 
move. In 1972, the Swedish 
Tr!de Union Confeder!tion 
ended non-Nordic l!bour 
immigr!tion to Sweden !nd 
the Soci!l Democr!ts w!rned 
the elector!te th!t ! bourge-
ois government would re-open 
the borders. This prompted 
medi! condemn!tion, m!inly 
in the bourgeois press. 

Den 4 september menade SvD, med hänvisning 
till statsministerns presskonferens i Växjö, att 
Palme ”kände sig illa till mods” över att han 
anklagats för att spela på främlingsfientlig-
het. Enligt SvD hade ”reaktionen mot regerings-
partiets kampanj mot invandrare” fått e#ekt 
eftersom Palme bedyrat att han inte var ”’oan-
svarig eller småreaktionär’”. SvD uppmanade 
Palme att blåsa av ”kampanjen mot invand-
rare och företagare”.30 Dagen efter beskyllde 
Folkpartiets partisekreterare Carl Tham de, 
enligt honom, förment internationalistiska 
Socialdemokraterna för att ”medvetet spela på 
den nationalism som bottnar i fördomar och 
okunnighet.”31 Därefter tystnade klandret. 

VALFRÅGAN SOM FÖRSVANN 
Efter en knapp vecka av förebråelser försvann 
invandringsfrågan från den politiska och medi-
ala dagordningen. Tydligen var det i första hand 
det borgerliga förspelet till ett större moralise-
rande mediadrev som fick Socialdemokraterna 
att överge sin kampanjretorik om att borgarna 
skulle öppna gränserna på svenska arbetssö-
kandes bekostnad. Utifrån materialet gjorde i 
varje fall inga socialdemokratiska profiler några 
invandringsutspel under de två sista veckorna 
av valrörelsen. Socialdemokraterna fortsatte 
regera Sverige efter valet 1973 och det av LO ini-
tierade arbetskraftsinvandringsstoppet förblev 
intakt, även efter att en borgerlig regering till-
trädde 1976. Frågan försvann också senare från 
historieskrivningen och berättelsen om det dra-
matiska valet 1973, då bland annat kung Gustaf 
VI Adolf dog och blocken erhöll lika många 
mandat. Detta förtar dock inte det faktum att 
Socialdemokraternas politisering av invand-
ringsfrågan var en del av valrörelsen 1973, 
liksom den borgerliga pressens polemik mot 
detta drag. 

M!ts Wickström,  
historiker, Åbo Ak!demi.
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