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Inledning

Den svenska forskningen om arbetskraftsinvandring har ökat kraftigt de senaste 

åren, i huvudsak som ett resultat av 2008 års arbetskraftsinvandringsreform (se 

t.ex. Frank 2010; Calleman 2013; Bevelander, et al. 2014). Forskningen har även 

lyft fram annan arbetskraftsmigration med kopplingar till den fria rörligheten som 

EU/EES initierat. Denna tar sig åtminstone tre former: utstationering (Thörnqvist 

et al. 2012), cabotage1 (Sternberg et al. 2015) och EU-migration (Bengtsson 2013). 

En tredje grupp av studier har fokuserat på de papperslösa migranterna (Khosravi 

2010). En betydande andel av de papperslösa är asylsökande som fått avslag. Här 

har reformen 2008 öppnat möjligheter till ett "spårbyte", att byta från avslagen 

asylansökan till arbetstillstånd (SOU 2011:28). Det har gjort att flyktingpolitiken 

alltmer diskuteras i relation till arbetskraftsinvandring, något som blivit ännu tydli-

gare under 2015 när vissa partier presenterat förslag som kopplar samman flykting-

ars möjlighet att få permanent uppehållstillstånd med deras framgångar på svensk 

arbetsmarknad (Dagens Nyheter 2014-01-18; Dagens Nyheter 2015-01-28; Dagens 

Nyheter 2015-05-8).

Gränserna mellan olika former av arbetskraftsmigration och annan migration har 

blivit allt otydligare till följd av ändrad lagstiftning. Därmed blir det mer kompli-

cerat att beskriva dessa processer empiriskt2 och att analysera dem teoretiskt. 

Ännu svårare blir det när man måste ta hänsyn till olika aktörer, deras intressen och 

strategier i relation till olika slags migration och migranter. Arbetskraftsmigration 

och annan migration framstår inte bara som ett centralt område för politisk analys. 

Det väcker dessutom viktiga frågor om maktrelationen mellan arbete och kapital 

och mellan skilda grupper av arbetare, frågor om såväl inkludering och exkludering 

som underordning och överordning.

I det här kapitlet diskuterar jag arbetskraftsmigration i Sverige och fackföreningsrö-

relsens syn på invandrad arbetskraft. Jag fokuserar dels på 2008 års arbetskrafts-

invandringsreform i ett Sverige där gränserna mellan olika migrationsformer håller 

på att suddas ut, dels på Landsorganisationens (LO) och LO-förbundens syn på 

frågan. Migrationen måste ses som en aspekt av den pågående globaliseringen, 
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med förändrade former för produktionens och arbetets organisering, samt med 

ökad rörlighet för kapital och arbete. Vidare hämtar jag inspiration från teorier om 

arbetskraftsmigration och teorier om facklig organisering. Informalisering, rasifie-

ring, ofritt arbete och föreställd solidaritet är centrala begrepp i mitt resonemang. 

Jag vill förstå kopplingen mellan å ena sidan fackets varierande förhållningssätt till 

arbetskraftsmigration och därmed hur man uttrycker solidaritet, och å andra sidan 

förändrade styrkeförhållanden mellan kapital och arbete samt fackföreningsrörel-

sens syn på den ekonomiska utvecklingen och på sin egen roll.

Jag börjar med en teoretisk introduktion fokuserad på trender i ekonomisk omvand-

ling. Här betonas fyra begrepp: informalisering, migration, rasifiering och ofritt 

arbete. Därefter följer en kort översikt där jag med hjälp av några centrala studier 

överblickar relationen mellan fackföreningar, arbetskraftsinvandring och arbets-

kraftsinvandrare. Kapitlets huvudavsnitt innehåller en diskussion om hur LO och 

LO-förbunden ser på arbetskraftsmigration i relation till sin fackliga verksamhet. I 

ett kortare avsnitt analyserar jag hur fackföreningsrörelsen formulerar det "vi" som 

den kämpar för och hur facket i förlängningen uttrycker (föreställd) solidaritet av 

olika slag. Slutligen ges en kort sammanfattning där jag lyfter fram några av kapit-

lets centrala resultat.

Studien baseras på intervjuer med ombudspersoner för LO och några av dess för-

bund. Jag har gjort två intervjuer med representanter från LO centralt. Vidare har 

jag intervjuat representanter för sju LO-förbund – två av intervjuerna skedde med 

två respektive tre representanter samtidigt, medan de övriga gjordes individuellt. 

Samtliga informanter är väl insatta i LO:s och förbundens syn på arbetskraftsin-

vandringsreformen.

Intervjuerna tog 45-90 minuter i anspråk. De genomfördes på ett halvstrukturerat 

sätt: jag utgick från ett intervjuschema som tog avstamp i arbetskraftsinvandrings-

reformen, och koncentrerade mig därefter mer generellt på migranter/personer med 

utländsk bakgrund och fackets utmaningar och strategier för att hantera frågorna.3 

Utöver intervjuer används dokument och mediematerial där fackets analyser och 

ståndpunkter framträder.4 Slutligen tar jag även hjälp av sekundärlitteratur.
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Informalisering, migration och  
ofritt arbete

Sedan början av 1970-talet pågår en global samhällsförändring som påverkar både 

kapitalismen som ekonomiskt system och den samhälleliga regleringen – oavsett 

om regleringen sker nationellt, regionalt (EU) eller internationellt. Ökad informali-

sering på arbetsmarknaden är en central aspekt av förändringen. Begreppet infor-

malisering lyfter fram en process där starka aktörer – stora transnationella företag 

men även stater – genererar informella former av produktion (Slavnic 2010; Theron 

2010). Det har beskrivits som informalisering ovanifrån. Informaliseringen speglar 

en förändrad styrkebalans mellan kapital och arbete, där kapitalet har styrkan att 

omskapa såväl produktionens som arbetets organisering. Detta har lett till en till-

bakagång för vad som länge beskrivits som den "normala" lönearbetsformen (även 

om den främst varit normal för vita män i det globala Nord). Därmed har de otrygga 

formerna av arbete ökat, en process som redan tidigare drabbat kvinnor (Standing 

1999; Chen 2011) och migranter (Saskia 1997; Schierup et al. 2006).

Formalisering innebär förhandlad och reglerad användning av arbetskraft genom 

lönearbete. Informalisering innebär att arbetsgivare får ökade möjligheter att an-

vända arbetskraft utan att ingå anställningsavtal (eller genom att kringgå avtal) 

– sådant som annars förhandlas fram (med fackliga organisationer) och regleras 

i lag (via statliga institutioner). Exempel är outsourcing där produktionsprocessen 

styckas upp i delar som sköts av skilda företag, bemanningsföretag och timan-

ställningar (Theron 2010). Den grundläggande dynamiken bakom informalisering 

handlar dels om att minska riskerna genom att skicka dem vidare till andra aktörer, 

dels om att reducera lönekostnaderna. Allt detta betyder mer osäkra arbetsvillkor 

för de anställda.

Informaliseringen påverkar med andra ord allt fler människor genom att det skapas 

allt färre kärnjobb, kännetecknade av tillsvidareanställning, heltidstjänst och sta-

bila arbetsvillkor i övrigt (Standing 2011). Arbetsmarknads- och välfärdspolitiska 

åtgärder tvingar dessutom människor att söka sig till dessa otrygga jobb (Garsten 
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et al. 2004; Dahlstedt 2009). Samtidigt står det klart att informaliseringen drabbar 

vissa i högre grad – migranter, rasifierade grupper,5 kvinnor och ungdomar. Detta 

förklarar delvis varför den rasifierade fragmenteringen inom arbetarklassen ökar, 

vilket i sin tur försvårar det fackliga arbetet och skapar nya utmaningar.

Rasifiering är ett samhällsvetenskapligt begrepp och ett teoretiskt perspektiv där 

människor ses som stereotyper på grund av fördomar om deras bakgrund eller 

ursprung.6 Tidigare forskning har dokumenterat olika slags diskriminering, exklu-

dering och skiktningsprocesser som sammantaget visar på en rasifierad arbets-

marknad (Arai & Skogman Thoursie 2009; Bursell 2012; Neergaard 2002; 2006). 

Det betyder att arbetskraftsinvandraren kommer in i en rasifierad struktur, där 

människor eller grupper kategoriseras och tillskrivs särskilda stereotypa egenska-

per. Mitt eget fokus ligger på arbetskraftsinvandrare, men jag diskuterar dem även 

i relation till rasifierade arbetare mer generellt.

Genom statens aktiva eller passiva medverkan i skapandet av osäkerhet blir mig-

rantarbetare och rasifierade arbetare en närmast idealisk arbetskraft i en ekonomi 

kännetecknad av informalisering (Schierup et al. 2006). I detta sammanhang blir 

det intressant att förstå arbetskraftsmigrationens betydelse. Det är en utmaning 

med många aspekter. Den första svårigheten rör distinktionen mellan arbets-

kraftsmigration och annan migration. Teoretiskt är det svårt att se någon substan-

tiell skillnad. Arbetskraftsmigrationen är reglerad i lagar och förordningar. Det 

finns en stat som definierar vad som benämns arbetskraftsmigration (Frank 2010). 

Samtidigt får nästan alla former av migration effekter på arbetskraften, något som 

är viktigt att förstå och som även märks tydligt i min diskussion nedan om utma-

ningar för facket.

I en klassisk analys av arbetskraftsmigrationen lyfter Michael Burawoy (1976) 

fram några aspekter som gör att arbetsgivare gärna efterfrågar temporär arbets-

kraftsmigration. Han betonar att "arbetskraftsmigration kännetecknas av en insti-

tutionell differentiering och en fysisk separering av skapandet och reproduktionen 

av arbetskraft å ena sidan, och av dess konkreta dagliga konsumtion å andra sidan" 

(Burawoy 1976, s. 1050). Med andra ord är migranten beroende av lönearbetet på en 
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viss plats samtidigt som han eller hon är socialt, ekonomiskt och politiskt förankrad 

på en annan plats. Därmed finns utrymme för lägre lönekostnader och sämre villkor 

(se också Castles and Kosack 1973; Piore 1979). Det tydligaste och mest extrema 

exemplet är säsongsarbetare från länder med betydligt lägre lönenivå, som thai-

ländska bärplockare eller kamerunska trädplanterare. 

Utöver reproduktionskostnader för arbetskraft – som gör att det lönar sig för ar-

betsgivare att anlita säsongsanställda thailändare och kamerunier – innebär ar-

betskraftsinvandring ofta ett antal restriktioner på hur en människa kan agera som 

individ och ägare av sin egen arbetskraft. När rätten att befinna sig i Sverige för 

att arbeta regleras genom en annan process än arbetsmarknaden, blir det svårare 

att kämpa för rimliga löne- och arbetsvillkor (med risk för utvisning i sista instans 

därför att anställningen upphört). Därav begreppet ofritt arbete.

En grundläggande idé är att arbetskraft säljs och köps fritt av lönearbetare res-

pektive arbetsgivare.7 I Sverige har arbetsmarknaden och arbetslivet i huvudsak 

reglerats genom kollektiv organisering och förhandlingar mellan fackföreningar 

och arbetsgivarorganisationer. Den formellt fria lönearbetaren har varit grunden för 

fackföreningsrörelsen, som därigenom kunnat organisera försäljningen av arbets-

kraft till löner och på villkor som den enskilde sällan lyckats uppnå på egen hand. 

Eller som ett fackligt ombud uttryckte det: "Samtidigt ska man ha klart för sig att vi 

är ett fackförbund, vi är ju en lönekartell" (intervju ombudsperson)."

I vilken grad lyckas fackföreningar erbjuda samma skydd för migrantarbetare eller 

rasifierade arbetare som för andra arbetstagare? Det framstår som en allt viktigare 

fråga. Citatet ovan lyfter fram att facket är en sammanslutning av "fria" arbetare, 

medan migrantarbetare eller rasifierade arbetare begränsas via lagstiftning och 

rasifierad diskriminering, vilket påverkar deras möjlighet att sälja sitt arbete till 

samma pris och villkor som fria lönearbetare (Neergaard 2002; Mulinari 2007).

Begreppet ofritt arbete växte fram som en kritik mot antagandet att arbetare i ka-

pitalistiska samhällen alltid har den formella friheten att sälja sitt arbete (Cohen 

1987; Miles 1987). Den fria lönearbetaren står teoretiskt under det ekonomiska 
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tvånget att sälja sitt arbete. Parallellt med det fria lönearbetet finns ofritt arbete 

(Miles 1987; Brass 2011). 

Mitt fokus ligger mer exakt på ofritt arbete som rör migranter och rasifierade arbetare 

(Dale 1999). Ofritt arbete skapas här i första hand genom lagstiftning, regelverk och 

den rasifierade diskriminering som förhindrar migrantarbetarens fria rörlighet, men 

sekundärt även genom att staten (passivt) stöder den rasifierade underordningen 

(Miles 1993). Således kännetecknas arbetskraftsmigranten enligt lagen både av ett 

ekonomiskt och ett politiskt tvång att sälja sin arbetskraft – annars mister personen 

rätten att vara i Sverige. 

Samtidigt är denna villkorade rätt att arbeta i Sverige knuten till en specifik arbetsgi-

vare, vilket betyder att migranten inte har någon formell frihet att välja hur han eller 

hon ska sälja sin arbetskraft (Frank 2005; 2010). För rasifierade arbetare rör det sig 

inte om en formell begränsning av friheten att sälja sin arbetskraft. Snarast handlar 

det om substantiella effekter på grund av den strukturella diskriminering man utsätts 

för (Neergaard 2006).

Att studera ofritt arbete med hjälp av kategorierna migranter och rasifierade arbe-

tare innebär att forskaren använder två skilda förståelser av vad det innebär att 

tillhöra en (national)stat. Den första kategorin – migranter – fokuserar på den for-

mella skillnaden mellan att vara medborgare och icke-medborgare (det vill säga på 

staten) (Hammar 1990). Den andra kategorin – rasifierade arbetare – betonar den 

symboliska tillhörigheten till staten (det vill säga på nationen, den föreställda ge-

menskapen), eller detta att bli definierad som "den andre" (Miles 1993; Neergaard 

2002). 

För fackföreningar innebär ofritt arbete en utmaning. Medlemskapet i en fackfören-

ing ger ett svagare skydd för rasifierade arbetare och ett mycket svagare skydd för 

arbetskraftsinvandrare, eftersom facket inte kan erbjuda dessa grupper ett likvär-

digt skydd. Fackföreningarna har de senaste åren haft problem med sjunkande or-

ganiseringsgrad. De har i huvudsak koncentrerat sig på att organisera formellt fria 

arbetare, även om organiseringen av papperslösa, utstationerade arbetstagare, 
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EU-migranter och arbetskraftsinvandrare börjat diskuteras allt mer. Det är dessa 

senare grupper som står i fokus i mitt kapitel, och jag diskuterar även hur LO och 

dess förbund förhåller sig till dem.

Människor med status som migrantarbetare eller rasifierade arbetare är också mer 

utsatta för överexploatering (jämfört med kapitalismens formella exploatering) från 

arbetsgivarnas sida. 

Detta är åtminstone delvis en effekt av deras begränsningar som fria arbetare, och 

innebär att de utsätts för ofritt arbete av olika slag (Brass 2011). Överexploateringen 

blir – till skillnad från den marxistiska "normala" exploateringen genom det "fria" 

lönearbetet – möjlig genom det ofria lönearbetet men också genom rasifieringens 

inverkan på förmågan att sälja sitt lönearbete (för en diskussion, se Balibar 1991).

Fackföreningar och deras syn på  
inkludering och exkludering

Forskningen om fackföreningar och organiseringen av arbetare har främst foku-

serat på (manliga) inhemska arbetare. Vidare har den tagit sin utgångspunkt i 

det som länge betraktats som ekonomins centrala delar: tillverkningsindustrin, 

varuproduktionen, byggindustrin och hamnindustrin (Hyman et al. 1994; Hyman 

2001). Den feministiska kritiken har lett till mer fackföreningsforskning inom kvin-

nodominerade branscher, men den har även bidragit till att synliggöra kvinnor inom 

mansdominerade branscher.

Fackföreningar och invandring/invandrare har utgjort ett begränsat forskningsom-

råde i marginalen (Hyland 2015). Några av de första och mer grundläggande analy-

serna är Castles och Kosacks (1973), samt Penninx och Roosblads (2000), jämföran-

de studier av fackföreningar och invandring i Västeuropa. De visar att fackföreningar 

ofta varit skeptiska eller negativa till invandring och att de diskriminerat migrantar-
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betare. Facket har även gett uttryck för rasism samt försökt hantera invandring och 

migrantarbetare på ett sådant sätt att de påverkat den "normala" verksamheten så 

lite som möjligt.

Inspirerad av Penninx och Roosblad, analyserar Krings hur fackföreningar i Irland, 

Storbritannien, Tyskland och Österrike ställer sig till EU-utvidgning och den fria rör-

ligheten (Krings 2009). Det visar sig svårt att hitta ett enhetligt mönster. Författaren 

konstaterar att situationen på arbetsmarknaden och dess sätt att fungera, fackför-

eningarnas institutionella position och styrka samt den nationella identiteten och 

ideologin är faktorer som var för sig förklarar en del – men det är den historiska 

dynamiken i inhemska politiska, ekonomiska och institutionella faktorer som är 

centrala för fackföreningarnas inställning till EU-utvidgningen och till migrationen i 

dess spår (Krings 2009, s. 63).

Under keynesianismens guldålder (från andra världskriget fram till 1970-talet) sågs 

migrantarbetare som ett ganska perifert ämne. Det är först i samband med ekono-

misk kris och omvandling, nyliberal politik och fackföreningar i kris, som vi ser ett 

ökat intresse för forskning om migrantarbetare och rasifierade arbetare i relation 

till fackföreningar (Lindberg et al. 2013).

I dag, när fackföreningarna har försvagats strukturellt och medlemstalen minskat, 

förs en diskussion om i vilken riktning facket bör gå (Kjellberg 2013). Det finns ett 

ökat intresse för mer aktivistiska fackföreningar som samarbetar med andra rörelser 

och söker transnationell facklig solidaritet. Det är också i detta sammanhang som 

vissa forskare hävdat att fackföreningarna har blivit mer inkluderande. "I takt med 

att medlemstalen och inflytandet minskade insåg man i allt högre grad att fackfören-

ingsrörelsens framtid var beroende av en mer inkluderande strategi, som tog tidiga-

re marginaliserade gruppers problem och intressen på allvar" (Wrench 2004, s. 21).

Även om den svenska fackföreningsrörelsen har ställt sig skeptisk till arbetskrafts-

invandring historiskt sett, har det mer handlat om formerna för dess reglering än om 

en direkt negativ inställning (Mulinari et al. 2004; Johansson 2008; Yalcin 2010). Det 

framväxande regelverket uppfattades aldrig som ett hot av facket – det var kopplat 
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till myndighetsprövning och formades i en tid med socialdemokratisk hegemoni 

och delvis självreglerande partsrelationer mellan arbetsgivare och fackföreningar 

(Mulinari et al. 2004; Frank 2005).

Det här har sakta förändrats i spåren av ekonomins informalisering, de nya former-

na av migration med kopplingar till EU-medlemskap, EU-utvidgning, en större an-

del avslagna asylansökningar och ny lagstiftning om arbetskraftsinvandring. Vi ser 

en ökning av det ofria arbetet. De senaste åren har fackföreningarna blivit alltmer 

medvetna om utvecklingen. Reaktionerna har varit ambivalenta inledningsvis, och 

diskussionen har rört sig mellan "fackligt arbete som vanligt" och nya strategier för 

att inkludera ofria arbetare. Försök har gjorts att bredda organiseringen till dessa 

nya grupper, att försvara icke fackligt anslutna arbetstagare och att bekämpa infor-

malisering och ofritt arbete genom förändrade regler för migration.

Inspirerad av den tidigare forskningen ska jag nu diskutera hur LO och dess förbund 

påverkas av arbetskraftsmigration. Jag beskriver även hur förbunden försökt utveck-

la strategier i relation till sina egna verkligheter och tolkningar.

LO, förbunden och deras kritik av reformen

Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, 

arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller 

detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav8 (Göransson & 

Holmgren 2006, s. 4).

Vi noterade ovan hur globalisering och ekonomisk omvandling har skapat nya 

grundläggande utmaningar. Arbetskraftsinvandringsreformen 2008 kan ses som 

ett politiskt försök att hantera utvecklingen, med betoning på arbetsgivarnas behov 

av arbetskraft. Reformen tillkom i en situation präglad av såväl partipolitiska kon-

flikter som konflikter mellan arbetsmarknadens parter. Den borgerliga regeringen 

hade egen parlamentarisk majoritet och fick stöd av Miljöpartiet. 
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Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade mot. Bland arbetsmarknadens par-

ter var Svenskt näringsliv och Saco i huvudsak för reformen, LO var i huvudsak mot 

och TCO hade en kritisk men positiv inställning. Partipolitiskt kvarstår konfliktlinjer-

na fortfarande, men intensiteten har delvis minskat, och varken Socialdemokraterna 

eller Vänsterpartiet kräver aktivt en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning.

Samtidigt bör betonas att arbetskraftsreformen i dagsläget knappast har uppfyllt 

något stort uppdämt rekryteringsbehov som inte kunde tillfredsställas före 2008. 

Inte heller har effekten påverkat vare sig löner eller skatteinkomster och socialför-

säkringsinkomster substantiellt, även om vissa nischer på arbetsmarknaden kan 

ha berörts (Bevelander et.al 2014). Däremot kan reformen ha varit viktig för en-

skilda arbetsgivare, och det finns betydande underlag för påståendet att enskilda 

arbetskraftsinvandrare drabbats hårt av exploatering i olika former. 

Vidare innebär reformen i sig en maktförskjutning från fack till arbetsgivare. Dels för 

att facket i dag har mindre påverkan på arbetskraftutbudet (både direkt och indirekt 

genom staten), dels genom att den fackliga organiseringen av arbetskraftsinvand-

rare försvåras. I en framtid med ökad arbetskraftsinvandring kan reformen mycket 

väl få ännu större konsekvenser. Därmed är det inte speciellt anmärkningsvärt att 

den har kritiserats på en mängd punkter av LO och delvis även av TCO (LO 2014).

När jag nu närmar mig en konkret analys av dokument, uttalanden från och intervjuer 

med företrädare för LO och dess förbund, utgår jag från förslagen som LO driver. LO-

rapporten Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen är 

ett försök att systematiskt analysera arbetskraftsreformen, orsakerna till att den ge-

nomfördes samt vilka effekter den fått. Ett intressant avsnitt döljer sig under rubriken 

"Appendix": en historisk genomgång av arbetskraftsinvandringen och dess reglering. 

Med citat från såväl Folkpartiet som Högerpartiet (Moderaterna) från 1968 visar 

rapporten att LO:s nuvarande förslag om arbetsmarknadsprövning överensstäm-

mer nästan helt med den allmänt rådande positionen 1968. Rapporten lyfter bland 

annat fram ett citat från en folkpartistisk motion:

Allmänt humanitära skäl samt önskan att bereda trivsel såväl för in-
vandrarna som för deras svenska arbetskamrater leder därför till slut-
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satsen att invandringens omfattning under rådande förhållanden måste 
regleras. Hänsyn bör tas till det behov av arbetskraft som uppkommer 
på den svenska arbetsmarknaden, så att invandringen inte leder till 
ökad arbetslöshet i vårt land eller får en lönenedpressande verkan.  
(s. 3, motion i AK, nr 1294, år 1968, citerat i (LO 2013, s. 59)

I dag har sådana åsikter marginaliserats. Mellan raderna kan man utläsa att LO inte 

riktigt förstår varför, och att man känner ett visst vemod över att LO som enda part 

försvarar den traditionella svenska modellen. Under rubriken "Politik för ett schys-

tare system" (LO 2013, s. 49-53) presenteras LO:s uppfattning om hur arbetskrafts-

invandringen bör utformas. Där lyfts bland annat följande punkter fram:

• en myndighetsbaserad opartisk arbetsmarknadsprövning

• långa och i huvudsak permanenta uppehållstillstånd redan vid gränsen

• arbetstillstånd ska inte vara knutet till en viss arbetsgivare eller ett visst yrke

• endast juridiskt bindande anställningsavtal ska ligga till grund för arbets-

tillstånd

• en lagfäst obligatorisk granskning av arbetsgivarens och arbetserbjudan-
dets seriositet

• ett regelverk som är bättre anpassat för att även klara utstationering.

Med utgångspunkt i LO:s förslag till förändringar i arbetskraftsinvandringsreformen 

ska jag analysera argumenten som representanter för LO och dess förbund lägger 

fram. Analysen är uppdelad i två avsnitt. I det första diskuterar jag hur fackförening-

arna ser på arbetskraftsinvandringsreformen i ett mer kontextuellt perspektiv, det 

vill säga hur LO och förbunden resonerar utifrån sin specifika situation. 

I det andra avsnittet beskriver jag hur olika former av solidaritet uttrycks i diskus-

sionen om arbetskraftsinvandring. Även om mitt huvudfokus ligger på 2008 års 

reform, framgår det tydligt av informanternas berättelser och av de studerade tex-

terna att reformen bara delvis kan analyseras separat. Den måste i stället vävas in 

i större fackliga berättelser om arbetskraftsinvandring, invandring och hur produk-

tionens organisering och partsrelationer förändrats.
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Fackföreningar och arbetskrafts
invandringen

När 2008 års arbetskraftsinvandringsreform genomfördes var det underförstått att 

den i första hand skulle gynna arbetskraftsinvandring till högkvalificerade yrken och 

bristyrken. Resultatet så här långt visar en mer komplex bild. Reformen har förvisso 

resulterat i många arbetstillstånd, särskilt inom IT-sektorn, som uppfyller dessa krav 

i hög grad. Det har dock i regel rört sig om korta besök, till övervägande del i form av 

mobilitet internt inom koncerner (Bevelander, et al. 2014). 

Samtidigt har utformningen av reformen, avsaknaden av myndighetsstöd för match-

ning, frånvaron av praktik för licensyrken (gäller till exempel läkare och sjuksköter-

skor som måste godkännas av licensutfärdare innan de kan få ett arbetserbjudande), 

inte underlättat matchning för enskilda arbetsgivare och arbetstagare (Bevelander, 

et al. 2014).

Inom LO-yrken har arbetskraftsinvandringen dominerats av säsongsarbetare inom 

bärindustrin som särskilt berört thailändska bärplockare (se Hedberg, kapitel 4). En 

annan stor grupp, som oftast har längre arbetskraftsinvandringstillstånd, är knuten 

till hotell- och restaurangbranschen (Hotell-och restaurangfacket 2011; 2012), städ-

branschen och i viss mån även hushållstjänster och byggbranschen.

Nedan går jag kort igenom situationen för sex LO-förbund och deras sätt att reso-

nera kring arbetskraftsinvandring. En betydande spännvidd visar sig vad gäller de 

förändrade organisationsformerna för produktionen, fackföreningarnas styrka och 

betydelsen av olika grupper arbetskraftsinvandrare och rasifierade arbetare. Det 

innebär också att LO – som är en federation av fackförbund – hela tiden måste ta 

hänsyn till medlemsförbundens skiftande verkligheter. Vidare speglar LO:s posi-

tion alltid en avvägning av maktrelationerna mellan förbunden, vilket i sista hand 

uttrycks genom kongress och styrelsebeslut.
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Kommunal: de gröna jobben och bärplockarna

Kommunals medlemmar finns främst inom vård- och omsorgssektorn. De flesta 

är offentligt anställda och organiseringsgraden är relativt hög: 77 procent 2014.9 

Genom privatisering av välfärdstjänster, och efter att Lantarbetarförbundet uppgick 

i Kommunal 2011, finns också privatanställda med lägre facklig organiseringsgrad. 

Det är ett kvinnodominerat förbund med en för LO medelhög andel utlandsfödda 

medlemmar, 21 procent 2014 (cirka 33 procent har utländsk bakgrund).10

Arbetskraftsmigration är ett perifert ämne för Kommunal, men den spelar en bety-

dande roll för en liten del av förbundet. Det gäller de så kallade gröna jobben, där 

bärplockarna ingår, det gäller även hushållstjänster och personlig assistans i viss 

mån (Calleman 2013). De gröna jobben kännetecknas av hög arbetsintensitet, en 

tuff arbetsmiljö, låga löner, säsongsarbete och mycket priskänsliga produkter. 

Även andra gröna jobb med anknytning till skörd utförs ofta av tillfälliga migranter 

(Lodenius 2010). Bärplockarbranschen är dock speciell i en bemärkelse: arbetet 

utförs på mark som inte ägs av företagen själva (allemansrätten), vilket innebär 

att kapitalinvesteringarna är mycket små. Facket har hittills visat begränsat in-

tresse för branschen, och det har ofta varit svårt att hitta arbetskraft inom Sverige. 

Bärplockare, bäruppköpare och även andra med anknytning till branschen ger bil-

den av en närmast oreglerad verksamhet utanför samhällets kontroll i sina berät-

telser (Wingborg 2011; Woolfson et al. 2012).

Migrationsstatus och rasifiering samverkar med varandra i en komplicerad och 

föränderlig process. Gruppen bärplockare som kommit till Sverige de senaste 

åren är ett åskådligt exempel. Media har rapporterat om hur migranter från tredje 

land (utanför EU/EES) har rekryterats som bärplockare. Forskare och journalister 

har redogjort för deras arbetssituation, berättat om skillnaderna mellan de utlo-

vade villkoren när de reste till Sverige och de faktiska villkoren när de väl kom fram 

(Wingborg 2011; 2014). Det har föranlett Migrationsverket att kräva bättre underlag 

och garantier från arbetsgivarna. 
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Sommaren 2012 var det inte längre migranter från tredje land som stod i centrum, 

utan bulgarer som har rätt att vistas i Sverige i egenskap av EU-medborgare. Ändå 

finns stora likheter mellan de nya och de gamla berättelserna. Även om bulgarernas 

formella migrantstatus är mer fördelaktig (de är inte bundna till en viss arbetsgivare 

för att få arbeta i Sverige), så drabbas även de av rasifiering och troligtvis även av 

trafficking och rena lurendrejerier till viss del (SvD 2012a-07-20; SvD 2012b-07-23).

Bärplockarnas berättelser belyser en form av ofritt arbete som är kopplad till ett in-

direkt system för kontraktsarbete via bemanningsföretag.11 Frågan är vad facket ska 

göra. Man saknar i stort sett medlemmar inom bärplockarbranschen och har därför 

inte några som hotas direkt av de försämrade villkoren. Branschen är därmed margi-

nell för Kommunal: den berör få medlemmar och är begränsad i ekonomiskt hänseen-

de. I en artikel diskuterar en facklig ombudsman branschen och Kommunals arbete:

Varje år kommer omkring 6  000 bärplockare som är anställda av be-

manningsföretag. Dessutom kommer plockare på turistvisum och EU-

medborgare för att plocka bär. […] På sikt hoppas vi att det ska bli en 

bransch med anständiga villkor för dem som jobbar. Men vi får inte vara 

naiva och tro att vi kan reglera branschen på kort sikt och att vi ska kun-

na hålla koll på att de som jobbar får rätt pengar, säger Per Holmström 

(Kommunal 2010).

En intressant fråga i artikeln rör migrantarbetarnas syn på facket. Den kan besvaras 

så här: "De verkar tycka att vi står i vägen för deras möjligheter att komma hit och 

tjäna pengar" (Kommunal 2010). Och på frågan varför Kommunal alls engagerar sig, 

trots att det inte genererar fler medlemmar, svarar Kommunals ombudsman:

Vi kan inte acceptera att människor utnyttjas och arbetar under orimliga 

förhållanden. […] Och det vill vi inte ha på svenska arbetsmarknaden. Vi 

känner även en oro att detta ska sprida sig till andra branscher där det 

fungerar på ett bra sätt (Kommunal 2010).

Citaten ovan speglar problematiken runt bärplockarbranschen från ett fackligt per-

spektiv. I sin strategi för migrantarbetare och för bekämpandet av den informalise-

ring som växte fram redan före reformen 2008, ägnar sig Kommunal inte åt:
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att jaga folk som jobbar svart, utan siktar in sig på arbetsgivarna. […] 

Med aktiva fackförbund som samarbetar med berörda myndigheter har 

vi större chanser att komma åt de arbetsgivare som utnyttjar anställda 

(Kommunal 2008).

Kommunal är dock inte i samma grad berört av informalisering och ofritt arbete inom 

sina huvudverksamheter – de gröna jobben utgör undantag. Migrantarbetarna och 

de papperslösa, och deras fackliga organisering, har varit perifera angelägenhe-

ter för Kommunal, även om de närmast har tvingats agera i en del krissituationer. 

Hotell- och restaurangfacket, och särskilt Fastighetsanställdas förbund, har däre-

mot visat mer intresse.

Hotell- och restaurangfacket: informalisering,  
arbetskraftsinvandrare och papperslösa

Hotell- och restaurangbranschen är en arbetsintensiv låglönebransch med mycket 

hög andel unga anställda. Det är den fackförening som har högst andel utlands-

födda medlemmar: 46 procent 2014 (och sammantaget 57 procent med utländsk 

bakgrund). Organisationsgraden i branschen är 2014 endast 29 procent, den lägsta 

i Sverige. 

Vidare är arbetsplatserna ofta små, och korta deltider och timanställningar är myck-

et vanliga, arbetstiderna är flexibla och tjänsterna som säljs mycket priskänsliga 

(Mulinari 2007).

Förutom att det reguljära arbetet till betydande del utförs av personer med utländsk 

bakgrund, finns det tre specifika varianter av ofritt arbete. Den första berör främst 

rasifierade medborgare (inklusive sådana med permanent uppehållstillstånd). 

Delar av arbetstiden organiseras informellt – en restauranganställd får kollektivav-

talsenlig och officiell lön för en del av sin arbetstid, men för den andra delen får han 

eller hon icke avtalsenlig och odeklarerad ersättning. 
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Den andra formen av ofritt arbete är kopplad till papperslösa, oftast rasifierade ar-

betare utan rätt att befinna sig i landet över huvud taget. Denna grupp är i stort sett 

utlämnad till arbetsgivarnas nycker; exempel finns på att man får 220 kronor om 

dagen för nio timmars arbete (Hotellrevyn 2011a-09-20). Denna verklighet har påver-

kat den fackliga aktiviteten inom Hotell- och restaurangfacket. På kongressen 2011 

beslutade ombuden, mot förbundsledningens vilja, att börja organisera papperslösa 

(Hotellrevyn 2011b-11-28).

Den tredje formen av ofritt arbete rör dem som fått arbetstillstånd genom den nya 

lagstiftningen. Hotell- och restaurangfacket (HRF) har gjort två studier med anknyt-

ning till fackets arbetsplatsuppsökande verksamhet och samlat in information om 

informalisering och ofritt arbete. I en rapport baserad på 54 undersökta arbetsplat-

ser visar HRF att 33 av dessa bröt mot lagar och kollektivavtal. På de 33 arbets-

platserna förekom enligt facket 70 lag- och avtalsbrott inom följande områden: 

felaktiga löner (26); ofullständiga lönespecifikationer och anställningsbevis (22); 

felaktig semesterersättning/semesterlön (11); arbetstid som övertid och mertid 

samt dygns- och veckovila (5); felaktig OB-ersättning (3); samt felaktigt kostavdrag 

(3) (Hotell-och restaurangfacket 2011, s. 4). Avslutningsvis skriver författarna:

Som våra resultat visar så är det inte bara de människor som kommer 

från icke-EU/EES-länder som arbetar för sämre villkor än vad kollektiv-

avtalen säger utan ofta alla anställda på de berörda arbetsplatserna. 

Detta är givetvis problematiskt eftersom det urholkar kollektivavtalen 

i lika hög grad, dock bör man se migranternas arbetssituation ur en an-

nan synvinkel då dessa löper en högre risk att utnyttjas då de är knutna 

till arbetsplatserna och kan antas ha en mer utsatt situation i samhället 

i stort (Hotell -och restaurangfacket 2011, s. 8).

Vissa LO-förbund är tveksamma till myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning 

för arbetskraftsinvandring, men HRF var ensamt om att reservera sig mot detta LO-

krav. Ordförande Ella Niia säger så här:

Vi tycker att det är en fråga som arbetsgivaren avgör om det finns ett ar-

betskraftsbehov eller inte. Sedan tycker vi att det måste finnas system 
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för uppföljning. Både Migrationsverket och Skatteverket ska få ökade 

tillsynsbefogenheter (DI.se 2013-05-30).

HRF, som har en majoritet av medlemmar med utländsk bakgrund, har varit pådri-

vande i arbetet med inkluderande strategier. 

Fastighetsanställdas förbund: informalisering och 
strategier för inkludering

Fastighetsanställdas förbund organiserar fastighetsskötare och städare och är en 

föregångare inom fackföreningsrörelsen vad gäller synen på migranter och rasifie-

rade arbetares inkludering.

Ungefär hälften av medlemmarna är kvinnor och andelen utlandsfödda 2014 är 43 

procent (sammantaget ca 54 procent har utländsk bakgrund). Detta är en av de 

branscher i Sverige där informaliseringen har gått allra längst, bland annat genom 

kedjor av underentreprenader. Organisationsgraden inom "övrig privat service" – 

där Fastighetsanställdas förbund ingår – är betydligt högre än i HRF, med sina 54 

procent 2014 (50 procent inom städbranschen), men jämfört med LO som helhet är 

den låg (Kjellberg 2015).

Inom städbranschen samverkar informalisering med exploatering av irreguljära 

migrantarbetare, och det är här som de papperslösas situation ofta har blivit syn-

lig. I en studie uppskattade man att var tionde jobb inom branschen utfördes av en 

papperslös (Holmgren 2007). Därtill har omkring trehundra arbetstillstånd utfär-

dats per år enligt 2008 års reform. 

Fastighetsanställdas förbund är det LO-förbund som har ställt hårdast krav på 

bättre facklig aktivitet och förstärkt lagstiftning för att minska överutnyttjandet av 

irreguljära migrantarbetare. Inför LO-kongressen 2008 motionerade förbundet om 

att LO ska organisera papperslösa. Motionen antogs, om än med starka begräns-



Neergaard

218

ningar. LO-förbund kan själva bestämma om de vill organisera papperslösa, men i 

svaret på motionen skriver LO så här:

Så länge de papperslösa är kriminaliserade av svensk lagstiftning gäller 

att man inte kan ge dessa människor samma hjälp som andra. Det vore 

därför omoraliskt att ta samma avgift eller att inte informera de pap-

perslösa att facket inte kan leverera samma förhållande som för övriga 

medlemmar (Fastighetsanställdas Förbund 2008a).

Men medlemskap i facket är bara ett av flera förslag beträffande de papperslösa som 

Fastighetsanställdas förbund drivit på LO-kongresser. Både 2008 och 2012 har för-

bundet krävt förbättringar för gruppen (Fastighetsanställdas Förbund 2012; 2008b). 

Man kräver att LO ska verka för hårdare straff för kriminella arbetsgivare, att tiderna 

för asylansökning ska kortas markant, att lagstadgad rätt till skolgång för barn till 

papperslösa ska införas och att papperslösa ska få rätt till fullvärdig sjukvård. 

Detta har också blivit LO:s krav. Däremot har LO överlåtit på förbunden att själva 

bestämma om papperslösa ska organiseras (LO 2008).

Fastighetsanställdas förbund har successivt lyckats flytta fram LO:s position när 

det gäller papperslösas rättigheter. I LO:s svar på förbundets motion bifalls eller 

besvaras alla att-satser, och med hänvisning till kriminaliseringen av arbetsgivare 

och avkriminaliseringen av papperslösas arbete skriver LO följande:

För att stärka dessa mest utsatta på arbetsmarknaden, anser LO att 

arbetstagare som arbetar utan arbets- eller uppehållstillstånd bör av-

kriminaliseras genom ändring av utlänningslagen. På samma sätt som 

vid prostitution bör kunden, inte den som blir utnyttjad, straffas. Det 

bör dessutom bli möjligt att utdöma ett skadestånd från arbetsgivaren 

som motsvarar mellanskillnaden av den lön man fått och den som är 

normal i branschen. I de fall då arbetsgivaren särskilt grovt utnyttjat ar-

betstagarens utsatta position ska dessutom allmänt skadestånd kunna 

utgå (LO 2008).
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Fastighetsanställdas förbund verkar i en tuff bransch för facket, där en betydande 

andel av de anställda befinner sig i prekära situationer. Samtidigt är det en bransch 

med låg organisationsgrad. Från det perspektivet är det förklarligt att Fastighets är 

det förbund som allra mest försökt förändra sin och LO:s position i relation till ar-

betskraftsmigration. Det har man gjort genom att utveckla en inkluderande strategi.

Byggnads: F-skattsedel, infrastrukturprojekt och 
hotet från "dom andra"

Byggbranschen i Sverige kännetecknas av en betydande reglering, vilket har varit 

viktigt för byggfackens styrka. Timlönen för byggnadsarbetare tillhör de högre inom 

LO-kollektivet, och den är även högre än en del TCO-löner. Några tungt vägande fak-

torer bakom Byggnads relativt starka förhandlingsposition gentemot arbetsgivare 

kan urskiljas: stark facklig organisering (som 2014 emellertid hade sjunkit till 67 

procent), samt en medlemskår som nästan uteslutande består av "svenska" män, 

med 11 procent utlandsfödda (22 procent med utländsk bakgrund) och 1 procent 

kvinnor.

Samtidigt är branschen mycket konjunkturkänslig och delvis säsongspåverkad, 

vilket skapar ett mått av osäkerhet. Stark reglering i kombination med att bygg-

branschen är så platsbunden har öppnat dörren för strategier för att förbilliga ar-

betskraftskostnaden – direkt som arbetsgivare eller indirekt genom upphandlingar 

– som ofta inneburit att migrantarbetare anlitats.12 Konflikten mellan Byggnads och 

det lettiska bolaget Laval 2004-2005 kan ses som en vattendelare på många sätt, 

där facket visserligen visade sin styrka men i sista hand blev förlorare genom utslag 

i EU-domstolen (Woolfson et al. 2010). Offentliga aktörer (kommuner, landsting, 

myndigheter med flera) står för en betydande del av alla byggnationer och driver 

ofta de största projekten. Samtidigt har lagen om offentlig upphandling vanligen 

använts i prispressande syfte. Detta har sammantaget lett till att det offentliga 

drivit på trenden att anlita utländska byggföretag med (utstationerade) migrantar-

betare i högre grad. Det gäller i huvudsak EU/EES-medborgare, men yrkeskatego-
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rierna byggnads- och anläggningsarbetare finns även med på topp 10-listan över 

beviljade arbetskraftstillstånd (för personer från länder utanför EU/EES) (se kapitel 

5 av Frödin & Kjellberg).

Den här utvecklingen låg till grund för rapporten När arbetskraftskostnaderna pres-

sar priset – en genomlysning av offentliga investeringar i infrastruktur (Jonsson et 

al. 2010). Där redovisas en analys av tre stora offentliga infrastrukturprojekt, där 

det framgår att närmare 45 procent av arbetskraften är skatteskyldig och/eller av-

giftsskyldig i ett annat land än Sverige. Anlitandet av utländsk arbetskraft beror på 

att man vill pressa priset, och det har gett resultat. Löneskillnaderna: 

mellan svenska och utländska arbetstagare är i vissa fall stor. Det finns 

uppgifter som visar på att de utländska arbetstagarna i vissa fall endast 

har 55 procent av den bruttolön en motsvarande svensk arbetstagare 

har. […] Den löneskillnad vi kan beräkna är att de utländska arbetsta-

garna får mellan 55 och 80 procent av den lön per arbetad timme som en 

svensk arbetstagare får (Jonsson et al. 2010, s. 31).

Organisationsgraden är låg bland såväl utstationerade arbetstagare som bland 

arbetskraftsmigranter i byggnadsbranschen (Eldring et al. 2012). Byggnads har 

försökt hitta metoder för att komma i kontakt med dessa arbetare och organisera 

dem, bland annat genom att ta fram material på olika språk och genom att anställa 

tolkar. Medvetenheten om och strategierna för att organisera arbetskraftsinvand-

rare och utstationerade arbetstagare har förbättrats. Ändå beslutade Byggnads på 

kongressen 2014 att säga nej till facklig organisering av personer med F-skattsedel 

och av papperslösa – i det senare fallet med argumentet: "att personerna trots allt 

uppehåller sig olagligt i landet. Ett medlemskap i Byggnads skulle innebära att vi 

organiserar personer som bryter mot gällande lagstiftning." (Byggnadsarbetaren 

2014-06-14).

Byggnads befinner sig i en helt annan verklighet än HRF och Fastighetsanställdas 

förbund. I en tid när informaliseringen breder ut sig, med alltmer ofritt arbete, har 

Byggnads ställts inför en mängd val angående hur den fackliga strategin och prak-

tiken ska utformas. 
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Fackets mer repressiva praktik mot underbjudande arbetare (Frank 2009) har to-

nats ned. Fokus har flyttats till att bekämpa arbetsgivare som utnyttjar migrant-

arbetare, till att organisera migrantarbetare samt till facklig utbildning mot rasism 

och främlingsfientlighet (Byggnadsarbetaren 2012-07-12). 

Samtidigt beslutade kongressen 2014 att avslå förslaget att organisera papperslösa. 

Tjugofem procent av Byggnads medlemmar säger sig stödja Sverigedemokraterna; 

det är kraftigt över LO-snittet. Det är därmed fortfarande oklart hur Byggnads fram-

tida strategi kommer att se ut. 

Handels: migrantarbetare, en marginell fråga

Handelsanställdas förbund organiserar medlemmar främst inom detaljhandel och 

lager. Knappt två tredjedelar är kvinnor och 16 procent var utlandsfödda (samman-

taget hade 27,5 procent utländsk bakgrund) 2014. 

Den fackliga organisationsgraden låg 2013 på 56 procent. För Handels är invandrad 

arbetskraft en relativt perifer angelägenhet jämfört med de stora frågorna: deltids- 

och visstidsanställningar inom detaljhandeln, anställningar via bemanningsföre-

tag samt entreprenadfrågor inom lager och även inom detaljhandeln till viss del.

Handels i Stockholm har, i likhet med HRF Stockholm, bedrivit speciella uppfölj-

ningsprojekt av arbetskraftsinvandring, men gjort det i mindre omfattning och utan 

grundläggande kontroll av i vilken grad kollektivavtalen följs (Handelsnytt 2012-

09-04 & Handelsnytt 2012-11-07). Handels har dock intervenerat till förmån för ar-

betskraftsinvandrare. I en annan artikel i förbundstidningen Handelsnytt beskrivs 

ett sådant fall:

Sex kinesiska gästarbetare jobbade för slavlöner, blev fråntagna sina 

pass och bodde i företagets lokaler utan varmvatten. Genom Handels 

hjälp får de nu tillbaka utebliven lön (Handelsnytt 2013-08-16a).
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En representant för Handels berättar vid en intervju att ansökningarna om arbets-

tillstånd som kommer till förbundet berör frisör- och skönhetsbranschen samt lager-

branschen i huvudsak. Antalet ansökningar är inte så stort att frågan betraktas som 

viktig. Man prioriterar därför andra medlemsnära frågor. Representanten betonar en 

central skillnad mellan Byggnads och Handels: 

Byggnads har en helt annan norm med heltid och tillsvidareanställning-

ar, för oss kommer primärt inte trycket utifrån, därför är [arbetskraftsin-

vandring] inte vårt huvudfokus (intervju med ombudsperson). 

Samtidigt är Handels ett av de förbund som växer, visserligen från en relativt låg 

nivå, genom ett aktivt utåtriktat arbete. I sin bevakning av utnyttjandet av arbets-

kraftsmigranter konstaterar man att det är viktigt med kollektivavtal och uppföljning:

Vi gör avtalskontroller regelbundet. Nu undersöker vi det här djupare. 

Vi tror att detta bara är toppen av ett isberg. Vi har fått indikationer på 

att det finns fler i samma situation på andra ställen. Vi har också fått 

nya medlemmar som är här med arbetstillstånd. Det är mycket positivt, 

säger Anne-Maj Lindblom (Handelsnytt 2013-08-16b).

Här lyfts fram ett exempel på framgångsrik organisering av arbetskraftsinvandrare 

– något som är både ovanligt och mycket svårt, konstaterar flertalet intervjuper-

soner i min granskning. Det är en verklighet som även beskrivs i en analys av GS-

facket nedan.

GS-facket och skogsplantering: arbetskrafts-
invandrare i marginalen

GS-facket är ett relativt litet förbund som har växt fram genom sammanslagning 

av Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket. Tanken var att 

även Svenska Pappersindustriarbetareförbundet skulle ingå. Det skulle ha innebu-

rit en vertikal integrering av branscher, att "från skogsarbetarens avverknings- och 
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planteringsarbete kunna följa vägen genom massa och papper samt sågade träva-

ror till slutprodukter som möbler och tidningar." (GS-facket 2008, s. 3). GS-facket 

har en mycket hög organisationsgrad, 82 procent 2012, och endast 12 procent av 

medlemmarna 2014 var utlandsfödda (sammantaget ca 23 procent hade utländsk 

bakgrund). Dessutom finns det inom branschen en mycket hög täckningsgrad, nära 

100 procent, vilket är mycket viktigt från ett kollektivavtalsperspektiv. En speciell 

aspekt är ett certifieringssystem av produkter inom branschen som bland annat 

innefattar kollektivavtal. Det gör att facket står starkt.

Representanten för GS-facket lyfter fram skogsvård och plantering som exempel 

på arbetskraftsinvandring. År 2012 kom kamerunska arbetskraftsinvandrare till 

Sverige för att plantera skog. Det gav upphov till skriverier om exploatering och 

ledde till en konflikt mellan kamerunierna och ett entreprenadföretag (SvT 2013). 

Trots att arbetarna inte var fackligt anslutna, valde GS-facket att undersöka detta 

närmare. Efter lokala förhandlingar mellan GS-facket och företaget, samt utred-

ningar och förhandlingar på central nivå, löstes konflikten och extra ersättningar 

betalades ut till arbetskraftsinvandrarna från Kamerun.

Täckningsgraden för kollektivavtal ger facket relativt goda möjligheter att kontrol-

lera arbetskraftsinvandringen via reformen. Det saknas inte utmaningar – det gäller 

att försäkra sig om att avtalen efterlevs, och det är inte enkelt att organisera med-

lemmar i verksamheter där de anställda rör sig över stora skogsområden. Ett resul-

tat av konflikten är att GS-facket har getts möjlighet att genom avtal kontrollera att 

rätt löner betalats ut även till skogsarbetare som inte är fackligt anslutna (Dagens 

arbete 2013-04-24). De kamerunska skogsplanterarna är förstås det mest omskriv-

na fallet, men som en representant från GS-facken konstaterar, är det inte reformen 

2008 som lagt grunden för expansionen av arbetskraft inom skogsvården. Det är 

den fria rörligheten och migrationen från Polen, Rumänien och de baltiska länderna 

(intervju med representant för GS-facken). 
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Fackföreningar och solidaritetens former

I det avslutande avsnittet diskuterar jag mer systematiskt hur facket ser på det 

"vi" som solidariteten ska omfatta. Teoretiskt är jag inspirerad av Richard Hymans 

(1999b) begrepp föreställd solidaritet. Han säger så här: "Integrationen av olika och 

konkurrerande (eller rent av motstridiga) arbetarintressen kan inte uppnås meka-

niskt utan kräver kreativ fantasi" (Hyman 1999b, s. 94).

Mer eller mindre kreativa strategier lägger grunden för vem som inkluderas och ex-

kluderas i den fackliga föreställda gemenskapen. Enligt klassisk marxistisk teori 

är fackföreningar en av två centrala organisatoriska former för arbetarklassens in-

tressen. Den andra är politiska partier. Forskare som studerar arbetarklassintresse 

och organisation tenderar ofta att automatiskt se fackföreningar som intresseor-

ganisationer för arbetarklassen. Detta är dock problematiskt, eftersom det är svårt 

att fastställa vad som utgör arbetarklassen, medan fackföreningar är konkreta 

manifestationer av lönearbetande medlemmar. Detta aktualiserar frågan vilka som 

utgör det "vi" som fackföreningarna kämpar för. Hyman hävdar vidare:

Trade unions, in other words, are agencies whose role in the aggregation 

of interests may also involve the (re-)distribution of gains and losses: 

not only between workers and employers but also among workers them-

selves. Typically the definition of union-relevant interests has reflected 

systematically the existing distribution of power within the working 

class (Hyman 1999a, s. 98).

Utifrån detta citat kan man urskilja olika former av solidaritet som fackföreningar 

har att hantera. På ett övergripande plan kan de ses som företrädare för arbetar-

klassen visavi arbetsgivare (kapital). Samtidigt är de medlemsorganisationer: de 

företräder sina medlemmar som utgör en större eller mindre del av arbetarklassen. 

Slutligen påverkar en fackförenings interna maktrelationer vilka grupper av med-

lemmar den (och dess centralorganisationer) företräder. Det kan handla om makt-

relationer relaterade till kön, migration/rasifiering, branscher, sektorer, etc.

Jag utgår nedan från intervjuer och annat material från LO och LO-förbunden med 

anknytning till arbetskraftsinvandring och migration. Här framträder, explicit och 
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implicit, vem facket agerar för. Här märks även hur man ser på dessa migrantarbe-

tare och rasifierade arbetare som man agerar till förmån för. Med utgångspunkt i in-

tervjuerna redogör jag för några solidaritetsformer och noterar hur de konstrueras.

Solidaritet med medlemmarna

Den enklaste "vi"-formen utgörs av medlemmarna. En fackförening tillvaratar sina 

medlemmars intressen. Angående organiseringen av arbetskraftsinvandrare lyfter 

en fackföreningsrepresentant fram en konkret motsättning:

Men det är ett demokratiskt problem för en facklig organisation att 

lägga väldigt mycket resurser på en grupp människor i en bransch som 

inte är medlemmar. Vi har ett ansvar, det är alltid en avvägning, vi måste 

försvara kollektivavtalen gentemot våra medlemmar som betalar sina 

avgifter samtidigt går någonstans gränsen för att lägga resurser på 

vad folk i varje fall uppfattar att hjälpa till att reda upp oredor som inte 

orsakats av oss och som inte berör medlemmar (Intervju med ombuds-

person).

Det finns ett centralt dilemma. Var går gränsen när det gäller att försvara sina med-

lemmars intressen, i vilken grad kan fackligt arbete för att stödja icke-medlemmar 

gynna medlemmarna? Det är som sagt lättare för ett fackförbund som Kommunal 

att skilja på medlemmar och icke-medlemmar, eftersom arbetskraftsinvandrarna är 

en relativt liten grupp i för Kommunal perifera branscher – som bärindustrin, hus-

hållstjänster och personliga assistenter. För andra, som Hotell- och restaurangfack-

et och Fastighetsanställdas förbund, är arbetskraftsinvandring en så integrerad del 

att det blir svårare att göra sådana avvägningar.

Hur man förstår solidaritetens gränser skiftar mellan förbund och informanter. Ska 

den endast omfatta medlemmar eller även andra i branschen? I några intervjuer 

med fackrepresentanter berörs frågan via kritik mot andra förbund. En av mina in-

formanter var explicit i sina kommentarer: 
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[X förbund] har gjort tydliga uttalanden, det får väl dom förklara, där de 

säger – nej vi företräder inte de som inte är medlemmar, nej vi driver inte 

deras fall (intervju med ombudsperson).

En informant berättar om en ombudsperson i ett annat förbund som sprang omkring 

och letade efter papperslösa på arbetsplatser och skickade polisen på dem. Han 

fortsätter: "Det gör de inte mer, de har blivit bättre" (intervju med ombudsperson). 

Medlemskapet utgör en central del i alla fackförbundens syn på solidaritet. I rela-

tion till migrantarbetare finns samtidigt kraftigt skiftande åsikter om när och hur de 

kan inkluderas i solidariteten, och därmed få fackligt stöd trots att de (initialt) sak-

nar medlemskap. I en diskussion om EU-utvidgningen 2004 och hur fackföreningar 

i Irland, Storbritannien, Tyskland och Österrike ser på övergångsregler, uttalar sig 

en tysk fackrepresentant positivt om restriktioner. Han ser en konflikt mellan nya 

och äldre migranter: 

There are fewer ‘Germans’ being displaced, than to a large extent mig-

rants who have worked here for many years. […] In terms of the less qua-

lified who work, for instance in slaughterhouses, on building sites, etc., 

they [NMS migrants] primarily displace those migrants who are already 

here for a long time (Krings 2009, s. 56).

Ett liknande argument – med betoning på "våra invandrare" – framfördes av en av 

mina egna informanter, som försvarade fackets krav på ändringar i arbetskraftsin-

vandringsreformen: "Vi är vana att få skit, trots att vi är Sveriges största invandrar-

organisation." Såväl den tyska13 som den svenska14 arbetsmarknaden känneteck-

nas av rasifierad segmentering. Personer med utländsk bakgrund är kraftigt över-

representerade där de sämsta arbetsvillkoren, lönerna och karriärerna finns. Det 

bör dock noteras att de två förbunden med högst andel medlemmar med utländsk 

bakgrund (Fastighetsanställdas förbund och HRF) avstod från argument av samma 

slag som i citatet ovan.

Ett snarlikt argument – som inte riktas direkt till utsatta medlemmar, utan snarare 

till utsatta arbetare i Sverige och Europa – framförs av en informant som kopplar 
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samman reformen 2008 med konstaterandet att det finns: "27 miljoner arbetslösa 

européer, 400 000 arbetslösa i Sverige" (intervju med ombudsperson). Dessa ut-

satta grupper existerar på riktigt, men här används de på ett sätt som stundtals 

tycks vilja visa att det inte rör sig om diskriminering eller rasism. 

Man utgår underförstått från att personer med utländsk bakgrund är utsatta per 

definition, utan att beröra att detta knappast kan förklaras med "hotet" från an-

nan arbetskraftsinvandring. En mer luddig variant av samma inställning uttrycks av 

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande. På frågan om arbetskraftsprövning be-

tyder "att svenskar ska prioriteras på områden där det inte är brist på arbetskraft", 

svarade Thorwaldsson: "Det är klart att det är rimligt" (Di.se 2013-05-30). 

Kollektivavtal är den centrala institutionella formen för att reglera relationen mel-

lan kapital och arbete, mellan arbetsgivare och fack. Det är fundamentet för den 

svenska arbetsmarknadsmodellen (Bruhn et al. 2013). Från ett fackligt perspektiv 

utgör systemet med kollektivavtal grunden för att kämpa för medlemmarnas intres-

sen, men det innebär samtidigt något positivt även för arbetsgivarna. En informant 

menar att facket, genom kollektivavtalen, erbjuder arbetsgivarna en stabilitet som 

gör att de kan koncentrera sig på att producera:

Vi säljer konkurrensneutralitet till våran motpart, arbetsgivare. Dom 

vet att alla deras konkurrenter betalar samma pris för sina anställda, de 

behöver inte fundera på detta utan kan fokusera på att vara så effektiva 

som möjligt. Så kommer gästande företag från EU och så gäller det inte 

längre (Intervju med ombudsperson).

Det är inte längre medlemmarnas nytta som står i centrum i citatet – i stället betonas 

nyttan för hela arbetsmarknaden och i förlängningen även för Sverige. Argumentet 

vilar på en grundpelare i LO:s syn på den fackliga lönekampen: den ses som ett 

medel för strukturrationaliseringar inom produktionen. Internationaliseringen av 

ekonomi och arbetsmarknad, med ökande klyftor och betydande arbetslöshet, 

skapar tydliga spänningar mellan en snävare och en mer utvidgad solidaritet.
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Solidaritet med arbetarklasskollektivet

Inom samtliga förbund finns en retorik kring en allmän önskan att organisera mig-

rantarbetare bättre, även om det varierar kraftigt hur inkluderande denna önskan 

uttrycks och även om viljan att förändra det fackliga arbetet skiftar. För vissa är det 

fråga om en mer expansiv solidaritet, som i stället för medlemskap i en fackförening 

tar sin utgångspunkt i samma bransch eller yrke. En informant, som delvis kritiserar 

sitt eget förbund, uttrycker ambitionen så här:

I den bästa av världar skulle vi klara av att organisera de arbetare som 

kommer hit från andra länder, och det gäller både dom som kommer hit 

med stöd av migrationsreformen från 2008 och som kommer hit genom 

EU, EU-medborgare, men det är svårt och vi har inte nått ända fram (in-

tervju med ombudsperson).

Informanten säger att förbundet är lite väl passivt, och att ett problem är att om-

budspersoner kan vara aktiva medan det är svårare med de förtroendevalda. De se-

nare är ofta lokalt förankrade och fokuserar mer direkt på medlemmarnas fackliga 

problem, som i regel rör arbetsplatskonflikter. En annan facklig representant anser 

att det egna förbundet hjälper icke-medlemmar till en viss grad:

Vi hjälper dem utan att de är medlemmar, går vi vidare måste de bli 

medlemmar. Vi har haft 10 papperslösa medlemmar under kortare eller 

längre perioder (Intervju med ombudsperson).

Att synas och närma sig icke-medlemmar lyfts fram som en central faktor för att 

kunna få kontakt över huvud taget. Det räcker inte att ha en hemsida med informa-

tion på olika språk. Informanten menar att det är viktigt att arbeta aktivt även med 

icke-medlemmarnas rättigheter, och säger att: "vi tar fighten, vilket sprider sig".

Några betonar att de försöker hitta nya former av medlemskap. Fackavgiften är en 

stor personlig kostnad, inte bara för papperslösa utan även för EU-migranter och 

arbetskraftsinvandrare. 
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Samtidigt är de flesta överens om att det i dagsläget är orealistiskt att tro att pap-

perslösa, EU-migranter och arbetskraftsinvandrare ska organisera sig fackligt i nå-

gon högre grad – det handlar om människor som ofta är rädda för sina arbetsgivare, 

som lever ett liv i skymundan och endast är närvarande under kortare perioder. Det 

finns också en viss överlappning mellan den här formen av solidaritet och en annan 

solidaritet vars perspektiv rör mänskliga rättigheter.

Solidaritet som mänskliga rättigheter

Flera av de intervjuade informanterna diskuterar den fackliga kampen i relation till 

arbetskraftsinvandring som ett medel för att skydda medlemmarna. Man ser en mer 

utvidgad form av solidaritet där man företräder hela gruppen arbetare (även icke-

medlemmar), och frågar sig hur den institutionella ordningen (den svenska model-

len) ska försvaras. Mänskliga rättigheter är ytterligare en fråga som återkommer i 

flera intervjuer. Två informanter uttrycker det kortfattat med nästan samma ord: 

Migrantarbetare och dess rättigheter är en principiell fråga, om mänsk-

liga rättigheter (intervju med ombudsperson).

Det är ju mycket en principiell fråga, en mänsklighetsfråga också hur vi 

som fackförbund kan hjälpa människor som har ett tryck utifrån (intervju 

med ombudsperson).

Det intressanta med denna form av solidaritet är att den är vertikal snarare än ho-

risontell. Den liknar i viss mån den solidaritet som diskuterades ovan i relation till 

medlemmar med utländsk bakgrund. Det handlar inte längre om att identifiera ett 

"vi" som består av arbetare i samma ställning, utan snarare om att uppfatta "dom 

andra" som grupper som ska försvaras och behöver hjälp.

Solidaritet som mänskliga rättigheter handlar i grunden varken om medlemskap 

eller om klasstillhörighet. Frågan är i stället hur facket värnar de mänskliga rät-

tigheterna även för människor man inte uppfattar sig ha en horisontell solidaritet 
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med. Solidariteten är på många sätt nära knuten till alla "avslöjanden" i media om 

hur papperslösa, EU-migranter och arbetskraftsinvandrare utnyttjas. Detta speglar 

också synen på fackföreningar som organisationer för fria lönearbetare, vilket gör 

det svårt att integrera mer eller mindre ofria arbetare. När överexploatering upp-

täcks, blir det i stället en fråga om mänskliga rättigheter, med särlösningar som 

grundar sig på vertikal solidaritet.

Samtidigt ligger flera uttalanden i linje med slutsatserna i Krings studie. Fackliga 

ledare kombinerar medvetet solidaritet i olika former. “We know that we’ve got to 

get them exactly the same conditions of the people living here. One, because it is 

morally right and two, because they are used to undercut the conditions of the peo-

ple who are already here” (Krings 2009, s. 59). Citatet sätter moral och mänskliga 

rättigheter i samband med hur "dom andras" situation påverkar "oss" – det visar 

alltså ett tydligt medlemsintresse. Det finns även en tredje solidaritetsform. När 

HRF-ombuden drev igenom att förbundet skulle organisera papperslösa, hänvisade 

de till en kombination av olika slags solidaritet:

Beslutet är inte bara radikalt solidariskt, det är också ett starkt ställ-

ningstagande i ett samhälle där allt fler arbetare utelämnas, sorteras ef-

ter värde och felbehandlas på arbetsmarknaden. Att HRF ska organisera 

papperslösa är av intresse för alla arbetare i branschen. På så sätt kan 

vi garantera att ingen arbetsgivare kan undkomma de löne- och villkors-

krav vi gemensamt har ställt ( Hotellrevyn 2011-06-14).

Citatet ovan visar på ett ökat medvetande, ofta initierat genom motioner från 

medlemmar, klubbar och avdelningar, som får förbunden att reflektera över sin 

förståelse av solidaritet. Men även förbund som har skapat alltmer inkluderande 

solidaritetsformer har hittills haft svårt att översätta detta i facklig praktik som ger 

konkreta resultat.

Avslutande sammanfattning
Arbetskraftsinvandringen är en betydande utmaning för LO och dess fackförbund, 

men man kan knappast tala om en kris eftersom det hittills varit i begränsad om-
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fattning. Med undantag för Kommunal (där arbetskraftsinvandring förekommer 

frekvent, men i en perifer del för förbundet) och Handels (där den är ett marginellt 

fenomen), kan reformen 2008 inte förstås som en isolerad företeelse i förbundens 

verklighet.

I diskussioner med fackföreningsrepresentanter vävs reformen samman med andra 

förändringar som pekar mot ökad informalisering och en försvagning av facket. Det 

rör överexploatering av papperslösa, "falska" egenföretagare, regelvidrigt cabo-

tage och EU:s fria rörlighet för arbetskraft – men även EU:s fria rörlighet för tjänster, 

speciellt i form av utstationeringar och bemanningsföretag. Min analys visar att 

detta bör ses som effekter av sämre reella villkor och löner än vad avtalen före-

skriver. Dessa gruppers svaga ställning på arbetsmarknaden är grunden för över-

exploateringen – ett underläge som tangerar begreppet ofritt arbete på flera sätt.

Generellt kan man säga att ju bättre arbetsvillkoren är i en bransch, och ju tydligare 

den kollektiva känslan är hos fackligt organiserade arbetare, desto starkare blir 

separationen mellan informellt och formellt arbete. Byggnads verklighet utgör här 

den ena polen, medan HRF och Fastighets finns vid den motsatta polen. Situationen 

blir hotfull när detta ses i kombination med förändrade organisationsformer för pro-

duktionen – som ökad användning av entreprenadkedjor, visstidsanställningar och 

bemanningsföretag. Samtidigt blir det tydligt att förbundens skilda verkligheter 

påverkar deras inställning till arbetskraftsinvandringsreformen. 

För LO-förbunden har dessa frågor mycket skiftande tyngd. De har varit överens 

om att anställningserbjudandet måste bli bindande, att riskbördan ska balanse-

ras genom sanktionsmöjligheter mot arbetsgivaren, och att arbetstagare inte ska 

riskera utvisning under arbetstillståndets giltighetstid. Detta uttrycks också i LO:s 

praktik. I huvudsak finns därmed en enighet om LO:s förslag på åtgärder, men myn-

dighetsbaserad arbetsmarknadsprövning är inte något som har stöd av HRF och 

Fastighetsanställdas förbund.

Jag har även analyserat fackets uppfattning om vem hotet riktas mot, och vem som 

inkluderas i fackets solidaritet. Min utgångspunkt är att solidaritet är något som 
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konstrueras och som kan uttryckas i olika former. Jag menar att tre solidaritetsposi-

tioner kan urskiljas i hur olika slags "vi" skapas.

För det första finns en medlemsfokuserad position, där arbetskraftsinvandring i 

huvudsak bedöms efter i vilken grad den hotar "vår" situation. Utgångspunkten är 

alltid en facklig skepsis till ett utökat arbetskraftsutbud, en skepsis som förstärks 

av att det känns osäkert om det ska vara möjligt att organisera den nya arbetskraf-

ten. Historiskt har detta både gällt kvinnors ökade förvärvsarbete och invandring i 

olika former (inte bara arbetskraftsinvandring). I grunden ses det utökade arbets-

kraftsutbudet som något utanförstående, och fackets strategier bygger ofta på 

exkludering eller på vad jag i andra sammanhang kallat underordnad inkludering. 

För det andra har LO och LO-förbunden i allt högre grad försökt forma agendan kring 

arbetskraftsinvandring, och i viss mån även papperslösa och EU-migranter, med en 

idealistisk retorik som handlar om att stödja och hjälpa. Retoriken kännetecknas av 

en stark koppling mellan temporär invandring och överexploatering av olika slag. 

Här blir fackets roll att påtala hur dessa grupper riskerar att utsättas – och faktiskt 

utsätts – för grova kränkningar vad gäller arbetsvillkor, arbetsmiljö och löner. Man 

lyfter även fram risken att arbetskraftsmigranter luras till Sverige under falska fö-

respeglingar. Här uttrycks en vertikal solidaritet genom referens till mänskliga rät-

tigheter.

En tredje position utgår från att det finns en grundläggande intressegemenskap 

mellan arbetare, och att gemenskapen hotas av arbetsgivarnas splittringstaktik 

och av en politik som skapar skillnader mellan olika grupper av arbetare. 

Kombinationen informalisering och ofritt arbete är ett kvantitativt begränsat men 

växande problem (även om det är högst verkligt för alla som drabbas). Men det 

synliggör två centrala fackliga utmaningar: å ena sidan strategier för att bekämpa 

fragmentering av arbetarkollektivet som en effekt av ekonomins informalisering; å 

andra sidan strategier för att skapa en inkluderande ram för den fackliga kampen.

Analysen ovan visar att fackföreningsrörelsen fortfarande är hårt uppknuten till 

den svenska modellen för partsrelationer, en modell som kapitalet i allt högre grad 
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har lämnat. Samtidigt ser facket de nya problemen och utmaningarna. Det pågår ett 

sökande efter nya strategier för hur arbetsmarknaden ska organiseras, och hur den 

fackliga organiseringen bör utformas.

Slutnoter kapitel 6

1.  Cabotage innebär att inrikes transporter utförs av utländska transportörer.

2.  För ett färskt exempel som visar på hur dessa formella gränser suddats ut, se DN.se 

2015-05-23.

3.  Då det rör sig om en begränsad grupp individer som delvis känner till varandra, har jag 

valt att anonymisera dem så långt det är möjligt.

4.  Det är dokument från LO och förbundens hemsidor (inklusive rapporter), samt tidnings-

artiklar som rör situationen för invandrad arbetskraft.

5.  Miles hävdar med referens till England att rasifierade grupper kommit att "inta en 

strukturellt distinkt position i den brittiska kapitalismens ekonomiska, politiska och 

ideologiska relationer, som emellertid fortfarande ligger inom arbetarklassens gränser. 

De utgör därför en fraktion av arbetarklassen, vilken kan särskiljas som en rasifierad 

fraktion" (Miles 1982, s. 165; min översättning – se också Mulinari & Neergaard 2004).

6.  "I vissa historiska konjunkturer och under särskilda materiella villkor tillskriver männ-

iskor vissa biologiska egenskaper en betydelse där syftet är att skilja ut, utesluta och 

dominera: reproducerande föreställningar om ’ras’ skapar de en rasifierad ’den andre’ 

och rasifierar samtidigt sig själva" (Miles 1993, s. 44).

7.  Det korrekta begreppet är arbetsköpare – en som köper arbetskraft – men det har av 

ideologiska skäl kommit att benämnas arbetsgivare (en som ger bort arbete). 

8.  Det fackliga löftet är symbolen för hur LO och dess förbund ser på fackets roll. Löftet 

används i en mängd sammanhang: både som en historia om LO och LO-förbundens 

uppkomst (se till exempel Mulinari, et. al. 2004), och som en symbol för kollektivavtalet 

från ett fackligt perspektiv (Göransson & Holmgren 2006, s. 4).

9.  Uppgifterna om organisationsgrad är hämtade från Kjellberg (2015) och gäller aggrege-

rade branscher och sektorer, vilket innebär att enskilda förbunds siffror varierar. I detta 

fall handlar det om arbetare i offentlig sektor.

10.  Siffrorna i kapitlet som rör andel utlandsfödda och medlemmar med utländsk bakgrund 

(de senare är svenskfödda med en eller två utlandsfödda föräldrar) kommer från LO 

2014 och från personlig korrespondens med LO 2015. Vad gäller svenskfödda med en 

eller två utlandsfödda föräldrar finns ingen uppdelning på enskilda förbund, utan siff-

rorna gäller alla LO -förbund tillsammans.
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11.  För utförligare diskussion, se kapitel 4 av Hedberg i denna antologi. Det är samtidigt 

viktigt att påpeka att arbetskraftsmigranter kan uppfatta ofritt arbete som bättre (eller 

mindre dåligt) än andra alternativ.

12.  Ett alternativ har varit att kräva F-skattsedel, det vill säga att köpa tjänster av egenföretagare.

13.  För Tyskland, se till exempel Castles & Kosack 1973; Kogan, 2011; Chadderton & 

Wischmann, 2014.

14.  För Sverige, se till exempel Mulinari & Neergaard, 2004; Schierup, Hansen & Castles, 

2006; Arai & Skogman Thoursie, 2009; Behtoui & Neergaard, 2009; Bursell, 2012.
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