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Förord
Världen blir allt mer öppen och rörlig. En effekt är att allt fler 
människor flyttar mellan nationer för att söka arbete. Detta är 
utgångspunkten för boken Migrantarbetare – Grundkurs om 
rörlighet, rättigheter och globalisering som gavs ut 2008. 

Antalet personer som flyttat till ett annat land har fördubblats 
på 25 år. De allra flesta flyttar för att söka bättre villkor, och 
en tendens är att allt fler migrantarbetare är kvinnor. Situa-
tionen för alla dessa individer ser olika ut, men det finns ett 
stort problem med att många som bytt hemland tvingas ta de 
sämsta, farligaste och lägst betalda arbetena. Allra sämst har 
de som saknar dokumentation för att få vistas i det land de har 
kommit till, man brukar tala om papperslösa.

Hur upprätthåller vi någorlunda likvärdiga villkor på arbets-
marknaden för alla, oavsett vilket land de är födda i? Kan vi 
acceptera att det skapas reservat på arbetsmarknaden som 
domineras av invandrare och där villkoren är radikalt sämre 
än i övrigt? Vilken strategi ska facket ha gentemot arbets-
kraftsinvandrare och tillfälliga gästarbetare på den svenska 
arbetsmarknaden?

Dessa och andra viktiga frågor ställs i den studiehandledning 
som nu tagits fram med boken som grund. Vi har försökt lyfta 
fram dilemman och frågor som kan diskuteras i samband 
med läsningen. Vi har också gett en del nyare exempel som 
kompletterar och uppdaterar boken. Sist finns dessutom ett 
helt nytt avsnitt om högerpopulistiska partier och hur de kan 
påverka migrantarbetarnas rättigheter.



till veM riktar sig Materialet?
Boken handlar mycket om hur invandringen påverkar vår arbetsmarknad 
vilket gör studiematerialet särskilt lämpligt för olika fackliga organisationer. 
Men det kan också användas inom organisationer med inriktning på globala 
frågor eller mänskliga rättigheter, politiska partier eller vid vuxenutbildning-
ar exempelvis inom olika studieförbund och folkhögskolor. 

Planera en studiecirkel
En studiecirkel är en demokratisk och bra form för att lära sig saker tillsam-
mans med andra. Den är också en ypperlig möjlighet för diskussioner som 
kan leda till förändringar på olika plan. 

En studiecirkel består av minst tre personer som träffas regelbundet. Det är 
bra om gruppen inte är för stor, helst inte större än tolv personer, då är det 
bättre att dela upp på flera studiecirklar. Två–tre timmar per gång är lagom, 
kanske 3 x 45 minuter med en liten paus emellan. Studiehandledningen är 
tänkt för fyra träffar. Dessa kan också slås samman till en helgkurs.

Alla deltar aktivt men det är bra om en person tar på sig ansvaret att leda 
cirkeln och förbereda varje träff. Men som cirkelledare är du samtidigt en i 
gruppen, ingen förväntar sig att du ska kunna allt. 

Varje avsnitt innehåller närmare läsanvisningar, det vill säga vilka sidor 
som deltagarna ska fokusera på, samt exempel på värderingsövningar och 
liknande som kan genomföras i gruppen för att fördjupa studierna av äm-
net. Frågorna och övningarna tar förmodligen längre tid än vad ni har till 
förfogande, det kan därför vara bra att markera vad ni tycker verkar viktigast 
och prioritera detta. Det är bättre att diskussionerna blir bra än att ni hinner 
med allt. 

Den avslutande delen om högerpopulistiska partier kan bli en extra femte 
träff eller tas med vid något av de andra kurstillfällena.
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Första träffen: 
Migrantarbetare globalt

inledning:
Aldrig förut i världshistorien har det funnits så många som vistas i ett annat 
land än där de föddes. De flesta som flyttar utomlands gör det inte för att fly 
förtryck utan för att de vill skaffa sig ett bättre liv, de söker arbete och en lön 
som ofta även bidrar till att släkten och familjen i hemlandet kan överleva. 
Men de villkor som erbjuds migrantarbetarna i världen är ofta svåra. 

Det finns visserligen en grupp högkvalificerade arbetare vars insatser efter-
frågas och betalas högt, men den stora gruppen utför de statusmässigt lägsta 
jobben till de lägsta lönerna och sämsta villkoren. Om den senare gruppen 
handlar bokens två första kapitel.
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Läsning:
Första träffen bygger på bokens två första kapitel ”Migrantarbetare i värl-
den” och ”Det globala klassamhället” (sidorna 15−53). I avsnittet nedan finns 
läshänvisningar där särskilt viktiga avsnitt markeras, den som inte orkar läsa 
allt kan fokusera på dessa.

när ni träFFas:
Den som är ledare för studiecirkeln introducerar ämnet. Låt deltagarna pre-
sentera sig och kort berätta varför de valt att delta. Ett alternativ i en större 
grupp och om deltagarna inte mötts tidigare är att alla sätter sig i grupper 
om två och två och intervjuar varandra (namn, yrke, bostadsort, ålder, med 
mera). Sedan kan deltagarna presentera varandra för de andra. 

Ett sätt att lära känna något om varandras historia är att genomföra en öv-
ning där deltagarna berättar om sitt eget ursprung. Flytta undan möbler och 
tänk er att ni har en världskarta i rummet, visa var de olika världsdelarna är 
placerade. Låt deltagarna, en efter en, ställa sig på den plats på kartan där 
de föddes och låt dem sedan genomföra förflyttningarna i sitt liv i rummet 
genom att ta steg åt olika håll (till exempel från Valparaiso i Chile, till Luleå, 
till södra Stockholm och därefter till Västerås, den nuvarande bostadsorten). 

Det viktiga är förflyttningarna, inte varför de skedde. Det är bra att stoppa 
den som börjar berätta hela sitt liv, vilket kan vara frestande. Övningen 
syftar både till att ge deltagarna möjligheten att berätta något om sin historia 
och om vilka delar av världen de känner sig hemma i. Men också ge möjlighet 
till reflektioner kring varför man flyttar.

Avsluta med en kort reflektion: Är det en grupp där alla är svenskar, eller 
fanns det invandrare med? Varför lämnade deltagarna sina ursprungslän-
der? Finns det rentav någon som känner igen sig i den text ni läst? 

Samtala om vad som får en människa att byta hemland. Vad skulle krävas för 
att deltagarna själva skulle fatta ett sådant beslut? Har de någon egen erfa-
renhet av att vara migrantarbetare? Känner de migrantarbetare i Sverige?
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diskussionsfrågor: 
•  Frågorna handlar framför allt om det första kapitlet (tonvikt på sidorna 

15−25). 

•  Vilka olika former av migrantarbetare finns det? Hur varierar villkoren för 
olika former av migrantarbetare? Vilka migrantarbetare har svagast rätts-
ligt skydd? (Se faktaruta sid 23−24)

•  Varför ökar antalet migrantarbetare i världen? Vilka faktorer har bidragit 
till att den globala arbetskraften blivit mer rörlig?

•  Hur förändrar migrationen de länder som många människor lämnar? Ana-
lysera både positiva och negativa effekter (dränering av kunskap, ökade 
globala kontakter, möjlighet att få jobb, pengar som skickas tillbaka hem, 
och så vidare). Utgå gärna från konkreta länder som ni har kunskap om!

om ni hinner:
•  Många migrantarbetare tillhör den informella ekonomin, det vill säga de 

saknar en fast anställning. Men även många andra i arbetskraften har fått 
otryggare anställningar. Vad beror denna utveckling på? (Sidorna 45−46)

•  I ett land som Kina finns en omfattande intern migration. Diskutera Li 
Chai Yuans berättelse. Vad är drivkrafterna som får många människor att 
lämna den kinesiska landsbygden för att söka jobb i kuststädernas industri-
områden? Skulle du ha flyttat om du hade varit i Li Chai Yuans situation? 
(Sidorna 27−28)
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remitteringar – 
migrantarbetare skickar hem pengar
Migrantarbetare skickar tillbaka mer pengar till sina hem-
länder än värdet av det samlade globala biståndet. För att 
ett fattigt land ska kunna utvecklas spelar dessa så kallade 
remitteringar en avgörande roll. De mesta av pengarna som 
skickas tillbaka används till mat, kläder, sjukvård och medici-
ner, det vill säga till grundläggande konsumtion och insatser 
för att förbättra människors hälsa. Omkring 70 procent av 
remitteringarna skickas via informella kanaler, det vill säga 
med hjälp av släktingar eller via Hawala-system, som bygger 
på att man litar på personer som för pengarna vidare. Från 
Sverige skickas stora remitteringar till bland annat Irak och 
Somalia. En aktuell studie om remitteringar är ”Transnatio-
nella band – en fallstudie om remitteringar från Sverige”, 
skriven av Lisa Pelling för organisationen Global utmaning. 
http://globalutmaning.se.preview.binero.se/wp-content/
uploads/2010/09/Remitteringar_Pelling.pdf
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Andra träffen: 
Migration till sverige och eu

inledning:
Bara en liten rännil av alla de miljontals människor som lämnar sina hem-
länder väljer att resa till Sverige. Vi är ett litet land, ett litet språkområde 
och numera ligger våra löner lägre än i våra närmaste nordiska grannländer. 
Trots detta utgör migrantarbetarna en påtaglig del av vår verklighet, vi möter 
dem i många branscher och de utför mängder av tjänster som vi är mer eller 
mindre beroende av. Om migrantarbetare i Sverige och EU handlar bokens 
tredje kapitel.

Läsning:
Andra träffen bygger på bokens tredje kapitel: ”Att migrera till Sverige och 
EU” (sidorna 55−69). Ett betydligt kortare avsnitt, men väl så viktigt och 
med mycket information kring hur regler kring invandring rent konkret ser 
ut. En allt större del av de regler som gäller för invandrare som vill arbeta i 
Sverige beslutas inom EU. Komplettera gärna med de två faktarutorna som 
hör till detta avsnitt och som bland annat handlar om detta. 
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diskussionsfrågor:
•  I Sverige har vi en växande grupp migrantarbetare som arbetar under usla 

villkor, flera av dessa är papperslösa. Vad är orsaken till exploateringen? 
Och vad är viktigast att göra för att skapa drägligare villkor för migrantar-
betarna i Sverige? 

•  Är det rätt av EU-länderna att handplocka de invandrare som man vill ha 
men stänga gränserna för andra som vill komma hit? Vad blir konsekven-
serna? Diskutera för- och nackdelar med EU:s Blue Card. (Sidorna 55−56)

•  Fundera över begreppen brain drain och brain gain. Kan fattiga länder få 
något tillbaka när de exporterar arbetskraft? Finns det något vi kan göra 
för att kompensera dessa länder? (Sidan 58)

•  Är det bra att Sverige börjar ta emot fler arbetskraftsinvandrare igen? Fun-
dera över positiva och negativa effekter. (Sidorna 59−62)

•  Fundera över systemet med säsongsarbetare, fördelar och nackdelar. Vad 
är viktigt att tänka på när man diskuterar nya regler för säsongsarbetare 
till EU? (Sidorna 67−68)

övning: Fyra hörn
Det här är en övning som används ganska ofta, några kanske har stött på 
den tidigare. Men den är bra som en ram för att diskutera värderingar och 
ställningstaganden.

Övningen går till på följande sätt: Deltagarna ska ta ställning till påståen-
den och varje hörn av rummet representerar en av följande uppfattningar:

1. Instämmer fullständigt
2. Håller delvis med
3. Håller inte alls med
4. Kan inte ta ställning, alternativt avstår från att ta ställning

Deltagarna ska ställa sig i det hörn som bäst överensstämmer med den egna 
uppfattningen. Efteråt ska deltagarna motivera sin uppfattning för de övriga. 
Efter att alla redovisat sin uppfattning är det möjligt att byta hörn för den 
som så önskar.

Följande påståenden kan ingå i denna övning. Välj själv vilka påståenden 
som ni vill diskutera, och ta den tid som behövs. Det viktigaste är inte att 
hinna med många påståenden, utan att det blir en givande diskussion:
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•  Vi är beroende av invandrare för att klara behoven i vissa sektorer, utan 
invandrare fungerar inte åldringsvården.

•  Om inte arbetsgivarna hittar arbetskraft beror det på att lönen är för låg, 
med rätt lön finns det alltid någon som vill ha jobbet. 

•  Det är viktigt med skärpta gränskontroller så att vi inte blir översvämmade 
av invandrare från fattigare länder.

•  Fattiga länder drabbas hårt av att den utbildade arbetskraften flyttar däri-
från. Därför borde vi sluta upp med att rekrytera utbildad arbetskraft från 
vissa fattiga länder. 

•  Invandrarna tar jobben, har vi hög arbetslöshet måste vi minska invandringen.

blåsta i blåbärsskogen
Varje år kommer utländska bärplockare till de svenska 
skogarna för att arbeta för olika bärföretag. På senare år 
har många kommit från länder som Vietnam och Thailand. 
Uppköpare har kunnat ta hit i stort sett hur många bärplock-
are som helst utan några förpliktelser eftersom de för det 
mesta är anställda av utländska bemanningsföretag. 6 000 
till 8 000 personer har plockat och sålt bär varje år. Av dessa 
är omkring 90 procent utländska gästarbetare.

Men 2009 var skörden dålig och plockarna fick ibland inte 
ens ihop lika mycket i lön som de betalat för flygbiljetten. De 
protesterade och TV, radio och tidningar rapporterade om hur 
många kände sig lurade och riskerade att bli av med hus och 
mark i hemlandet som de pantsatt för att resa till Sverige. 

Nu skulle problemet lösas. Fackförbundet Kommunal, som 
fick huvudansvaret att förhandla för bärplockarna, krävde 
kollektivavtal och frågan diskuterades på olika nivåer. 

2010 kom betydligt färre bärplockare, men ändå kände sig 
många lurade. En del blev strandsatta när uppdragsgivaren 
försvann innan lönen betalats ut och kommunen de bodde i 
fick ställa upp och betala biljetterna för hemresan.               

Sommaren 2010 visade det sig också att villkoren inte       
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behöver bli bättre för att de utländska bärplockarna blir 
anställda av svenska företag. I Åsele i Västerbotten anställde 
det svenska företaget Lomsjö Bär 156 bärplockare från 
Thailand. Men efter två månaders arbete visade det sig att 
arbetarna blivit lurade. De fick resa tillbaka till Thailand efter 
att i stort sett inte fått ut någon lön över huvud taget.

Fram till 2008 existerade skyddsregler för importerade 
gästarbetare. Bärföretagen var skyldiga att visa att de kunde 
bereda plockarna rimliga villkor. Men denna tillståndspröv-
ning avskaffades på förslag av regeringen. Nu visar det sig 
att effekterna har blivit katastrofala. Fackliga organisationer i 
Sverige vill tvärtom skärpa prövningen av företagen, däribland 
med obligatorisk granskning av skattemyndigheterna och krav 
på kollektivavtal undertecknat av juridisk person i Sverige. 

cecilia malmström leder arbetet med eu:s 
migrationspolitik
Den svenska folkpartisten Cecilia Malmström är sedan 
februari 2010 EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor. 
Det innefattar bland annat asyl- och migrationsfrågor samt 
EU:s arbete mot den organiserade brottsligheten.
Cecilia Malmström kommer att få hantera en rad olika 
frågor. En handlar om invandringen till EU-området över 
Medelhavet, något som lett till flera tragedier när överlasta-
de båtar med migranterna har förlist i havet. Ett förslag som 
diskuterats är att ge Frontex en starkare roll, det vill säga 
EU:s säkerhetsorgan för kontroll av den yttre gränsen.

EU:s migrationspolitik har samtidigt utsatts för hård kritik 
av bland annat Amnesty Internationals kontor i Bryssel, som 
menar att EU:s migrationspolitik är alltför inriktad på hur 
migranter ska kunna skickas tillbaka till sina ursprungsländer. 
De menar vidare att EU:s politik leder till att allt fler mig-
ranter klassificeras som ”papperslösa” och att dessa hamnar 
utanför samhället ”utan rätt till sjukvård och skolgång”.



Tredje träffen: 
studier av olika branscher 

inledning:
Migrantarbetare förekommer betydligt oftare i vissa branscher. Många av 
dessa domineras av utlandsfödd arbetskraft, där arbetar knappast någon 
med svensk bakgrund. Lönerna är generellt låga och villkoren sämre, de 
anställda har en svag förankring på den svenska arbetsmarknaden och vet 
kanske inte ens vad de ska kräva. Knappast någon är fackligt organiserad och 
facket får inte heller någon insyn. 

Läsning:
Under den tredje träffen finns möjlighet att välja ett eller flera avsnitt som 
ska studeras, boken tar upp byggbranschen (”Byggbranschens migrantar-
betare”, sidorna 70−87), lantarbetare (”Vår tids statare är lantarbetare från 
Polen”, sidorna 89−103), transportsektorn (”Migrantarbetare i transportsek-
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torn”, sidorna 105−119) samt städsektorn (”Lägst ner på statustrappan står 
städarna”, sidorna 121−136). 

Ett alternativ är att låta deltagarna dela upp sig på de fyra avsnitten och att 
några personer förbereder en presentation av avsnittet och ger sina reflektioner 
kring vad de läst som en utgångspunkt för diskussioner med de övriga i gruppen. 

en lämplig början:
Sätt er två och två, diskutera i vilka branscher som det finns särskilt många 
med bakgrund i andra länder. Kan ni se någon anledning till att invand-
rarna är särskilt många just i dessa branscher? Vad får det för konsekvenser? 
Använd gärna egna erfarenheter. Redovisa era tankar för resten av gruppen 
genom att skriva upp de branscher ni har pratat om och gör en kort samman-
fattning av vad ni vet om dessa. 

byggbranschen
inledning:
Allt fler byggföretag i Sverige använder utländska entreprenörer för att 
utföra delar av arbetet. I synnerhet är många entreprenörer från Polen och 
Baltikum verksamma i Sverige. För det mesta bedrivs arbetet inom ramen för 
EU:s tjänstehandel, det vill säga ett svenskt byggföretag köper tjänster som 
utförs av entreprenörer med huvudkontor inom EU-området. Enligt tidning-
en Byggnadsarbetaren (18/2007) fanns under december 2007 mellan 8 000 
och 10 000 utländska migrantarbetare på svenska byggen.

Problemet är att många av de utländska byggnadsarbetarna tvingas att arbeta 
under miserabla förhållanden. Lönerna är låga, arbetstiderna långa och de får 
ofta utföra farliga arbetsuppgifter. Fackliga organisationer i Sverige kräver att 
utländska arbetare bör ha rätt till samma löner och villkor som svenska arbe-
tare. Skälet för det är dubbelt, dels för att få slut på exploateringen av migrant-
arbetare, dels för att förhindra en social dumpning där seriösa byggföretag blir 
utkonkurrerade av oseriösa företag som betalar ut extremt låga löner. Med en 
sådan social dumpning riskerar jobben att minska för arbetare i Sverige.

diskussionsfrågor:
•  Vad handlade Vaxholmskonflikten om? Hur bör vi tolka EG-domstolens 

utslag? (Sidorna 76−79)
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•  Läs Gints Kaplers historia. Vad bör ske i det svenska samhället för att för-
hindra att fler migrantarbetare blir lurade och utnyttjade på det sätt som 
han blev? (Sidorna 83−84)

•  Vad behövs för att facket ska kunna åstadkomma mer? Läs intervjun med 
Christer Wälivaara. (Sidorna 85−86) 

•  Titta även på fall där facket lyckats och fundera över varför facket trots allt 
ofta lyckas få igenom sina krav. (Sidorna 79−81)

lantarbetarna
inledning:
Före 1945 anlitade skånska bönder statare i jordbruket. I dag anlitas mig-
rantarbetare. Alldeles nyligen kom de från Polen eller länder i Baltikum och 
sedan det svenska EU-medlemskapet har de kunnat ta sig in i landet genom 
EU:s regler för fri rörlighet på arbetsmarknaden. Men intresset för arbetare 
från dessa länder har minskat i takt med att villkoren förbättrats i deras egna 
hemländer. Med nya regler för arbetskraftsinvandring kan arbetsgivarna 
rekrytera arbetskraft även utanför EU. 

Många som arbetar är säsongsanställda. De arbetar långa arbetsdagar och 
det är ett hårt arbete som sliter på kroppen. Många har svårt att få ut skälig 
ersättning, undanhållen övertidsersättning är ett vanligt problem när an-
ställda klagar till facket. Även boendesituationen är ett problem, många bor 
i anslutning till arbetsplatsen i uttjänta husvagnar, fallfärdiga baracker och 
andra mer eller mindre hälsovådliga miljöer.

diskussionsfrågor
•  Vilka är problemen för lantarbetarna? Läs Ulf Hanssons berättelse där han 

bland annat jämför deras situation med statarnas villkor före 1945. Vad ser 
han för likheter? (Sidorna 92-93)

•  Vad kan facket (det förbund som organiserar lantarbetare är Kommunal) 
göra för att hjälpa lantarbetarna och vad beror det på att det är så svårt att 
åstadkomma någon skillnad? (Sidorna 98−103)

•  Varför anlitas bemanningsföretag från andra länder både när det gäller 
bärplockare i de svenska skogarna, lantarbetare och många andra bran-
scher som det berättas om i boken? Vad är fördelen för arbetsgivarna och 
vad är konsekvenserna för de som arbetar?
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om ni hinner:
Vilka lagar och internationella konventioner behöver förbättras för att stärka 
rättigheterna för de som plockar bär och arbetar inom jordbruket? Vilka 
krav bör vi ställa på arbetsgivarna? Och hur ska vi övervaka att lagarna och 
konventionerna efterlevs? 

transportsektorn
inledning:
Transporter rör sig över landgränser och mellan kontinenter. Det är ingen 
slump att de som arbetar inom till exempel sjöfarten tidigt blev medvetna 
om hur viktigt det är att samarbeta globalt för att skapa bättre villkor. Ut-
flaggning av fartyg, att fartygen ägs av mindre nogräknade stater vilket ger 
möjlighet till dumpade villkor, är ett gammalt problem.

Utländska förare kör utlandsregistrerade bilar på svenska vägar och följer 
inte svenska regler för nattvila och längd på arbetspassen. Det kan vara far-
ligt även ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Att köra taxi är en möjlighet till försörjning för många invandrare som har 
svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Efter avregleringen av taxibranschen 
har konkurrensen hårdnat. Många chaufförer tvingas arbeta upp till dubbla 
arbetsveckor för att få ut en anständig lön. 

diskussionsfrågor:
•  Fundera över fallet med kineserna i Göteborgs hamn. Är det rimligt att 

den som arbetar i Sverige får den lön han skulle ha haft i hemlandet? Vad 
innebär utstationeringsdirektivet? (Sidorna 105−108)

•  Transportbranschen är till sin karaktär gränsöverskridande. Hur ska man 
förhindra social dumpning inom en sådan bransch, det vill säga att företag 
med sämst villkor konkurrerar ut de andra?

•  Kan man se någon förklaring till att lönerna är så låga i taxibranschen? Vad 
krävs för att villkoren ska bli mer vettiga? (Sidorna 111−114)

•  Varför är det så viktigt att facket samarbetar över gränserna kring frågor 
som rör till exempel långtradarchaufförers villkor, sjöfart och andra former 
av anställningar inom transportsektorn?
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städarna
inledning:
Ingen annan bransch i Sverige är så dominerad av arbetskraft med utländsk 
härkomst som städning. Fastighetsanställdas förbund, som organiserar 
städarna, räknar med att cirka 43 procent av medlemmarna har minst en 
förälder som är född i ett annat land. Inom städsektorn är det vanligt att nio 
av tio anställda har utländsk bakgrund. 

Städare är samtidigt en grupp som är svår att organisera fackligt. Organi-
sationsgraden är betydligt lägre än inom andra branscher. Ett skäl till det 
är att omsättningen av personal är hög. Inom branschen finns också många 
oseriösa arbetsgivare som låter de anställda arbeta svart eller som använder 
sig av papperslösa arbetare. Sådan olaglig verksamhet försvårar fackets möj-
ligheter att nå de anställda och att organisera dem.

Städarna befinner sig lågt på statustrappan. Lönerna är låga och många 
städare får förslitningsskador i rygg och nacke. Ett vanligt fenomen är olika 
former av etnisk diskriminering. Särskilt utsatta är städare som har dåliga 
kunskaper i svenska, de blir oftare än andra lurade och tvingade att arbeta 
till långt sämre villkor än de som finns fastslagna i kollektivavtal. En stor 
majoritet av städarna är kvinnor och varje år får Fastighets in mellan 40 och 
50 anmälningar om sexuella trakasserier.

diskussionsfrågor:
•  Vad kan Fastighetsanställdas förbund göra för att förbättra villkoren för 

papperslösa arbetare inom städbranschen? (Sidorna 134–135)

•  Vilka krav kan man som skattebetalare ställa på den offentliga sektorn som 
uppköpare av till exempel städtjänster?

•  Är det bra att RUT-avdraget finns? Finns det någon risk att människor vän-
jer sig vid att betala mindre för städtjänster och andra liknande tjänster? 
Eller är det viktigaste att komma till rätta med det utbredda svartjobbet?

•  På vilket sätt drabbas kvinnorna hårdare inom städsektorn?

extramaterial:
hushållsanställda
Här kommer ytterligare en bransch som domineras av migrantarbetare. Det 
handlar också om den globala situationen för de som arbetar i andras hem 
och om ett försök att förbättra villkoren för denna grupp.
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dagens hembiträden kommer från filippinerna
De byter blöjor, kokar pasta, dammsuger och stryker skjortor i andras hem. 
Vid ILO-konferensen sommaren 2010 inleddes arbetet med att ta fram en 
ny internationell konvention för att förbättra villkoren för hushållsarbetare. 
Hushållsarbete är den vanligaste formen av arbete för kvinnliga migrant-
arbetare. Miljontals kvinnor flyttar varje år från länder som Filippinerna, 
Bangladesh, Indien och Indonesien för att jobba som hushållsarbetare i Sau-
diarabien, Hongkong, Singapore, USA eller Europa.

Definitionen av hushållsarbetare – på engelska ”domestic workers” – är 
personer som är anställda i ett hem för att utföra hushållssysslor. Kärnupp-
gifter är barnpassning, städning, tvättning, matlagning, inhandling av varor, 
trädgårdsarbete och vaktarbete. Men antalet undergrupper är långt fler och 
inkluderar även ”pool person”, ”dog walker”, med flera. 

Hushållsarbetare är extremt sårbara. Särskilt utsatta är hushållsarbetare 
som också är migrantarbetare. I många länder omfattar de nationella arbets-
marknadslagarna inte dem som arbetar i hemmen. De lagar som ändå finns 
efterlevs sällan. De som arbetar i hemmen har hittills haft ett svagt stöd i 
internationella konventioner och få är fackligt organiserade. Detta är också 
skälet till att FN-organet ILO (International Labour Organisation) nu vill 
stärka hushållsarbetarnas rättsliga ställning genom att anta en ny konven-
tion. Målet är att konventionen ska godkännas 2011 och därefter underteck-
nas av ILO:s medlemsländer.

Omkring 90 procent av världens hushållsarbetare är kvinnor. Av dem som 
inte är migrantarbetare kommer många från landsbygden och tillhör mino-
ritetsgrupper. Inom gruppen finns också många barnarbetare. Bara i Bang-
ladesh arbetar en miljon barn i andras hem, det handlar ofta om flickor som 
inte är mer än sju–åtta år gamla.

diskutera:
•  Varför är det så svårt att reglera villkoren för de som arbetar i andra män-

niskors hem (se faktaruta nedan). På vilket sätt kan en konvention om 
hushållsanställda vara till hjälp?

•  Varför är många länder ovilliga att underteckna internationella konventio-
ner som skyddar migrantarbetare? Vilka påtryckningar skulle behövas för 
att få fler länder att skriva under konventionerna? (Sidorna 42–44)



22

svårt reglera arbete i hemmen
Sexuella trakasserier, krav på att alltid ställa upp och arbeta, 
även utanför arbetstid, undanhållanden av lön och orimliga 
arbetsvillkor. De som arbetar i andra människors hem har 
ofta en besvärlig arbetssituation som hör samman med den 
speciella situation som finns när arbetsgivaren bor på den 
plats där arbetet sker.

Hushållsanställda är ofta undantagna från nationella sys-
tem och de saknar i regel fackliga organisationer. Många re-
geringar anser att det vore integritetskränkande med hårdare 
regler för arbete i hemmen. Men resultatet blir att många 
hushållsanställda utsätts för arbetsvillkor och en behandling 
som vore omöjlig i de flesta andra branscher. 

Arbetsgivarsidan, i Sverige representerade av Svenskt 
Näringsliv, har också motsatt sig en reglering av hushållsan-
ställda och hävdat att det inte behövs några rekommenda-
tioner. Facket har välkomnat ILO:s arbete med att ta fram en 
konvention. 
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Fjärde träffen: 
arbetarrörelsen och 
MigrationsFrågorna 

inledning:
Att skapa rättvisa arbetsvillkor för invandrare från andra länder är en utma-
ning för många aktörer. Mycket måste ske genom samordnade aktioner över 
landgränserna, vi har tidigare berättat om arbetet i EU. Men även internatio-
nella organ som FN-systemet och internationella organisationer är viktiga. 
Facket och arbetarrörelsens partier har också en viktig uppgift att fylla. 
Detta fokuserar vi på under den sista träffen.

facket och migrationen
I en tid när näringslivet är globalt måste även de fackliga organisationerna 
agera gränsöverskridande. Men fortfarande är fackförbunden i hög grad 
nationella, liksom medlemskapet. Frågan är vad en migrantarbetare kan ha 
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för nytta av facket, och vad som ska motivera en tillfällig gäst på den svenska 
arbetsmarknaden att betala medlemsavgiften?
 
diskussionsfrågor:
•  Vad är fackets huvudmetod för att förbättra villkoren på arbetsplatserna, 

både där det arbetar invandrare och svenskar? Räcker de redskap som 
facket har idag? (Sidorna 176−178)

•  Ska facket bara förhandla för medlemmarna? Kan även andra ha nytta av 
facket och i så fall hur? (Sidorna 156-158)

•  Hur kan facket få fler med utländsk bakgrund i utsatta yrken att söka med-
lemskap i facket? Vilken nytta skulle de kunna ha av facket och vad har 
facket att erbjuda?

•  Läs Yacines berättelse. Fundera över vad det finns för anledningar till att 
en människa blir papperslös. Behöver papperslösa facket och varför? Vad 
kan facket göra för de papperslösa? (Sidorna 158−170)

•  Är det möjligt att avkriminalisera papperslösa och i stället straffa arbetsgi-
varen som anlitar papperslösa? Vilka konsekvenser skulle en sådan föränd-
ring få för de papperslösa? 

säsongsarbetare ska Få stanna längre
Säsongsarbete är vanligt inom till exempel jordbruk, odling 
och i viss mån turism där det finns mer att göra vissa perio-
der på året. Arbetsgivarna anser att det inte går att få tag i 
inhemsk eller europeisk arbetskraft längre, till exempel i de 
gröna näringarna. Från fackligt håll hävdas det att orsaken är 
att löner och arbetsvillkor är alltför dåliga.

 I takt med att de nya EU-länderna får en stabilare eko-
nomi måste arbetsgivarna söka sig längre och längre bort för 
att hitta arbetskraft som godtar villkoren. Förr kom säsongs-
arbetarna i Sverige från Polen och länderna i Baltikum men 
numera kommer de allt oftare från Kosovo, Serbien, Ukraina, 
Filippinerna och Thailand. 

Den hårda priskonkurrensen på frukt och grönsaker gör       
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diskutera:
•  Varför är facket så negativt till förändringarna av säsongsarbetar-

direktivet?
 
övning 1: Fackets arbete för migrantarbetare
utforma en strategi
Så här i slutet av kursen kan det vara dags att formulera en strategi kring vad 
som borde förändras för att förbättra villkoren för migrantarbetare i världen, 
EU och Sverige.

Börja med en kartläggning: vad vet ni om migrantarbetarna i era egna orga-
nisationer? Hur många är de, var finns de, på vilka villkor? Det är lämpligt 
att någon eller cirkelledaren i förväg tagit fram lite information kring detta. 
Målet är att utforma en strategi för att förbättra möjligheterna för migrantar-
betarna i organisationen.

dessutom löneutrymmet mindre, det blir en ond cirkel. 
Det finns ett säsongsarbetardirektiv inom EU som reg-

lerar villkoren. Arbetsgivarna har rätt att ta in säsongsar-
betare i upp till tre månader utan uppehållstillstånd. Men 
facket tycker att det är oklart vem som är att betrakta som 
säsongsarbetare. I dag förekommer det till exempel att 
säsongsarbetardirektivet används för att ta in byggnadsarbe-
tare från andra länder. 

Nu vill arbetsgivarna förlänga den period som de får anlita 
säsongsarbetare ända upp till nio månader. Det är bland 
annat fruktodlarna i Sydeuropa som trycker på eftersom de 
känner av ökad priskonkurrens från länder utanför EU. Men 
kritiken var massiv, inte minst från fackligt håll vilket gjorde 
att det förslag som lades fram till sist, efter många vändor, 
angav tidsgränsen till sex månader per kalenderår. Dessutom 
kan det bli möjligt att få arbetstillstånd för flera säsonger 
eller lättare att resa tillbaks igen till samma land under på 
varandra följande säsonger.



26

diskutera:
•  Hur kan man öka organisationsgraden bland invandrare? Vilka hinder 

finns för att de går med i facket?

•  Vad talar för och vad talar mot att utforma ett särskilt slags medlemskap 
för migrantarbetare som vistas tillfälligt i landet?

•  Vad kan er organisation erbjuda migrantarbetare? Hur lockar ni dessa att 
gå med?

•  Ska facket bara hjälpa medlemmar? Motivera? Vad talar för och emot att 
även stödja de som arbetar i samma bransch men inte är medlemmar? 

övning 2: problem och visioner: ett försök att blicka framåt
Till den här övningen behövs så kallade ”post-it-lappar” och ett blädderblock 
samt pennor.

Ge varje deltagare tre lappar vardera och be alla skriva ner de viktigaste 
hindren för att migrantarbetares villkor ska förbättras.

Dela in blädderblocket i fyra fält:
 

1. berör många   2. berör få 
lätt att åtgärda   lätt att åtgärda

3. berör många   4. berör få
svårt att åtgärda   svårt att åtgärda

Försök att placera ut lapparna på rätt ruta. Om någon lapp hamnat i ruta fyra 
kan ni hoppa över den för ögonblicket. Låt diskussionen framför allt handla 
om rutorna ett och tre. Har ni några förslag på lösningar?

Ytterligare en del av samma övning (om ni hinner):
Dela ut tre nya lappar till varje deltagare och be alla skriva ner sina tre hög-
sta önskningar och drömmar om hur vi vill att det ska vara. Det kan vara mer 
allmänna ord eller en konkret önskan om en viss förändring. Sätt upp lap-
parna i samma rutnät som i förgående övning. Avsluta även denna gång med 
att resonera kring slutsatser: vad skulle vi kunna åstadkomma relativt enkelt 
och vad skulle kräva mer av oss? 
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extramaterial:
se upp För högerpopulistiska partier!
inledning:
Det finns ett växande problem med främlingsfientliga partier i Europa. De 
vill ofta framställa sig som de sanna arbetarpartierna och lockar i synnerhet 
män ur arbetarklassen som är deras kärnväljare. Samtidigt vänder de sig mot 
den allt större gruppen arbetare med ursprung i andra länder.

Ur ett fackligt perspektiv är det viktigt att hålla ihop för bästa möjliga resul-
tat. Dåliga arbetsvillkor smittar lätt även andra branscher. Facket måste vara 
färgblint, alla som arbetar är lika mycket värda oavsett bakgrund.

Högerpopulistiska partier har oklara uppfattningar i arbetsmarknadspoli-
tiska frågor, det finns vissa som är mer högerinriktade och andra som är mer 
vänster i sådana frågor. Sverigedemokraterna, SD, har förändrat sin arbets-
marknadspolitik. Förr liknade programmet Moderaternas, i dag talar de om 
att försvara den svenska modellen, stärka A-kassan och andra krav som bru-
kar framföras av vänsterpartierna. Men de redovisar inte hur de ska finan-
siera förändringarna, de räknar med att om vi bara minskar invandringen 
kommer vi att ha råd med omfattande reformer på många områden. Experter 
från olika håll har ifrågasatt det realistiska i partiets budget.
 
främlingsfientliga partier i europa
I akademisk forskning kallas de främlingsfientliga partierna för RHP-par-
tier (radikala högerpopulistiska partier). RHP-partierna kan kategoriseras 
på olika sätt. En grupp av RHP-partierna har rötter i 1930-talsfascism, hit 
hör bland annat det franska Front National, brittiska BNP och tyska NPD. En 
annan grupp av RHP-partier har uppstått som populistiska missnöjespartier 
och först i ett senare skede blivit främlingsfientliga. Hit hör Dansk Folke-
parti och norska Fremskrittspartiet, men även exempelvis Frihetspartiet i 
Holland. 

Det svenska SD bildades 1988 av företrädare för den uttalat rasistiska rörel-
sen Bevara Sverige Svenskt (BSS). Samtidigt har SD sin främsta bas i Skåne 
där partiet burits fram av olika lokala missnöjespartier (som Framstegspar-
tiet, Skånepartiet, Sjöbopartiet, Kävlinges Väl, Hörbypartiet, med flera). När 
dessa missnöjespartier bildades var huvudfrågan att kritisera de ”höga” skat-
terna och verka för en ökad självständighet i Skåne, successivt blev partierna 
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sedan mer främlingsfientliga. SD har sammanfattningsvis tagit intryck både 
av rasistiska och populistiska föreställningar. 

Faran med starkare RHP-partier är att de förskjuter ribban för vilka åsikter 
och vilket beteende som är acceptabelt. Det leder i sin tur till en ökning av 
etnisk diskriminering och kränkande behandling. I kölvattnet av RHP-par-
tiernas tillväxt i Italien har antalet fall av misshandel av migrantarbetare, 
flyktingar och homosexuella ökat. 

 

Framgångar För FrämlingsFientliga partier 
De främlingsfientliga partiernas tillväxt är oroväckande:

•  I Schweiz är det främlingsfientliga Folkpartiet landets 
enskilt största parti. Det var också i Schweiz som en ma-
joritet av befolkningen 2009 röstade ja till ett förbud mot 
minareter. 

•  I Österrike finns numera tre stora block i politiken; social-
demokrater, kristdemokrater och främlingsfientliga. 

•  I Belgien fick partiet Vlaams Belang (Flamländskt intresse) 
tolv procent i det senaste valet. 

•  I Holland är det starkt islamofobiska Frihetspartiet, lett av 
Gert Wilders, landets tredje största parti. 

•  I Italien finns flera främlingsfientliga partier. Det största är 
Lega Nord som sitter med i regeringen och kontrollerar 
inrikesdepartementet. 

•  I Rumänien har det Storrumänska partiet gått framåt. Par-
tiet bedriver en hård propaganda med udden riktad mot 
landets romer. 

•  I Ungern växer partiet Jobbik, känt för sin uniformerade 
trupp kallad Magyar Garda (Ungerska Gardet). 

•  I Tyskland och Storbritannien är de främlingsfientliga parti-
erna på frammarsch från en lägre nivå svagare, men såväl   
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diskussionsfrågor:
•  Ska facket ta ställning mot högerpopulistiska partier? Motivera.

•  Är det rätt att utesluta medlemmar i Sverigedemokraterna ur facket? Kan 
en sverigedemokrat vara facklig företrädare?

•  Är de högerpopulistiska partierna ett hot mot facket? I så fall på vilket sätt? 

ordlista 
blue card: Förslag inom EU att öppna för arbetskraftsinvand-
ring, systemet är tänkt för mer kvalificerad arbetskraft som 
arbetsmarknaden speciellt behöver.

international labour organisation, ilo: Ett FN-organ som antar 
konventioner för den globala arbetsmarknaden. ILO är ett 
trepartsorgan med representanter för arbetstagare, arbetsgi-
vare och regeringar.

informell sektor/informell ekonomi: Ekonomi och verksamhet 
utanför den del av ekonomin och arbetslivet som regleras av 
lagar och kollektivavtal. 

kollektivavtal: Ett avtal mellan arbetstagarorganisation och 
arbetsgivarorganisation som reglerar löner och arbetsvill-
kor. För fackliga organisationer är kollektivavtal ett centralt 

British National Party (BNP) som Nationaldemokratische 
Partei Deutschland (NPD) finns representerade i lokala 
parlamentariska församlingar. 

•  I Frankrike är Front National ett stort parti, även om parti-
et gått tillbaka något sedan toppnoteringarna i valet 2001.
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verktyg. Genom att sluta kollektivavtal kan fackliga orga-
nisationer säkerställa att anställda har acceptabla villkor. 
För fackliga organisationer är det därför avgörande att inga 
arbetsgivare tillåts bedriva verksamhet till sämre villkor än 
kollektivavtalen, det skulle bidra till att underminera kollek-
tivavtalens ställning.

outsourcing: När ett företag lägger ut produktion eller tjäns-
teverksamhet på ett annat leverantörsföretag. Motsatsen 
kallas för insourcing.

papperslös: En person som arbetar men som saknar uppe-
hållstillstånd och/eller arbetstillstånd. Det är brottsligt av en 
arbetsgivare att anställa en papperslös.

social dumpning: Social dumpning kan förekomma både 
inom ett land och mellan olika länder. Om arbetsgivare inte 
respekterar kollektivavtal finns risk att det uppstår social 
dumpning inom ett land, konsekvensen kan bli att avtalen 
undermineras och att arbetsgivare som följer avtalen får 
svårare att klara sig i konkurrensen. På global nivå kan social 
dumpning förekomma om arbetsgivare flyttar produktion 
till länder där villkoren är sämst, det skapar en konkurrens-
press på andra länder att också försämra villkor. Den globala 
fackföreningsrörelsen menar att vi måste acceptera att 
företag till en del flyttar verksamhet till länder där det är bil-
ligare att producera, men att det är oacceptabelt när länder 
konkurrerar med förbud mot fackligt arbete, diskriminering, 
tvångsarbete och barnarbete.

säsongsarbetare: Arbete som bedrivs tillfälligt under en 
säsong. I vissa fall får de anställda ett korttidskontrakt, men 
många säsongsarbetare har inga kontrakt överhuvudtaget.

tjänstedirektiv: Ett EU-direktiv som tillkom för att underlätta 
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för företag att sälja tjänster i andra EU-länder. Direktivet 
blev kraftigt kritiserat och omarbetades så att många av de 
mer kontroversiella delarna försvann.

utstationeringsdirektiv: EU:s direktiv från 1996 om utstatio-
nering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av 
tjänster. Tolkningen av EU:s utstationeringsdirektiv var en 
kärnfråga i den så kallade Vaxholmskonflikten. Grundfrågan 
handlar om i fall den utländska arbetskraften ska omfattas 
av de kollektivavtal som gäller i det land där verksamheten 
bedrivs eller om de ska omfattas av kollektivavtalen i det 
land där entreprenörsföretaget har sitt huvudkontor.

vaxholmskonflikten: Sommaren 2004 kom det lettiska företa-
get Laval un Partneri till Vaxholm för att delta i ombyggna-
den av Söderfjärdsskolan. Företaget vägrade att teckna kol-
lektivavtal med Byggnads. Byggnads utsatte därför företaget 
för blockad. Dom i målet kom från EG-domstolen i decem-
ber 2007. Domen är svårtolkad och fortfarande är det oklart 
vilka konsekvenserna blir av utslaget.




