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Abstract 
In Sweden, a non-regulated labor market is growing, with workers standing outside both the 

state’s and the labor unions’ protection. The question regarding undocumented workers’ 

rights has become a complex issue for Swedish labor unions. This paper clarifies what the un-

ions do for undocumented workers. The answer investigates a wider understanding based on 

what deep-seated assumptions they base their organizing on. The empiric material is mostly 

interviews and articles from the labor unions membership publications. The wider understand-

ing of what they do for undocumented workers is derived from Carol Bacchis method What's 

the problem represented to be? It is also complemented with Dvora Yanows method interpre-

tive policy analysis. The results show that the organizing of undocumented workers is mainly 

through the organization Fackligt center för papperslösa (Union center for undocumented 

workers) and is often motivated by assumptions of uneven competition. Parallels are also 

drawn between Hannah Arendt and her theories about pariah and Wendy Brown and Jason 

Reads view of neoliberalism and its penetration of the labor market. The examined labor uni-

ons are Svenska Byggnadsarbetareförbundet Stockholm-Gotlands, Stockholms LS av Sveriges 

arbetares centralorganisation, Hotell- och restaurangfacket, Svenska kommunalarbetareför-

bundet and Fastighetsanställdas förbund. 
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Sammanfattning 
I Sverige växer en informaliserad arbetsmarknad fram, där människor står utanför staten och 

fackförbundens skydd. Frågan gällande organisering av papperslösa arbetstagare har blivit till 

en komplex fråga för de svenska fackförbunden. Denna uppsats redogör för hur svenska fack-

förbund organiserar papperslösa arbetstagare. Empiriska materialet hämtas framförallt från 

genomförda intervjuer och fackförbundens medlemstidningar. Fackförbundens engagemang i 

frågan beskrivs utifrån den bredare frågan om vilka underliggande antaganden som fackför-

bunden baserar sina beslut på. Den bredare förståelsen hämtas från Carol Bacchis metodmo-

dell What's the problem represented to be? Bacchis metodmodell kompletteras med Dvora 

Yanows metodmodell tolkande policyanalys. Undersökningen visar på att organiseringen sker 

främst genom Fackligt center för papperslösa och oftast utgår ifrån tanken om att förhindra 

snedkonkurrens. Parallellerna dras även till Hannah Arendts diskussion om pariafolket och 

Wendy Brown och Jason Reads diskussion om nyliberalismens genomslagskraft på arbets-

marknaden. De fackförbund som undersöks är Svenska Byggnadsarbetareförbundet Stock-

holm-Gotlands, Stockholms LS av Sveriges arbetares centralorganisation, Hotell- och restau-

rangfacket, Svenska kommunalarbetareförbundet och Fastighetsanställdas förbund. 

 

 
Nyckelord: Papperslösa arbetstagare, facklig organisering, informalisering, paria 
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1.Inledning 
I Sverige växer en informaliserad arbetsmarknad fram som en effekt av globaliseringen. Inom 

den informaliserade arbetsmarknaden står arbetstagare utanför varken facklig organisering el-

ler statens skydd.1 Detta gör det svårare för facken att arbeta som ett kollektiv och en sam-

lande kraft.2 Lönearbetares villkor förändras med ökade förväntningar på flexibilitet och en 

ny syn på arbetskraft skapar en ökad delning på arbetsmarknaden.3 På delar inom den svenska 

arbetsmarknaden är efterfrågan på billig arbetskraft stor och efterlyser just papperslösa arbets-

kraft.4 När de hamnar inom denna icke-reglerade arbetsmarknad får de tillgång till få rättig-

heter, låga löner och dåliga arbetsvillkor.5 

Fackförbunden står inför en ny typ av utmaning när det kommer till organisering av ar-

betstagare. Fackförbunden är de som historiskt haft och än idag har en central roll för arbets-

marknadens politiska och ekonomiska utveckling.6 Alla arbetstagare ska skyddas av arbetsrät-

ten, både inom den svenska och den internationella. Vilket alltså betyder att arbetsrätten gäller 

för arbetare oavsett arbetstillstånd eller ej. Trots detta utesluts arbetstagare utan arbetstillstånd 

från sina formella rättigheter på arbetsmarknaden.7 Gruppen som utgör arbetare utan arbets-

tillstånd är heterogen vilket ytterligare komplicerar frågan. Det kan antingen vara asylsökande 

som fått avslag från asylansökan och väljer att byta spår, det vill säga, istället ansöker om ar-

betstillstånd.8 Det kan också handla om företag som rekryterar billig arbetskraft.9 Det handlar 

också i stor utsträckning om säsongsarbetare.10  

De svenska fackförbunden har uppmärksammat den växande problematiken och försöker 

på olika sätt hantera frågan.11 Med bakgrunden som beskrivs ovan, kommer denna uppsats 

                                                
1 Moksnes, Irene, Papperslösa arbetare och möjligheterna för facklig organisering, i Sager, Maja, Holgersson, 
Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och 
statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s. 210ff 
2 Neergaard, Anders, Stubbegaard Ylva (red), Politiskt inflytande, Studentlitteratur, Lund, 2000, s 167f 
3 Moksnes, Irene, Papperslösa arbetare och möjligheterna för facklig organisering, i Sager, Maja, Holgersson, 
Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och 
statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s. 212f 
4 Moksnes, Irene, Papperslösa arbetare och möjligheterna för facklig organisering, s. 212f 
5 Ibid, s. 214 
6 Neergaard, Anders, Stubbegaard Ylva (red), Politiskt inflytande, s 167f 
7 Khosravi, Shahram, An ethnography of migrant” illegality” in Sweden: included yet expected? Journal of Po-
litical Theory, 6(1) s.95-116, Edinburgh University Press, 2010, s.103 
8 SOU 2016:91, Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare, s.40f 
9 Khosravi, Shahram, An ethnography of migrant” illegality” in Sweden: included yet expected? Journal of Po-
litical Theory, 6(1) s.95-116, Edinburgh University Press, 2010, s.103 
10 Selberg, Nicklas, Arbetsrätt i centrum och periferi. Migrationsrätt, arbetsrätt och (ir)reguljär 
arbetskraftsmigration, i Persson, Annina H. & Ryberg-Welander, Lotti (red.), Festskrift till Catharina Calleman: 
i rättens utkanter, s.371-39, Iustus, Uppsala, 2014, s.374 
11 Selberg, Niklas, Nedslag i den nya arbetsrätten, Liber, Malmö 2012, s.77 
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fördjupa diskussionen kring vad fackförbunden gör för papperslösa arbetstagare. Hur ser or-

ganiseringen ut idag och vilka angivna idéer bygger fackförbunden sin organisering på? Upp-

satsen utgår från Hannah Arendts rättighetsperspektiv samt Wendy Brown och Jason Reads 

diskussion om ekonomiska påföljder av en förändrad syn och förväntningar på arbetskraft.  

1.1 Syfte och problemformulering 
Det är omöjligt att exakt veta antalet personer som är papperslösa arbetstagare inom den 

svenska arbetsmarknaden. Nicklas Selberg har i sin forskning gjort en jämförelse med antalet 

som antas finnas inom EU och översatt siffran proportionerligt till svensk kontext. Antalet 

personer som arbetar illegalt skulle då omfatta 40 000 – 75 000 under 2011.12 Även om det är 

mycket svårt att beräkna antalet, så är det oavsett jämförelsevis få som under 2011 fick arbets-

tillstånd i Sverige, nämligen 14 722 totalt.13 Väntetiden är olika för att få arbetstillstånd. Det 

kan ta några månader, ett år eller upp till två år.14  

Papperslösa arbetstagare är en arbetsgrupp som etableras i högre utsträckning på den 

svenska arbetsmarknaden. Desto fler som arbetar utan arbetstillstånd, desto mer växer den in-

formaliserade arbetsmarknaden. Inom den informaliserade arbetsmarknaden styr marknadens 

förväntningar för att pressa priserna och generera fler tjänster och varor för mindre omkostna-

der. Detta genererar nya typer av förväntningar på arbetskraft. Den informaliserade arbets-

marknaden producerar och reproducerar en ekonomisk drivkraft och förväntning på flexibel 

och billig arbetskraft. Varpå det skapas en uppdelning på arbetsmarknaden.15  

En klar ökning av arbetare utan arbetstillstånd kom efter reformen som genomfördes 

2008.16 Genom reformen har arbetskraftsinvandringen förenklats och ökat möjligheten att ar-

beta över landsgränser. Arbetsgivare kan enkelt rekrytera flexibel arbetskraft från tredjelän-

der.17 Förutom ökad arbetsmigration, ser vi även att allt fler asylsökande byter spår och ansö-

ker om arbetstillstånd som följd av en tillstramad asylpolitik, genom lagen om Tillfälliga be-

gränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Prop. 2015/16:174.18  

                                                
12 Selberg, Niklas, Nedslag i den nya arbetsrätten, Liber, Malmö, 2012, s.77 
13 Migrationsverket, Beviljade arbetstillstånd helåret 2011, 1/1–2012 https://www.migrationsverket.se/Om-Mi-
grationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2011.html (hämtad 14/3–2017) 
14 Migrationsverket, Tid till beslut, Migrationsverket, https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Tid-till-
beslut.html (hämtad 3/4-2017) 
15 Moksnes, Irene, Papperslösa arbetare och möjligheterna för facklig organisering, i Sager, Maja, Holgersson, 
Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och 
statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.213 
16	Calleman, Catharina, Herzfeld Olsson, Petra (red.) Arbetskraft från hela världen, Hur blev det med 2008 års 
reform? Rapport 2015:9, Stockholm: Delmi, Elanders Sverige AB, 2015, s.v(5) 
17 Nya regler för arbetskraftsinvandring prop 2007/08:147, s.1 samt s.35 
18 Mwany, Shaho. Fler flyktingar ansöker om arbetstillstånd efter asylavslag, Sveriges radio, 12/3–2017, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6650311 (hämtad 7/4–2017) 
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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fackförbunden på förbundsnivå arbetar 

med frågan om den fackliga organiseringen av arbetare utan arbetstillstånd. Den informali-

serad arbetsmarknaden bidrar till att allt fler hamnar utanför fackens och statens kontroll. Ge-

nom att beskriva hur fackförbundens organisering för papperslösa arbetstagare ser ut ämnas 

det skapa en bredare förståelse för hur organiseringen ser ut idag. Men också hur fackförbun-

den härleder sin problembeskrivning för hur en eventuell organisering ser ut. Jag avser i min 

uppsats besvara följande frågeställning:  

- Vad görs för att organisera papperslösa arbetstagare på utvalda fackförbund?  

Frågan avser att redogöra för vad som görs på förbundsnivå idag. Att enbart undersöka vad 

som faktiskt görs för papperslösa arbetstagare ger dock inte en fullvärdig förståelse av hel-

hetsbilden. För att uppnå en bredare förståelse redogör uppsatsen vad som görs utifrån vilken 

problembild fackförbunden beskriver i den aktuella frågan. Hur denna bild påverkar deras till-

vägagångsätt för att eventuellt organisera den aktuella gruppen. Teorierna som Wendy Brown 

och Jason Reads presenterar används för att identifiera den nya synen på arbetskraften på den 

svenska arbetsmarknaden. Ett nytt synsätt där en finansiell rationalitet blir styrande där soli-

daritetstanken och fokus på förbättrade arbetsförhållande hamnar i skymundan.19 Med Han-

nah Arendts teori identifieras vad som kan hända när människor utestängs från den politiska 

gemenskapen och vad som står på spel om personer utesluts från sina formella rättigheter.20 

 För att kunna besvara frågeställningen och nå en bredare förståelse används ett analys-

verktyg som baseras på tre analysfrågor; hur förstås problemet? (1), vilka djupt rotade pre-

misser eller antaganden finns underliggande i representationen av problemet? (2), vad har 

uteslutits/inte problematiserats i representationen av problemet, var finns tystnaden samt kan 

problemet bemötas annorlunda? (3). Frågorna är tagna från Carol Bacchis analysmodell 

What’s the Problem Represented to be.21 Frågorna ämnar att genom en konstruktivistisk för-

ståelse redogöra för hur makthavare, i detta fall fackförbundsrepresentanter, reproducerar och 

producerar en viss typ av problem, som i sin tur påverkar dem som inkluderas inom proble-

met.22 Enligt svensk lag har alla arbetare i stort sätt samma rättigheter på arbetsmarknaden 

(läs mer om detta i avsnitt 3.4) förutom att det är illegalt att arbeta utan arbetstillstånd. Ana-

                                                
19	Brown, Wendy, Undoing Demos, Neoliberalism's Stealth Revolution, Zone books, New York, 2015, s.43 
20 Arendt, Hannah, Totalitarismens ursprung, Daidalos, Göteborg, 2016, s.392 
21 Bacchi, Carol Lee, Analysing policy: what's the problem represented to be?, Pearson, Frenchs Forest, N.S.W., 
2009, s.2f 
22 Bacchi Carol, Goodwin Susan, Poststructural Policy analysis, a guide to practice, Springer Nature, New 
York, 2016, s.16 
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lysfrågorna kompletteras med Dvora Yanows metod tolkande policyanalys. Detta för att ytter-

ligare kunna belysa och framhäva hur fackförbunden talar om arbetsgruppen och påvisa even-

tuella spänningar genom vissa formuleringar. Vilket Yanow i sin metod lägger fokus på. Det 

är relevant för uppsatsens syfte att redogöra för hur fackligt anställdas motiv till att organisera 

ser ut och vilka angivna idéer som de tolkar in i sina beslut för organisering.23  

1.2 Avgränsning och urval    
Frågeställningen är av en beskrivande karaktär, vilket innebär att jag endast avser beskriva 

hur organiseringen ser ut och hur de förstår problemet kring organisering. Därmed avser jag 

inte att redogöra för hur fackförbunden bör arbeta. Jag kommer inte heller försöka visa på nå-

gon diskurs. Uppsatsen ger inte heller en generaliserad bild för hur alla fackförbund hanterar 

frågan. Uppsatsen beskriver hur de utvalda fackförbunden arbetar med frågan utifrån meto-

derna som uppsatsen använder. Det är även viktigt att ha i åtanke att undersökningens primär-

material representerar enstaka personers vittnesbörd och därmed kan variera beroende på vem 

jag har kommit i kontakt med eller vem som uttalat sig inom fackförbunden. Dock vill jag 

med min metod påvisa att dessa aktörers handlingar i förlängning kan säga något om fackför-

bundens underliggande antaganden och synen på papperslösa arbetstagare inom den fackliga 

organiseringen.24 

Fackförbunden som uppsatsen avgränsas till är Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

Stockholm-Gotlands (Byggnads), Stockholms LS av Sveriges arbetares centralorganisat-

ion (Stockholms LS av SAC), Hotell- och restaurangfacket (HRF), Svenska kommunalarbeta-

reförbundet (Kommunal) och Fastighetsanställdas förbund (Fastighet). Avgränsningen moti-

veras med att dessa fem fackförbund omnämns i tidigare forskning och utgångspunkten ligger 

därför i att undersöka fackförbundens utveckling. Eftersom uppsatsen har ett begränsat om-

fång är det endast möjligt att undersöka de fackförbund som haft ett etablerat arbete riktad 

mot arbetsgruppen och har en större andel papperslösa arbetstagare inom sektorn. För att sä-

kerställa avgränsningen kontaktades fackförbunden Fackförbundet Vision och Fackförbundet 

ST med frågan om de trots allt arbetar med frågan eftersom de inte förekommer inom forsk-

ningen Varpå ST och Vision svarade: 

                                                
23 Yanow, Dvora. Qualitative Research Methods: Conducting interpretive policy analysis, SAGE Publications, 
2000, s.8ff 
24 Bacchi Carol, Goodwin Susan, Poststructural Policy analysis, a guide to practice, Springer Nature, New 
York, 2016, s.16ff 
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Eftersom Fackförbundet STs organisationsområde är inom den statliga sektorn så orga-

niserar vi inga utan arbetstillstånd och det känns därför inte aktuellt för oss att delta i 

den undersökning som du ska göra.25 
 

Vision har inga strategidokument eller någon policy som rör detta, men det beror främst 

på att de som kan bli medlemmar hos oss inte är papperslösa. Vår erfarenhet är att de 

som jobbar papperslöst gör det inom såna yrken där de kan bli medlemmar i andra för-

bund.26 

För att motivera urvalet ytterligare kontaktades även ett fackförbund som kan tänkas ha 

många papperslösa arbetstagare inom sina sektorer, i detta fall Svenska Transportarbetsför-

bundet. Eftersom de inte återkopplade efter flertalet försök och inte heller fanns med inom 

den tidigare forskningen motiverades det att inte att ta med dem i undersökningen. Eftersom 

denna uppsats bygger på fackförbund som i någon mån organiserat papperslösa arbetstagare, 

blir det inte heller intressant att redogöra vad som görs idag om det inte finns belägg för att de 

gör något eller ens svarar på mejlen.   

En ytterligare avgränsning var att kontakta lokalkontor för Stockholmsområdet. 

Dock bör det nämnas att eftersom endast två fackförbund valde att bli intervjuade gäller 

denna avgränsning endast dessa två. Dessa två fackförbund utgår därmed från sitt förbunds-

kontors, men nationella organiseringsfrågor eller projekt kan dock förekomma i intervjuerna. 

Eftersom de tre andra fackförbunden inte ställde upp på en intervju kompletterades undersök-

ning med uttalanden från bland annat medlemstidningar, vilket medförde att det inte var möj-

ligt att följa den geografiska avgränsningen. De uttalande som omnämns i undersökningen är 

tagna från medlemstidningar och därmed inte lokala på samma sätt som intervjuerna. I tidi-

gare forskning nämns inte lokalkontor i någon särskild omfattning utan lokalkontoren är så 

pass nära kopplade till fackförbundens förbundskontor centralt. En ytterligare avgränsning är 

även att inte undersöka verksamheten på Fackligt center för papperslösa. Fackligt center för 

papperslösa är en ideell organisation som stödjer papperslösa arbetstagare. Organisationen 

skapades på initiativ från LO och TCO för att vägleda arbetare utan arbetstillstånd vilka rät-

tigheter de har på den svenska arbetsmarknaden och finns i Stockholm.27 Centret bidrar med 

rådgivning, men för att kunna ta vidare frågan till handling hänvisas arbetstagarna vidare till 

fackförbunden.28  

                                                
25 Facklig rådgivare, mejl, Fackförbundet ST, 31/3-2017 
26 Facklig rådgivare, mejl, Fackförbundet Vision, 3/4-2017 
27 Fackligt Center för papperslösa, Start, http://www.fcfp.se/ (hämtad 10/7-2017) 
28 Fackligt center för papperslösa, Bakgrund, http://www.fcfp.se/ (hämtad 10/7-2017) 
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1.3 Material och källkritik  
Eftersom uppsatsens ämne är relativt nytt inom forskningsfältet, är mycket av litteraturen som 

är relativt nyskriven. Mitt sekundärmaterial består av böcker, främst antologier men också ar-

tiklar. Mina teorier är även dem sekundärmaterial och avser att lägga grund till infallsvinkeln 

och diskussionen i analysen. I avsnittet om tidigare forskning redogörs forskningsläget för 

ämnet och där uppmärksammas den redan etablerade synen på fackförbundens utmaningar 

med att organisera arbetare utan arbetstillstånd, men även bakgrund till vilken problematik ar-

betarna möter om de skulle organisera sig. Eftersom forskningen om facklig organisering av 

papperslösa arbetstagare är relativt nytt och den svenska forskningen är begränsad. På grund 

av detta har jag kompletterat översikten med några internationella artiklar från Anna Błuś och 

Stefania Marino et.al eftersom dem lyfter en problematisering som är relevant inom ämnet. 

Det kan ses som en svaghet att ta in litteratur hämtad från en internationell kontext, men ef-

tersom de i sin forskning lyfter frågan på ett generellt plan så är det motiverbart att komplet-

tera den befintliga svenska forskningen.  

Det är viktigt att ha en gedigen genomgång av det redan etablerade forskningsfältet för 

att ge en bred förståelse för fackförbundens utmaning, arbetsmarknadens förändring och hur 

organiseringen av papperslösa arbetstagare sett ut tidigare.  

 I uppsatsen hänvisas tidskriftsartiklar som referens. I inledning finns även tidningsartik-

lar som referens, detta eftersom ämnet som diskuteras i uppsatsen är ständigt växande och all 

information inom ämnet helt enkelt inte hunnit befästas i forskningslitteraturen, men viktigt 

att påvisa inför ämnet relevans. Fakta hämtad från Migrationsverket används också som kom-

plement. Uppsatsen hänvisar även till lagar och konventioner för att tydliggöra rättigheterna 

på arbetsmarknaden. En SOU diskuteras även, som komplement och för att påvisa att ämnet 

är högaktuellt och att regeringen behandlar frågan gällande stärkta rättigheter för arbetskrafts-

invandrare.  

Uppsatsens primärmaterial är intervjuer, uttalanden i fackförbundens medlemstidningar 

och verksamhetsberättelser och en verksamhetsplan. Rapporter skrivna av fackförbundens 

regi, ett fackförbunds motion till LO-kongressen samt information hämtad från deras eller re-

laterade hemsidor används också.  

Det förekommer även citat från mejlkonversationer med fackförbund. Mejlkonversat-

ionerna kompletterar datainsamlingen i uppsatsens primärmaterial. De är inte likvärdiga inter-

vjuer med fackförbunden, men trots allt viktiga för resultaten. De utvalda fackförbundens 

medlemstidningar kommer, som sagt, även att användas för att på så vis få en bredare bild av 
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hur fackförbunden arbetar med frågan. Detta eftersom det kan finnas initiativ personerna jag 

kommit i kontakt med via telefon och mejl inte nämnt eller inte känner till. Användandet av 

artiklar från medlemstidningar avgränsas till artiklar publicerade mellan år 2011 och sista juli 

år 2017. Jag har gått igenom Hotell- och restaurangfackets (Hrf), Svenska kommunalarbeta-

reförbundets (Kommunal) och Fastighetsanställdas förbunds (Fastighet) digitala medlemstid-

ningar. Tidningarna heter Hotellrevyn, Kommunalarbetaren och Fastighetsfolket.  Att av-

gränsa sig till att studera de senaste sex årens medlemstidningar har motiverats genom att 

uppsatsen ämnar studera organisering så som den ser ut idag. Det är därför nödvändigt att 

även se bakåt några år i tiden för att studera om projekt som initierat för några år sedan fortfa-

rande pågår eller om några insatser nyligen avslutats. Det handlar helt enkelt om att få en or-

dentlig lägesbild. Dock tvingades jag utöka sökningen för att undersökningen till äldre utgå-

vor på Kommunal eftersom ämnet var marginellt. Papperslösa arbetstagare är ett marginellt 

omnämnt ämne inom samtliga medlemstidningar. Jag strävar inte efter att ge en generaliserad 

bild i denna uppsats, men det kan vara särskilt svårt att göra en helhetsbedömning i fallen där 

medlemstidningar utgjort det främsta materialet.  

Uttalanden och information hämtas från fackförbundens egna medlemstidningar ef-

tersom det är viktigt för undersökningen att hitta perspektiv som är redogör för fackförbunds-

representanternas synsätt på organiseringen av gruppen. Därmed undvek jag aktivt att an-

vända artiklar skrivna i mer allmänt hållen media för att garantera mig om att artiklar och ut-

talanden förhåller sig till fackförbundet på ett tydlig sett. Intervjuer var, som sagt, den tänkta 

empirin. Men empiriinsamlingen har fått styras av att majoriteten av fackförbunden inte velat 

ställa upp på intervju. Därmed kom medlemstidningar att bli ett centralt komplement. Uppsat-

sen syfte är dock inte att ge en generaliserad bild, utan skapa en bredare förståelse för vilka 

antaganden som styr organiseringen och de antagande som utgör motiv till aktiva försök att 

organisera papperslösa arbetstagare.  

Verksamhetsberättelser från samtliga fackförbund från 2011–2016 har även undersökts 

med syfte att hitta initiativ som gjorts inom fackförbunden. Ytterligare undantag är Fastighet, 

som vid undersökningens utförande inte publicerat sin verksamhetsberättelse för 2016. För 

Stockholms LS används också verksamhetsplanen för 2017 eftersom jag fick ett specifikt tips 

om viktig information i denna. Samt att jag tog med verksamhetsberättelser från 2008 ef-

tersom Fastighet och HRF tillät medlemmar gå med under det året. Dock bör det nämnas att 

verksamhetsberättelserna endast behandlade arbetsgruppen ett fåtal gånger, varpå det endast 

syns marginellt i undersökningsavsnittet. Jag är medveten om att verksamhetsberättelser är 

förenklade och främst visar en bild för vad som lyckats genomföras under det året. Eftersom 
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informationen om det praktiska fackliga engagemanget för papperslösa arbetstagare är margi-

nellt, kontrolleras dock verksamhetsberättelserna för att undersöka om fackförbundet lyft frå-

gan under verksamhetsåren.  

 

1.4 Forskningsetiska bedömningar 
Eftersom jag avsåg att i min uppsats få intervjuer med samtliga utvalda fackförbund, men 

endast fick intervju med två fackförbund används mejlkonversationer som material. Anled-

ningen att dessa används är för att påvisa attityden till att intervjuas gällande arbetet med pap-

perslösa arbetstagare. För att skydda personerna som mejlen kommer ifrån och eftersom jag 

inte har något godkännande att använda konversationerna använder jag inga namn och har 

anonymiserat om någon info kunnat knytas till en viss person. Jag har övervägt noga moti-

veringen att ha dessa mejlkonversationer med, men det är för centrala för uppsatsens analys 

och syfte att undvika denna fakta. Personerna som intervjuades förblir också anonyma, ef-

tersom det inte finns någon anledning att synliggöra deras namn för undersökningens syfte. 

Av etiska skäl publiceras inte heller de transkriberade intervjuerna med fackförbundsrepresen-

tanterna, utan kan begäras ut vid efterfrågan. 

1.5 Begreppsdiskussion 
I uppsatsen används begreppet papperslösa arbetstagare. Niklas Selberg beskriver att det är 

framförallt det ord som rotat sig inom den allmänna debatten.29 Begreppet papperslös är en 

översättning från engelskans undocumented och detta ord signalerar att det är personer som är 

inkluderade i samhället men inte dokumenterade.30 Detta begrepp används också synonymt 

med arbetare utan arbetstillstånd. Anledningen att det används synonymt är för att vid vissa 

tillfällen är det av vikt att poängtera just arbetstillstånd.  

 

1.6 Disposition 
Inledningsvis redogörs en kort inledning för uppsatsens ämne och syfte. Inom ramen för syftet 

presenteras den övergripande frågeställningen vad görs för att organisera papperslösa arbets-

tagare på utvalda fackförbund? Frågeställningen ämnas att besvaras på utifrån tre analysfrå-

gor hur förstås problemet? (1), vilka djupt rotade premisser eller antaganden finns underlig-

gande i representationen av problemet? (2), vad har uteslutits/inte problematiserats i repre-

sentationen av problemet? Var finns tystnaden? Kan problemet bemötas annorlunda?   (3). 

                                                
29 Selberg, Niklas, Nedslag i den nya arbetsrätten, Liber, Malmö, 2012, s.77 
30 Khosravi, Shahram, An ethnography of migrant” illegality” in Sweden: included yet expected? Journal of Po-
litical Theory, 6(1) s.95-116, Edinburgh University Press, 2010, s.105 
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Uppsatsen tar sin utgångspunkt inom Hannah Arendts filosofiska teoribildning om paria och 

den politiska gemenskapen, samt Wendy Brown och Jason Read teorier om homo economicus 

och nyliberalismens förändrade syn på arbetskraft. Inom avsnittet tidigare forskning redogörs 

delar av forskningsfältet med syfte att skapa en bredare förståelse för hur forskningsläget ser 

ut idag och vilka ingångsvinklar ämnet tidigare har behandlats utifrån. Avsnittet avslutas med 

en kortare beskrivning för hur arbetsrätten är utformad och vilka rättigheter papperslösa ar-

betstagare har inom svenska arbetsmarknaden. En kortare beskrivning av reformen 2008 och 

utvärderingen av reformen redogörs även inom detta avsnitt.  

 I metodavsnittet presenteras Carol Bacchis och Dvora Yanows metodmodeller som an-

vänds som analysverktyg för att besvara frågeställningen utifrån förförståelsen av Hannah 

Arendt, Wendy Brown och Jason Reads teoretiska diskussioner. 

 Därefter redogörs vad som görs och hur fackförbundsrepresentanter talar om organise-

ring av papperslösa arbetstagare. I detta avsnittet redogörs även de genomförda kontaktförsö-

ken för att få en intervju. Undersökningen baseras på Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

Stockholm-Gotlands (Byggnads), Stockholms LS av Sveriges arbetares centralorganisat-

ion (Stockholms LS av SAC), Hotell- och restaurangfacket (HRF), Svenska kommunalarbeta-

reförbundet (Kommunal) och Fastighetsanställdas förbund (Fastighet). Efter undersökningen 

appliceras analysverktyget på undersökningsmaterialet, vilket utgör avsnitt analys. Här redo-

görs vad som görs och vilka underliggande antaganden som motiverar en organisering. Samt 

hur paralleller kan dras mellan teorierna och de antaganden som organiseringen motiveras av. 

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion som diskuterar analysens resultat, hur teorierna 

hänger ihop med varandra och till den tidigare forskningen. Sist redogörs intressanta ingångs-

vinklar för framtida forskning.  

2. Teorikapitel 
Mänskliga rättigheterna är något som ska gälla för alla, oavsett migrationsstatus, arbetsstatus 

eller medborgarskap. Arbetstagare på den globala arbetsmarknaden tenderar att hamna under 

en underlydnad för ett system som inte bidrar med skydd av personernas mänskliga rättig-

heter.31  I Sverige blir vissa arbetstagare som utestängda och isolerade sina politiska rättig-

heter och möjligheten att påverka sin situation.32 I relation till att ha rätten att bli garanterad 

                                                
31 Błuś, Anna, Beyond the Walls of Paper. Undocumented Migrants, the Border and Human Rights, European 
Journal of Migration and Law nr. 15;413–446, 2013, s.417 
32 Moksnes, Irene, Papperslösa arbetare och möjligheterna för facklig organisering, i Sager, Maja, Holgersson, 
Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och 
statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.210ff 
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sina rättigheter och möjligheten att utkräva dem är det viktigt att föra diskussionen kring vad 

som händer när personer utestängs från den politiska gemenskapen. Denna diskussion tar sin 

utgångspunkt i Hannah Arendts filosofiska teori om exkludering och paria. Som komplement 

till Arendts diskussion lyfts Wendy Brown och Jason Reads diskussioner om den förändrade 

syn på arbetskraften som växer fram. Konsekvenser som bidrar till att personer utestängs sta-

tens skydd och istället snarare ses som humankapital som bidrar till ökad vinst och främjad 

marknad.33 Detta återspeglar den ökade informaliserade arbetsmarknaden i Sverige och hur 

vissa arbetsgrupper tenderar stuvas under dessa förväntningar. 

 

2.1 Politisk gemenskap och rätten att ha rättigheter 
Hannah Arendt belyser att vissa grupper av människor inte verkar ha samma möjlighet till sin 

politiska och rättsliga status. Detta härleder hon som en följd av att dessa människor förlorat 

sin politiska status och inkludering i en politisk gemenskap.34 Där exkluderingen grundar sig 

på att en viss grupp skiljs ut från det övriga samhället.35 Denna exkludering, kan gå så långt 

att guppen inte ens är medveten om sin politiska maktlöshet.36 Vilket resulterar i att männi-

skorna inom gruppen, tillslut förlorar sin rättsliga status och rätten till sina mänskliga rättig-

heter.37 Arendt karaktäriserar att dessa människor är i en pariaställning.38 Pariafolket är män-

niskor, som av olika anledningar, tvingats in i ett nytt samhälle, men istället för att ses som 

politiska aktörer har de blivit totalt utfrysta från hela samhället.  

Pariafolkets gruppegenskap i form av exkludering kan motsvara samma grupptillhörig-

het som en nationalitet eller religion kan inge. Pariafolket är inte en statisk grupp, utan en per-

son inom gruppen kan skilja sig från gruppens förväntade beteende. Denna utskiljning kan till 

och med resultera i en social upphöjelse gentemot övriga samhället, dock fortfarande helt utan 

någon form av politiskt aktörskap.39 Trots detta bemöts de av samhällets med helt orimliga 

krav eller ovilja till jämlikhet.40  

  I kontrast till allt som hör till den blotta existensen är jämlikheten inte något som är oss   

givet, utan resulterar av mänsklig organisation såtillvida som den vägleds av principen  

om rättvisa. Vi föds inte jämlika; vi blir jämlika som medlemmar av en grupp, i kraft av  

                                                
33 Brown, Wendy, Undoing Demos, Neoliberalism's Stealth Revolution, Zone books, New York, 2015, s.37 
34 Arendt, Hannah, Totalitarismens ursprung, Daidalos, Göteborg, 2016, s.392 
35Arendt, Hannah, Totalitarismens ursprung, s.131 
36 Ibid, s.131 
37 Ibid, s.392 
38 Ibid, s.135 
39Arendt, Hannah, Totalitarismens ursprung, Daidalos, Göteborg, 2016, s.131 
40 Arendt, Hannah, Totalitarismens ursprung, 2016, s.136 
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vårt beslut att ömsesidigt garantera varandra lika rättigheter”.41   

Diskussionen om paria tar egentligen sin utgångspunkt i jämlikhet. Där jämlikhet uppnås ge-

nom att kräva ett erkännande av varje person som sin jämlike.42 Paria fungerar alltså som ett 

koncept för en människotyp, som skapas av ett utanförskap som påverkar hela gruppen. Där-

med handlar det inte bara om förtryckta människor.43 Snarare handlar det om ett utanförskap 

som grundas i att pariafolket inte har möjligheten att ses som människor utifrån omfattningen 

av folk och nationer. För att få tillgång till sina rättigheter, eller ens vara medveten om dem, 

måste en individ kunna prata rättighetsspråket för att kunna förstå sin position som rättighets-

bärare.44  

Arendt tar även upp den medvetna parian. Vilket betyder att pariafolk kan nå politisk 

signifikans genom att bli medveten sin paria.45 Detta händer när en pariaperson kommer till 

den politiska arenan och talar rättighetsspråket. Pariapersonen kan sedan bli rebell mot sitt 

förtryck. Den medvetna parian, eller den så kallade rebellen, är centralt avgörande för kampen 

att nå statligt erkännande och social frihet.46 Det är först då kampen mot förtryck kan nås, ge-

nom att rebellen står som representant för pariafolkets utsatthet. Dock bör det belysas, att om 

den medvetna inte blir rebell för gruppen, blir den likt de andra förtryckarna bara en aktör 

inom det som skapar utanförskapet. Det är centralt att med organisering av rebeller påverka 

pariafolkets ställning för att kunna förbättra pariafolket situation.47  

 Det är denna pariadiskussion som står till grund för Arendts diskussion om rätten att ha 

rättigheter, vilket är den problematik hon belyser i relation till statslösa.48 Begreppet statslös 

grundar sig på nya utmaningar för stater. I ljuset av stora människoförflyttningar har männi-

skor hamnat utanför medborgarskapet och staters oförmåga att konstitutionellt garantera de 

mänskliga rättigheterna.49 Där formella dokument så som identitetshandlingar eller till och 

med sina skatteintänktdokument står som medel för en social distinktion för de som står utan-

för de nationella rättigheterna och de medföljande rättigheterna. Människor som inte har dessa 

                                                
41 Arendt, Hannah, Totalitarismens ursprung, Daidalos, Göteborg, 2016, s.399 
42 Arendt, Hannah, Totalitarismens ursprung, s.121 
43 Arendt Hannah, The Jew as Pariah: A Hidden Traditions, Jewish Social Studies, Vol. 6, No. 2, pp. 99-122, 
Indian University Press, 1944, s.100 
44 Arendt Hannah, The Jew as Pariah: A Hidden Traditions, s.107 
45 Ibid, s.107f 
46 Ibid, s.107f 
47 Ibid, s.109 
48 Arendt Hannah, The Jew as Pariah: A Hidden Traditions, Jewish Social Studies, Vol. 6, No. 2, pp. 99-122, 
Indian University Press, 1944, s.111 
49 Arendt, Hannah, Totalitarismens ursprung, Daidalos, Göteborg, 2016, s.363 
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formella handlingar utestängs från lagens formalitet och den politiska gemenskapen.50 De nat-

ionella intressena prioriteras över lagen, det vill säga att medborgarna och inte de statslösa 

skyddas av lagen, trots att de står under samma rättigheter och befinner sig inom samma nat-

ionsgränser som medborgarna. Detta är en bidragande orsak till det nästintill omöjligheten att 

organisera pariafolket.51  

 

2.2 Informaliserad arbetsmarknad – nyliberalismens 
förväntningar och syn på arbetskraft 
Det är av stor vikt att förstå den historiska processen som Arendt tar upp gällande hur förflytt-

ningen av människor och exkludering från den politiska gemenskapen kan generera i förtryck 

och exkludering från sina rättigheter. Arendts normativa betraktelser utgår från hennes tids 

globala utmaningar i form av att krig generade i förflyttningar av människor som hamnade 

mellan två staters ansvar och hur ett pariafolk växte fram. Denna process kan översättas till 

utmaningar gällande profiteringen på det arbete som utförs av arbetare utan arbetstillstånd. 

Bakgrunden för processerna som växer fram och genererar en delning inom arbetsmarknaden 

konstrueras genom en ekonomisk drivkraft och förväntningar på flexibel och billig arbets-

kraft. Heidi Moksnes beskriver att papperslös arbetskraft står som manifestation för mark-

nadens förväntningar för att pressa priserna och generera fler tjänster och varor för mindre 

omkostnader.52  

Wendy Brown diskuterar hur arbetskraft förflyttas mellan länder och hur samhällen age-

rar utifrån en ekonomisk förväntan och uppvisning av sin konkurrenskraftighet gentemot 

andra stater. Immigranter ses som värdefulla entreprenörer som ska ta sig in på marknaden.53 

Jason Read diskuterar också förflyttningen av arbetskraft och hur utvecklingen av dessa för-

väntningar skapats genom den nyliberala utvecklingen på arbetsmarknaden54. Förväntning-

arna har förändrat synen på arbete. Read menar att inom dagens nyliberala marknad, ses varje 

arbetare som en konkurrenskraftig entreprenör som gör sin investering av sitt kapital i form av 

                                                
50 Arendt, Hannah, The jewish writings, Schocken Books, New York, 1943, s.273f 
51 Arendt, Hannah, Totalitarismens ursprung, Daidalos, Göteborg, 2016, s.370 
52 Moksnes, Irene, Papperslösa arbetare och möjligheterna för facklig organisering, i Sager, Maja, Holgersson, 
Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och 
statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.212f 
53 Brown, Wendy, Undoing Demos, Neoliberalism's Stealth Revolution, Zone books, New York, 2015, s.26f 
54 Read, Jason, A Genealogy of Homo-Economicus: Neoliberalism and the Production of Subjectivity, The Uni-
versity of Southern Maine, 2009 I Neoliberal Governmentality, Raffnsøe, Sverre, Rosenberg, Alan, Beaulieu, 
Alain, Binkley, Sam Kristensen, Jens Erik, Opitz, Sven, Rabinowitz, Morris, Vilstrup Holm, Ditte (red.) Foucault 
Studies, No 6, pp. 25-36, 2009, s.28f 
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arbete.55 Kravet att investera sin arbetskraft gör att människor som inte lyckas på sin nation-

ella arbetsmarknad, måste resa över landsgränser för att kunna införliva sina förväntningar.56 

Det är marknaden som styr över individen och denna individ motiveras av konkurrens. Denna 

individ utvecklas då till det som Read kallar homo economicus.57 Wendy Brown utvecklar an-

greppssättet för marknaden som styrande över stater och individer. Brown talar om en rat-

ionalitet där människor styrs av möjligheten att utnyttja sitt humankapital. Brown menar att 

varje människa har ett humankapital som till sin spets handlar om att sälja, investera och attra-

hera med sina förmågor. Hon menar att detta sker inom alla samhällets sfärer.58 Både stater 

och människor styrs utefter en vilja att maximera och investera sitt kapital. Den ekonomiska 

rationaliteten ersätter det politiska för samhällsstyrningen.59 Brown menar alltså att männi-

skan inte längre ses som människa, utan som ett humankapital, och styrs av den finansiella 

rationaliteten.60 Vidare blir utfallet att om människor är humankapital åt företagen och sam-

hället, är det alltså företagen och staters konkurrensdrivna intressen som styr över männi-

skorna. Vilket betyder att det inte finns några garantier för skydd eller överlevnad från stat el-

ler företag eftersom de drivs av finansiell rationalitet.61 Det politiska hos varje människa har 

på det sättet blivit avlägsnat.62 Humankapitalet och dess rationalitet ändrar synen på arbete, 

där solidaritetstanken och förbättrade arbetsförhållande inte får utrymme.63 Där allmänna in-

tressen åsidosätts för företagens intressen.64 Brown menar alltså att människan inte längre ses 

som människa, utan som ett humankapital, och styrs av den finansiella rationaliteten.65 Vidare 

blir utfallet att om människor är humankapital åt företagen och samhället, är det alltså företa-

gen och staters konkurrensdrivna intressen som styr över människorna.  

 

                                                
55 Read, Jason, A Genealogy of Homo-Economicus: Neoliberalism and the Production of Subjectivity, The Uni-
versity of Southern Maine, 2009 I Neoliberal Governmentality, Raffnsøe, Sverre, Rosenberg, Alan, Beaulieu, 
Alain, Binkley, Sam Kristensen, Jens Erik, Opitz, Sven, Rabinowitz, Morris, Vilstrup Holm, Ditte (red.) Foucault 
Studies, No 6, pp. 25-36, 2009, s.25ff 
56 Read, Jason, A Genealogy of Homo-Economicus: Neoliberalism and the Production of Subjectivity, s.28 
57 Ibid, s.25ff 
58 Brown, Wendy, Undoing Demos, Neoliberalism's Stealth Revolution, Zone books, New York, 2015, s.32f. 
59 Brown, Wendy, Undoing Demos, Neoliberalism's Stealth Revolution, s.22 
60 Ibid, s.34 
61 Ibid, s.37 
62 Ibid, s.41 
63 Brown, Wendy, Undoing Demos, Neoliberalism's Stealth Revolution, Zone books, New York, 2015, s.38 
64 Brown, Wendy, Undoing Demos, Neoliberalism's Stealth Revolution, s.43 
65 Ibid, s.34 
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras hur tidigare forskning behandlat ämnet kring papperslösa arbetsta-

gare och den fackliga organiseringen på svenska arbetsmarknaden. Litteratur och artiklar som 

presenteras inom avsnittet diskuterar den forskning som har direkt relevans till uppsatsens 

ämne och syfte. Avsnittet avser att skapa en bredare förståelse kring bakgrunden för fackför-

bundens utmaning inom en allt mer informaliserad arbetsmarknad. Avsnittet tydliggör också 

för hur fackförbunden tidigare arbetat med organiseringen av papperslösa arbetstagare. 

Materialet i avsnittet går i linje med uppsatsens perspektiv på teorierna som Brown, Read och 

Arendt presenterar. Fokuset ligger på hur en ökad informaliserad arbetsmarknad exkluderar 

vissa arbetstagare från möjligheten att utkräva sina formella rättigheter. Avsnittet kommer 

alltså belysa problematiken gällande exkludering på arbetsmarknaden, konsekvenser och hur 

den förändrade synen på arbetskraft sätter prägel på den svenska arbetsmarknaden generellt.  

Forskningen om arbetsmigration och papperslösa är desto bredare, därmed vill jag be-

lysa att detta bara är en del av forskningen och detta avsnitt ämnar inte heller ge en generell 

bild för hela den fackliga utmaningen med en globaliserad arbetsmarknad. Utan avsnittet fo-

kuserar på informalisering och rättighetsperspektivet. Inom metodmodellerna som används, 

och främst Yanows metodmodell, krävs en djup förankring inom vad som har gjorts inom ti-

digare forskning. Detta eftersom det är tidigare forskning som skapar förståelse till varför just 

fackförbunden spelar en så central roll för arbetsmarknaden och varför dem står som nyckel-

personer för uppsatsen undersökning.66 Avsnittet om tidigare forskning avser även att 

tyldiggöra vilka perspektiv som tycks saknas inom forskningen av arbetare utan 

arbetstillstånd och organiseringen av arbetsgruppen.  Det vill säga, tydliggöra relevansen av 

den teoretiska ingång som etableras genom Brown, Read och Arendt vilka kan komplettera 

den befintliga diskussionen.  

 

3.1 Fackens utmaning 
Arendt, Brown och Read presenterar historiska processer och redogör de principer som står på 

spel inom den svenska arbetsmarknaden när synen på människor förändras och människor blir 

exkluderade från sin politiska gemenskap. Även om Arendt, Brown och Read tydliggör en 

grundproblematik är det viktigt att utveckla processerna och även redogöra konsekvenserna 

av vad som de tar upp i sina teorier.  

                                                
66 Yanow, Dvora. Qualitative Research Methods: Conducting interpretive policy analysis, SAGE Publications, 
2000, s.31 



 18 

Brown menar att det inte finns några garantier för skydd från stat eller företag eftersom 

de drivs av finansiell rationalitet.67 Vilket går hand i hand med den ökade informaliserade och 

globala arbetsmarknad som Maja Sager, Helena Holgersson och Klara Öberg beskriver; en 

sekundär och icke-reglerad arbetsmarknad växer fram.68 Fackens utmaning, med utgångs-

punkt hos Brown och starkt relaterat till vad Arendt belyser, är att det politiska hos varje män-

niska på detta sätt har blivit avlägsnat.69 Humankapitalet och dess rationalitet ändrar synen på 

arbete, där solidaritetstanken och förbättrade arbetsförhållande inte får utrymme.70 Där all-

männa intressen åsidosätts för företagens intressen.71 

Irene Moksnes beskriver att den icke-reglerade arbetsmarknaden har genererat stor am-

bivalens hos de svenska fackförbunden. Fackförbunden ser papperslösa arbetstagare och den 

sekundära arbetsmarknad som ett hot för fackförbundens arbete och i längden något som re-

sulterar i lönedumpningar och arbetslöshet (för människor som har arbetstillstånd och som 

inte går med på dåliga villkor). Samtidigt finns flera fackförbund som välkomnar papperslösa 

arbetstagare som medlemmar.72  

”Det är legalt att med fackliga medel göra illegal anställning bättre (mindre 

dålig).”73 

Anna Błuś tar i relation till detta upp just papperslösa arbetstagares möjlighet till organisering 

och aktivism är central för en främjad utveckling av en mer inkluderad arbetsmarknad där alla 

har rätt till organisering. Papperslösa arbetstagare som har skapat kontakt med varandra och 

fått utbyta sina erfarenheter tenderar att bli mindre isolerade och utestängda. Genom detta ut-

byte kan även en social och kollektiv rörelse skapas.74 Det finns även belägg för att en person 

som har större kunskap om den svenska arbetsmarknaden och lönesättning kan påverka sin 

situation och sina lönenivåer.75  

                                                
67 Brown, Wendy, Undoing Demos, Neoliberalism's Stealth Revolution, Zone books, New York, 2015, s.37 
68 Sager, Maja, Holgersson, Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagser-
farenheter, motstånd och statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.31f 
69 Brown, Wendy, Undoing Demos, Neoliberalism's Stealth Revolution, Zone books, New York, 2015, s.41 
70 Brown, Wendy, Undoing Demos, Neoliberalism's Stealth Revolution, s.38 
71 Ibid, s.43 
72 Sager, Maja, Holgersson, Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, 
vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.222f 
73 Selberg, Niklas, Exkluderande ur nationen, inkluderande I arbetsrätten? Irregjulära migrantarbetare ur 
rättslig synvinkel, i Sager, Maja, Holgersson, Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: 
rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.251 
74 Błuś, Anna, Beyond the Walls of Paper. Undocumented Migrants, the Border and Human Rights, European 
Journal of Migration and Law nr 15;413–446, 2013, s.438 
75 Moksnes, Irene, Papperslösa arbetare och möjligheterna för facklig organisering, i Sager, Maja, Holgersson, 
Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och 
statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.216 
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 Stefania Marino, Rinus Penninx och Judith Roosblad tar upp relationen med fackför-

bunden och dess medlemskap. Dem menar att attityder och förväntningar för vilka som går 

under medlemskapet måste problematiseras.76 Marino et.al redogör för att även om fackför-

bunden är som starkast desto fler medlemmar förbunden har, så finns trender som visar att 

fackförbunden tenderar att förändra sitt förhållande till arbetskraftsinvandring utifrån hur den 

nationella arbetsmarknaden ser ut. När marknaden är i behov av arbetskraftsinvandring (billig 

och informell) så tenderar facken att stå öppnare mot att representera gruppen, i förhållande 

till när det råder arbetslöshet hos den nationella befolkningen. Trender påvisar att fackförbun-

den i relation till staters immigrationspolicys lämnar idén om solidaritet i förmån för att inför-

liva statens restriktioner.77 

 

3.2 Papperslösa arbetstagare och svårigheten med facklig or-
ganisering 
Fackförbunden har traditionellt varit starka aktörer för organisering med målet att stärka arbe-

tares rättigheter.78 Det är dock tveksamt, i relation till medlemskapsproblematiken, om det i 

dagsläget finns någon reell form att organisera arbetare utan arbetstillstånd, eftersom det är 

illegalt att arbeta utan arbetstillstånd på svenska arbetsmarknaden.79 I relation till denna pro-

blematik så belyses det att om facken ska ha möjlighet att representera papperslösa arbetsta-

gare måste en lagändring ske, så att det inte är kriminellt att arbeta utan arbetstillstånd. Ett an-

nat alternativ är att det kan skapas organisationsformer som inte är yrkesinriktade, vilka upp-

muntrar till erfarenhetsutbyte.80  

Błuś belyser hur arbetstagarna utan arbetstillstånd hamnar under en underlydnad för ett 

system, som i sin tur inte bidrar med skydd av personernas mänskliga rättigheter.81 Arbetsta-

gare utestängs och isoleras från sina politiska rättigheter och möjligheten att påverka sin situ-

ation.82 Khosravi menar därtill att både den formella och den informella arbetsmarknaden är 

                                                
76 Marino, Stefania, Penninx Rinus and Roosblad Judith, Trade unions, immigration and immigrants in Europe 
revisited: Unions’ attitudes and actions under new conditions, Comparative Migration Studies 2015 3:1, s.9 
77 Marino, Stefania, Penninx Rinus and Roosblad Judith, Trade unions, immigration and immigrants in Europe 
revisited: Unions’ attitudes and actions under new conditions, s.3f 
78 Neergaard, Anders, Stubbegaard Ylva (red), Politiskt inflytande, Studentlitteratur, Lund, 2000, s.169 
79 Moksnes, Irene, Papperslösa arbetare och möjligheterna för facklig organisering, i Sager, Maja, Holgersson, 
Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och 
statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.234 
80 Moksnes, Irene, Papperslösa arbetare och möjligheterna för facklig organisering, i Sager, Maja, Holgersson, 
Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och 
statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.234 
81 Błuś, Anna, Beyond the Walls of Paper. Undocumented Migrants, the Border and Human Rights, European 
Journal of Migration and Law nr 15;413–446, 2013, s.417 
82 Błuś, Anna, Beyond the Walls of Paper. Undocumented Migrants, the Border and Human Rights, s.416 
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beroende av de papperslösas billiga arbetskraft.83 Detta är vad Anders Neergaard beskriver 

som att en ökad informalisering på den svenska arbetsmarknaden, där en sekundär och icke-

reglerad arbetsmarknad växer fram.84 Neergaard definierar informaliseringen på arbetsmark-

naden som de arbeten som ska leverera billiga tjänster och varor, vilka utförs av människor 

som står utanför fackens och statens räckvidd. Det är alltså otrygga arbeten, där kapitalet styr 

arbetets organisering.85 Detta grundar sig på, menar Neergaard precis som Brown och Read, 

den globala arbetsmarknad som växer fram med ekonomiska intressen, som har större krav på 

en flexibel och billig arbetskraft. Papperslösa på grund av sin prekära situation har svårt att 

utkräva sina rättigheter.86 

I relation till detta är även kriminaliseringen av arbetare utan arbetstillstånd central. Sa-

ger et al beskriver i relation till illegaliteten utvisningsbarhetens ultimatum; att människor 

konstant lever under risken att bli utvisade.87 Om en papperslös arbetstagare avser att åberopa 

sina rättigheter gentemot sin arbetsgivare hos en domstol skulle detta innebära en överhäng-

ande risk att bli utvisad. Förutom det skulle även domstolen behandla ett ärende som redan 

från början var olagligt. Varpå problematiken blir tydlig; det är ett osannolikt scenario att en 

papperslös arbetstagare skulle få tillbaka ett arbete som den inte ha rätt till från början.88 Kon-

sekvensen av utvisningsbarheten blir att detta är ett maktmedel för arbetsgivaren gentemot 

den papperslösa arbetstagaren.89 

Utvisningsbarheten genererar ett maktbeorende mellan arbetstagare och arbetsgivare.90 

Något som grundar sig i kriminaliseringen av arbetstagare utan arbetstillstånd.91 Błuś belyser 

att en person kan gå från att vara irreguljär till reguljär eller tvärtom beroende på om du blir 

                                                
83 Khosravi, Shahram, An ethnography of migrant” illegality” in Sweden: included yet expected? Journal of Po-
litical Theory, 6(1) s.95–116, Edinburgh University Press, 2010, s.103 
84 Neergaard, Anders, Migration, rasifiering och former av ofritt arbete – den fackliga solidaritetens dilemma, i 
Lindeberg, Ingemar, Neergaard, Anders (red.), Bortom Horisonten, fackets vägval i globaliseringens tid, Permiss 
Förlag, Stockholm, 2013, s.193f  
85 Neergaard, Anders, Migration, rasifiering och former av ofritt arbete – den fackliga solidaritetens dilemma, s. 
193f 
86Moksnes, Irene, Papperslösa arbetare och möjligheterna för facklig organisering, i Sager, Maja, Holgersson, 
Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och 
statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.211 
87 Sager, Maja, Holgersson, Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagser-
farenheter, motstånd och statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.12f 
88 Selberg, Niklas, Exkluderande ur nationen, inkluderande I arbetsrätten? Irregjulära migrantarbetare ur 
rättslig synvinkel, i Sager, Maja, Holgersson, Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: 
rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s. 59f 
89 Sager, Maja, Holgersson, Helena & Öberg, Klara (red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, 
vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar, Daidalos, Göteborg, 2016, s.12f 
90 Khosravi, Shahram, An ethnography of migrant” illegality” in Sweden: included yet expected? Journal of Po-
litical Theory, 6(1) s.95-116, Edinburgh University Press, 2010, s.100 
91 Khosravi, Shahram, An ethnography of migrant” illegality” in Sweden: included yet expected?, s.100 
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av med tillstånd eller får ett nytt.92 Vilket för med sig den problematik som Shahram Khosravi 

påvisar eftersom maktberoendet bygger på illegaliteten. Detta maktberoende gör att en pap-

perslös vill arbeta hårdare, eftersom en potentiell väg till arbetstillstånd är att arbetsgivaren 

upprättar ett anställningsavtal som motsvarar Migrationsverkets förväntningar. Likväl vill ar-

betaren visa sin kapacitet, sitt humankapital, för arbetsgivaren. Detta maktberonde leder där-

med till att papperslösa arbetstagare bidrar till ökad produktion och ökad nyttomaximering ge-

nom sin strävan efter att få bli legal. Detta är i slutändan lönsamt för arbetsgivarens nyttomax-

imering där den papperslösa behålls i ett tillstånd av att hela tiden hoppas på en förändring av 

sin illegala status.93 I relation till utvisningsbarheten och illegaliteten lyfter även Błuś att till 

följd av en allt mer globaliserad arbetsmarknad blir detta även en fråga som berör migrations-

rätten, eftersom migrationsrätten avgör vem som befinner sig legalt eller illegalt inom lan-

det.94  

 

3.3 Fackens tidigare arbete med arbetare utan arbetstillstånd 
Anders Neergaard uppmärksammar i sin forskning hur några av de svenska fackförbunden ar-

betar med papperslösa arbetstagare.95 Byggnads har under 2013 ingen uttalad strategi för att 

organisera papperslösa arbetstagare. Byggnads arbetade istället främst mot att stoppa under-

budskonkurrensen och använde metoden att söka upp papperslösa arbetstagare på arbetsplat-

serna. Ofta gjordes detta tillsammans med polis och följden blev att arbetstagarna var dem 

som blev särskilt utsatta, istället för arbetsgivarna.96 Inom Kommunal representeras bärplock-

are som ofta blivit exploaterade på arbetsmarknaden, dock är gruppen marginell inom Kom-

munals medlemsbasis och är därmed inte i fokus för Kommunals arbete.97 Kommunals orga-
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nisering av papperslösa har varit i periferin och när frågan tagits upp tenderar den att vara pa-

ternalistiskt eller etnocentrisk, menar Neergaard.98 Kommunal problematiserar att papperslösa 

arbetstagare tycks vara rädda och negativa till facken vilket gör det svårt att organisera dem.99 

Hotell- och restaurangfacket har sedan 2011 organiserat papperslösa arbetstagare. De pap-

perslösa arbetstagarna kan dock inte kan få fullt medlemskap, med försäkringspaket.100 Fack-

förbundet arbetar framför allt med att uppmärksamma arbetsvillkor och att papperslösa ar-

betstagare saknar anställningsavtal.101 Fastighetsanställdas förbund avser att i större utsträck-

ning arbeta mot arbetsgivarna och belysa dem som kriminella aktörer när de låter papperslösa 

arbeta inom deras företag. Förbundet arbetar även med avkriminalisering av papperslösa som 

en tydlig strategi för att förbättra arbetssituationen.102  

Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) Syndikalisterna och Lokala samorganisat-

ionen av Syndikalisterna (LS) är dem som arbetat längst för att organisera papperslösa, fram-

förallt genom projektet Registret, som är en parallell modell för löner. 103 Moksnes beskriver 

SAC:s arbete utförligare i sin forskning kring projektet Registret. Projektet bestod av en vari-

ant av strategin hiring halls. Strategin gick ut på att fackförbund sätter lönenivåer istället för 

arbetsgivarna.104 En annan strategi som ingick i SAC:s arbete var mobilization of shame vilket 

gick ut på att hänga ut oseriösa arbetsgivare som exempelvis inte betalat ut lönen för en pap-

perslös.105  SAC har även använt sig av blockader och demonstrationer som sker utanför en 

specifik arbetsplats där papperslösa som inte får ut sina formella rättigheter.106 Ovan nämnda 

strategier används dock inte längre av SAC.107 Projektet Registret påvisade belägg för att erfa-

renhetsutbyte och att strategier som kunde planeras tillsammans är något som faktiskt kunde 
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påverka arbetsgivares maktmissbruk mot de papperslösa arbetstagarna.108 Detta är en uppen-

bar liknelse till Arendt diskussion gällande tillgången till rättighetsspråket och den medvetna 

parian. Petra Herzfeld redogör att föreningsfriheten är en viktig byggsten för en fungerande 

arbetsmarknad och för att kunna främja arbetstagare arbets- och livssituation.109 

 Som tydliggörs ovan, är inte forskningen för fackförbundens strategier för papperslösa 

arbetstagare särskilt omfattande. Den mycket begränsade forskningen delger inte en helhets-

bild, utan benämner i korthet vad fackförbunden haft för strategier, problem och utmaningar. 

Forskningen bemöter inte heller huruvida det finns spänningar kring vad som avses genomfö-

ras eller vad som faktiskt genomförs och organisationens kapacitet. Likväl synliggörs inte 

problematiken med underliggande antaganden och värderingar för hur organiseringen ser ut.  

3.4 Arbetstagarnas rättigheter 
Enligt Utlänningslagen (2005:716) 20 kap 3§ är det förbjudet för utländska medborgare att 

arbeta utan arbetstillstånd i Sverige. Det är också förbjudet för en arbetsgivare att anlita en 

person utan arbetstillstånd enligt Utlänningslagen (2005:716) 20 kap 5§. Trots denna regle-

ring har arbetare utan arbetstillstånd en rad arbetsrättsliga rättigheter. Nedan följer en genom-

gång, för att belysa de formella rättigheterna en papperslös arbetstagare har rätt till. 

 Lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) §1 reglerar att alla arbetstagare på 

en arbetsplats som antagit ett kollektivavtal står under dess överenskommelse. En papperslös 

arbetstagande står således under kollektivavtalet. Kollektivavtal är en skriftlig rättighetsöver-

enskommelse som upprättas på en arbetsplats och omfattar alla arbetstagare på arbetsplat-

sen.110 Lagen om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte 

har rätt att vistas i Sverige (2013:644) §4 regleras att en person har rätt till lön och denna ska 

utbetalas för det arbete som utförts. Även om du inte har haft arbetstillstånd under tiden du 

arbetat. Arbetstidslagen (1982:673) under §1 reglerar att arbetstagare täcks av denna lag och 

därmed ska även en person utan arbetstillstånd ha tillgång till rättigheterna. Arbetsmiljölagen 

(1977:1160) §2 beskriver liksom de övriga lagarna inte att den specifikt inte gäller för en per-

son utan arbetstillstånd, vilket gör att även papperslösa inkluderas i denna lagstiftning. Före-
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ningsfriheten återfinns inom flertalet lagar som omnämns i detta avsnitt. I Lag om medbe-

stämmande i arbetslivet (1976:580) 7–9§ regleras föreningsfriheten och detta gäller alltså 

även människor som arbetar utan arbetstillstånd. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna reglerar föreningsfriheten i art. 20 och i FN:s konvention om medborgerliga och 

politiska rättigheter finns föreningsfriheten i art. 21–22. Eftersom Sverige har ratificerat dessa 

konventioner så gäller dessa konventioner alla, oavsett medborgarskap, arbetstillstånd etc. I 

konventionen för sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter diskuteras även rätten att ingå 

i fackförbund i artikel 8, dock får denna inskränkas beroende på fackförbundens stadgar er-

känner exempelvis papperslösa. I konventionen för avskaffandet av all rasdiskriminering re-

gleras i art. 5ix och 5ii ska ha rätt att ingå förenings -och församlingsfrihet oavsett ursprung. 

Inom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande friheterna, som även den gäller i Sverige och berör papperslösas möjlighet till före-

ningsfrihet, regleras i art. 11. I Europeiska unionens stadga om de grundläggande återfinns 

mänskliga rättigheten föreningsfrihet inom artikel 12.1. Sverige har inte ratificerat konvent-

ionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter, men är en viktig norm-

källa inom FN.111  

  Sedan finns även reglering gällande arbetsgivares skyldigheter gentemot arbetstagare. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG om minimistandarder för sanktioner och 

åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt är ett som varit sär-

skilt uppmärksammat.112  

 

3.5 Reformen 2008 
Reformen för Nya regler för arbetskraftsinvandring prop. 2007/08:147 förändrade landets ti-

digare arbetsmigrationspolitik markant. Den största förändringen genererade en ansvarsför-

skjutning från myndighetsbaserad arbetsbehovsprövning till att arbetsgivarna själva får av-

göra sitt individuella behov och vilken typ av arbetskraft de söker.113 Reformen gjordes för att 

framförallt göra arbetskraftsinvandringen mer flexibel och underlätta för arbetsgivaren att re-

krytera från tredjeländer.114 Migrationsverket ansvarar för att granska arbetsgivarnas prelimi-

nära anställningsavtal.115 Möjligheten till permanent uppehållstillstånd efter fyra års arbete 

                                                
111 Khosravi, Shahram, Gränsvakter och gränsmänniskor, i Sager, Maja, Holgersson, Helena & Öberg, Klara 
(red.), Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar, 
Daidalos, Göteborg, 2016, s.244 
112 Selberg, Niklas, Nedslag i den nya arbetsrätten, Liber, Malmö, 2012, s.78 
113 Nya regler för arbetskraftsinvandring prop 2007/08:147 s.1 
114 Nya regler för arbetskraftsinvandring, s.1 
115 Ibid, s.35 
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(med godkänt arbetstillstånd) ges också.116 Vad som även kom med reformen, som i stor ut-

sträckning också involverar migrationsrätten är möjligheten att byta spår, det vill säga om en 

person fått avslag från sin asylansökan kan på plats i Sverige skicka in en ansökan om arbets-

tillstånd för att på så sätt få uppehållstillstånd.117   

Under 2016–2017 genomför staten en offentlig utredning vid namn Stärkt ställning för 

arbetskraftsinvandrare SOU 2016:91, som behandlar de konsekvenser som kom med refor-

men från 2008. Utredningen redogör åtgärder för att förbättra papperslösa arbetstagares situat-

ion. Dessa åtgärder omfattar krav på definitiva anställningsavtal, utökade sanktioner mot ar-

betsgivare, samt begränsa att arbetsgivaren kan försämra anställningsvillkor.118 En kritik som 

ska lyftas i relation till utredningen är dess arbetsgivarfokus. Niklas Selberg belyser i sin 

forskning att reformer, sanktionsdirektiv och att regleringar som berör just arbetskraftsmi-

granter tenderar att inte ha perspektiven utifrån arbetstagaren. Regleringarna som införts är 

inte skapta för att skydda arbetstagarna, utan har snarare arbetsgivarfokus och fokuserar på 

möjligheten för arbetsgivare att kunna rekrytera billig arbetskraft.119  

 

4. Metod  
Uppsatsen ämnar redogöra för vad fackförbunden gör för att organiserar papperslösa arbetsta-

gare. Att enbart redogöra för fackförbundens sätt de organiserar papperslösa arbetstagare ger 

inte en bild av hela förståelsen, utan med hjälp av Carol Bacchis metodmodell what's the pro-

blem represented to be samt Dvora Yanows metodmodell tolkande policyanalys utmanas det 

insamlade materialet. Genom att ställa frågor till det insamlade materialet nås en bredare be-

skrivning för hur organiseringen ser ut och vilka antaganden den bygger på. Utifrån Bacchis 

analysmetod fördjupas diskussionen till hur fackförbundens lösningar för en organisering 

bygger på deras egna antaganden. Genom att undersöka uttalanden och intervjuer önskas 

alltså en bredare förståelse skapas för hur organiseringen av papperslösa arbetstagare ser ut 

idag och vilka antaganden som den bygger på.120 Genom att ställa de tre analysfrågorna till de 

                                                
116 Nya regler för arbetskraftsinvandring prop 2007/08:147, s.1f 
117 Migrationsverket, Före detta asylsökande som har fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd, 9/5–2017 
 https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Du-som-redan-ar-i-
Sverige/Asylsokande-som-fatt-arbete.html, (hämtad 12/4-2017) 
118 SOU 2016:91, Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden, s.40f 
119 Selberg, Nicklas, Arbetsrätt i centrum och periferi. Migrationsrätt, arbetsrätt och (ir)reguljär 
arbetskraftsmigration, i Persson, Annina H. & Ryberg-Welander, Lotti (red.), Festskrift till Catharina Calleman: 
i rättens utkanter, s.371-39, Iustus, Uppsala, 2014, s.277 
120 Bacchi, Carol Lee, Analysing policy: what's the problem represented to be? Pearson, Frenchs Forest, N.S.W., 
2009, s.3 
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uttalanden och intervjuer uppnås den bredare förståelsen för hur de bygger sig argumentation 

kring organisering. Yanows metodanalys ställer sitt fokus till en språklig analys vilken kom-

pletterar Bacchis ingång. Yanow används för att påvisa fackförbundsrepresentanternas sätt att 

tala om gruppen. Detta kan påvisa eventuella spänningar och synliggöra deras meningsskap-

ande. 121 Metoderna används som verktyg för att identifiera förståelsen för varför organise-

ringen ser ut som den gör och vilka angivna idéer som den bygger på.122 Detta för att undgå 

att endast återge de dominanta, institutionella antaganden till varför organiseringen ser ut som 

den gör.123 Genom att applicera frågorna på intervjuerna och uttalanden kan alltså underlig-

gande problematik lyftas, men också utmana den underliggande problematiken och synliggöra 

vad som misslyckas att problematiseras. Vilket leder till att undgå de redan dominerade anta-

ganden som redan lyfts i en intervju eller text.124  

Analysverktyget baseras därmed på Bacchis frågeställningar och kompletteras sedan i 

analysen med Yanows språkliga analys. Genom att undersöka arkitekturen bakom språket 

som aktörerna på fackförbunden använder i intervjuerna, men också inom uttalanden och i 

media, går det att ta fram olika likheter eller olikheter som i sin tur ger en förståelse för deras 

uppfattning om papperslösa arbetstagare.125 Även om Bacchi i sin metodmodell fokuserar på 

framförallt policys, är hon tydlig med att metoden och analysverktyget kan appliceras på me-

dia, uttalanden, framtagna koncept med mera. Bacchi lyfter även att policybegreppet är ett 

brett begrepp och kan även inkludera intervjuer, mediauttalanden, stadgar, websidor.126  

I analysen kommer följande frågor ställas mot undersökningens resultat för att kunna be-

svara uppsatsens frågeställning. Analysverktyget utgörs av frågorna: hur förstås problemet 

(What’s the problem?) (1) Vilka djupt rotade premisser eller antaganden finns underliggande 

i representationen av problemet? (What deep-seated presuppostions or assumptions underlie 

this representation of the “problem”?) (2). Vad har uteslutits/inte problematiserats i repre-

sentationen av problemet? Var finns tystnaden? Kan problemet bemötas annorlunda? (What 

is left unproblematic in this problem representation? Where is the silence? Can the problem 

be thought about differently)? (3.) 

                                                
121 Yanow, Dvora. Qualitative Research Methods: Conducting interpretive policy analysis, SAGE Publications, 
2000, s.28f 
122 Yanow, Dvora. Qualitative Research Methods: Conducting interpretive policy analysis, s.28f 
123 Bacchi, Carol Lee, Analysing policy: what's the problem represented to be?, Pearson, Frenchs Forest, N.S.W, 
2009, s.12ff 
124 Bacchi, Carol Lee, Analysing policy: what's the problem represented to be?, s.12ff 
125 Yanow, Dvora. Qualitative Research Methods: Conducting interpretive policy analysis, SAGE Publications, 
2000, s.28f 
126 Bacchi Carol, Goodwin Susan, Poststructural Policy analysis, a guide to practice, Springer Nature, New 
York, 2016, s.18 
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4.1 What’s the problem represented to be (WRP)  
I detta avsnitt presenteras Carol Bacchis metodmodell närmare och en redogörelse för vad de 

tre frågorna innebär. Bacchi belyser att människor kategoriseras och formas utifrån policys. 

Varpå det är centralt att undersöka hur aktörer som arbetar och implementeringen av policys, 

beskriver policyinnehållet och dess problematik.127 Detta eftersom personer som sitter i en po-

sition där de kan avgöra och implementera policys, i detta fall fackliga representanter, är dem 

som genomför tolkningar som styr vilka åtgärder som bör göras.128 Även om denna uppsats 

inte baseras på policys, kan metoden användas på samma sätt. Metoden lägger sitt fokus på de 

som arbetar och verkställer dem, fackförbundsrepresentanter som uttalat sig inom frågan.129  

Bacchi presenterar i sin metodmodell sju frågor som ska bidra till att förstå en texts un-

derliggande antaganden och underliggande tankesätt.130 Bacchi beskriver utförligt vad varje 

fråga innebär och vad den avser att urskilja från texterna. Uppsatsen tar upp tre av frågorna. 

Vad som avses med att fråga hur förstås problemet är att identifiera problem/problemen som 

framhålls i texten och denna identifiering läggs som grund för analysen.131 Syftet och meto-

den för denna fråga är att arbeta baklänges (”working backwards”) från konkreta förslag, för 

att sedan redogöra för hur problemet förstås i texten.132  

 Efterföljande frågan vilka djupt rotade premisser eller antaganden finns underliggande 

i representationen av problemet avser att identifiera den underliggande förståelsen för orsa-

kerna till problemen. Syftet är här att gå djupare in på det identifierade problemet och synlig-

göra vad som inom problemet har tagits för givet, huruvida något utelämnas eller om proble-

met framställs på ett visst sätt utifrån vad textförfattaren anser. Det vill säga, hur argumenten 

för problemet framställs och hur dessa utgår från ett visst angreppssätt.133 Det kan även 

handla om att problemet baseras på vissa värderingar.134 Hur detta kan synliggöras kan vara 

att studera dikotomierna inom problematiken eller hitta hur kategoriseringen av människor 

framställs. Huruvida människor kategoriseras utifrån sina attribut eller beteenden. Det kan 

                                                
127 Bacchi Carol, Goodwin Susan, Poststructural Policy analysis, a guide to practice, Springer Nature, New 
York, 2016, s.6 
128 Bacchi Carol, Goodwin Susan, Poststructural Policy analysis, a guide to practice, s.3f 
129 Ibid, s.3 
130 Ibid, s.16 
131 Ibid, s.20 
132 Bacchi, Carol Lee, Analysing policy: what's the problem represented to be? Pearson, Frenchs Forest, N.S.W., 
2009, s.3f 
133 Bacchi, Carol Lee, Analysing policy: what's the problem represented to be? Pearson, Frenchs Forest, N.S.W., 
2009, s.5f 
134 Bacchi, Carol Lee, Analysing policy: what's the problem represented to be?, s.7 
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också genomföras genom att hitta nyckelord eller koncept för att kunna se huruvida underlig-

gande antaganden påverkar förståelsen av problemen.135  

 Den tredje frågan är tredelad och lyder vad har uteslutits/inte problematiserats i repre-

sentationen av problemet, var finns tystnaden samt kan problemet bemötas annorlunda. Frå-

gan avser att utmana den underliggande problematiken, genom att undersöka vad som miss-

lyckas problematiseras, det vill säga tystnaden.136 Vilket avser att utreda vad som tystas inom 

det identifierade problemet och används också för att synliggöra spänningar. Med att utmärka 

denna problematik undgår en att fastna i den dominanta, institutionella, antaganden för orsa-

ker till ett problem som lyfts fram inom en text eller intervju.137  

4.2 Tolkande policyanalys 
Inom detta avsnitt beskrivs tolkande policyanalys närmare för att tydligare se hur 

metoden innebär och används i uppsatsens analys.  

The data of interpretive analysis are the words, symbolic objects, and acts of 

policy-relevant actors along with policy texts, plus the meaning these artifacts 

have for them.138 

Tolkande policyanalys är en metodmodell som fokuserar på arkitekturen bakom språket och 

meningsskapandet bakom handlandet. Genom att undersöka arkitekturen bakom språket som 

aktörerna på fackförbunden använder i intervjuerna, men också i den övriga empirin går det 

att ta fram likheter eller olikheter bland fackförbunden, som i sin tur ger en förståelse för 

fackförbundens uppfattning av papperslösa arbetstagare.139 Tolkande policyanalys ämnar 

även att lyfta fram spänningar mellan vad som förväntas och vad som faktiskt sker. Vilket sä-

ger något om motiveringen, om medvetenheten och ställningstagandet motiveras tillräckligt 

för att genomföra särskilda åtgärder.140 Tolkande policyanalys ställer, liksom WRP-analys, 

fokus på de som verkställer och arbetar med policys. Metodmodellen inriktar sig på hur for-

mella kategorier delar in personer och hur de stämmer överens med den interna kategoriindel-

ningen av människor.141  

                                                
135 Ibid, s.7ff 
136 Bacchi, Carol Lee, Analysing policy: what's the problem represented to be? Pearson, Frenchs Forest, N.S.W., 
2009, s.12 
137 Bacchi, Carol Lee, Analysing policy: what's the problem represented to be?, s.14 
138 Yanow, Dvora. Qualitative Research Methods: Conducting interpretive policy analysis, SAGE Publications, 
2000, s.27 
139 Yanow, Dvora. Qualitative Research Methods: Conducting interpretive policy analysis, s.30 
140 Ibid, s.8 
141 Ibid, s.49 
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Oscar Larsson tydliggör och utvecklar Yanows diskussion om de som arbetar med poli-

cys och de som verkställer dem. Genom att analysera språkbruket hos intervjusubjekten eller 

ställningstagande i uttalanden påvisar den fackliga anställdes motiveringar och vilka angivna 

idéer som denne tolkar sina beslut på. Motiveringarna är något som görs av den enskilde indi-

viden, men dessa bygger på angivna idéer skapade av en social konstruktion. Där intervjusub-

jektet alltså är en aktör som bekräftar det institutionella antagandet. Det vill säga att fackför-

bund och organisering av papperslösa arbetstagare är i sig inte naturligt givet utan måste kon-

strueras genom sociala handlingar.142 Angivna idéer påverkar hur ett problem behandlas stra-

tegiskt och även hur det förstås.143  

4.3 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis påbörjade inläsningen av kapitelet tidigare forskning för att skapa en bred bild 

för forskningsläget och undersöka ingångar som tycktes saknas inom den samtida 

forskningen. Mycket forskning tog upp den förändrade arbetsmarknaden och en ökad 

informalisering och hur människor exkluderas statens och fackförbundes skydd inom den 

svenska arbetsmarknaden. Ingen av teoretiker Wendy Brown, Jason Red och Hannah Arendts 

teoribildningar är vanligt förekommande inom den tidigare forksningen, men utvecklar den 

befintliga forskningen.  När jag bildat mig en uppfattning kring uppsatsens 

problemformulering och teoretiska ingång påbörjades inläsningen av metoderna och 

utformningen av analysverktyget. Efter denna process påbörjades emperiinsamlingen.  

Insamlingen av empirin och möjligheten att få intervjuer visade sig vara svårt. Den 30/3 

kontaktades fackförbunden Fastighetsanställdas förbund, SAC Syndikalisterna och Stock-

holms LS av SAC Syndikalisterna, Hotell och restaurangfacket, Kommunalarbetareförbundet 

och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Stockholm-Gotlands via mejl, med kort beskrivning 

om uppsatsämnet och förfrågan om intervju. Transport, Vision och ST kontakdes även men är 

inte en del av undersökningen, se avsnitt 1.2 för mer information.  

Intervjuer genomfördes med Svenska Byggnadsarbetareförbundet Stockholm-Gotlands 

den 12/4–2017 och Stockholms LS av SAC Syndikalisterna den 19/4–2017. Intervjumodellen 

som användes vid de två intervjutillfällen följde en semistrukturerad karaktär, som baseras på 

att ha några få frågor förberedda som berör teman, som sedan intervjusubjektet har frihet att 

                                                
142 Larsson, Oscar, The governmentality of meta-governance: identifying theoretical and empirical challenges of 
network governance in the political field of security and beyond, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2015, 
s.87 
143 Larsson, Oskar L, Using post-structuralism to explore the full impact of ideas om politics, Critical Review 
27:2, 174-197,2015, s.175 
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formulera svaren på och som även kan leda till följdfrågor.144 Mina intervjuer avser att hitta 

nyanser, egna kategoriseringar och problemformulering hos intervjusubjekten. Det vill säga, 

jag avser inte att leda dem till den föranledda problematiken uppsatsen tagit upp, utan med 

hjälp av några strukturerade, öppna intervjufrågor som ställer fokus på det praktiska arbetet i 

för att sedan kunna analysera intervjun som berörde frågor om hur fackförbunden arbetar med 

papperslösa arbetstagare.145 

Totalt skickades 28 separata mejl till olika personer som arbetar på de omnämnda fack-

förbunden. Varav majoriteten av mejlen skickades till de som inte svarade. Trots försök nåd-

des alltså ingen framgång. Majoriteten av de som kontaktades svarade på första mejlet och 

meddelade att de skulle undersöka möjligheten till en intervju internt och sedan återkomma. 

Förutom via mejl kontaktades även fackförbunden via telefon. Utöver det kontaktades även 

jag själv av flera fackförbund; två samtal med HRF, tre telefonsamtal med Kommunal (med 

två olika personer), ett med Byggnads och ett med Fastighets. SMS-kontakt fördes även med 

HRF och Stockholms LS. Anledningen att intervjuförsöken återges i undersökningen motive-

ras med att det säger mycket om attityd, motivering och eventuella spänningar mellan vad 

som faktiskt görs och vilka uttalande som gjorts.  

För att fortsätta undersökningen beslutades att samla in kompletterande material. Det 

kompletterade materialet kom att bygga på uttalanden, som främst hämtats från medlemstid-

ningar för att kunna återge deras bild och sätt de kommenterar gruppen. I huvudsak söktes ut-

talanden inom medlemstidningar. För att kunna bearbeta medlemstidningar publicerade under 

perioden 2011-juli 2017 för de tre omnämnda fackförbunden valde jag att söka på ord som 

kan tänkas behandla mitt ämne. Orden jag sökte efter i medlemstidningarna var: papperslös, 

(arbetare utan) arbetstillstånd, illegal och svart (arbetskraft). Valet av orden motiverades ef-

tersom det är de ord som oftast används i diskussionen om papperslösa arbetstagare. 

Därefter kompletterades insamlingen av material med verksamhetsberättelser, motioner, 

rapporter skrivna av fackförbunden, information från berörda hemsidor. Slutligen transkribe-

ras det inspelade materialet och bearbetning av primärmaterialet genomförs med hjälp av ana-

lysverktyget. 

 

                                                
144 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, 2011, s.415 
145 Se bilaga 1 
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5. Undersökning 
Uppsatsens undersökning redogör för hur organiseringen av papperslösa arbetstagare ser ut på 

fem utvalda fackförbund. Undersökningens redogörelse och resultat kommer analyseras uti-

från vilka antaganden som står till grund för organisering samt problematisera den bild som 

återges av fackförbundsrepresentanterna. Undersökningen fokuserar på hur fackförbundsre-

presentanterna uttalat sig i frågan, antingen i form av intervjuer eller i mejl och medlemstid-

ningarna. Rapporter, information hämtade på fackförbundens hemsidor eller relaterade hemsi-

dor, motioner, verksamhetsberättelser och verksamhetsberättelser, en verksamhetsplan kom-

pletterar för att på att så omfattande vis som möjligt kunna besvara vad fackförbunden idag 

gör för papperslösa arbetstagare.  

Under varje fackförbunds avsnitt inleds en beskrivning av hur kontaktförsöken gått till. 

Sedan följer en längre beskrivning om fackförbundens arbete med organiseringen av pappers-

lösa arbetstagare. Inom varje avsnitt återfinns flertalet citat, detta för att tydligt kunna belysa 

sättet fackförbundsrepresentanter talar om arbetsgruppen och belysa deras förståelse kring att 

organisera eller inte organisera arbetarna.  

 

5.1 Svenska kommunalarbetarförbundet  
Inom Kommunal kontaktades fem olika personer, varav två svarade på mejlen jag skickade. 

Kontakt etablerades med en av de två som svarade. Tidigt klargjordes att ombudsmannen som 

kontakts inte ville genomföra en intervju. Detta trots att personen har arbetat ideellt på Fack-

ligt center för papperslösa.146 Kontakten hölls främst via telefon men även via mejl. I ett tele-

fonsamtal nämnde ombudsmannen att de inte har några aktuella fall och såg ingen anledning 

att det kunde vara relevant med en intervju angående Kommunals arbete.147 I mejlkonversat-

ionen beskrevs att de inte arbetar med någon organisering av papperslösa arbetstagare.  

Jag har fått ditt mail till mig för kännedom för jag […] Fackligt Center För Papperslösa. 

Kan jag ringa dig på tisdag f.m. den 4/4 för att prata om verksamheten och även lotsa dig 

vidare till de fackförbund som har ärenden som de driver vidare. Vi har i stort sätt inga 

ärenden som kommer till Kommunal.148  

                                                
146 Ombudsman, Telefonsamtal, Kommunal Stockholms Län, 4/4–2017 
147 Ombudsman, Telefonsamtal, Kommunal Stockholms Län, 4/4–2017 
148 Ombudsman, Mejl, Kommunal Stockholms län, 31/3-2017 
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Personen hävdade även per telefonsamtalet att jag borde intervjua Fackligt center för pappers-

lösa istället.149 Eftersom uppsatsen ämnar redogöra för vad som görs på förbundsnivå togs 

inte den typen av kontakt med Fackligt center för papperslösa. Efter två månaders väntan på 

intervju, erbjöd sig en bekant som arbetar på Kommunal att tipsa om några ytterligare. Ingen 

av dem svarade heller.  Därmed blev ingen intervju med Kommunal genomförd.  

 Oviljan att bli intervjuad samt ingången att inte skulle finnas några papperslösa arbetsta-

gare inom sektorerna Kommunal representerar vittnar om att fackförbundet inte arbetar aktivt 

med frågan idag. Kommunal har istället lagt sitt fokus och arbete på att organisera de så kal-

lade bärplockarna. Kommunal har slutit kollektivavtal med utländska företag som anställer 

personer utomlands, som sedan kommit till Sverige som utländsk arbetskraft för att plocka 

bär. Avtal med thailändska företag och hårdare kontroll av att avtalen efterlevs har bidragit till 

att färre bärplockare utnyttjas. Det är viktigt att poängtera att denna grupp inte är papperslösa, 

utan är anställda som säsongarbetare med arbetstillstånd och efter de införda kontrollerna ga-

ranteras rättigheter på ny nivå.150 Dessa personer är inte papperslösa arbetstagare, även om det 

säkerligen kan finnas stora mörkertal även inom denna gruppen.  

 Kommunal har uttalat sig relativt nyligen om papperslösa arbetstagare.  

Per Holmström säger att Kommunal sedan länge har beslut om att via förbun-

dets avdelningar stödja de papperslösa, det sker främst genom Stockholmsav-

delningen som deltar i Fackligt center för papperslösa. Men det finns inga pla-

ner på att också driva frågan på förbundsnivå.  - De papperslösa är ofta livegna 

och deras villkor är ett svårt bekymmer. I första hand vill vi arbeta för att ingen 

ska behöva bli papperslös. Men jag kan inte nu säga om detta kommer att finnas 

med i den prioriterade samordning som vi ska göra för att stötta migrantarbe-

tare, säger Per Holmström.151 

Citaten ovan beskriver alltså att de inte driver frågan på förbundsnivå och anledningen härleds 

till att papperslösa arbetstagare står utanför samhället. Ordvalet livegna är intressant då det or-

det tidigare använts som ett annat ord för slav. Även om ordet syftar till något annat vittnar 

det dock om hur idémönstret för personerna ser ut. Att förbundet inte för frågan på förbunds-

nivå bekräftas genom den information som delgivits genom personerna som jag kommit i 

                                                
149 Ombudsman, Telefonsamtal, Kommunal Stockholms Län, 4/4–2017 
150 Hjort, Mira, Färre bärplockare väntas i år, Kommunalarbetaren, 22/6–2016  
 http://www.ka.se/farre-barplockare-vantas-i-ar (hämtad 28/7–2017)  
151 Lindholm, Stephen, Ny plan ska hjälpa migrantarbetare, Kommunalarbetaren, 22/1-2015, 
http://www.ka.se/ny-plan-ska-hjalpa-migrantarbetare (hämtad 28/7-2017) 



 33 

kontakt med på fackförbundet. De har ingen verksamhet på förbundsnivå, utan de riktar sina 

resurser till den ideella organisationen Fackligt center för papperslösa som finns i Stockholm. 

Förbundet har under bara det senaste året uttalat sig gällande det förebyggande arbetet, som 

också beskrivs i citatet. Under 2017 kom ett uttalande under Almedalen om att Kommunal ar-

betar för att jobberbjudanden ska bli bindande. Vilket skulle göra det enklare för papperslösa 

arbetstagare att få säkrare arbeten, där inte anställningsavtalet riskeras ändras när de påbörjar 

tjänsten.152 

Kommunal genomför även under 2017 en kartläggning av hur lokalvårdares anställ-

ningsformer ser ut. Även om kartläggningen innefattar många olika delar och inte explicit be-

rör papperslösa arbetstagare, kontrollerar kartläggningen även om personer som arbetar har 

tillstånd eller inte.153 Vilket också förstås som en del i deras preventiva arbete gällande pap-

perslösa arbetstagare. Just städbranschen har tidigare varit i strålkastarljuset och framförallt 

problematiseras att entreprenad och underleverantörer samt privatpersoner anställer pappers-

lösa arbetstagare. 154 

När verksamhet läggs ut på entreprenad arbetar papperslösa även i kommunal 

verksamhet. Din egen arbetsplats kanske städas av människor utan rättig-

heter.155 

Citatet ovan beskriver de papperslösa arbetstagarna som människor utan rättigheter. Vilket 

kan tolkas som att de lyfter en oro för exkluderingen från formella rättigheter och att de får 

arbeta under undermåliga villkor. När problemet härleds till att dem inte har några rättigheter 

kan bli missvisande, eftersom de ska ha i princip samma arbetsrättsligt skydd som en arbetare 

som inte är papperslös. Citat påvisar att det finns en kännedom att det kan finnas personer 

som arbetar utan arbetstillstånd inom sektorn, vilket går emot vad personen via mejl påstod.  

I en rapport från 2016 omnämns även papperslösa arbetstagare vid ett tillfälle, 

när rapporten beskriver vilka som befinner sig i en särskilt prekär situation benämns 

papperslösa arbetstagare som särskilt utsatta.156 

                                                
152Lindholm, Stephen, Kommunal vill inte öronmärka bärplockning till nyanlända, Kommunalarbetaren, 7/7–
2017, http://www.ka.se/kommunal-vill-inte-oronmarka-barplockning-till-nyanlanda, (hämtad 28/7–2017) 
153	Kommunal, I april tittar Kommunal extra på lokalvårdarnas arbetsmiljö, 4/4–2017 
https://www.kommunal.se/nyhet/i-april-tittar-kommunal-extra-pa-lokalvardarnas-arbetsmiljo (hämtad 28/7–
2017) 
154 Hjärtberg, Erik, När som helst kan Teresa bli utvisad, Kommunalarbetaren, 28/1–2009, http://www.ka.se/nar-
som-helst-kan-teresa-bli-utvisad (hämtad 28/7–2017) 
155 Hjärtberg, Erik, När som helst kan Teresa bli utvisad (hämtad 28/7–2017)  
156 Odeberg, Elinor, Status: Prekär, en rapport om tidsbegränsat anställda, Kommunal, 2016, s.13 
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Den mest prekära gruppen arbetstagare är personer som inte har laglig rätt att 

vistas i Sverige. Det rör sig om migranter och papperslösa som inte beviljats 

asyl eller uppehållstillstånd, som inte sökt asyl eller vars arbetstillstånd har gått 

ut. Det gör dem väldigt sårbara på arbetsmarknaden eftersom arbetsgivaren kan 

utnyttja deras situation. De har heller ingen rätt till sociala förmåner. Många 

av dessa personer återfinns i restaurangbranschen och städbranschen.157 

Citatet signalerar två saker framförallt. Dels en medvetenhet kring att gruppen är stor, där 

även asylprocessen tas upp och problematiseras. Dels varför situationen är svår, eftersom ille-

galitet skapar en situation där makthierarkier skapar beroende. Ord som används för att kate-

gorisera den heterogena gruppen är sårbar.  

I en annan av Kommunals rapporter uppmärksammas även Skatteverkets rapport från 

2015 och diskuterar just papperslösa arbetstagare i relation till osund konkurrens.158   

Ofta har den utnyttjade arbetskraften inte möjlighet att protestera då de är be-

roende av arbetsgivaren, särskild i de fall då personerna uppehåller sig i Sve-

rige illegalt eller har lånat pengar för resan till Sverige. Ersättningen till en 

papperslös städare är mellan 20 och 40 kronor per timme159  

I Kommunals rapport redogörs den oro, den negativa spiral som snedkonkurrens och där seriösa 

företag hamnar utanför möjligheten att konkurrera på arbetsmarknaden.160 Där citatet beskriver 

arbetarna som illegala och ingen möjlighet att protestera över sin arbetssituation. Även om pap-

perslösa arbetstagare har rätten att organisera sig, så lyfts den erkända problematiken kring att 

det kan vara svårt eftersom de kan riskera bli utvisade. Även om de uppenbarligen uttalar sig 

inom frågan, finns ingen information om att papperslösa arbetstagare kan bli medlemmar eller 

personer med samordningsnummer på deras hemsida.  

 

5.2 Hotell och restaurangfacket  
Tre olika personer på Hotell och restaurangfackets förbundskontor i Stockholm kontaktades 

vid olika tillfällen. Första respons besvarades med att de skulle diskutera möjligheten att ge-

nomföra en intervju internt. Efter en månad blev jag uppringd av en ombudsman som inledde 

med tipset att kontakta Fackligt center för papperslösa, men besvarade då att syftet är att un-

dersöka organiseringen på förbundsnivå. Ombudsmannen ställde då frågor gällande intervjun 

                                                
157 Odeberg, Elinor, Status: Prekär, en rapport om tidsbegränsat anställda, s.13 
158 Lorentzi, Ulrika, Styrning för välfärdsproffs - en rapport om välfärden efter new public management, 2016, 
s.32 
159 Lorentzi, Ulrika, Styrning för välfärdsproffs - en rapport om välfärden efter new public management, s.32 
160 Ibid, s.33 
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och krävde att intervjufrågorna skulle skickas innan personen kunde godkänna intervjuförfrå-

gan. 161  I mejlet med intervjufrågorna som skickades till ombudsmannen beskrevs det att frå-

gorna är uppbyggda utifrån en semistrukturerad karaktär och att följdfrågor är centrala ef-

tersom frågorna är öppna. Dock fick jag aldrig någon återkoppling, trots upprepade försök. 

Efter de genomförda försök, fick jag genom en bekant kontaktuppgifter till en ytterligare per-

son, som direkt gick med på att genomföra en intervju. Dock blev intervjun inställd vid två 

tillfällen på grund av sjukdom och det föreföll sig att det i framtiden inte var möjligt att inter-

vjua denna person.  

En tid efter att intervjufrågorna skickades, kom ett mejl från en privat mejladress från en 

person jag inte varit i kontakt med. Personen är verksam inom från Fackligt center för pap-

perslösa och i mejlet fanns kortfattade svar till de intervjufrågor som hade skickats till om-

budsmannen på HRF.   

Jag vet att du vill ha svar från fackförbund. Här kommer svar från Fackligt 

Center För Papperslösa - FCFP - på dina frågor.162 

I svaren framgick egentligen ingen information som var relevant för uppsatsen eftersom frå-

gorna inte var utformade för att besvaras kortfattat i text och besvarade inte heller vad som 

görs på förbundsnivå.  

I telefonsamtalet med ombudsmannen, som nämndes ovan redogjordes det kort för att 

HRF organiserar papperslösa arbetstagare och att de har haft fall, även om dessa är få. Troli-

gen finns otaliga mängder arbetare utan arbetstillstånd i Sverige, men få fall når HRF. Fack-

förbundet arbetar förutom med fall också förebyggande för papperslösa arbetstagares möjlig-

het att åtnjuta sina rättigheter inom arbetsmarknaden. Arbetet som bedrivs är framförallt att ta 

bort illegaliteten att arbeta utan arbetstillstånd.163 

Även om HRF aktivt valde att inte bli intervjuade angående organiseringen av pappers-

lösa arbetstagare, har facket arbetat med frågan tidigare. Uttalanden under de senaste åren är 

få gällande just papperslösa arbetstagare. De har dock uppmärksammat problematik gällande 

förnyelse av arbetstillstånd, hur människor utnyttjas på arbetsmarknaden och de beroende-

ställningar som många arbetskraftmigranter upplever.164 Även om den problematik angränsar 

till situationen som papperslösa arbetstagare, handlar det inte direkt om verksamhet och opin-

                                                
161 Ombudsman, Telefonsamtal, Hotell och Restaurangfacket Avd.02 Stockholm-Gotland 20/4-2017 
162 Verksam, Mejl,  Fackligt center för papperslösa, 7/5-2017  
163 Ombudsman, Telefonsamtal, Hotell och Restaurangfacket Avd.02 Stockholm-Gotland 20/4-2017 
164 Castilla, Lisa, Arbetskraftsmigration svår väg mot ett tryggt liv i Sverige, Hotellrevyn, 28/6-2017, 
http://www.hotellrevyn.se/reportage/svar-vag-mot-ett-tryggt-liv-i-sverige/ (hämtad 26/7-2017) 
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ionsbildande gentemot den direkta arbetsgruppen. Enligt vad ombudsmannen beskrev i tele-

fonsamtalet fokuserades tidigare insatser främst på att antalet arbetare utan arbetstillstånd inte 

ska utnyttjas på arbetsmarknaden. De arbetar bland annat med att ständigt få oseriösa företag 

att skriva kollektivavtal.165 HRF har en kontinuerlig dialog och problematiserar kriminali-

seringen av de papperslösa arbetstagarna. I tidigare uttalanden för papperslösa arbetstagare 

beskrivs även fackförbundets utmaning.166 

Vi står inför en förändrad arbetsmarknad där både arbetstillfällen och männi-

skor flyttas runt. Det, menar Katja Ojanne, ställer nya krav på fackförbunden.167  

I citatet härleds utmaningen för fackförbund till en förändrad arbetsmarknad till globali-

seringen. Citatet ovan beskriver en större problematik som adresseras till en förändrad arbets-

marknad och att det kommer med konsekvenser. I samma artikel, fortsätter diskussionen.168 

När jag klev in i styrelsen för centret började jag titta på vad vi på HRF gör för 

dem. I centrets stadgar stod det klart och tydligt att papperslösa ska ha facklig 

hjälp. En fråga som då och då kommer upp är om vi verkligen ska driva ärenden 

för dem som inte är medlemmar. Mitt svar är alltid ja. Dels har HRF stadgar 

som säger vi ska organisera papperslösa. Dels är HRF med i Fackligt center för 

papperslösa, säger Katja Ojanne.169 

Citatet ovan beskriver huruvida medlemmar och ickemedlemmar ska få facklig hjälp. Ef-

tersom HRF tillåter papperslösa arbetstagare kan bli medlemmar (detta syftas till vad hon be-

skriver som står i stadgan), så borde alltid papperslösa arbetstagare få hjälp. Men precis som 

citatet antyder är att få papperslösa arbetstagare faktiskt blir medlemmar. Det var under 2011 

som fackförbunden röstade igenom att papperslösa arbetstagare skulle tillåtas medlemskap. 170 

Hotell- och restaurangfacket öppnar för papperslösa att bli medlemmar. Beslutet fattades 

på förbundets kongress – mot förbundsstyrelsens vilja. Styrelsen menade att det är svårt 

att företräda personer som formellt inte har en anställning och kanske inte vågar träda 

fram med sitt namn.171 

                                                
165 Rosell, Sven, Usla villkor utan arbetstillstånd, Hotellrevyn, 20/9-2011 http://www.hotellrevyn.se/usla-vill-
kor-utan-arbetstillstand/ (hämtad 26/7-2017) 
166 Mavi, Devrim, Papperslösa ska ha facklig hjälp,  Hotellrevyn 17/6-2013,  
http://www.hotellrevyn.se/papperslosa-ska-ha-facklig-hjalp/, (hämtad 26/7-2017) 
167	Mavi, Devrim, Papperslösa ska ha facklig hjälp, (hämtad 26/7-2017) 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
170 Hotell och Restaurangfacket, HRF öppnar för papperslösa, 21/11-2011  http://www.hrf.net/ny-
heter/2011/11/hrf-oppnar-for-papperslosa/, (hämtad 26/7-2017) 
171 Hotell och Restaurangfacket, HRF öppnar för papperslösa, (hämtad 26/7-2017) 
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Denna beskrivning tyder på att delad mening för den självklarhet som Ojanne beskriver att or-

ganisera papperslösa arbetstagare. Vilket påvisar en diskrepans mellan hur problemet förstås i 

fackförbundet och hur de ska arbeta med frågan. I verksamhetsberättelsen från 2011, samma 

år som de tillät papperslösa arbetstagare att bli medlemmar redogörs ingången för att hjälpa 

papperslösa arbetstagare mycket inkluderande, till skillnad från styrelsens ingång som besk-

rivs på hemsidan. 

Många är de som lockas till andra länder för att finna arbete. De befinner sig 

ofta i en utsatt situation och oseriösa företagare utnyttjar illegal arbetskraftsin-

vandring med usla löner och obefintlig trygghet. Dessa arbetare kan i sig aldrig 

vara illegala men som papperslösa är de i de närmaste rättslösa. De som vänder 

sig till HRF för stöd och hjälp erbjuds ett fackligt medlemskap.172 

Citatet redogör även för att alla som vänder sig till HRF bör få stöd och facklig hjälp, kan 

även tolkas in att papperslösa arbetstagare som inte är medlemmar kan få hjälp. I citatet tas 

även aspekten kring företag och utnyttjandet upp. Även om det inte explicit talar om konkur-

rens, talar hon om ekonomiska konsekvenser och i termer av en ekonomisk utveckling. 

Under 2011 när LO-kongressen bestämde sig att anta papperslösa personer som med-

lemmar ökade antalet artiklar och uttalanden i frågan markant. En oro lyftes redan då för att 

allt fler personer kommer arbeta utan arbetstillstånd. Flera av uttalanden som HRF gjort, har 

varit Katja Ojanne som formulerats, varpå en får anta att hon haft en aktiv roll inom frågan 

och också då frågan varit som mest aktuell på förbundsnivå.173 Eftersom citaten är framförallt 

mellan 2011–2013 och inget uppmärksammats i verksamhetsberättelserna får en anta att HRF 

inte bedriver något nytt initiativ idag. I enlighet med det som antyddes i telefonsamtalet när 

ombudsmannen avsåg att direkt skicka vidare mina frågor till Fackligt center för papperslösa, 

överensstämmer med deras generella arbete med papperslösa arbetstagare idag. Det vill säga 

att de framförallt bedriver sin riktade verksamhet genom Fackligt center för papperslösa.174  

                                                
172 Hotell och Restaurangfacket, Verksamhetsberättelse 2011, 2012 s.26 
http://www.hrf.net/app/uploads/2016/08/hrf_verksamhetsberattelse_2011.pdf (hämtad 26/7-2017) 
173se: Mavi, Devrim, Papperslösa ska ha facklig hjälp, 17/6-2013,  http://www.hotellrevyn.se/papperslosa-ska-
ha-facklig-hjalp/, (hämtad 26/7-2017), Hotell och Restaurangfacket, Ojanne, Katja, Bengtsson, Jenny, HRF till-
sammans med Fackligt center för papperslösa: ”Det är lagen det är fel på, inte invandringen, 30/5-2013 
http://www.hrf.net/nyheter/2013/05/hrf-tillsammans-med-fackligt-center-for-papperslosa-det-ar-lagen-det-ar-fel-
pa-inte-invandringen/, (hämtad 26/7-2017) 
174 Mavi, Devrim, Papperslösa ska ha facklig hjälp, 17/6-2013,  http://www.hotellrevyn.se/papperslosa-ska-ha-
facklig-hjalp/, (hämtad 26/7-2017)  
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5.3 Fastighetsanställdas fackförbund  
På Fastighets kontaktades tre olika personer och en av dem kontaktade mig via telefon. Perso-

nen inledde samtalet med att beskriva att jag borde kontakta Fackligt center för papperslösa, 

eftersom det är dem som arbetar med den fackliga organiseringen av papperslösa arbetstagare. 

Varpå jag beskrev att min undersökning ämnar utgå från vad som görs på förbundsnivå. Sam-

talet avslutades med att personen inte ville bli intervjuad.175 Övriga personer som kontaktades 

återkopplade aldrig, trots flertalet försök. 

 Fastighet har varit tongivande i debatten gällande organiseringen av papperslösa arbets-

tagare. Framförallt eftersom det var Fastighet som lade motionen i LO-kongressen att låta 

papperslösa arbetstagare bli medlemmar i fackförbunden.176 Vilket därmed också innebär att 

fackförbundet efter LO-kongressen välkomnade arbetare utan arbetstillstånd att bli medlem-

mar.177 Fackförbundet har även givit ut en uppmärksammad rapport Rättvis ingång till arbete 

(RITA) från 2008.  Rapporten synliggjorde konsekvenser för papperslös arbetskraft på den 

svenska arbetsmarknaden.178 Projektet hade en hemsida, www.projektrita.se, men som idag är 

nedlagd och har inte heller ersatts av något liknande projekt. Dock arrangerar förbundet Rätt-

visedag för städare.179 Vidare har även en anställd vid Fastighets haft och fortfarande har ord-

förandeposten för Fackligt center för papperslösa.180 Fackförbundet uttalade sig under 2015 

gällande organiseringen av papperslösa arbetstagare: 

Visst kan det vara svårt eftersom det sällan finns papper på någonting. Men alla 

lagar, utom delar av lagen om anställningsskydd, omfattar även papperslösa. 

För oss på Fastighets är papperslösa medlemmar som vilka andra medlemmar 

som helst. Enligt Bengt Sandberg har hittills en handfull papperslösa personer 

varit medlemmar i Fastighets.181 

                                                
175 Ombudsman, Telefonsamtal, Region Ost, Fastighetsanställdas förbund, 10/4-2017 
176 Fastighetsanställdas fackfördbund, Verksamhetsberättelse 2008, JINAB, 2009, s.4 
https://www.fastighets.se/siteassets/verksamhetsberattelser/fastighets_vb2008_webb.pdf (hämtad 22/7-2017) 
177 Fastighetsanställdas fackfördbund, Verksamhetsberättelse 2008, JINAB, 2009, s.3 
https://www.fastighets.se/siteassets/verksamhetsberattelser/fastighets_vb2008_webb.pdf (hämtad 22/7-2017) 
178 Holmgren, Anna, RITA - Rättvis ingång till arbete En rapport om papperslösa i städbranschen, 2008, s.7f 
http://www.temaasyl.se/Documents/Organisationer/Ovriga/RITA-
r%C3%A4ttvis%20ing%C3%A5ng%20till%20arbete.pdf (hämtad 22/7-2017) 
179 Fastighets, Rättvisedag för städare 2017, 26/6-2017,  https://www.fastighets.se/om-oss/nyheter/2017/rattvise-
dag-for-stadare-2017/ (hämtad 22/7-2017) 
180 Fackligt Center för Papperslösa, Om oss, http://www.fcfp.se/?page_id=47 (hämtad 10/8-2017) 
181 Pykkölä, Minna, Rätt till avtalsenlig lön även som papperslös, Fastighetsfolket, 10/3-2015 
 https://fastighetsfolket.se/2015/03/10/ratt-till-avtalsenlig-lon-aven-som-papperslos/ (hämtad 22/7-2017) 



 39 

I citatet ovan utgår fackförbundet ifrån en utgångspunkt som förklarar att papperslösa arbets-

tagare visst ska garanteras sina rättigheter på arbetsmarknaden. Grundantagandet är då att de 

inte antas skyddas av lagen. Vidare uppmärksammas dock att frågan är svår, det finns inga 

papper eller facit för något. Uttalandet belyser att det är viktiga att behandla papperslösa som 

andra arbetstagare och inte särskilja arbetsgruppen. Fastighet ställer mycket fokus till just 

ekonomisk brottslighet och alla ombudsmän får gå en kurs om ekonomisk brottslighet.182 

 Även om Fastighet varit tongivande i arbetet med att inkludera gruppen har inga nya 

initiativ tagits. Det finns inte heller någon information om nya planer på arbete med pappers-

lösa i verksamhetsplanerna från 2011 och framåt, utan arbetet riktas mot Fackligt center för 

papperslösa. Sedan riktas även ett visst arbete mot LO och opinionsbildning för en mer inklu-

derande arbetsmarknad. Under 2016 års LO-kongress var Fastighet noga med att agera på-

tryckande gällande det tiopunktsprogram en rad fackförbund tillsammans med Socialdemo-

kraterna tagit fram för att skapa mer ordning och reda på arbetsmarknaden.183 Tiopunktspro-

grammet består av tio ordningsregler mot osund konkurrens på arbetsmarknad, det vill säga 

en marknad där arbetare ställs mot arbetare.184   

Fastighets har en motion om att LO ska trycka på lite mer för att regeringen ska 

följa LOs politiska tiopunktsprogram om bättre villkor i arbetslivet. 185 

Inom ramen för detta tiopunktsprogram lyfts framförallt oro och kritik mot oseriösa företag, 

snedkonkurrens, att tredjelandsmedborgare som arbetare ska försäkras genom kollektivavtals-

enliga avtal, skattefusk, huvudentreprenörsansvar och personalliggare.186  Dock är det inte ett 

eget initiativ från fackförbundet. 

 

5.4 Svenska Byggnadsarbetareförbundet Stockholm-Gotland 
På Svenska Byggnadsarbetareförbundet Stockholm-Gotland kontaktades tre personer, varpå 

en snabbt godkände intervjuförfrågan. Intervjun genomfördes med en ombudsman som jobbat 

en längre tid inom fackförbundet.  

Respondenten tydliggjorde inledningsvis att fackförbundet representerar medlemmar 

och att alla kan bli medlemmar som har samordningsnummer eller ett personnummer. Det 

                                                
182 Fastighets, Kurs om ekonomisk brottslighet, 22/3-2017, https://www.fastighets.se/om-oss/nyheter/2017/kurs-
om-ekonomisk-brottslighet/ (hämtad 22/7-2017) 
183 Fastighets, Tiopunktsprogrammet Ordningsregler för svensk arbetsmarknad, 17/6-2017 
 https://www.fastighets.se/om-oss/nyheter/2016/lo-kongressen-17---20-juni/tiopunktsprogrammet/ (hämtad 22/7-
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klargjordes även att det inte finns något sätt att undersöka huruvida medlemmar har arbetstill-

stånd eller inte, vilket innebär att förbundet teoretiskt sätt kan ha medlemmar som är pappers-

lösa arbetstagare som de inte vet om. Dock antar respondenten att det är med största sannolik-

het finns få arbetare utan arbetstillstånd som är medlemmar. Fackförbundet har inga generella 

råd för hur ärenden där papperslösa arbetstagare företräds. Inte heller några antagna hand-

lingsplaner, policys eller stadgar som bemöter en koordinerad organisering av arbetare utan 

arbetstillstånd. Även om fackförbundet framförallt ska representera medlemmar, har även 

några ombudsmän bedrivit ärenden där papperslösa arbetstagare inte varit medlemmar. En-

skilda ombudsmän kan välja att driva vidare specifika ärenden. Framförallt ärenden som ris-

kerar snedkonkurrens på arbetsmarknaden har prioriterats. Byggnads Stockholm-Gotland har 

drivit vidare runt 25–30 ärenden, som alla har handlat om undermåliga löner. Samtliga fall 

som bedrivits vidare har först inkommit till Fackligt center för papperslösa och sedan skickats 

vidare till fackförbundet. I fallen som Byggnads åtagit sig har det framförallt handlat om före-

tag som vid återupprepade tillfällen anställt papperslösa arbetstagare. När fackförbundet tar 

sig an denna typ av fall, poängterar respondenten att det är viktigt att fokus hamnar på arbets-

givaren. Detta för att förebygga att arbetstagaren inte ska bli ännu mer utsatt. Dock framhåller 

respondenten att det inte finns några garantier att de inte blir utvisade. Företag som har 

oschyssta löner utkonkurrerar seriösa bolagen. Företag som har 50 papperslösa arbetstagare 

blir upptäckt och följden blir att papperslösa arbetstagare utvisas, kommer företaget antagli-

gen snabbt anställt 50 nya papperslösa arbetstagare och snedkonkurrensen fortsätter.  Därmed 

är det viktigt för hela branschen att det inte snedkonkurrensen ska eskalera, både bland före-

tag och mellan arbetare. Dock finns det ingen garanti för att fackförbundet företräder icke-

medlemmar, utan det beror ofta på omfattningen av ärendet. Ibland kontaktas istället advoka-

ter och i andra fall gör Fackligt center för papperslösa det dem kan. Men denna snedkonkur-

rens relaterar också till efterfrågan på billig arbetskraft och att Sverige är beroende av arbets-

kraften. Det finns tusentals papperslösa arbetstagare på arbetsmarknaden, på de stora byggena 

och hemma hos privatpersoner beskriver respondenten.187  

Utöver medlems -och konkurrensproblematiken diskuterade även respondenten de pap-

perslösa arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden.  

De har lägst klass på hela arbetsmarknaden. Inga rättigheter, jobba och vara 

tyst är vad som gäller för dem188. 
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Citatet ovan beskriver respondenten hur ombudsmannen härleder problematiken till att de inte 

finns någon möjlighet för arbetsgruppen att utkräva sina formella rättigheter. De papperslösa 

arbetstagarna står under alla på arbetsmarknaden.189  

 Respondenten riktade stor oro gällande papperslösa arbetstagares ställning inom arbets-

marknaden efter terrordådet i Stockholm 7/4–2017, som skedde dagar innan intervjun. Atten-

tatsmannen som genomförde attacken hade utvisningsbeslut och uppehållit sig illegalt i landet 

och enligt respondenten antar att personen som arbetade med asbestsanering med största möj-

lighet hade arbetat illegalt också. Vad följderna av dådet bli återstår att se, men oro för att po-

lisen kommer arbeta alltmer aktivt med att söka upp personer som är papperslösa för att 

kunna utvisa dem. Personer som befinner sig illegalt bör också diskuteras i relation till asyl-

rätten och den tillfälliga asyllagen fortsatte respondenten. Konsekvensen av att inte få perma-

nenta uppehållstillstånd och att följderna av reformen 2008 blir att allt fler ansöker om arbets-

tillstånd vid avslag. Om att det tar lång tid att få arbetstillstånd och att det är en svår process, 

bidrar det till att människor ofta ser den enda utvägen att arbeta illegalt.190 

Asyllagen kommer definitivt påverka att fler byter spår och bli ännu fler. Det är 

jag övertygad om. Om de flesta får avslag och inga permanenta - får en ett av-

slag vad gör man då, jo antingen drar hem om det finns något att dra hem till – 

eller så arbetar man svart.191 

Citatet ovan beskriver respondenten lagen om Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige Prop. 2015/16:174 och hur fler kommer söka arbetstillstånd, men 

inte kunna vänta på besked och istället börja arbeta utan tillstånd.192  

Intervjun avslutas med en redogörelse för vilken verksamhet Byggnads bedriver utöver 

den direkta verksamheten i form av ärenden. Byggnads arbetar framförallt mot företag och för 

att minska antalet personer som arbetar utan arbetstillstånd. Detta genom att verka för att alla 

företag ska ha kollektivavtal, använda personalliggare och använda sig av ID06 (registrerings-

ID som varje arbetare ska ha på en ID06-ansluten arbetsplats). Fair Play Bygg och Ordning 

och reda är initiativ som arbetar mot illegal verksamhet och illegala aktörer på arbetsmark-

naden. Ordning och Redas uppsökande arbete beskrevs även som särskilt lyckat, även om 

denna verksamhet idag är nedlagd. Projektet gick ut på att några fackliga ombudsmän åkte ut 
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till olika byggen och ”dammsög” hela arbetsplatsen, gick igenom samtliga ID06, anställnings-

bevis etc. Enligt respondenten hittade de något på varje arbetsplats som stred mot kollektivav-

tal och hittade ibland personer som var anställda utan arbetstillstånd.193 

Respondenten lyfte även att det saknas möjlighet att följa upp de preliminära anställ-

ningsvillkoren som arbetsgivarna skickar in. Eftersom det är preliminärt, är det mycket van-

ligt att avtalet ändras när personen väl börjar arbeta. Vad som inte nämndes i intervjun är att 

Byggnads även fått igenom att det ska finnas huvudentreprenörsansvar vilket innebär att det 

finns en huvudentreprenör som ansvarar för att underentreprenörer ska se till att allt går rätt 

till.194 Vilket i förlängning bidrar i deras förebyggande arbete. 

Eftersom respondenten inte kunde beskriva närmare vad de nya olika projekten exakt 

innebar kompletteras information från hemsidor som beskriver verksamheten. Inget av pro-

jekten bedrivs dock på förbundsnivå, men är verktyg som underlättar arbetet för fackförbun-

dets förebyggande arbete för en förbättrad situation för papperslösa arbetstagare. Fair Play 

Bygg är ett företag som skapades på initiativ från Byggnad Stockholm-Gotland och Stock-

holm Byggmästareförening som syftar till att företag ska kunna konkurrera på jämlika villkor 

och att arbetsplatser ska vara trygga. Projektet går ut på att få bort brottslig verksamhet och 

brottsliga aktörer från branschen. Fair Play tar emot information gällande; fusk med arbetsgi-

varavgifter, mutor, utpressning, svartarbete, organiserad svart arbetskraft, korruption, skatte-

fusk, bedrägerier, medarbetare utan arbetstillstånd och allvarligare arbetsmiljöbrott.195 En per-

son eller företag kan anonymt anmäla misstanke om brott via ett webbformulär på Fair Play 

Byggs hemsida.196 Företaget Fair Play Bygg släppte deras första årsrapport som redogör anta-

let fall och vad ärendena handlar om. Flest ingick inom kategorin ”svart arbete” där runt 500 

personer varit berörda av ärendena. Totalt 93 företag har rapporterats använda sig av så kallad 

svart arbetskraft.197 I rapporten redogörs inte vad svart arbetskraft definieras som, men kate-

goriseras som ekonomisk brottslighet och det nämns att Skatteverket har tagit vidare majorite-

ten av ärendena. Begreppet används även synonymt med svarta löner.198 Men i relation till 
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svart arbetskraft och svarta löner lyfts att de mest utsatta har varit personer som kommit till 

Sverige från utanför EU och som har svårt att få arbetstillstånd.199  

Ordning och Reda har idag kommit att fokusera på ett projekt som kallas för Stoppa fus-

ket och bedrivs av bland annat Byggnads Småland-Blekinge.200 Stoppa fusket arbetar med 

grävande journalistisk och opinionsbildning mot jobbtrafficking och oseriösa utländska före-

tags etablering på arbetsmarknad och medföljande snedkonkurrens. Fokus ställs på företag 

som önskar maximal vinst och använder sig av gästarbetare för att nå dit.201 

 

5.5 Stockholms LS av Syndikalisterna 
Inledningsvis kontaktades SAC Syndikalisterna eftersom det främst är dem som berördes i den 

tidigare forskningen. De svarade dock aldrig på mina mejlförfrågningar. Anledning till detta 

kan härledas till att de varken hade en facklig samordnare eller generalsekreterare vid kon-

takttillfället på fackförbundet. Istället kontaktades den lokala sammanslutningen, Stockholms 

LS av SAC Syndikalisterna.  

Vi hade för några år sedan en växande organisering av papperslösa. Det ser 

dock inte riktigt ut så längre. Vi välkomnar alla till SAC, men det finns inte nå-

gon särskild grupp som arbetar med personer utan arbetstillstånd. Däremot 

kommer vi i kontakt med människor som inte har arbetstillstånd eller de som har 

arbetstillstånd men som utnyttjas av arbetsköpare. Jag är rädd att vi inte längre 

har någon knuten till oss som skulle kunna besvara dina frågor. Naturligtvis kan 

du få komma hit på vinst och förlust ändå.202  

Citatet ovan beskriver respondenten att de inte längre bedriver något specifikt projekt utifrån 

en viss arbetsgrupp men att det fortfarande kommer i kontakt med papperslösa arbetstagare. 

Intervjun genomfördes kort efter mejlkorrespondensen.  

Inledningsvis beskrev respondenten strukturen för LS och vilka de företräder; medlem-

mar men inte chefer eller personer i chefspositioner. Vidare beskrevs att organiseringen sker 

av medlemmar själva som skapar driftsektioner på sin arbetsplats som i sin tur ingår i 

branschsyndikat, som alla är kopplade till ett LS. Förhandlingar ska ske på lokal nivå, av 
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driftsektionerna själva. Men enskilda personer kan få hjälp av fackförbundets olika kommit-

téer så som förhandlingskommittén eller de anställda inom LS eller SAC. I förhållande till 

fackförbundets struktur kan det vara svårt att organisera en specifik grupp istället för en speci-

fik arbetsplats. Det blir helt enkelt problematiskt att organisering om den gemensamma näm-

naren är att vara papperslös istället för den gemensamma nämnare arbetsplatsen. För en sådan 

organisering menade respondenten att det skulle krävas att flera olika typer av arbetsplatser 

organiseras vilket inte passar in i strukturen. Även om SAC och LS har omnämnts av många 

som fackförbundet som framförallt organiserar (eller snarare har organiserat) papperslösa ar-

betstagare har stora förändringar skett. Inga nya initiativ till projekt har tagits. De senaste två 

åren har inte Stockholms LS bedrivit något ärende med papperslösa arbetstagare.203 

Det är många som har bilden av att vi organiserar och har organiserat folk som 

är papperslösa, så många hör av sig och kontaktar mig.204 

I citatet ovan beskriver respondenten att papperslösa arbetstagare fortfarande kontaktar fack-

förbundet, men att de trots det har de inte bedrivit något ärende under de senaste två åren. LS 

kan inte hjälpa till om personerna inte är medlemmar, vilket de som hört av sig inte varit. An-

ledningen till att papperslösa arbetstagare fortfarande hör av sig härleds till att på flera arbets-

platser finns fortfarande kännedom om de tidigare projekten som fackförbundet bedrev. Fack-

förbundet företräder enbart medlemmar och eftersom organiseringen i huvudsak ska ske av 

medlemmarna själva. Varje driftsektion (motsvarar inom LO-förbunden ungefärligen fack-

klubb) ska föra sin organisering fram. Därmed representeras enbart medlemmar och finns 

inget utrymma att föra ärenden av ickemedlemmar. 205 

Att bli medlem är dock inget problem som papperslös arbetstagare, eftersom fackför-

bundet tillåter alla att bli medlemmar och de behöver varken personnummer eller samord-

ningsnummer för att bli det. Vilket bidrar till att personer utan identitetshandlingar också kan 

bli medlemmar. I förhållande till medlemskapet lyfts dock problematik kring kostnadsfrågan. 

Trots att Stockholms LS har inkomstbaserad medlemsavgift har inte alla råd att gå med i fack-

förbundet.206   

Enligt respondenten finns inga nya projekt eller initiativ för organisering av arbetare 

utan arbetstillstånd. Tidigare fanns även Västerorts LS och inom detta LS arbetade de mycket 

flitigt med frågan. Idag är Västerorts LS nedlagd, på grund av en skandal där personer inom 
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lokala samorganisationen hade sålt arbetstillstånd till papperslösa arbetstagare. Respondenten 

lyfte i relation till detta en oro kring att anledningen till att få arbetare utan arbetstillstånd or-

ganiseras är just kontroverserna kring Västerorts LS. Idag arbetar inte heller Stockholms LS i 

någon särskild utsträckning med någon utåtriktad verksamhet. Vidare uppmärksammas, att de 

antagligen skulle kunna arbeta mer med papperslösa arbetstagare om de blev medlemmar och 

på så sätt kunde bedriva fler ärenden. Genom att bedriva ärenden märker fler personer att det 

är möjligt att påverka sin situation, och väljer då att bli medlem och organisera sig.207  

 Även om respondenten påpekade att de inte har något särskilt arbete med papperslösa 

arbetstagare, står det dock i deras verksamhetsplan för 2017: 

2.4 Utredning om papperslösaorganisering. Styrelsen får in många frågor om 

SAC:s papperslösaorganisering. Vi har ett ”gott rykte” i frågan som tyvärr kan 

bli lite av en belastning, då vi i nuläget inte har någon aktiv genomtänkt orga-

nisering på detta område. Samtidigt är det ett ämne som inte blir mindre aktuellt 

– andelen människor som arbetar i Sverige utan tillstånd kommer antagligen 

inte minska de närmaste åren. Ett internt arbete för att vara mer förberedda på 

frågan är att göra en utredning av papperslösaorganseringen. I form av en över-

sikt över vilka metoder som fungerar bäst för denna grupps fackliga organise-

ring och vad som kanske inte fungerar. [..]I slutändan är målet förstås att un-

derlätta för att större grupper av papperslösa arbetare ska kunna organiserar 

sig fackligt via oss. Denna utredning ska presenteras under årsmötet 2018.208  

Citatet ovan beskriver alltså att fackförbundet avser att överse möjligheten för ny 

verksamhet riktad mot papperslösa arbetstagare. 209 I citatet härleds problematiken 

till att fackförbundet har gott rykte men ingen riktad organisering sker idag. Utveckl-

ingen på arbetsmarknaden med personer utan tillstånd kommer öka och antagligen 

också då behovet av att ha en organisering.  

6. Analys 
Den fackliga organisering som finns idag skiljer sig något från vad tidigare forskningen upp-

märksammat. I den tidigare forskningen beskrevs en rad projekt och initiativ som funnits för 

att organisera papperslösa arbetstagare. Den tidigare forskningen har också tagit upp en rad 
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problemformuleringar kring varför det finns svårigheter för fackförbunden att organisera pap-

perslösa arbetstagare; kriminaliseringen av gruppen, maktbeorende, snedkonkurrens, med-

lemsproblematiken och den informaliserade arbetsmarknadens förväntningar. Forskningen be-

lyser viktiga aspekter, framför allt beskriver den varför och hur organiseringen ser ut som den 

gör. Det som saknas är att undersöka vad fackförbunden gör, utifrån vilka angivna idéer och 

antaganden som de härleder och bygger sin organisering utifrån. Eftersom deras förståelse in-

för problemet utformar hur de arbetar med frågan, leder det till att de kan reproducera en viss 

bild av arbetsgruppen, som också påverkar hur de organiserar gruppen.  

Idag är många av de fackliga projekt som beskrivits inom den tidigare forskningen ned-

lagda och få projekt har ersatt de initiativen som presenteras av Sager, Selberg och Neergaard. 

Ingen av fackförbunden har idag antagit några policys eller särskilda åsiktsdokument, strategi-

planer för att organisera papperslösa arbetstagare. En anledning till att få nya initiativ har ut-

vecklats är eftersom fackförbunden, förutom Stockholms LS, beskriver att deras insatser 

framförallt riktas till Fackligt center för papperslösa. Detta är särskilt tydligt när det kommer 

till Kommunal. 

 Hannah Arendt tar sin utgångspunkt i jämlikheten. Det handlar inte bara om förtryckta 

människor, utan snarare utanförskap som påverkar hela gruppens möjlighet att påverka eller 

bli medveten om sitt utanförskap. Bevisligen finns en begränsad verksamhet för att kommuni-

cera med gruppen papperslösa arbetstagare. Normaltillståndet för arbetsgruppen kan jämföras 

med paria, men att vissa blir medveten sitt utanförskap och organiserar sig. Detta i förläng-

ning eftersom fackförbunden uppenbarligen inte är helt medvetna om vad som görs på det 

egna fackförbundet för gruppen. Detta är särskilt tydligt i den uttryckliga oviljan mot att bli 

intervjuad, eftersom flertalet av ombudsmännen menar att de inte ens har några fall att tala 

om, där den tidigare forskningen indikerat motsatsen. Endast två av fem fackförbunden i 

undersökningen genomförde intervjuer.   

6.1 Hur förstås problemet? 
De identifierade problem som fackförbunden utgått ifrån i uttalanden och intervjuer adresse-

rar en mängd problembilder; möjligheten att bli medlem, asylrätten och illegaliteten, snedkon-

kurrens, gruppen som livegna och rättighetslösa samt gruppens okunskap om fackförbund.  

 Medlemsproblembilden är något som fackförbunden utgår mycket ifrån. Huruvida de 

ska organisera enbart medlemmar, ickemedlemmar eller ens låta papperslösa arbetstagare att 

bli medlemmar. Undersökningen har kunnat fastställa att Hotell- och restaurang, Fastighet 

och Stockholms LS tillåter papperslösa arbetstagare att bli medlemmar. Byggnads tillåter alla 
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att bli medlemmar som har samordningsnummer eller personnummer, vilket innebär att vissa 

papperslösa arbetstagare kan bli medlemmar, men de har inget system för personer som sak-

nar identitetshandlingar. Kommunal har frånsagt sig att arbeta med frågan på förbundsnivå 

och ingen information har framkommit i undersökningen som visar på att papperslösa arbets-

tagare kan bli medlemmar i Kommunal. Stockholms LS undersöker hur de ska öka, integrera 

och förändra metoden för organiseringen så att den kan inkludera även papperslösa arbetsta-

gare som inte är medlemmar. De vill även öka medlemsbasisen via att organisera enskilda 

personer, som i sin tur kan bidra till att fler papperslösa arbetstagare blir medlemmar och nås 

av kunskapen om facklig organisering. Stockholms LS är dock i fasen av att undersöka en så-

dan fördjupning och det är därför svår att säga vad detta får för effekter.  

En ytterligare identifierad problemantagande fackförbunden bygger sin diskussion på är 

gällande konkurrens och påverkan på arbetsmarknaden. På Fastighet, Kommunal och framför-

allt på Byggnads har de identifierat att papperslösa arbetstagare som anställs på undermåliga 

löner bidrar till en snedkonkurrens på arbetsmarknaden. Denna snedkonkurrens bidrar till att 

företag och arbetstagare som har schyssta löner inte klarar konkurrenskraften på arbetsmark-

naden. Vissa företag anställer hellre billig arbetskraft och snabbare öka vinsten. Byggnads lyf-

ter särskilt denna problematisering.  

 Flera av fackförbunden uppmärksammar även att i och med att migrationen ökar, så 

kommer också fackförbundens utmaning öka. Byggnads och HRF påvisar hur globaliseringen 

påverka den svenska arbetsmarknaden. Byggnads uppmärksammar även asylrätten och en oro 

för hur papperslösa arbetstagare på svenska arbetsmarknaden ska påverkas av en mer tillstra-

mad asylpolitik. Kommunal berör, precis som HRF och Byggnads, illegaliteten hos arbetsta-

garna och relaterar detta till lagstiftning och asylrätten.  

 När fackförbunden talar om de papperslösa arbetstagarna beskrivs arbetarna frekvent 

utifrån en rad problemformuleringar. Att gruppen är livegna och rättighetslösa, att dem bidrar 

till snedkonkurrens, jobbar i tystnad, blir utnyttjade samt är illegala och prekära. Dessa be-

grepp påvisar vilken ingång de har för förståelsen av problemet. Det finns en spänning i att 

fackförbunden har kunskap om att papperslösa arbetstagare har formella rättigheter, men ändå 

betraktar dem som rättighetslösa. Fackförbunden i undersökningen utgår även från att pap-

perslösa arbetstagare inte har kännedom om att det, åtminstone i teorin, är möjligt att enga-

gera sig fackligt. Även om både Byggnads och Stockholm LS uppmärksammar vikten av upp-

sökande och utåtriktad verksamhet för att nå arbetsgruppen, verkställs inte detta.     
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6.2 Vilka premisser eller antaganden finns underliggande i 
representationen av problemet? 
Arbetstagarna omnämns som rättighetslösa samtidigt som ingen eller endast en marginell or-

ganisering etablerats. Även om arbetet är marginellt har fackförbunden bedrivit förebyggande 

verksamhet. Flera av fackförbunden utgår ifrån att det inte finns papperslösa arbetstagare 

inom sina sektorer, medan andra inte innehar kunskap om hur arbetet ser ut med de pappers-

lösa arbetstagarna. Det finns ett frekvent underliggande antagande om arbetstagarna som en 

särskild arbetsgrupp, som är rättighetslösa och livegna personer. Antagandet om utsattheten 

resulterar i att fackförbunden öppnar upp för att papperslösa arbetstagare ska få bli medlem-

mar och till och med driver ärenden trots att dem är ickemedlemmar. Det finns dock en avsak-

nad av uppsökande medlemsvärvande verksamhet vilket resulterar i att trots att fackförbunden 

upplever gruppen som extremt utsatt, når få ärenden fram till ombudsmännen. Dessutom ten-

derar fackförbunden att tro att om de tillåter alla att bli medlemmar, kommer det också betyda 

att arbetstagarna organiserar sig. Bevisligen har fackförbunden få ärenden och få personer sö-

ker upp fackförbunden trots att de tillåts att bli medlemmar. 

I enlighet med Browns och Reads diskussion uppmärksammas att bakomliggande anta-

get för organisering inte utgår från papperslösa arbetstagares grundläggande rättighetskrav, 

utan snarare är utgångspunkten från de konsekvenser som sker på arbetsmarknaden när före-

tag utnyttjar människor som inte känner till sina rättigheter. De papperslösa som säljer sitt hu-

mankapital ses därmed som ett problem för snedkonkurrens. Detta är något som uppmärksam-

mas särskilt av Byggnads som motiv och övergripande värdering till att organisera pappers-

lösa arbetstagare medlemmar som ickemedlemmar. I förlängningen upplevs detta som ett hot 

mot fackförbundens övriga medlemmar och mot näringslivet. Fackförbundens syfte är därför 

att hämma konsekvenserna på arbetsmarknaden. Med detta följer att de papperslösa arbetsta-

garna blir värderade utifrån deras konkurrenskraft och som en skadlig inverkan på konkurren-

sen på svensk arbetsmarknad. Samtidigt finns ett beroende på den svenska arbetsmarknaden 

att pressa omkostnader och priser vilket betyder att arbetsmarknaden även är beroende av bil-

lig arbetskraft. Den billiga arbetskraften utgörs idag i hög grad av papperslösa arbetstagare. 

Här blir det snedkonkurrensen och ekonomisk brottslighet som hamnar i fokus, inte arbetaren, 

vilket i sin tur bidrar till att rättigheter åsidosätts och det politiska avlägsnas. Här kan parallell 

till Hannah Arendt dras, mellan papperslösa arbetstagares ställning och paria. Vilket skulle 

tyda på att arbetsmarknaden är värderingar baserade på marknadsekonomiska intressen priori-

terade över formella rättigheter. 
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 Stockholms LS är dock ett undantag i detta sammanhang, eftersom de utgår ifrån att 

varje individs perspektiv ska vara ledande för att organisera sig och att det ska vara enskilda 

arbetstagarens syn på en arbetsplatsproblematik som drivs. Varpå de undkommer att produ-

cera och reproducera givna antaganden och värderingar som påverkar hela gruppen. Det vill 

säga, att de inte fokuserar i lika hög utsträckning på papperslösa arbetstagares effekter på 

snedkonkurrensen utan deras egna upplevelser av problemen. Det kan finnas tendenser till 

detta hos Stockholms LS, men koherensen är inte lika tydlig. Stockholms LS värderingar ten-

derar snarare att resultera i antaganden där medlemmar måste driva frågan själva. Medlem-

marna själva ska ha en tillräcklig stor kunskap för att driva arbetsrättsliga frågor. I relation till 

Arendts begreppsdefinition kan det översättas till att förväntning ligger på varje enskild med-

lem att vara en rebell för gruppen, men att bli rebell sker först när en når en politisk signifi-

kans, erkännande och får tillgång till rättighetsspråket. Vilket blir paradoxalt när Stockholm 

LS inte haft ett ärende på minst två år och inte heller bedriver utåtriktad verksamhet riktad 

mot gruppen. Vilket gör det svårt för potentiella medlemmar att nå medvetenheten. När arbe-

tarna inte får kännedom om fackförbundens organisering utestängs de från möjligheten att få 

tillgång till rättighetsspråket. 

6.3 Vad har uteslutits/inte problematiserats i representationen 
av problemet? Var finns tystnaden? Kan problemet bemötas 
annorlunda?   
Oviljan att bli intervjuade och okunskapen kring vad som görs på fackförbundet i relation till 

det förmodade antalet papperslösa arbetstagare, beskriver i sig självt vart tystanden finns. 

Inom fackförbunden finns ingen generell uppfattning om vad som sägs och vad som görs 

inom det egna fackförbundet. Den medvetenhet som kommuniceras kring papperslösa arbets-

tagare blir på ett symboliskt plan. I verkligheten är organiseringen marginell. Detta förstärker 

tanken om att genom Hannah Arendt förstå gruppens ställning som paria. Arbetstagarna har 

hamnat i ett utanförskap där de saknar kännedom om sina rättigheter. Den informaliserade ar-

betsmarknaden bidrar till att personer inte ses som jämlikar. Fackförbunden har i sin tur en 

varierande insikt i vad det egna fackförbundet gör för gruppen och varierande synsätt. Hos 

Stockholms LS problematiseras inte medlemsproblematiken. De problematiserar inte heller 

hela arbetsmarknaden, utan sina egen organisationsstruktur. Innan hjälpte de alla papperslösa 

arbetstagare, men idag endast de som är medlemmar. De talar inte om vad som krävs av den 

enskilde arbetstagaren för att organisera sig fackligt, utan att endast om huruvida alla kan bli 
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medlemmar eller ej. Inom de övriga fackförbunden finns ett återkommande synsätt om pap-

perslösa arbetstagare som en särskild grupp som utsätter arbetsmarknad för snedkonkurrens, 

inte som vilken annan arbetare eller medlem som helst. 

Flera fackförbund ser istället på arbetstagarna som ett hot mot arbetsmarknaden och or-

ganiserar papperslösa arbetstagare för att hämma ekonomiska konsekvenser. Vilket i förläng-

ningen bidrar till att organisering sker för att kontrollera arbetsmarknadens konkurrsenskap-

ital. Detta i kontrast mot en organisering som grundar sig på idéen om mänskliga rättigheter. I 

det stora hela producerar och reproducerar fackförbunden en bild av papperslösa arbetstagare 

som utsatta, men samtidigt konkurrenskraftiga och därmed ett hot mot de egna medlemmarna. 

Att dessa arbetare använder sitt humankapital för att klara av marknadens förväntningar, re-

sulterar alltså i att dem också blir ett hot för andra arbetstagare. Fackförbundens viktigaste po-

sition utifrån en sådan utgångspunkt blir att hämma de mest extrema uttryck för att få bort vad 

som kan kallas för oseriösa arbetsgivare.  

7. Slutdiskussion 
Till Sverige kommer mängder av människor som vill införliva förväntningen om att använda 

sitt humankapital, både som arbetskraftmigranter och som asylsökande. En arbetsmarknad 

som styrs av en nyliberal ekonomisk utveckling och har gett upphov till att en informaliserad, 

icke-reglerad och sekundär arbetsmarknad har vuxit fram. När arbetare skiljs från resten av 

arbetsmarknaden, och resten av samhället, med orimliga krav på flexibilitet och med låga lö-

ner, hamnar de även utanför den fackliga organiseringen. Detta aktualiserar Hannah Arendts 

diskussion om jämlikhet, som hon anser att vi uppnår när vi ömsesidigt garanterar varandra 

lika rättigheter. Fackförbunden organiserar i viss utsträckning papperslösa och arbetar med 

frågan strategiskt. Denna uppsats har genom tidigare forskning ramat in hur situationen för 

papperslösa arbetstagare ser ut. Forskningen som utförts av Irene Moksnes, Maja Sager (et 

al), Niklas Selberg, Anders Neergaard och Shahram Khosravi ledde alla fram till en beskriv-

ning av situationen som komplicerad och där organiseringen av papperslösa såg olika ut bland 

de svenska fackförbunden. Dessutom förklarade den tidigare forskningen bakgrunden till svå-

righeterna för papperslösa arbetstagare att organisera sig och gav juridiska ingångar, genom 

arbets- och migrationsrätt. Med utgångspunkt och förståelse hämtad ur den tidigare forskning-

ens syn på svårigheter har uppsats valt att besvara frågan: vad görs för att organisera pap-

perslösa arbetstagare på utvalda fackförbund? Frågeställningen har besvarats utifrån en bre-

dare förståelse, med utgångspunkt i Carol Bacchis metodmodell och tre analysfrågor hur för-
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stås problemet? (1), vilka djupt rotade premisser eller antaganden finns underliggande i re-

presentationen av problemet? (2), vad har uteslutits/inte problematiserats i representationen 

av problemet? Var finns tystnaden? Kan problemet bemötas annorlunda? (3) Förståelsen för 

Bacchis metodmodell har kompletterats med Dvora Yanows metod som koncentrerar sig på 

språket. Detta ger en bredare infallsvinkel än den som presenteras i tidigare forskning och ut-

gångspunkt har i synnerhet varit att bemöta och problematisera fackförbundens värderingar de 

bygger sin organisering på. Den tidigare forskningen som presenterades har också berörings-

punkter med de teoretiska ingångarna genom Hannah Arendt, Wendy Brown och Jason Read. 

Genom att använda teorierna har uppsatsen belyst hur ekonomiska förväntningar, det vill säga 

förväntningen på att använda sitt humankapital effektivt och exkludering av sina rättigheter, 

går hand i hand med en informaliserad arbetsmarknad. Med Arendts pariadiskussion har möj-

ligheten att dra paralleller mellan att få tillgång till ett rättighetsspråk kan göra arbetare i pari-

aställning medvetna om sin situation. 

Uppsatsen har belyst vilken problembild och bakomliggande värderingar som fackför-

bunden återger och hur detta kan styra organiseringen. Analysen av fackförbunden går utanför 

vad de själva beskriver och fokuserar istället på underliggande antaganden och idéer. Detta 

eftersom spänningar kan finnas mellan vad fackförbunden avser att göra och vad dem faktiskt 

gör eller om det för den delen finns dolda värderingar som styr organiseringen. 

Fackförbunden som undersöktes var: Svenska Byggnadsarbetareförbundet Stockholm-Got-

lands Stockholms LS av Sveriges arbetares centralorganisation, Hotell- och restaurangfacket 

Svenska kommunalarbetareförbundet och Fastighetsanställdas förbund. I undersökningen be-

skrevs projekten fackförbunden bedriver, om papperslösa arbetstagare kan bli medlemmar 

samt med citat lyft hur representanter kan tala om gruppen. Undersökningen kunde visa på att 

den främsta verksamheten bedrivs genom Fackligt center för papperslösa. Få engagemang 

bedrivs på förbundsnivå och det har startat få intiativ som riktas mot papperslösa arbetstagare. 

Vilket tydliggör att det är inte främst på förbundsnivå organiseringen sker, utan genom en or-

ganisation som samlar alla fall och arbetar över fackliga gränserna. Några andra initiativ har 

startats av fackförbunden. Fair Play Bygg har startats av Byggnad tillsammans med arbetsgi-

varorganisationen Sveriges Byggmästareförening och är ett företag som arbetar nära myndig-

heter för att spåra fusk på arbetsplatser, bland annat om det finns arbetare utan arbetstillstånd 

på arbetsplatsen. Stoppa Fusket etablerades under 2010 och arbetar än idag som fristående 

nätverk som svartlistar företag och arbetar för att stoppa arbetstraffickingen som de själva be-

skriver. Stockholms LS ska skriva en större utredning om hur facket kan arbeta med arbetare 

utan arbetstillstånd och hur strukturen för den fackliga organiseringen skulle kunna anpassas 
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för återigen kunna organisera papperslösa arbetstagare. Samtliga fackförbund, förutom Stock-

holms LS, arbetar även preventivt i form av kollektivavtal.  

Analysen redogör för identifierade problem som sedan analyseras. De identifierade pro-

blemen som fackförbunden redogjorde för var; möjligheten att bli medlem, asylrätten och ille-

galiteten, snedkonkurrens, gruppen som livegna och rättighetslösa samt gruppens okunskap 

om fackförbund. Utifrån de identifierade problemen analyserades de bakomliggande antagan-

den till organisering som finns hos fackförbunden. Kommunal, HRF, Fastighet och framför-

allt Byggnads utgår inte från papperslösa arbetstagares grundläggande rättighetskrav, utan 

snarare har en utgångspunkt i de konsekvenser som sker på arbetsmarknaden när företag ut-

nyttjar människor som inte känner till sina rättigheter. Det vill säga, att papperslösa arbetsta-

gare arbetar får lägre löner och därför skapar en snedkonkurrens på arbetsmarknaden, både för 

företag och andra arbetare. Vilket betyder att den informaliserade arbetsmarknaden som besk-

rivs som utmaning för fackförbundens möjlighet till organisering, samtidigt är det som bidrar 

till att en organisering sker. Det vill säga den informaliserade arbetsmarknaden, som pappers-

lösa arbetstagare befinner sig inom, bidrar till en snedkonkurrens. Stockholms LS hade inte 

samma utfall, eftersom organiseringen bygger på initiativ från enskilda medlemmar som 

också är dem som bedriver hela organiseringen. Vilket gör att det vore svårt att gå in på att 

påverka situationen utifrån marknadsekonomiska värderingar för en organisering, när de inte 

heller bedriver ärenden för ickemedlemmar. Däremot redogörs för en viss problematik med 

att det finns förväntningar på att personer som organiserar sig ska känna till sina rättigheter på 

ett omfattande vis för att kunna driva sitt eget ärende. Personer som blir medlemmar kan ha 

stor okunskap, en bakgrund utan någon kännedom om rättigheter. Vilket gör det svårt för de 

organiserade att bli rebeller för gruppen. För personen måste få tillgång till rättighetsspråket, 

nå politisk och rättslig signifikans för att kunna bli medveten. Om fackförbundet förväntar sig 

att medlemmarna själva ska nå denna kunskap, bidrar det inte till att fackförbunden kan för-

ändra situationen.  

Att använda just Arendt och Brown samt Read är relevant eftersom teorierna kan kopp-

las samman. En ökad informaliserad arbetsmarknad verkar gå hand i hand med exkludering 

från möjligheten att utkräva och påverka sina rättigheter. Både Brown, Read och Arendt be-

skriver om stora människoförflyttningar mellan länder som påverkar människor som hamnar 

utanför staten och det rättsliga skyddet. I Arendts fall, människor som flyr som blir statslösa. I 

Brown och Reads fall om arbetskraftförflyttningar, där företag och ekonomiska förväntningar 

styr över människor. Men inom uppsatsen vidareutvecklas denna förflyttning till arbetskraft-
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förflyttningar inom den svenska arbetsmarknaden också. Där människor förflyttas till den se-

kundära arbetsmarknaden om de inte har arbetstillstånd och hamnar mellan händerna på stat 

och fackförbund.  

 Inom framtida forskning vore det intressant att utöka forskningsområdet till samtliga 

fackförbund, för att undersöka vilka antaganden även de som inte rört i frågan utgår ifrån. Det 

vore också intressant att frångå att titta på etablerade institutioner och vad som görs på fack-

förbundsnivå och istället undersöka självorganisering utanför fackförbunden.  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Vilka företräder ni på fackförbundet?  

2. Får arbetare utan arbetstillstånd vara medlemmar?  

3. Hur ställer ni er till att representera arbetstagare utan arbetstillstånd? 

4. När kom ert fackförbund in på frågan?  

5. Har ni en strategiplan eller antagen policy gällande detta?  

6. Har ni en ansvarig för detta område?  

7. Hur många fall har ni registrerat/arbetat vidare med? 

8. Finns en oro att representera papperslösa arbetstagare? 

9. Vad skulle fackförbunden behöva för att lättare arbeta med dessa frågor?  

 

 

 

 

 
 
 


