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Abstract 
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welfare society” 
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The post-modern western city is going through two central changes in the organization of paid 

labour. One is the switch from production of goods to production of services, and the other is 

the increasing rift between well-paid labour with permanent jobs, and temporarily employed 

workers with low wages. Both of these processes are rasified and gendered, and strike harder 

against women, young persons and people of emigrant background. The flexible capitalism 

creates an informalization of the economy, breaking with earlier regulations of the labour 

markets, in which workers also need to find informal strategies in their individual and 

collective struggles. In this paper, I search for these “new” experiences of living and working 

in late capitalist society, by doing open interviews with three women of Latin-American 

origin, working without official permission (without documents) in the informal economy of 

Stockholm. Analyzing their narratives, I look for the agency and resistance that, according to 

my theoretical perspective, is part of everyday life of all suppressed subjects. I come to the 

conclusion that irregular systems of recruitment and other forms of interdependency could be 

useful for other groups of precarious workers. The interviewed women also use strategies 

such as fantasizing about a reversed world or focusing their thoughts on the future, and 

deceiving or avoiding the power(full), to cope with their everyday work situations and the 

contradictory class mobility they experienced in the migration. However, these strategies 

often reproduce an acceptance of power more than a resistance to it, and show us how the 

capitalism works as an hegemonic ideology incorporated in us all.  

 

Key words: everyday resistance, women’s agency, precarity, irregular migration, service 

sector workers. 

Nyckelord: vardagligt motstånd, kvinnors aktörskap, prekarisering, irreguljär migration, 

servicesektorns arbetare.  
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1 Inledning 

 

 

Välfärdsstat. I-land. Första världen. Utveckling, jämställdhet och demokrati. Välstånd, 

utbildning, acceptans. Den svenska modellen. Världens mest jämställda land.  

 

Det finns en del att leva upp till. Det finns en del sanningar, verklighetsuppfattningar, 

självbilder, stöttestenar, som döljer andra. Andra sanningar, andra verkligheter. Samma 

Sverige. Den här uppsatsen handlar om de där andra sanningarna, de andra verkligheterna.  

 

Den här uppsatsen handlar om oss, vars inbjudningskort kom bort på posten. Som inte är en 

del av den glittrande, skinande, nystädade glaskonstruktion som är (köp)centrum i 

Folkhemmet á la 2008. Visst Folks hem, annat folks arbetsplats. Den handlar om ett 

välfärdssamhälle under nedmontering, där medlemskap krävs för att träda in, där icke-

medlemmarna putsar glasrutorna. Den handlar om kroppar, kön, hudfärger, pass, språk, 

klasser, gränser, ekonomier, rengöringsmedel – den handlar om att vissa blir politiker och att 

andra blir problem på den politiska dagordningen. Vissa blir marginaliserade. Så kallas visst 

arbetarklassen nu för tiden. 

 

Rent konkret handlar den här uppsatsen om fyra kvinnor i kapitalismen. Fyra subjekt i en 

historisk process, fyra människor som söker sina vägar bland system och strukturer, som gör 

motstånd och tänker motstånd. Rent konkret handlar den här uppsatsen om tre möten, där tre 

berättelser om tre verkligheter träder fram, den handlar om typ 38 böcker, om 14 000 ord, och 

dubbelt så många tankar. Rent konkret handlar den här uppsatsen inte alls om siffror, utan om 

sökandet efter emancipatoriska diskurser. Bara det.  

 

 

Nu kör vi.  
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1.1 En liten bakgrund 

Arbetslivet i den (post-)moderna västerländska storstaden genomgår två centrala utvecklingar; 

en ökning av arbetande i tjänsteproduktionen och en minskning av arbeten inom 

varuproduktion, samt ökade klyftor mellan fast anställda med höga löner och tidsbegränsat 

anställda med låga löner1. Det är i dessa två processer min text tar sitt avstamp, och det är 

genom personliga erfarenheter av dem som idén till denna uppsats väcktes hos mig. För det 

första; för att varken jag eller någon jämnårig kompis till mig har varit i närheten av fasta 

heltidsanställningar, trots flera år av lönearbete. För det andra; för att jag har flera vänner som 

lever och arbetar utan statens officiella tillstånd (utan papper) inom den informella 

produktionen av tjänster i Stockholm – vänner som diskar tallrikar på lyxrestauranger, byter 

lakan i de stora hotellkedjornas sängar, plockar leksaker i de välbärgades hem och sanerar 

asbest i ditt badrum.  

 

Feministiska forskare och aktivister har visat hur den traditionella arbetarrörelsen byggts upp 

efter en manlig norm, medan grupperna kvinnor, invandrare och invandrarkvinnor särskiljts 

som problematiska kategorier2. Kan då denna rörelse verkligen sägas förespråka dessa icke-

normativa arbetare (majoriteten)? Och kan den handskas med ovan nämnda 

förändringsprocesser som tydligast påverkar arbetsmarknadens reservarmé – kvinnor, 

immigranter, ungdomar3? Om vi tillåter oss se att positioner utifrån exempelvis kön/genus och 

etnicitet/ras påverkar arbetslivet (liksom allt liv), blir det för mig inte helt orimligt att söka 

kunskap om lönearbete och klass hos dem som tidigare bortdefinierats – de som rasifieras och 

genusifieras. Att för en stund låta utgångspunkten vara upplevelser, erfarenheter, berättelser, 

liv och ord från dem som underordnas och marginaliseras i samhället. Att det är utifrån deras 

                                                
1 Ewa Gunnarsson m.fl. (red.), Kors & tvärs: Intersektionalitet och makt i storstadens arbetsliv. Stockholm: 

Normal förlag, 2006, s. 12. 
2 Bland dem Gro Hagemann, som pekar på hur den socialistiska diskursen har förnekat skillnader inom 

arbetarkollektivet, nedvärderat reproduktivt arbete och uppvärderat proletariatets ledande roll, varvid den 

manlige löntagaren och hans intressen och perspektiv tilldelas en privilegierad ställning. “Med kvinnohjärtat som 

pant: frigörelse och gemenskap i socialismens historia”, i Arbetarnas kulturhistoriska sällskaps Manifestet 1848-

1998. Stockholm: Atlas, 2008, s. 178-180. 
3 Kristina Håkansson, Språngbräda eller segmentering? En longitudinell studie av tidsbegränsat anställda, 

Uppsala: IFAU, rapport 1404-1448 ; 2001:1, s. 26. 
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(våra) perspektiv vi måste omformulera begreppen och diskurserna. Det är till detta 

omformulerande jag vill bidra i mitt vetenskapliga projekt.  

 

Insikten om att arbetsmarknaden, liksom de maktsystem och ideologier som verkar genom 

den, ständigt förändras är central för denna uppsats. Ännu mer central är synen på forskningen 

som en del av dessa system och ideologier – inte något fristående och neutralt. Min ambition 

blir, utifrån dessa antaganden, att konstruera en kunskap som temporärt kan vara till 

användning för oss som inte tillhör samhällets styrande elit.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med den här uppsatsen har jag som ambition att fortsätta det feministiska projektet av att söka 

nya erfarenheter4 av ekonomi, klass och arbete. Genom öppna intervjuer med papperslösa 

latinamerikanska kvinnor som lönearbetar inom Stockholms informella ekonomi är mitt syfte 

att uppmärksamma och skapa alternativa berättelser om arbetslivet. Fokus i undersökningen 

kommer att ligga på det aktörskap och motstånd som, enligt mitt teoretiska perspektiv, är en 

del av vardagen för alla underordnade grupper. Syftet är också att producera en kunskapsbas 

som kan vara värdefull för det community som informanterna tillhör, men också för andra 

grupper som inte gynnas av (löne-)arbetsmarknadens processer och hierarkier i post-

välfärdens Sverige. 

Forskningsfrågor: 

 

• Vilka strategier använder sig informanterna av för att hitta jobb och kontrollera sin 

arbetssituation? 

• Vilket utrymme för motstånd och aktörskap kan utläsas ur informanternas 

berättelser? 

• Hur kan dessa upplevelser och strategier förstås i förhållande till tidigare feministisk 

och antirasistisk forskning kring lönarbete i Sverige, och hur kan de bidra till en 

emancipatorisk diskurs/ praktik som inkluderar även andra sociala grupper?  

                                                
4 “Nya” i bemärkelsen andra än de i politik och vetenskap dominerande och normaliserande. Begreppet 

erfarenheter diskuteras närmare i uppsatsens metodavsnitt, s. 18. 
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1.3 Avgränsningar 

Under det år som jag har arbetat med denna uppsats, har de papperslösa allt mer dykt upp 

inom den samhälleliga debatten i Sverige. Tv-program har avslöjat vedervärdiga 

arbetsförhållanden, reportageböcker har beskrivit en osäker tillvaro, sorg, rädsla och saknad5. 

Problemet går inte längre att ignorera. Men samtidigt tenderar dessa skildringar allt som oftast 

att fall in i det som inom kvinnoforskningen har kallats eländighetsbeskrivningar6, och jakten 

på siffror och statistik över hur många de är tjänar i maktens syfte. “Att räkna upp är en 

maktmekanism för att ’konstruera’ och synliggöra ’illegala invandrare’ som kategori”, skriver 

Shahram Khosravi7. I träskmarken mellan ett (visst) synliggjort elände och skapandet av ett 

politiskt problem på dagordning kan kontrollen bibehållas utan att situationen egentligen 

behöver förändras. 

Jag aspirerar inte på att ge någon heltäckande beskrivning av informanternas livssituation, inte 

heller är min primära fokus att diskutera migrationen och dess konsekvenser. Jag ser min text 

som ett litet, litet utsnitt ur lönearbetets organisering i Stockholm, 2008, och har därmed 

också valt bort obetalt arbete från min analys8. Mitt intresse har hela tiden kretsat kring den 

svenska arbetsmarknaden, de klasstrukturer som där skapas och de uttryck som makt(en) och 

motstånd(et) tar sig inom de samma.  Det är utifrån detta intresse jag har genomfört min 

undersökning, och genom det perspektivet hoppas jag kunna undvika att bidra till 

konstruktionen av de papperslösa som en marginaliserad (och romantiserad) social grupp. 

Istället vill jag analysera aktörskap och motstånd, av-maskera makten och ifrågasätta 

sanningarna. Önska mig lycka till. 

                                                
5 Se t.ex. Kristina Mattssons De papperslösa och de aningslösa. Stockholm: Leopard Förlag, 2008. 
6 Woukko Knocke, Invandrade kvinnor i lönearbete och fack. Stockholm: Arbetslivscentrum, 1986, s. 11. 
7 I en text som jag återkommer till senare i uppsatsen: Shahram Khosravi: ”Territorialiserad mänsklighet: 

irreguljära immigranter och det nakna livet” i Paulina de los Reyes (red.): Om välfärdens gränser och det 

villkorade medborgarskapet. Stockholm: Statens offentliga utredningar, rapport - 91-38-22554-9, 2006, s. 291-

292. 
8 Detta (bort)val återkommer jag till, se s. 14-15. 
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1.4 Händerna på tangentbordet – självreflexion 

Händerna på tangentbordet är vita och rosa. Vita – som i icke-rasifierade, rosa – som i rosa 

nagellack. Jag som skriver har ett vinrött EU-pass i byrålådan, jag som skriver har hittills 

kunnat välja att inte städa toaletter för 50 kronor i timmen. Jag som skriver har någon slags 

halvfärdig akademisk utbildning i ryggsäcken, jag är i 25-års åldern och ja, jag är medelklass. 

Mitt intresse för irreguljära immigranter i förhållande till den svenska arbetsmarknaden 

kommer dels, som jag tidigare nämnt, från personliga relationer, men också genom min 

politiska aktivism. Det senaste åren har jag arbetat tillsammans med papperslösa 

latinamerikaner inom SAC Syndikalisterna9, och jag har genom detta fått stor insikt i de 

villkor som präglar informanternas liv. Jag tror att denna förkunskap har varit ovärderlig i 

arbetet med denna uppsats.  

 

Relationen mellan vetenskaplig och politisk praktik är för mig alltså självklar och nära, men 

givetvis inte okomplicerad. Diana Mulinari och Anders Neergaard diskuterar i sin bok ”Den 

nya svenska arbetarklassen” hur feministiska, antirasistiska och marxistiska teoretiker 

anklagas för att vara politiska och för ideologiska. Själva anser de inte att ”antagandet att 

sociala relationer konstrueras utifrån exploatering och förtryck” är varken politiskt eller 

emancipatorisk, utan vetenskapligt insamlad kunskap.10 Denna åtskillnad mellan vetenskap 

och politik kan vara konstruktiv att göra, på samma sätt som det är viktigt att inse att 

forskning producerad inom dessa s.k. emancipatoriska fält inte alltid (eller ens oftast) kan 

översättas till politiska projekt. ”Det är enbart ett tecken på privilegier och individualism att tro att 

ens betalda arbete (som forskare) är en radikal politisk handling”, skriver Mulinari och 

Neergaard.11 Jag håller med om denna kritik, men hoppas ändå att jag genom min närhet till 

de papperslösas fackliga kamp ska kunna producera en vetenskaplig kunskap som på något 

sätt kan bidra till en emancipatorisk process. Om inte annat så i alla fall genom att stärka mig 

och kanske även de kvinnor jag intervjuat.  

 

                                                
9 SAC definieras på hemsidan som “en facklig kamporganisation”, uppbyggd “enligt syndikalistiska principer 

om lokalt självbestämmande, solidaritet och delaktiga medlemmar för att motverka central myndighetsutövning, 

byråkrati och korruption inom facket”, http://www.sac.se/Om-SAC/Detta-%C3%A4r-SAC (19/11 2008).  
10 Diana Mulinari och Anders Neergaard, Den nya svenska arbetarklassen. Umeå: Boréa Bokförlag, 2004, s. 89. 
11 Mulinari och Neergaard, s. 90. 
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2 Forskningsläge 

Jag vill ansluta min uppsats till den tradition av feministisk och postkolonial forskning som 

berör arbete, ekonomi och klass. Ett intersektionellt perspektiv12 har använts inom dessa 

skolor redan innan detta begrepp kom upp på den akademiska dagordningen, och många 

viktiga texter finns att hämta från hela världen. I detta avsnitt kommer jag att nämna några 

betydelsefulla forskningsprojekt som berör lönearbetets organisering i Sverige. När det gäller 

forskning kring papperslöshet, eller irreguljär migration som det oftast kallas inom 

vetenskapen, är utbudet mindre. Det mesta är skrivet av manliga, västerländska forskare och 

ser främst på ämnet ur ett makroperspektiv, som i regel helt saknar genusanalys. Jag kommer 

dock att referera till några av dessa författare, för att skapa en kontext till mina intervjuer och 

analyser. Jag har också funnit forskning kring kvinnors migration och därvid följande 

konsekvenser för den globala arbetsdelningen passande i mitt eget projekt.  

2.1 Intersektionell analys av lönearbete 

Sociologen Wuokko Knocke var en av de första teoretiker som bedrev arbetslivsforskning 

med ett intersektionellt perspektiv i Sverige. I bl.a. forskningsrapporten ”Invandrade kvinnor i 

lönearbete och fack” från 1986 gör hon upp med myten om invandrarkvinnan som ett 

viljelöst, passivt bihang till (den manlige) Migranten. Utifrån kvalitativa intervjuer med ett 

hundratal till Sverige invandrade kvinnor träder en annan bild fram, som visar hur både 

migrationen och lönearbetet kan vara ett aktivt val och ett frigörande steg. Knocke belyser 

kvinnorna som aktörer, utan att för den sakens skull förringa deras strukturellt mycket 

marginella positioner i arbetslivets hierarki.13   

 

Hur invandrarkvinnan har skapats som en särskild stereotyp kategori av arbetare i 

efterkrigstidens Sverige har Paulina de los Reyes (forskare i ekonomisk historia) studerat. De 

etniska hierarkierna och könssegregeringen på arbetsmarkanden samspelar, menar hon, men 

också framväxten av ett nytt kvinnoideal: ”Invandrarkvinnorna har blivit definierade utanför den 

                                                
12 Intersektionalitet = förtryckssamverkan, mer om begreppet i uppsatsens teoridel.  
13 Knocke, s. 203-204.  
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svenska kvinnobilden och har gjorts till motbild för det nya kvinnoidealet”14. Arbetsmarknaden 

spelar, enligt de los Reyes, en central roll i att befästa en uppdelning baserad på kön och 

nationalitet15.  

 

Den vite, manlige arbetaren konstrueras som norm inte bara av staten och arbetsköparna, utan 

även av fackföreningsrörelsen. Det konstaterar sociologerna Diana Mulinari och Anders 

Neergaard i boken ”Den nya svenska arbetarklassen”. Utifrån nätverket Fackligt Aktiva 

Invandrare (FAI) diskuterar de rasismen och sexismen inom LO, och noterar processer av 

inkluderande underordning: ”Genom rasifieringsprocesser och rasism kan denna sociala 

ojämlikhet legitimeras och produktionsförhållanden där vissa grupper – i detta fall rasifierade – är 

överrepresenterade inom arbetarklassen och i synnerhet i dess lägre skikt skapas som något 

’naturligt’ ”16.  

 

Socialt underordnade kategorier behövs alltså för att utföra lågt värderade och slitsamma 

arbetsuppgifter, och processerna som skapar segmentering är likartade i skilda miljöer. 

Forskning har till exempel visat att rekrytering via sociala nätverk bidrar till att reproducera 

ojämlikhetsstrukturer utifrån kön, etnicitet, klass och ålder, vilket framförallt drabbar personer 

med invandrarbakgrund, unga människor och kvinnor. I Sverige sker 60-85 procent av alla 

tjänstetillsättningar via sådan informell rekrytering.17 Socialantropolog Caroline Tovatt 

beskriver i en text om ungdomars arbetsmarknadsinträde hur processer av etnosocialitet och 

homosocialitet öppnar dörrar för vissa, och stänger dem för andra. Med dessa begrepp syftar 

Tovatt på den identifikation och tillskrivelse av värde som sker inom en köns- eller etniskt 

homogen grupp.18 

 

Utifrån intervjuer med arbetare inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö, studerar 

genusvetaren Paula Mulinari i avhandlingen ”Maktens fantasier och servicearbetets praktik” 

arbetsvillkoren inom den ökande tjänsteproduktionen. Servicearbetarna exotiseras och 
                                                
14 Paulina de los Reyes: “I skärningspunkten mellan genus och etnicitet: ett ekonomiskt historiskt perspektiv på 

invandrarkvinnor i svenskt arbetsliv”, Arbetsmarknad och arbetsliv, nr. 4, 1997, s. 29. 
15 de los Reyes, s. 20. 
16 Mulinari och Neergaard, s. 32. 
17Caroline Tovatt: "’Det fixade nog typ min mamma’: betydelsen av sociala nätverk för ungdomars 

arbetsmarknadsinträde” i Ewa Gunnarsson m.fl. (red.): Kors & tvärs: Intersektionalitet och makt i storstadens 

arbetsliv. Stockholm: Normal förlag, 2006, s. 245-246. 
18 Tovatt, s. 258 och 247. 
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sexualiseras, och deras kompetens görs, enligt Mulinari, till egenskaper mer än kunskaper (att 

vara flexibel, stresstålig, socialt kompetent etc.). Detta kan härledas till att denna typ av 

lönearbete sammankopplas med hushållsarbete men också till att servicesektorn domineras av 

kvinnor.19 

 

Jag tycker att Paula Mulinaris avhandling är särskilt intressant (och jag kommer att 

återkomma till den), då hon aktivt drar lärdom av tidigare genusvetenskaplig och postkolonial 

forskning. Genom att analysera hur arbetsprocesser gör kön, och uppdatera bilden av 

arbetarklassen till det tidiga 2000-talets senkapitalistiska system, beskriver hon andra 

erfarenheter av arbete, ekonomi, klass och motstånd än de som tidigare givits utrymme. Detta 

är även min ambition. Mitt material skiljer sig dock från Mulinaris på den punkten att 

informanterna inte bara har servicearbetet som gemensam nämnare, utan även det geografiska 

ursprunget, könet, migrationserfarenheten och statusen som papperslösa. Detta val har jag 

gjort för att kunna studera hur/om dessa positioner och grupptillhörigheter påverkar 

motståndets praktiker, och på så sätt kunna lyfta fram den informalisering underifrån som 

informanternas liv och handlingar (av nödvändighet) kan sägas representera. Mulinaris 

avhandling syftar också till att diskutera arbetsvillkor/arbetssituation i stort, medan jag alltså 

valt att enbart fokusera på aktörskap, motstånd och strategier enligt tidigare motivation. 

2.2 Irreguljär immigration  

Utifrån ett etnografiskt fältarbete bland irreguljära immigranter20 med ursprung i Iran, 

diskuterar Shahram Khosravi hur ”illegalitet” konstrueras som en social och politisk position 

genom ett inneslutande uteslutande21. De ”illegala” är i Sverige exkluderade från 

sociopolitiska rättigheter, men samtidigt inkluderade i samhället som foglig arbetskraft och 

                                                
19Paula Mulinari, Maktens fantasier & servicearbetets praktik: arbetsvillkor inom hotell- och 

restaurangbranschen i Malmö. Linköping: Tema Genus, Linköpings universitet, 2007, s. 106-107. 
20 Khosravis anser att termen papperslösa inte är användbar i en svensk kontext, då papper ej motsvarar 

identifikationshandlingar (som på ex. franska) och en migrant utan dokument inte nödvändigtvis är ”illegal” 

(Khosravi s. 285). Jag kommer dock att använda mig av denna term då det är så min uppsats spansktalande 

informanter beskriver sig själva, jag accepterar alltså papperslösa som en direktöversättning av spanskans sin 

papeles.  
21 Khosravi, s 286-287. Att jämföras med det Mulinari och Neergaard benämner inkluderande underordning, se 

s. 7. 
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objekt i den politiska debatten. Detta är maktens mekanism för att kontrollera och binda till 

sig. Khosravi ser irregulariteten som en produkt av svensk asyl- och migrationspolitik – när 

policys hårdnar avviker fler och tvingas in i positionen som icke-medlemmar. 

Medborgarskapet blir alltså ett medlemskap, vilket visar på att rätten att ha rättigheter i sig 

självt inte är en rättighet.22 Jag ser Khosravis analys av de irreguljära i relation till resten av 

samhället som mycket angelägen och grundläggande, och begreppen medlemmar – icke-

medlemmar är användbara för mig. Khosravi saknar dock i stort ett genusperspektiv.  

 

De brittiska sociologerna Bill Jordan och Franck Duvell hänvisar till den europeiska 

kapitalismens behov av anpassningsbar och mobil lågavlönad arbetskraft, i sin bok ”Irregular 

Migration”. De som bryter mot migrationens gränser agerar på konsekvenserna av ett globalt 

ekonomiskt system, hävdar de. Den irreguljära migrationen blir ett vapen för dem vars 

hudfärg eller ursprungsland gjort att de inte valts ut för rekrytering på den globala 

arbetsmarknaden.23 Migrationen i sig kan alltså ses som en motståndshandling, men måste 

även förstås som ett agerande villkorat av, och förtjänstfullt för, det ekonomiska systemet.  

 

Den globala kapitalismen bestämmer följaktligen våra positioner, men detta sker i samverkan 

med patriarkala och rasistiska ordningar. Rhacel Salazar Parreñas (professor i Women’s och 

Asian American Studies) skriver om dem som blir globaliseringens tjänare genom dessa 

system. Hon har intervjuat filippinska kvinnor som lönearbetar i hushåll i Italien och USA, 

och liksom Wuokko Knocke lyfter hon in genus som orsak till den s.k. ekonomiska 

migrationen. Att lämna ursprungslandet kan vara ett sätt att komma bort från våld, ojämlik 

arbetsdelning, en äkta make om skilsmässa inte accepteras, status som änka etc. ”Gender 

inequality (…) places these women in a position of economic need to migration”, skriver Parreñas.24 

Hennes bok blir en viktig referens för denna uppsats, då likheterna i materialet är många. 

Särskilt värdefullt för mig är att Parreñas lyfter fram de ”immediate struggles” som de 

intervjuade kvinnorna genomför – för att förbättra arbetsförhållanden, ta kontroll över sitt 

arbete, och förändra sin position som underlydande en auktoritär arbetsköpare.25  

                                                
22 Khosravi, s. 307. 
23 Bill Jordan och Franck Duvell, Irregular Migration: The Dilemmas of Transnational Mobility. Cheltenham: 

Edward Elgar Publishing, 2002, s. 4. 
24 Rhacel Salazar Parreñas, Servants of Globalization: Women, Migration and Domestic Work. Stanford, 

California: Stanford University Press, 2001, s. 68. 
25 Parreñas, s. 33, 172, 188, 196 och 251. 
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3 Två centrala processer 

Innan jag går vidare och beskriver min teoretiska bas, vill jag gå in lite djupare på de två 

processer som jag tidigare nämnt och som är centrala för att skapa en kontext till den kunskap 

som den här uppsatsen för fram. Att analysera servicearbetets praktiker och prekariseringen26 

av lönearbetet tror jag är nödvändigt för att förstå de papperslösa arbetarnas position i det 

svenska samhället, och också för att sätta den i relation till andra underordnade gruppers – till 

ditt och mitt vardagsliv och våra kamper.  

 

3.1 Lönearbetets prekarisering  

Atypiska anställningsformer, tidsbegränsade anställningar, flexibel arbetskraft, osäkra 

arbetsförhållanden, prekarisering. Begreppen är många, men ett faktum är att den(de) 

företeelse(r) som de beskriver har ökat markant de senaste decennierna, både i Sverige27 och 

globalt28. Att denna utveckling framförallt har styrts av arbetsköparsidan, och att vissa grupper 

(kvinnor, unga och personer med invandrarbakgrund) är överrepresenterade inom denna 

osäkrade arbetskraft, är forskare i stort sett eniga om29. Dessa atypiska anställningsformer kan 

inte ses som en enhetlig kategori – här ryms allt från projektanställningar till 

behovsanställningar, vikariat och säsongsanställningar, samt provanställningar, praktik 

m.m.30. Självklart får prekariseringen också olika konsekvenser för olika individer och 

grupper av människor. Forskningen visar att de behovsanställda (de som enbart arbetar när 

arbetsköparen behöver det) är den mest utsatta gruppen – man har minst inflytande, minst 

benägenhet att påtala t.ex. hälsorisker, och påtagligt större risk för ohälsa. 

Behovsanställningar var den typ av tidsbegränsade anställningar som ökade mest under 1990-

talet.31  

                                                
26 Prekarisering är ett begrepp som ännu är relativt oanvänt på svenska, jmf engelskans precarious – prekär; 

osäker; riskabel, enligt Prismas Engelsk-Svensk Ordbok. Med begreppet syftar jag alltså på ökningen av 

tillfälliga anställninsformer, och den ökade osäkerhet som det medför för arbetarna.  
27 Håkansson, s. 7. 
28 Alan Felstead och Nick Jewson (red.), Global Trends in Flexible Labour. Basingstoke: Macmillan 1999, s. 8. 
29 Se t.ex. Håkansson, s. 7 och 26, samt Felstead och Jewson, s. 114 och 6. 
30 Håkansson, s. 12-13. 
31 Håkansson, s. 20-21. 
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Den flexibla kapitalismen skapar alltså en reservarmé att, med hjälp av statens regleringar 

(t.ex. för migration), ta in när den behövs, vilket kraftigt minskar de traditionella 

förhandlingsmöjligheterna för dessa arbetare. Forskare talar om en informalisering av de 

västerländska ekonomierna – inte som en separat och isolerad företeelse utan som en del av 

det ekonomiska systemet. Detta som en konsekvens av att de ramar som satts upp för att 

reglera arbetsmarknaden helt enkelt blivit för trånga för att nya former av 

kapitalackumulering skall kunna utvecklas på ett ostört sätt, skriver sociologen Zoran Slavnic. 

”I en situation där de gamla anställningsformerna (…) blir ett hinder för den kapitalistiska 

företagsutvecklingen så hittar man på nya anställningsformer, som antingen är mindre reglerade, 

eller som regleras på arbetsgivarnas villkor”. De som drabbas hårdast av förändringarna är, 

enligt Slavnic, de samhällsgrupper som har minst ekonomisk och politisk makt, men det 

skapas också utrymme för dessa aktörer att själva använda informella ekonomiska strategier.32 

Denna informalisering underifrån (för att använda Slavnics ord) är vad jag ämnar beröra i 

min uppsats. 

3.2 Servicearbetets praktiker 

Som vi redan har konstaterat är den expanderande servicesektorn (tjänsteproduktionen) ett 

kännetecknande drag för storstadens arbetsliv. Behovs- och andra tidsbegränsade 

anställningar är mycket vanliga inom denna sektor, och det är till detta område som 

uppsatsens informanter har hänvisats. Paula Mulinari diskuterar i tidigare nämnda avhandling 

hur servicearbetarna pratar om sitt arbete både som omsorgsarbete, ett spelat arbete (ett slags 

teater) och som ett löpande band. Industrialiseringen är alltså inte över, utan omfattar idag fler 

områden där arbetarna inte kan påverka sitt eget arbete, inte själva bestämmer arbetstempot 

och inte hinner tänka. Servicearbetets fysiska karaktär träder också långsamt fram för 

Mulinari, något som osynliggörs kanske just av kvinnodominansen inom dessa yrken. 

Samtidigt lyfter vissa av hennes informanter fram hur det betalda omsorgsarbetet känns 

befriande, i förhållande till det mer krävande omsorgsarbetet i hemmet.33 

 

                                                
32 Zoran Slavnic: “Ekonomins formalisering och arbetets rekomodifiering” i Ewa Gunnarsson m.fl. (red.). Kors 

& tvärs: Intersektionalitet och makt i storstadens arbetsliv, s. 56-58. 
33 Paula Mulinari, s. 122-123, 125 samt 133. 
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Osynlighet och synlighet är också viktiga faktorer i Mulinaris analys av servicearbetet. Orden 

behöver dock inte vara varandras motsatser, utan förväntningar eller krav på hur arbetet ska 

utföras vid olika tillfällen: ”Att vara osynlig är också ett sätt att göra kön på, ett sätt som också 

påverkar arbetsprocessen i och med att det kräver att man till exempel inte talar för högt, tappar 

saker eller på olika sätt drar till sig uppmärksamheten”.34 Här får också koloniala fantasier om den 

andra ett fysiskt uttryck – kön och ras skapas tillsammans i förväntningarna på service och 

servicearbetare. Föreställningar samspelar med materiell underordning, rasism och sexism blir 

sätt att skapa profit och centrala processer i hur ekonomin organiseras, skriver Mulinari.35   

 

4 Teori 

I den här uppsatsen har jag som ambition att diskutera organiseringen av lönearbete i Sverige i 

början på 2000-talet, och ser arbetsmarknaden som en arena för konflikt och maktkamp36. Jag 

söker efter erfarenheter av och berättelser om de motståndsstrategier som i tanke, ord och 

handling är en del av arbetsprocessen. Undersökningen utspelar sig i en kontext där 

genus/kön, etnicitet/ras, nationalitet och klass är värdeladdade kategorier, genom vilka vi 

positionerar oss och positioneras. Som redskap för att realisera mina syften och för att kunna 

analysera mina informanters ord på ett konstruktivt sätt, har jag därför använt mig av kritiska 

teoribildningar kring: 1/ Feminism och intersektionalitet, 2/ Arbete och ekonomi, och             

3/ Aktörskap och motstånd. 

4.1 Feminism och intersektionalitet 

De feministiska tankar som jag kommer att utgå från (och som till viss mån kan sammanfattas 

med begreppet intersektionalitet), hämtar näring och kunskap ur en mängd olika teorier. 

Synen på makt och ojämlikhet är central, och i en dialog mellan marxistisk idétradition och 

Foucaults tankegångar fördjupas detta. En materialistisk syn, där privat ägande och 

uppdelning mellan arbete och kapital ses som grunden för exploatering och maktutövande, är 

ena sidan av myntet. På andra sidan finns processerna av normalisering och stigmatisering av 

avvikelse, enligt en foucaultiansk beskrivning av maktutövande. Beroendeförhållandet mellan 

                                                
34 Paula Mulinari, s. 142-143. 
35 Paula Mulinari, s. 150-154 samt 177. 
36 I likhet med t.ex. Lars H. Hansen och Pal Orban (red.), Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 42. 
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myntets två sidor är tydligt – diskurser som legitimerar exploatering behöver diskurser som 

skapar en avvikande andra, och vice versa.37 Till dessa herrars tankegångar behövs en 

injektion av anti-rasistisk feminism – en insikt om att kön och etnicitet (/ras/nationalitet) 

likväl som klass är fundament för materiell exploatering och konstruktionen av den andre38. I 

boken ”Intersektionalitet” diskuterar Paulina de los Reyes och Diana Mulinari om just dessa 

tre kategorier (kön, ras, klass) kan ges en särställning inom intersektionalitetsmodellen, då de 

beskriver bestående former av ojämlika maktpositioner39.  Kön-, ras- och klassojämlikheter är 

dock inte skilda, redan existerande system. De bör istället ses som processer och praktiker.40  

 

Chandra Mohanty, professor i Women’s studies, har bidragit med viktig kritik mot 

västerländska kvinnorörelser på och utanför universiteten, och även konkreta visioner för en 

antikapitalistisk global feminism. Hon resonerar i boken ”Feminism utan gränser” om den 

återkolonialisering av människors liv som globaliseringen innebär, och efterlyser ett 

feministiskt projekt som ”(…) synliggör de överlappande förtrycksformer som kvinnor utsätts för” 

och identifierar ”(…) de former av kollektivt motstånd som kvinnor utövar i sina vardagliga liv”41. 

Mohantys teorier är på många sätt grunden i denna uppsats. Hon skriver: ”(…) i ett tätt 

integrerat kapitalistiskt system intar kvinnor i tredje världen/Syd en ståndpunkt som erbjuder det mest 

inkluderande perspektivet på systematiska maktförhållanden”42. I användningen av begreppen 

tredje världen/syd inkluderar Mohanty också rasifierade grupper som lever och arbetar i den 

s.k. Västvärlden. 

 

Sociologen Joan Acker hävdar i ”Class questions – feminist answers” att ett materialistiskt 

perspektiv på ekonomi och arbete fortfarande är användbart för feminister. Utgångspunkten, 

skriver hon, måste vara livets materiella förhållanden och genom vilka relationer dessa 

produceras i ett visst historiskt ögonblick. Vi måste kunna bygga en bro mellan den 

postmoderna analysen av kultur, språk och idé, och ekonomi och klass som dess materiella 

                                                
37 Detta resonemang är hämtat från kapitel 2 i Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris Intersektionalitet. 

Malmö: Liber AB, 2005. Jag hänvisar till det samma för en mer utvidgad diskussion.  
38 de los Reyes och Mulinari, s. 29.  
39 de los Reyes och Mulinari, s. 40. 
40 Joan Acker, Class Questions: Feminist Answers. Lanham, Md: Rowman & Littlefield, 2006.  
41 Chandra Talpade Mohanty, Feminism utan gränser. Öv. Anders Brunelius och Oskar Söderlind. Stockholm: 

TankeKraft Förlag, 2007, s. 262. 
42 Mohanty, s. 258.  
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konsekvens, anser Acker.43 Jag tror att denna bro är möjlig att konstruera, inte minst genom 

att analysera kapitalismen både som en faktisk organisering av ekonomi och arbete samt som 

en (hegemonisk) ideologi och kultur, som vi alla internaliserar44.  

4.2 Arbete och ekonomi 

Det finns ingen klar, entydig definition av begreppet arbete, skriver Jan Ch. Karlsson. Alla 

mänskliga aktiviteter kan ses som arbete, ur olika perspektiv och i olika kontexter. Inom 

arbetssociologin, som Karlsson själv tillhör, har lönearbetets samhälleliga dominans ”(…) 

tagits som intäkt för att man i praktiken helt enkelt kan analysera arbete som lönearbete”.45 

Feminister har sedan 1970-talet gått till angrepp mot denna förenkling, och visat hur 

ekonomin består även av andra typer av avlönad och oavlönad produktion, som inte ryms i 

traditionella definitioner av ekonomisk aktivitet46. Samtidigt behöver kvinnors lönearbete 

fortfarande uppmärksammas, då konstruktionen av det samma som komplementärt och 

okvalificerat lever kvar, skriver Mohanty47.   

 

Sociologerna Chris Tilly och Charles Tilly trycker på vikten av att se arbete och 

arbetsmarknad som sociala konstruktioner och interaktioner; historiskt och geografiskt 

skiftande processer skapade i asymmetriska maktrelationer.48 De lyfter fram själva existensen 

av arbetsmarknad(er) som en historiskt avvikande företeelse: ”Over the long run of capitalism, 

proletarianization and concentration of capital produced a decisive movement of work into labour 

markets, waged jobs, and hierarchical workplaces (…) Relation to labour markets – in or out, but 

also where within them – has come to matter crucially for well-being”.49 Tilly och Tilly ifrågasätter 

neoklassiska ekonomiska teoriers beskrivningar av fria, beslutsfattande arbetare som 

                                                
43 Acker, s. 40. 
44 Med internalisering (av förtryck) syftar jag på att de införlivas i oss själva. 
45 Hansen och Orban, s. 44. 
46 Joan Acker: “Tankar om klass: några feministiska metodologiska frågor” i Åsa Lundqvist m.fl. (red.): Att 

utmana vetandets gränser. Malmö: Liber AB, 2005, s. 95. 
47 Mohanty, s. 180. 
48 Chris Tilly och Charles Tilly, Work Under Capitalism. Boulder, Colorado: Westview Press, 1998, s. 4 och 13. 
49 Tilly och Tilly, s. 262-263. 
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förhandlar med fria, beslutsfattande arbetsköpare. Istället trycker de på betydelsen av nätverk, 

organisationsstruktur, kultur, historia och kollektivt handlande.50  

 

Den undersökning som jag i denna uppsats utför inriktar sig på lönearbete inom den 

informella ekonomin, som jag väljer att se som en del av arbetsmarknaden i Stockholm. Min 

teoretiska utgångspunkt är att, likt Tilly och Tilly, se arbete som en social konstruktion, och 

jag är uppmärksam på att fokusering på lönearbete kan vara problematisk. Jag tycker dock att 

(löne-)arbetsmarknaden är en intressant arena för att studera motstånd, då hierarkier och makt 

träder fram klart till exempel genom den normaliserade förekomsten av chefer (i förhållande 

till övriga anställda). Lönearbete är det som fört uppsatsens informanter till Sverige, och, som 

Khosravi tidigare visat, är det också som arbetskraft de inkluderas (och exploateras) i 

samhället51. 

4.3 Aktörskap och motstånd 

Sociologen Mary Bosworth beskriver begreppen motstånd (resistance) och aktörskap 

(agency) som ”currently fashionable”. Denna ”trend” kan verkligen kritiseras – då 

användningen tenderar att fastna i en mikrofokus på vardagligt motstånd som inte erbjuder 

visioner eller bas för kollektiv organisering: ”It enables the middle-class left to feel good about 

minority and oppressed groups without necessarily altering established injustices”. Bosworth tycker 

ändå att motståndsbegreppet är användbart, eftersom det kritiserar makten genom att 

uppvärdera dagliga handlingar som utförs av reella subjekt. Hon skriver; ”… resistance entails 

a construction of power as relational rather than absolute, since by its very nature the term requires 

the possibility of alternative arrangements”. De olika formerna av motstånd finns, liksom 

makten, överallt – ofta inbäddade i maktstrukturerna, men de kan också möjliggöra förändring 

och revolution. Begreppet riktar blickarna mot de småskaliga försök att störa maktrelationer, 

som annars lätt glöms bort. Och det är just denna människors förmåga (om än begränsad) att 

kritisera och skapa alternativ, som är grunden i en förändring av de storskaliga 

ojämlikheterna, skriver Bosworth.52  

 
                                                
50 Tilly och Tilly, s. 257. 
51 Se sidan 8. 
52 Mary Bosworth, Engendering Resistance: Agency and Power in Women’s Prisons. England: Ashgate 

Dartmouth, 1999, s. 128-130. 
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Kärnfrågan blir till vilken grad subjektet är en produkt av härskande idéer, och vilket 

utrymme som egentligen finns för motstånd. Begreppet hegemoniska ideologier, som 

härstammar från den italienske kommunisten Antonio Gramsci, beskriver det förtryckta 

subjektets dubbla medvetande – ”(…) ett som fogar sig efter härskarens vilja, ett annat som kan 

lägga grunden för motstånd”53. Ideologier har här en bred innebörd, de ”(…) organiserar 

människomassor och skapar den terräng där människor rör sig”54. Dessa teorier kring 

internaliseringen av förtryckande ideologier som Gramsci började beskriva är mycket viktiga i 

förståelsen av (möjligt) motstånd. Nödvändigt blir också att nämna Michel Foucaults 

inflytelserika syn på makt; som något som breder ut sig lateralt på mikronivå – något som 

kommer överallt ifrån och finns överallt. Går den då att utmana, eller är det s.k. motståndet 

egentligen en tillåten kritik som i sin begränsning legitimerar dominerande strukturer?  Som 

litteraturprofessorn Ania Loomba påpekar kan det sista påståendet kritiseras genom att se på 

historien ur kvinnors och koloniserade subjekts synvinkel – berättelser där motstånd och 

vardagens kamp är centralt.55  

 

Feministen Chandra Mohanty förnekar inte de flytande och mångfaldiga dominansstrukturer 

som ovan nämnda herrar på olika sätt beskriver, men trycker på vikten av att samtidigt se och 

lyfta fram ”(…) det dynamiska och oppositionella aktörskapet hos individer och kollektiv samt deras 

’vardagliga’ engagemang”56. Begreppet aktör (agent) används av Mary Bosworth för att påvisa 

informanternas specifika subjektsposition, och deras förmåga att agera57. Själv kommer jag 

också att sluta mig till denna feministiska tradition.  

 

”Relations of domination are, at the same time, relations of resistance”58, skriver James C. Scott, 

professor i Political Science. Han använder begreppen public transcript och hidden 

transcript59 för att beskriva maktrelationer och motstånd: ”I shall use the term public transcript 

                                                
53 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism: En introduktion till ett forskningsfält. Öv. Oskar Söderlind. 

Stockholm: TankeKraft Förlag, 2008, s. 40. 
54 Antonio Gramsci är här citerad av Ania Loomba (Loomba, s. 41) som även ger en djupare beskrivning av 

Gramscis huvudtankar och deras ursprung.  
55 Loomba, s. 58. 
56 Mohanty, s. 71. 
57 Bosworth, s. 130. 
58 James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven och London: Yale 

University Press, 1990, s. 45. 
59 I brist på en bra översättning till svenska kommer jag att låna de engelska orden. 



17 

as a shorthand way of describing the open interaction between subordinates and those who dominate” 

och “(…) hidden transcript to characterize discourse that takes place ‘offstage’, beyond direct 

observation by power holders”. Scott intresserar sig för skillnaden mellan dessa två arenor, och 

för de tillfällen då the hidden transcript kommer till öppet uttryck i maktens ansikte.60 

Gränsen mellan det dolda och det öppna är inte solid utan en ständig kamparena. Med detta 

perspektiv bygger domineringen alltså på att både förtryckt och förtryckare iklär sig masker 

och genomför en trovärdig föreställning – men samtycke och lydnad kan också vara en 

förklädnad underordnade använder sig av i laddade situationer.61 Foglighet (deference) är 

enligt Scott ” (…) the form of social interaction which occurs in situations involving the exercise of 

traditional authority”62. Maktutövandet är något nästintill konstant, och förekomsten av hidden 

transcript(s) alltså en nödvändighet för icke-hegemonisk subversiv diskurs, men skapas 

genom maktutövandets exkludering – alltså av domineringen.    

 

5 Metod och material 

Arbetet med den här uppsatsen har inneburit en ständig reflektion kring mig själv och min 

egen position, i förhållande till det ämne jag behandlar och de personer som jag har intervjuat. 

På vilket sätt kunde jag närma mig detta tema utan att själv bidra till (intellektuell) 

exploatering och exotisering av den sociala gruppen papperslösa? Hur skulle jag kunna ge 

utrymme och makt åt informanterna utan att förringa min egen roll och analys? Genom vilken 

metod kunde jag bäst ge mig in i detta relativt outforskade område, utan att gå i samma fällor 

av eländesbeskrivning och konstruktion av de andra som tidigare genusvetenskaplig 

forskning så tydligt kritiserat?  Är det ens konstruktivt att studera de papperslösa eller 

papperslösa kvinnor som särskiljda kategorier? Mulinari och de los Reyes hävdar till exempel 

att fokusering på vissa individer och grupper (kvinnor, invandrare) i arbetslivet tenderar att 

”(…) gör(a) dem ansvariga för sin egen underordning” 63.  

 

Jag har aktivt valt att använda mig av kategorier som papperslös och kvinna, eftersom jag tror 

att uppmärksammandet av erfarenheter utifrån dessa positioner kan tillföra ny och viktig 

kunskap, som annars osynliggörs. En tydlig maktanalys och fokus på motstånd är nödvändigt 

                                                
60 Scott, s. 2-6. 
61 Scott, s. 14, 11 och 17. 
62 Scott, s. 23-24. 
63 de los Reyes och Mulinari, s. 129.  
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för mig, då min vilja är att bidra till en emancipatorisk diskurs och inte att reproducera 

underordning. Jag har jobbat utifrån ett kvalitativt angreppssätt (riktade öppna intervjuer), för 

att försöka dekonstruera kategoriseringen och söka efter det subjektiva och mångfacetterade, 

med ett tydligt perspektiv på användbarhet. Innan jag går vidare i metodbeskrivningen 

behöver jag dock klargöra vissa grundläggande (metodologiska) begrepp och 

ställningstaganden – nämligen synen på sanning och erfarenheter.  

5.1 Postmodernism och instabila erfarenheter 

Begreppet erfarenhet är inte oproblematiskt, och den feministiska strategin att genom 

osynliggjorda erfarenheter försöka avtäcka sann kunskap har ifrågasatts. Sara Eldén diskuterar 

i texten ”Att fånga eller bli fångad i diskursen?” skillnaderna mellan vad hon kallar det 

feministiskt emancipatoriska perspektivet och det feministiskt poststrukturalistiska 

perspektivet64. Hennes slutsatser belyser tydligt hur jag själv förhåller mig till mitt material;  

 

      ”Poststrukturalistiska metodologiska perspektiv som diskursanalysen för med sig ett nödvändigt 

problematiserande av de begrepp vi använder oss av (…) .  De för med sig insikten om att vi 

aldrig kan nå en sann och ursprunglig ’erfarenhet’ utan ger oss ett långt mer dynamiskt 

erfarenhetsbegrepp där instabilitet och föränderlighet finns inbyggt. Samtidigt är det ofrånkomligt 

att vi, om vi vill att vår forskningspraktik ska ha relevans utanför akademins dammiga korridorer, 

aldrig kan sluta att fråga efter dessa – om än konstruerade och tillfälliga – erfarenheter. Och 

eftersom vi vill söka dessa måste vi också ha ett aktörsbegrepp – och därmed ett 

förändringsperspektiv – som går bortom det diskursanalytiska talet om diskursiva kamper.” 65 

 

Det bärande empiriska materialet i denna uppsats är mina intervjuer med tre personer, och 

analysen bygger alltså på den berättelse om verkligheten som vi tillsammans har skapat i 

intervjusituationerna. Jag har frågat efter informanternas erfarenheter, upplevelser och 

kunskaper, så som de tog sig uttryck vid den tidpunkt och i det möte som intervjuerna 

innebar. Den postmodernistiska synen på sanning som något provisoriskt66, och objektivitet 

som icke-existerande67 fungerar som en grundläggande epistemologisk tanke, men behöver 

                                                
64 Sara Eldén: “Att fånga eller bli fångad i diskursen? Om diskursanalys och emancipatorisk feministisk 

metodologi” i Åsa Lundqvist m.fl. (red.): Att utmana vetandets gränser. Malmö: Liber AB, 2005, s. 64. 
65 Eldén, s. 74. 
66 Bryson, Valerie Feminist political theory – An introduction. New York: Palgrave Macmillan, 2003, s. 233.  
67 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 25. 
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inte betyda att strukturella positioner är ointressanta. Jag ser inte erfarenheter som en väg till 

Sanningen, men som ett verktyg för att förstå mänskligt liv (i en viss kontext), för att skapa 

mening och identifikation och på så sätt ge utrymme till kollektiva kunskaper och affektioner 

som kan leda till förändring och frigörelse(r).  

5.2 Materialinsamling  

I sin metodbok ”Kvalitativ forskning i praktiken” skriver Karin Widerberg: ”Vid 'kvalitativa 

intervjuer’ är syftet att använda sig av det direkta mötet mellan forskare och intervjuperson och det 

unika samtal som uppstår just i denna kontext”68. Forskaren är denna metods viktigaste redskap, 

därför passar reliabilitet och validitet dåligt för att mäta forskningens tillförlitlighet69. 

Widerberg betonar istället kontinuerlig dokumentation, reflektion och redogörelse över val, 

tolkningar, perspektiv och intressen som borgenärer för saklighet och pålitlighet70.  Detta, att 

inte ignorera det unika och subjektiva, men tydligt klargöra min förförståelse och 

tillvägagångssätt, är också min ambition. 

 

Jag valde i ett tidigt skede att försöka svara på mina forskningsfrågor genom att använda mig 

av vad som kan kallas semistrukturerade eller riktade öppna intervjuer, och materialet i sin 

helhet består av tre intervjuer mellan 65 och 90 minuter långa71. Jag hoppades med denna 

metod kunna undersöka vissa områden som intresserade mig teoretiskt (rekrytering, relation 

arbetare-arbetsköpare etc.) utan att definiera dessa företeelser eller välja ut möjliga svar. 

Annika Lantz skriver i sin bok ”Intervjumetodik”; ”(…) att det i den öppna intervjun är 

respondenten som definierar det fenomen som det under intervjun ställs frågor om och bestämmer hur 

det förstås”72. Detta är viktigt eftersom mitt syfte är att söka efter subjektiva berättelser och 

(temporära) erfarenheter, och utifrån dessa öppna upp för en omdefiniering av den allmänna 

uppfattningen av de företeelser jag undersöker. Det är dock jag som bestämt sammanhanget 

och avgränsningarna (t.ex. genom att inte fråga om obetalt arbete/hemarbete), och jag 

förutsätter också att vissa begrepp (arbete, arbetskamrater, arbetsplats etc.) är meningsfulla för 

                                                
68 Widerberg, s. 16. 
69 Reliabilitet: “(…) att forskaren ska vara utbytbar”, validitet: “(…) att det redan på förhand är bestämt vad 

man ska mäta”, Widerberg, s. 18. 
70 Widerberg, s. 18.  
71 För intervjuplan – se bilaga 1.  
72 Annika Lantz, Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 58. 
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informanterna. Detta stämmer med Lantz definition av öppet riktade intervjuer73. Jag har 

försökt skapa ett samtal där mina frågor fungerat som stöttepelare, men i övrigt har jag aktivt 

inriktat mig på att följa informanternas berättelser. 

 

Trots att jag genom mitt politiska engagemang inom SAC Syndikalisterna är och har varit i 

kontakt med väldigt många papperslösa kvinnor, var intervjuerna inte lätta att få till. Det liv 

som papperslösheten innebär är fragmentariskt och improviserat, strukturer som fasta 

arbetstider existerar knappt och långsiktiga planer är nästan omöjliga att göra. Ett tiotal 

gånger hände det att inplanerade intervjuer fick skjutas upp med kort varsel och på obestämd 

framtid, oftast för att en arbetsköpare ringt och erbjudit jobb. Att påbörjandet av 

materialinsamlingen på grund av detta sköts upp tror jag, i efterhand, kan ha haft både 

negativa och positiva effekter. Det gav mig tid att skapa en djupare förståelse för mitt projekt 

– jag började läsa in mig på teori och tidigare forskning, tänkte och pratade med andra om vad 

jag höll på med. Detta är för mig inte något dåligt, då jag inte ser forskningen som en linjär 

process utan istället en ständig fram- och tillbakagång mellan teori och empiri74. Under denna 

period fick jag t.ex. med hjälp av Tilly och Tilly insikten om jobbsökande/rekrytering som en 

viktig del av arbetsteori75, och Parreñas visade mig hur samtal på icke-arbetsrelaterade 

mötesplatser som exempelvis kyrkor kunde spela en viktig roll i det kollektiva artikulerandet 

av problem76. Dessa aspekter glöms ofta bort inom arbetsteorier, och det är möjligt att även 

jag skulle missat att fråga om detta om jag börjat med intervjuerna i ett tidigare skede.  

 

Däremot tror jag att svårigheten för informanterna att hitta en ledig tid, kan ha haft en negativ 

påverka på själva intervjusituationen. Jag upplevde aldrig någon ovilja hos informanter att 

delta, tvärtom, men jag tror att jag själv kände en viss stress över att ta upp för mycket av 

deras tid. Detta i kombination med min ringa erfarenhet av vetenskapliga intervjuer gjorde 

nog att jag kanske t.ex. var för snabb med att ställa följdfrågor, istället för att ge 

informanterna tid och tystnad att själva utveckla sina svar. Barbara Czarniawska, professor i 

företagsekonomi, skriver att hennes doktorander ofta använder det halvironiska uttrycket 

                                                
73 Lantz, s. 58. 
74 Se t.ex. Barbara Czarniawska: “Studying Up, Studying Down, Studying Sideways: om ett dialogiskt 

förhållningssätt till fältet” i Åsa Lundqvist m.fl. (red.) Att utmana vetandets gränser. Malmö: Liber AB, 2005. 

Czarniawska för ett utvidgat resonemang kring detta förhållningssätt.   
75 Tilly och Tilly, s. 17. 
76 Parreñas, s. 195.  
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”intervjuoffer”. Czarniawska konstaterar dock att det oftare är de (vi) själva som lider, inte 

informanterna77. Jag tror att det ligger något i det. Under de tre intervjuer jag genomfört till 

denna uppsats verkade informanterna avslappnade och bekväma, skrattade mycket och 

uttryckte andra känslor (ilska, sorg), medan jag själv kände mig något stressad och osäker i 

rollen som intervjuare. Jag upplevde dock att informanterna redan på förhand kände ett 

förtroende för mig, antagligen för att de kände igen mig och visste att jag arbetat med 

organisationen och för att jag talar flytande spanska. Detta vägde kanske upp för min 

osäkerhet, när det kom till att skapa en avslappnad atmosfär. Säkerligen har alla ovan nämnda 

omständigheter påverkat mötena (mellan mig och informanterna) och resultatet av denna 

undersökning, men i enlighet med mina teoretiska utgångspunkter och den metod jag 

använder vill jag hävda att det inte påverkat tillförlitligheten. 

  

Som feministisk forskare ser jag en stor betydelse i att försöka skapa jämlika relationer mellan 

projektets olika aktörer78, och min ansatts har från början varit att se forskningen som ett 

ömsesidigt utbyte där förändring är en viktig del av syftet. Jag försökte därför tydliggöra mina 

teoretiska intressen för informanterna, genom att innan intervjun berätta om det ämne jag 

studerar (genusvetenskap) och efter intervjun försöka förklara uppsatsen syfte och 

grundläggande tankegångar. Men, om jag ska vara helt ärlig, upplevde jag inte att de personer 

jag intervjuat var särskilt intresserade av detta. I efterhand kan jag tänka att utbytet för dem 

mest handlade om att få berätta och bli lyssnade på, vilket inte ska underskattas. Jag kommer 

dock på andra sätt att försöka återföra den kunskap som uppsatsen genererat (hos mig) till det 

arbetarkollektiv som informanterna tillhör79. 

5.3 Bearbetning av materialet 

När jag till slut satte mig ned för att bearbeta mitt insamlade material, var jag i realitet redan i 

mitten (om inte längre) av analysprocessen. Denna process började redan ett halvår tidigare, 

under den period då jag vaknade upp med nya brillianta (och mindre brillianta) idéer för mitt 

stundande uppsatsarbete i stort sett varenda natt. Sedan dess har bit efter bit kommit till, och 

                                                
77 Czarniawska, s. 21. 
78 Jag är dock inte blind för det maktövertag som min nationalitet, hudfärg och klass eventuellt ger mig, och har 

under analysarbetat försökt vara uppmärksam på hur det kan ha påverkat informanternas ord. 
79 T.ex. genom artikel i fackets medlemstidning på spanska, föreläsning eller möte. 
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analysen mognat fram. Det empiriska material jag baserar denna text på är alltså i sig självt 

resultat av kontinuerlig analys, före och under intervjuerna. I följande stycke kommer jag 

dock att beskriva hur jag gått till väga efter datainsamlingen. 

 

Redan i transkriberingen av intervjuerna genomförde jag en viss datareduktion80 – allt var helt 

enkelt inte relevant för mina frågeställningar, och dessa delar sammanfattade jag bara kort. 

Eftersom intervjuerna genomfördes på spanska så innebar transkriberingen också en 

bearbetning i form av att jag översatte materialet hastigt till svenska. Senare har jag gått 

tillbaka till den inspelade versionen på spanska, för att kontrollera översättningen av de delar 

jag ansett vara bärande i analysen och de citat jag kommit att använda i uppsatsen.  

 

I de transkriberade berättelser som blivit mitt material har jag sökt efter aktörskap (agency), 

motstånd (kollektiv och individuellt) och strategier (för att hantera arbetssituationen). Jag har 

inte intresserat mig för informanterna på ett individuellt plan, utan istället sett dem som bärare 

av sociala mönster. Det är dessa mönster jag har försökt se och diskutera i min analys, och 

sätta i samband till varandra och till globala system. Rent konkret har detta gått till på så sätt 

att jag läst igenom intervjuutskrifterna flera gånger, och utifrån mina frågeställningar och 

informanternas berättelser skapat och omskapat analytiska teman. I denna process har jag 

inspirerats mycket av Barbara Czarniawska, som genom begreppet studying sideways 

beskriver ett dialogiskt förhållande till fältet. Hon beskriver sin forskning som att hon samlar 

texter från fältet, och sätter i analysen ihop dem till ett samtal som kanske annars aldrig skulle 

ha tagit plats. Hon gör det med en stor medvetenhet kring det konstruerade och kring hennes 

egen roll; ”(…) jag har tvingat texterna att tala med varandra, och de gör det till min musik, så att 

säga. Jag drar slutsatser, och jag har det sista ordet.81” 

 

På detta sett har jag genomfört min analys: Som ett (av mig) konstruerat samtal mellan 

intervjuernas texter, tidigare forskning och teori. Som en icke-linjär process mellan teori och 

empiri, och som ett kreativt skapande av en text och en berättelse om verkligheten. 

 

                                                
80 Annika Lantz skriver: “Datareduktion är således inte något som görs en gång för alla. Detta led i arbetet är 

en del av analysen och en kreativ process som hela tiden väcker nya tankar om undersökningsområdet och 

bidrar till ökad förståelse.” Lantz, s. 80. 
81 Czarniawska, s. 28. 
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När jag sedan har presenterat mitt material och analys, har jag valt att inte arbeta med fiktiva 

namn, porträtt eller idealtyper. Istället har jag låtit informanternas röster blanda sig med 

varandras, till min musik, för att återigen citera Czarniawska. Detta val har jag gjort 

framförallt för att grantera informanternas totala anonymitet, på så sätt att ett fiktivt namn 

eller porträtt inte ska kunna länkas till någon verklig person. Eftersom min utgångspunkt hela 

tiden varit att skapa en användbar forskning och kunskap, och jag hoppas kunna återföra min 

text till informanternas sammanhang, blir anonymiteten såklart extra viktig. Men valet handlar 

lika mycket om att jag vill undvika att sätta ihop element från olika personer till en förenklad 

och möjligtvis stereotyp konstruktion.  

5.4 Irreguljära mödrar – något om informanterna 

Uppsatsens tre informanter är alla kvinnor från Latinamerika, i ålder mellan 20 och 50 år 

gamla. De har högre utbildning och arbetade i hemlandet inom vad jag definierar som 

medelklassyrken. Alla är ensamstående mödrar (änkor eller separerade), och barnens 

utbildning anges som den främsta anledningen till migrationen: 

“Som lärare tjänade jag 1 500 kronor i månaden, men det räckte inte för att försörja familjen. 

Trots att jag jobbade mycket såg jag aldrig till pengarna. Jag stöttade mitt äldsta barn som 

studerade på universitetet, men kunde inte hjälpa mina yngre barn. Därför kom jag hit för att 

arbeta.”82 

 

Som Rhachel Salazar Parreñas tidigare har konstaterat kan det som på ytan ter sig som 

migration motiverad av ekonomiska fördelar, inte enbart förklaras av det globala 

kapitalistiska systemet. De ekonomiska motiven måste även ses i kontexten av ojämlikhet 

mellan könen, som har format dessa kvinnors erfarenheter och positioner som ensamstående 

mödrar, skriver Parreñas83. En av mina informanter berättar: “(…) min makes familj hade tagit 

ifrån oss allt (efter makens död, min anm.). Jag hade inget mer än mina döttrar. Huset, företaget... Vi 

hade inget. Jag kan inte återvända.”84 

 

Vid tidpunkten för intervjuerna har informanterna levt och arbetat i Sverige mellan nio 

månader och två år. Någon har kommit tillsammans med barn eller andra familjemedlemmar, 

                                                
82 Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm. 
83 Parreñas, s. 68. 
84 Intervju 2 – 17/5 2008, Stockholm. 
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någon ensam. För att betala flygbiljetten har de lånat pengar, och vid ankomsten har de sökt 

asyl i Sverige. Under ansökningsprocessen tilldelas man ett tillfälligt arbetstillstånd och har 

rätt till ett visst ekonomiskt stöd från (den svenska) staten, men då kvinnorna fått avslag har 

dessa rättigheter fråntagits dem. Informanterna har alltså gått från en form av reguljär position 

till en irreguljär, för att använda sig av Shahram Khosravis ord85.   

 

I Sverige har informanterna framförallt arbetat inom städbranschen och städat på hotell, 

kontorslokaler, hemma hos folk. De hamnar i en position av vad Parreñas kallar 

Contradictory Class Mobility. Uttrycket syftar till erfarenheten av att genom migrationen göra 

en klassresa på samma gång uppåt och nedåt; en nedgång i social status och en ökning i 

ekonomisk. 86 

 

Under intervjuerna beskriver informanterna en prekär och osäker livssituation, med en ständig 

jakt på arbete och bostad. Alla nämner ord som depression, rädsla och sorg, ofta i relation till 

barn man inte har nära och ett isolerat liv. Jag har, som tidigare nämnts, kommit i kontakt med 

uppsatsens informanter via fackföreningen SAC. Kvinnorna har sökt sig dit av olika orsaker – 

genom vänner och bekanta, för konkret hjälp i fackliga och andra frågor, för socialt stöd. 

Endast en av tre var fackligt aktiv i hemlandet, och att man sökt sig till facket här i Sverige 

handlar inte så mycket om politisk ideologi som den utsatta positionen på arbetsmarknaden 

och den socialt mycket tunga situationen.   

 

Många av de specifikt genusbundna orsakerna till migration innebär att informanterna inte ser 

återvändande som ett alternativ87. Återkommande är också önskan om att bidra till (det 

svenska) samhället, betala skatt, att få det som kallas lagligt arbete, med de åtaganden och 

rättigheter som det innebär. Man sätter sitt hop till regeringen, till regulariseringen, till att en 

dag kommer allt att ändras och man får det eftertraktade medlemskapet i klubben Sverige. Till 

dess: ”Vi fortsätter arbeta, och hoppas att regeringen hör oss. Om inte annat så fortsätter jag att 

städa villor. (Skratt.)88” 

                                                
85 Se Khosravi, s. 290 för diskussion kring olika typer av irregularitet. 
86 Parreñas, s. 150. 
87 En av informanterna lever under dödshot från sin ex-make, en blev utblottad när hon blev änka. 
88 Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm. 
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6 Papperslöst motstånd  

Jag har strukturerat min analys under fem olika rubriker: 1/ Att skaffa jobb, 2/ Att möta 

makten, 3/ Att acceptera makten, 4/ Att solidarisera, 5/ Att fantisera/drömma. Denna 

indelning har jag gjort utifrån intervjumaterialet, i dialog med teori och tidigare forskning. 

Min ansats har varit ett empirinära förhållningssätt89 i val av analysteman. Samtidigt anser jag 

att den tematisering jag gjort av materialet är en del och ett resultat av min analys av det 

samma, och bör förstås som en subjektiv urvalsprocess. Mitt intresse ligger hela tiden i att 

söka besvara mina forskningsfrågor, och därmed har jag blivit tvungen att välja bort många 

intressanta, närliggande teman som tagit sig uttryck under intervjuerna.  

6.1 Att skaffa jobb 

”När jag kom (till Sverige) bodde jag i XX (en förort i Stockholm), och vandrade omkring utan 

aning om någonting. Jag visste inte vad ett månadskort var, vad det var till för, jag visste inte 

hur man rörde sig i Stockholm. Jag visste inte vad kontakter var. ’Du måste skaffa kontakter, du 

måste skaffa kontakter’, men vad de menade med kontakter förstod jag inte! (Skratt). En dag 

gick jag och satte mig framför kyrkan i XX, där satt jag när en man kom fram till mig och sa: 

’Hej, är du latina?’. ’Ja visst’, sa jag. (…) Jag berättade min historia, att jag bara ville arbeta. 

Han blev min första vän och förklarade situationen. ’Du måste ha månadskort, kontakter, 

vänner, du måste veta hur det går till... Du får börja med att städa, och då måste du veta vilken 

vätska som är till för vad.’ Han gav mig en idé om hur det fungerar.”90 

 

Så här beskriver en av informanterna sin första inblick i organiseringen av lönearbete inom 

den informella ekonomin i Stockholm. För att ta sig in på denna arbetsmarknad behövs ett 

socialt nätverk och kontakter91, och som vi redan har sett är detta inte något specifikt för 

papperslösa arbetare. En annan av informanterna beskriver så här hur hon fick tag på arbete: 

”Genom att prata med folk på tunnelbanan som är av min färg eller pratade spanska. (Skratt.) Så här 

har man blivit vänner, och fått jobb, och fått fler nummer också. Och så ringer dom om arbete”92. 

                                                
89 Widerberg påpekar dock att även vid ett sådant så filtreras materialet genom det teoretiska perspektivet och 

intresset, s. 145.  
90 Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm. 
91 Alla informanterna använde återkommande begreppet ”contactos” - kontakter. 
92 Intervju 3 – 5/9 2008, Stockholm. 
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Man kan anta att det konkreta behovet av att skapa förbindelser med andra som talar samma 

språk i den situationen väger tyngre än den etniska identifikation som Caroline Tovatt talar 

om93. Konsekvensen blir dock den samma – en etniskt uppdelad arbetsmarknad.  

 

För en papperslös person är exkluderings/inkluderingsmekanismerna mer extrema, konkreta 

och tydliga, men om vi studerar våra egna (arbets)liv noggrannare kommer antagligen också 

vi med vinrött EU-pass att se dem. Och om vi väljer att se hur vi utestängs och innestängs, 

och utestänger och innestänger andra, så blir rekrytering också en högst politisk fråga. Tovatts 

slutsats är viktig och intressant; “(…) skall exkluderingen av utsatta grupper på arbetsmarknaden 

minska måste de processer som reproducerar inkluderingen av redan gynnade grupper upplösas 

parallellt”94. När den flexibla kapitalismen söker sig utanför de statliga regleringarnas ramar, 

bör vi aktivt studera vad som händer med de processer som, likt rekryteringen, bidrar till 

segmentering på arbetsmarknaden. Att söka jobb på tunnelbanan eller skaffa kontakter utanför 

kyrkan i förorten kan vara exempel på de strategier som Zoran Slavnic kallar informalisering 

underifrån, och något som tredje världens icke-formella kvinnor tvingas bli experter på.  

 

”All real labour markets”, skriver Tilly och Tilly, ”incorporate extensive segmentation – barriers to 

mobility from one kind of job to another; selective recruitment to jobs and firms as a function of race, 

ethnicity, gender, citizenship, schooling, and friendship (…) workers and employers often create or 

incorporate major organizational barriers to the free movement of qualified labour”95. Uppsatsens 

informanter har brutit mot en av barriärerna på den globala arbetsmarkanden – 

medborgarskapets och nationsgränsernas, vilket jag, som tidigare framkommit, ser som en 

motståndshandling i sig96. Väl inkorporerade i den svenska informella arbetsmarknaden möter 

dock andra barriärer, och man hänvisas till ett lönearbete kodat av ras, etnicitet, genus och 

sexualitet. Här råder ytterst specifika arbetsvillkor, ersättningsnivåer, beteenden och 

arbetsuppgifter, som bryter mot den formella arbetsmarknadens regleringar och organisation, 

men samtidigt står i maskopi med den samma. 

 

De etniska sociala nätverk som förser informanterna med lönearbete är en nödvändighet, då 

medborgarskapsbarriären förhindrar att de rekryteras på något annat sätt än de informella. 

                                                
93 Se s. 7. 
94 Tovatt, s. 258. 
95 Tilly och Tilly, s. 258. 
96 Eller ett “bargaining over organizational arrangements”, med Tilly och Tillys ord, s. 258. 
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Men detta mellanled är mer än bara en klinisk förmedling av förvärvsarbete. När jag frågar en 

av informanterna vem hon pratar med om arbete, blir svaret så här: 

”Oftast pratar vi mellan oss som söker kontakter. Bolivianer, ecuadorianer, chilenare, cubaner. 

Så vi är i den cirkeln kan man säga, bland dessa personer som söker arbete. ’När du hittar 

arbete så hör av dig’, vi är i den här cirkeln av kontakter oftast. ’Den chefen är bra, ring till 

honom. Den chefen är exploatör, ring inte till honom’. Så då vet vi redan hur dom är.”97 

 

Det är alltså inte bara telefonnummer och adresser som förmedlas, inom nätverket sprids 

också små stycken av kunskap och information som arbetaren kan använda till sin fördel. Den 

informella och irreguljära arbetsförmedlingen erbjuder alltså extra tjänster; chefer och 

företagare märks upp utifrån hur de behandlar sina anställda. Här finns ett utrymme för den 

enskilde till strategisk handling; att vara beredd och (om möjligt) undvika den värsta 

exploateringen. Denna information om olika chefer och företag som det irreguljära 

arbetarkollektivet besitter kan bli en värdefull kunskap, och skapa potential till motstånd. 

Intervjuerna som jag genomfört fokuserade inte på kollektiva motståndsstrategier, men 

uppenbarligen föds ur papperslösheten informella modeller och system som kanske skulle 

kunna bidra till en maktförskjutning till arbetarnas fördel.  

6.2 Att möta makten 

”De vill att vi är mycket tjänstvilliga mot dem, och när du inte kan acceptera det eller inte vill, 

då ringer de inte längre om arbete, de skär ner på timmar… Sånt händer hela tiden.”98 

 

De som tillhör underordnade grupper antar, med få men viktiga undantag, i mötet med de 

dominerande ett beteende som är utformat att tilltala maktinnehavarnas förväntningar. Det 

skriver James C. Scott, och påpekar också hur både förtryckare och förtryckta tvingas påta sig 

masker och spela sina roller i föreställningen.99 Skillnaden är konsekvenserna av en 

misslyckad rollprestation – den underordnade riskerar repression (att förlora arbetstillfället i 

detta fall), medan den dominerade klarar sig undan med åtlöje. Behovet av att ta på sig dessa 

masker har också olika ursprung – för de dominerande handlar det om ett ideologiskt 

                                                
97 Intervju 2 – 17/5 2008, Stockholm. 
98 Intervju 2 – 17/5 2008, Stockholm. 
99 Scott, s. 2. 
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maktanspråk; ”(…) the kinds of claims they make to legitimacy” 100. Den aktör som en papperslös 

arbetare spelar mot varje dag i maktens föreställning är inte det svenska samhällets elit eller 

officiella företrädare. Den direkta makten och dominationen representeras istället av 

arbetsköpare och småföretagare som oftast själva har en bakgrund som immigranter från 

Latinamerika. Jag nämner detta endast som ett led i förståelsen av maktrelationen mellan 

arbetare och arbetsköpare, där det faktum att de dominerande själva har en underordnad 

position i samhället i stort kan ha en betydelse. 

 

Informanterna ger i intervjuerna uttryck för ett mångfacetterat förhållande till arbetsköparna. 

Rollen som extremt tillmötesgående och tjänstvillig (det spanska ordet servicial används) 

återkommer, behovet av att visa sig entusiastisk, villig och rent av tacksam märks också.  

Detta samtycke i laddade situationer kan, enligt Scott, användas som en politisk strategi, för 

att dölja motstånd och förvilla101. Att aktivt manipulera underkastelsens ritualer kan också 

användas för att skaffa sig personliga fördelar102. För informanterna är varje telefonsamtal 

eller möte med en chef en laddad situation, där hotet om att stå helt utan arbete och inkomst är 

maktens lättast tillgängliga vapen: 

”Vi har aldrig träffat företagets ägare. Hennes känner man inte. Men genom chefen, det är hon 

som styr oss. Om vi någon gång protesterar mot något säger hon: ’Om ni inte vill jobba, gå 

härifrån’. (Skratt.) Man kan inte protestera mycket, nästan inget.”103 

 

Ur informanternas berättelser kan alltså dominationens maskerad utläsas. Av de papperslösa 

förväntas en rollprestation vars ledord är tillgänglighet, anpassningsbarhet, foglighet, 

tjänstvillighet, tacksamhet. Arbetsköparen blir på så sätt någon som gör den papperslösa 

arbetaren en tjänst genom att ge henne en möjlighet att få arbeta – självklart ett mycket mer 

smickrande självporträtt104 än det av exploatören – det ord som ofta används om cheferna 

under intervjuerna (– the hidden transcript). Men i beskrivningarna av samspelet arbetare-

chef märks också en annan rolltolkning av dominationen: 

                                                
100 Scott, s. 11. 
101 Scott, s. 17.  
102 Om denna manipulation skriver Scott; “(…) it is an art form in which one can take some pride at having 

successfully misrepresented oneself”, s. 33. 
103 Intervju 3 – 5/9 2008, Stockholm. 
104 Som ett smickrande självporträtt beskriver Scott maktinnehavarens önskan om the public transcript, Scott s. 

18. 
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”Vi skulle städa en lägenhet i XX (förort i Sthlm) som var mycket, mycket smutsig. Det var 

målarfärg i handfatet och vasken, och vi ringde till chefen. ‘Skrapa bort det med naglarna’, sa 

hon! Tänk dig, naglarna! Många gånger har vi fått arbeta med naglarna, så här tvingar de oss att 

arbeta. De ger oss inte ordentligt material, och säger: ‘Det spelar ingen roll hur ni gör, men se 

till att det blir väldigt rent’. Med Yes måste vi moppa, hur som helst. (…) Det tar längre tid 

eftersom vi inte har rätt vätskor, utan städar med diskmedel.”105  

 

I den konkreta arbetssituationen i citaten ovan verkar makten behöva visa sitt ”rätta ansikte”/ 

sin styrka, här duger inte den storsinta, givmilda självbilden mycket till. I mitt material kan 

jag också utläsa en tendens av att kvinnliga chefer oftare förekommer i beskrivningar av 

förnedring, stress och hets. De manliga cheferna verkar oftare förvänta sig tacksamhet och 

tjänstvillighet, enligt intervjuernas berättelser. Om denna observation kan ges mer generell 

betydelse, och vilken relation det i så fall har till den patriarkala maktstrukturen i samhället, är 

frågor som har väckts under mitt arbete men som den här uppsatsen inte kommer att kunna 

besvara. 

 

Att arbetsköparens och arbetarens kön har betydelse är dock tydligt, utifrån informanternas 

erfarenheter. En av informanterna berättar om en chef som alltid ville komma och hämta upp 

henne innan jobbet, och tilltalade henne på ett sätt hon kände sig obekväm med. En dag när 

han skulle hämta henne tog hon med sig en manlig bekant till mötesplatsen: ”När X kom sa 

han: ‘Är det din man? Jag visste inte att du var gift’. Jag sa ingenting, men efter två-tre dagar ringde 

han och sa: ‘Jag vill inte ha problem med gifta kvinnor. Det här är sista veckan som du kan arbeta 

här’. ‘Okej’, sa jag, ‘inga problem’. Och jag sa adjö, och kom inte tillbaka dit för att arbeta. (…) Jag 

tycker inte det spelar roll om arbetaren är gift, skild, så länge man gör arbetet.”106  Också de andra 

informanterna nämner obekväma inviter och närmanden från manliga arbetsköpare, men 

ingen väljer att gå in närmare på detta ämne under intervjuerna. Utifrån en latinamerikansk 

kontext där sexuella trakasserier inte är något man talar om, utan istället är skamfyllt och 

skuldbeläggande för många kvinnor, är denna tystnad logisk107. Shahram Khosravi noterar hur 

en av (de papperslösa) informanterna i hans studie blivit hotat med avslöjande för polisen om 

hon inte gick med på att ha sex med en arbetsköpare, och konstaterar att ”(…) kvinnor känner 
                                                
105 Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm. 
106 Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm. 
107 Den rasifierade sexismen i städbranchen (genom hot, utpressning, tillmälen, sexuella övergrepp etc.) har i 

övrigt beskrivits på ett skrämande sätt i reportageboken “som om vi inte finns” av Åsa Hammar. Stockholm: 

Federativs förlag, 2000. 
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sig mer utsatta än män inför sina arbetsgivare”108. Denna, Khosravis något torftiga 

sammanfattning, beskriver antagligen bara toppen på ett isberg av vad papperslösa kvinnor 

tvingas uppleva inom arenan av sitt lönearbete. Under intervjuerna valde jag av flera 

anledningar att inte fråga direkt om sexuellt utnyttjande. Dels föll detta tema inte 

nödvändigtvis in varken i mitt syfte (att studera motståndsstrategier och praktiker) eller metod 

(att använda mig av öppna frågor och låta informanterna definiera dess innehåll). Men jag 

kände också att jag inte hade redskap att hantera dessa frågor (och svar) – varken teoretiskt, 

metodologiskt eller psykologiskt. Hur rasifierad och genusifierad heterosexualitet påverkar 

lönearbetets maktrelationer i Sverige idag, hoppas jag att feministisk forskning kommer att 

fortsätta diskutera. För medlemmar likväl som icke-medlemmar i vårt samhälle. 

 

Alla informanter som bidragit till denna uppsats har periodvis eller vid något tillfälle arbetat 

med städning i privatpersoners hem. Arbetssituationen förändras ofta: ”Ibland är familjen där, 

ibland ägarna. Man måste alltså anpassa sig mycket till arbetet.”109  För analys av hur 

maktrelationen och den spegling av hur de dominerande vill se sig själva110 som arbetaren 

måste anpassa sig till förändras när lönearbetet flyttar in i hemmet, vill jag hänvisa till 

Perreñas mycket bra och viktiga text ”Servants of globalization”111.  

6.3 Att acceptera makten  

”Du kan inte säga något utan måste tiga och stå ut med allt. Man kan inte protestera, du kan inte 

leta efter ett bättre jobb.”112 

 

Att en papperslös arbetar har mycket att förlora på att protestera inför en arbetsköpare 

behöver kanske inte konstateras en gång till. Kvinnorna som jag intervjuat lever, som vi sett, 

med ett tydligt antagande om att man inte kan ställa krav – no se puede reclamar113. Detta är 

inte alltid sprunget ur egna erfarenheter utan verkar existera som en diskursiv sanning inom 

                                                
108 Khosravi, s. 299 
109 Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm. 
110 Scott, s. 18. 
111 “Live-in housekeeping” diskuteras bl.a. i Parreñas, kap. 6.  
112 Intervju 3 – 5/9 2008, Stockholm. 
113 “Man kan inte protestera”. Det spanska ordet reclamar som informanterna återkommande använder kan 

översättas med: göra anspråk på, yrka på, begära, klaga, överklaga, protestera, Norstedts Lilla Spanska 

Ordbok, 2007. 
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det community man tillhör – informanterna refererar till arbetskamrater och bekanta som 

börjat ställa krav och fått betala ett högt pris.  

 

Khosravi talar om en vardaglig irregularitet som uppstår inte bara i kontakt med polis och 

myndighet, utan även i andra möten där dokumentation på legalitet kan utkrävas – med 

hyresvärdar, arbetsgivare, tunnelbanekontrollanter, på vårdcentralen etc. ”Denna vardagliga 

irregularitet leder till en konstant känsla av sårbarhet och övervakning, vilket fungerar som en 

disciplinär mekanism.” Rädslan leder till en foglighet som resulterar i en underordnad position, 

som tydligast visar sig i den irreguljära immigrantens arbetsförhållanden, konstaterar 

Khosravi.114 Man tar underordningen för given, och är villig till lågt värderade, slitsamma 

uppgifter. Foglighet pågår, enligt Scott, tills makten försvagas eller tills man befinner sig 

utanför dess räckvidd115.  

 

Samtidigt träder också en levande klassmedvetenhet fram i the hidden transcript – 

informanterna använder ofta orden exploatering/ exploatör, och man talar om chefen med ett 

tydligt avstånd och förakt116: ”Man är aldrig lugn när man är nära chefen på arbetet. Man känner 

sig inte säker, det finns alltid en obekvämhet. Dom vill alltid… förnedra oss på arbetet” 117. Här syns 

en tydlig vi/dom -inställning, genom vilken potential för gemensam identifiering och kamp 

skapas, och också belyser en tydlig motpart att slåss mot. Vi är de papperslösa arbetarna och 

dom är cheferna – maktens och dominationens representanter. Informanterna är långt ifrån 

naiva och ser cyniskt på sin egen position (”Dom vet att vi är tillgängliga för vad som helst”118), 

men är också helt på det klara med att deras arbetssituation är under all kritik och att 

cheferna/företagarna utnyttjar denna position till fullo:   

”Våra chefer som är kvinnor exploaterar oss också. Till exempel i vissa villor som vi måste göra 

på 6-7 timmar för att de har tre våningar med bastu och allt, så vill de få oss att göra det på 3-4 

timmar.  Alltid: ‘skynda, skynda, skynda, du måste skynda dig’. Vi måste jobba så mycket, och 

dom bryr sig inte om vi haft tid att ens ta ett glas vatten. Vi känner inte till begreppet paus. För 

                                                
114 Khosravi, s. 296-297. 
115 Scott, s. 25. 
116 Undantaget är de ”chefer” som köper städning i hemmet, de snarare idealiseras än föraktas, se s. 36. 
117 Intervju 2 – 17/5 2008, Stockholm. 
118 Intervju 3 – 5/9 2008, Stockholm. 
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oss finns ingen paus. Om vi jobbar från 9 till 4 så arbetar vi utan rast, utan någonting. Det finns 

inte pauser. De låter oss inte vila. Det är bara arbeta, arbeta, arbeta, arbeta.”119   

”Så här är det, ibland tolererar man det, håller tyst, håller ut, och ibland tänker man: ‘Ska jag gå 

eller inte?’. Och ibland kommer man fram till att det är bättre att inte åka dit.”120 

 

Alla informanterna har vid något eller några tillfällen valt att inte acceptera ett 

arbetserbjudande, om villkoren varit för outhärdliga. Man har också fått hjälp av 

fackföreningen (SAC) att driva strider i vissa fall, och på så sätt slipper arbetaren den direkta 

och ensamma konfrontationen med makten. Samtidigt finns stora risker även med att driva en 

konflikt genom facket – inom de kretsar av latinamerikaner där informanterna rör sig kan 

ryktet som bråkmakare vara förödande på flera plan: ”Kvinnan som hade lägenheten där jag 

bodde fick reda på att jag var i en facklig konflikt med en arbetsköpare som inte hade betalt mig. Så 

hon sa att problemen skulle komma dit, att polisen skulle komma, att hon inte ville ha problem så hon 

kastade ut mig. Jag trodde inte det var sant och jag visste inte var jag skulle ta vägen”121. En 

kollektiv rädsla finns bland de papperslösa arbetarna, men också bland chefer, underchefer, 

irreguljära hyresvärdar. Mest utsatt för sin egen och de andras rädslor blir den informella 

arbetaren, som när som helst kan hamna på gatan, utan jobb eller bostad. Möjligheterna att 

protestera eller förhandla om arbetsvillkor begränsas därmed effektivt, både av den faktiska 

repressionen och av den införlivade rädslan.  

6.4 Att solidarisera  

”Jag blir ibland färdig tidigare, och då går jag och hjälper min kamrat som har fler sängar i varje 

rum och hon tjänar lika mycket som jag. Det känns dåligt, så jag går och hjälper henne. (…) Jag 

vet att man blir trött. Så när jag hinner går jag och hjälper henne.”122 

 

Solidaritet mellan arbetskamrater kan yttra sig på många olika sätt, och få olika konsekvenser. 

Paula Mulinari beskriver i sin avhandling om servicearbetets praktik hur pressade arbetstider 

och personalbrist skapar en situation där ”man inte kan vara borta från jobbet”, man vet att 

andra kommer att få jobba mer om man själv är sjuk eller säger nej. Men denna solidaritet 

                                                
119 Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm. 
120 Intervju 2 – 17/5 2008, Stockholm.  
121 Intervju 2 – 17/5 2008, Stockholm.  
122 Intervju 3 – 5/9 2008, Stockholm.  
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mellan arbetarna möjliggör för chefer att underbemanna och skapa en flexibel organisation 

som i slutändan inte är till de anställdas fördel. Mulinari kallar detta solidaritetsfällan. 

”Samtidigt är solidariteten mellan de anställda viktig för att skapa ett kollektiv som kan göra motstånd 

mot arbetsgivarna”, skriver hon, och sätter ord på en svårlöst paradox.123  

 

Den mekanism som Mulinari beskriver, kan jag alltså också se i den här uppsatsens 

informanters berättelser. Solidariteten/ kamratskapet på arbetsplatsen kan vara basen för 

kollektiv organisering, men likväl spela i händerna på företagsledningen och därmed förstärka 

den egna underordningen. Med Scotts synsätt är samstämmigheten i the hidden transcript 

central – en intensiv ömsesidighet är enligt honom en viktig grund för kollektiv motstånd124. 

De små handlingarna av solidaritet, stöd och hjälp kan vara det som skapar grunden till denna 

känsla av ömsesidighet. Informanten som uttalar sig ovan berättar vid ett annat tillfälle att hon 

undviker att tala om rättigheter eller arbetssituation med sina arbetskamrater. Frågan är hur 

det faktum att upplevelserna av lönearbetet (/dominationen) aldrig får ord påverkar 

ömsesidigheten och den kollektiva medvetenheten.  

 

Trots den mycket konkreta utsattheten på varje fysisk arbetsplats, som kan skrämma till 

tystnad, läser jag ur mina informanters berättelser en stark solidaritet och samhörighet bland 

latinamerikanska informella immigranter i Stockholm: 

”Jag har haft tur och mött bra människor. Jag har blivit rädd och nervös och inte vetat vad jag 

skulle göra, men det finns alltid någon. Som erbjuder sovplats två eller tre dagar. Och som nu, 

där kan jag stanna den här månaden medan jag letar efter något annat. Så det finns. Allt är inte 

dåligt hela tiden.”125 

 

Scott ser platser och personer som bärare av the hidden transcript, och var vi lever, jobbar, 

spenderar vår fritid spelar en viktig roll. Om en särskiljd och samstämmig subkultur finns blir 

the hidden transcript en enhetlig diskurs, som kan vara en maktfull kraft för social enighet 

och omformulering av verkligheten.126 De kvinnor jag har intervjuat bor i helt olika förorter i 

Stockholm och flyttar ofta, så bostadsområdena kan inte ses som bärare av the hidden 

transcript i detta fall. Men det finns andra fysiska platser där man möts och delar erfarenheter 
                                                
123 Mulinari, s. 257-260. 
124 Scott, s. 108. 
125 Intervju 2 – 17/5 2008, Stockholm. 
126 Scott, s. 135. 
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och tips: 

”På fackföreningen, i tunnelbanan, i kyrkorna… Och ibland i XX (förort i Sthlm), dit många 

latinamerikaner kommer för att skicka pengar via ett kontor. Vi är alltid där, på de här 

ställena.”127 

 

Scott talar om interdependency – ett ömsesidigt beroende inom gruppen128. Detta 

interdependency formuleras inom den krets av papperslösa arbetar som informanterna tillhör 

framförallt utifrån det spanska språket129. Det är inom ett spansktalande community som 

solidaritet, hjälp, tips och information finns och sprids, men det är också där maktens 

representanter verkar genom två(eller fler-)språkiga arbetsköpare och subkontraktörer. 

Informanterna refererar återkommande till Språket som det största hindret i kampen för att 

förbättra sin situation: 

”Jag hade inte förstått att språket var så viktigt för tydlig kommunikation, för när man har 

språket så kan man ha mer direkt kontakt med den person som vill att man ska städa.”130 

”Jag hade inte jobb. På grund av språket. Det lilla jag kan av engelska hjälpte mig inte mycket 

(skratt).”131 

 

Tidigare genusvetenskaplig forskning har visat hur invandrade kvinnor (från tredje 

världen/syd) även efter många år i Sverige och med möjlighet att kommunicera på det 

svenska språket trots det fortsätter i en mycket marginaliserad position på (löne-

)arbetsmarknaden132. Kanske är den språkliga barriären alltså mer imaginär än verklig? Skulle 

kunskaper i svenska drastiskt kunna förändra arbetssituationen för en kvinna utan 

uppehållstillstånd med icke-europeiskt ursprung? Det återkommande påpekandet att det är 

språket som hindrar (möjligheten att få ett annat, ”bättre” jobb till exempel) kan också 

härledas till den (sociala) klassresa nedåt, som Parreñas tidigare beskrivit133. ”På grund av 

                                                
127 Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm. 
128 Scott, s. 135. 
129 En av de intervjuade refererar dock enbart till personer med ursprung i samma land som hon. Vilken roll 

nationella identiteter spelar inom de papperslösas subkulturer kommer dock inte denna text att diskutera.  
130 Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm. 
131 Intervju 3 – 5/9 2008, Stockholm. 
132 Se t.ex. Knocke. 
133 Se s. 24. 
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språket måste jag arbeta som städerska åt de rika” kan kanske psykologiskt fungera som en 

acceptabel förklaringsmodell för det liv som migrationen till Europa erbjöd. 

6.5 Att fantisera/drömma 

”Jag har arbetat 22 år bakom ett skrivbord. Så kom jag hit, och tårtan hamnade upp och ner. 

(Skratt).  (…) Mina söner har alltid städat huset. De senaste 10-15 åren hade jag inte städat 

badrummet en enda gång, för mina söner hade schema för vad de skulle göra. (…) Så kommer 

jag hit, och jag är tvungen att städa toaletter. Det har varit en helomvändning i mitt arbete, i mitt 

liv. I mitt hemland jämfört med här. Men jag har anpassat mig, för jag hade den inställningen att 

vilket arbete som helst får jag anpassa mig till. ”134 

 

Informanten beskriver den motstridiga klassresa som migrationen innebär för globaliseringens 

tjänare – de rasifierade sevicearbetarna. En annan informant berättar att städning var det 

hushållsarbete hon tyckte allra minst om, att hon i sitt förra hemland anställde en kvinna som 

gjorde det åt henne. När hon nu berättar för sina döttrar som är kvar i Latinamerika att det är 

just städning hon arbetar med kan de knappt tro att det är sant: ” ’På riktigt? Stackars mamma!’ 

Så nu säger jag till dem: ’Lär dig engelska! Eller vill du komma hit och städa? Om du inte studerar så 

lär jag dig använda moppen’. (Skratt)”.135  

 

För att stå ut i det nya landet måste man hitta ett sätt att (emotionellt) handskas med denna 

contradictory class mobility. Parreñas skriver om de filippinska kvinnor hon intervjuat: ”They 

attempt to subvert the pain inflicted by their decline in social status in numerous ways”. Det centrala 

är, enligt Parreñas analys, inte ett ifrågasättande utan ett accepterande av de ojämlikheter som 

finns inbyggda i (den globala) arbetsdelningen. Att fokusera på de materiella fördelar 

låginkomstarbete i Västvärlden har jämfört med utbildade professioner i hemlandet är ett 

exempel, och även den högre status man har i förhållande till fattigare kvinnor i hemlandet. 

Att ständigt påminna sig om att man gör detta för familjens skull, att fantisera om att huset 

man städar är ens eget eller förstärka tankarna på situationen som tillfällig, är andra strategier 

som Parreñas utläser från sina intervjuer. Hon kallar allt detta för ”the fantasy of reversal”.136 

Också Scott talar om drömmar kring ”a world turned upside down”, fantasier om hämnd eller 

                                                
134 Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm. 
135 Intervju 2 – 17/5 2008, Stockholm. 
136 Parreñas, s. 172-173. 
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idealisering som en del av det kollektiva hidden transcript. Men som jag tolkar Scott kanske 

dessa fantasier mest handlar om att kontrollera känslor av ilska och sorg, och undertrycka de 

handlingar (förolämpningar, våld) som skulle kunna vara känslornas naturliga impulser.137  

 

Många av de exempel som Parreñas tar upp från samtalen med de filippinska 

hushållsarbetande kvinnorna, dyker också upp i mina intervjuer. Någon berättar att hon alltid 

låtsas att huset hon städar är hennes, en annan fokuserar mycket på de ekonomiska fördelarna, 

alla tänker mycket på sina familjer. Återkommande börjar de prata om sina barn, om deras 

studier, att man vill ge dem en chans till ett bra liv. Att det är därför man är här. Ingenstans tar 

sig känslor av hämnd uttryck, och en enda av de intervjuade uppvisar ilska mot exploaterande 

arbetsköpare. Den av informanterna som arbetat mest i privatpersoners hem uppvisar snarare 

en respekt och välvilja (idealisering) mot dem som anställer henne: “De har gett mig mycket 

förtroende, många familjer, för att städa deras hus. Jag hade nycklarna, som om det vore mitt eget 

hus. (…) Jag har arbetat, och jag har alltid tänkt att en dag kommer jag att ha ett sånt hus och så har 

jag städat det så bra som möjligt. (Skratt).”138  

 

Det handlar alltså inte så mycket om att ifrågasätta eller rasa, som att hitta ett sätt att 

acceptera. Med ett teoretiskt perspektiv kring diskurser och/eller hegemoniska ideologier är 

detta inte svårt att förstå – makten och dess tankesätt finns internaliserad i oss alla139. Mycket 

möjligt är också att the hidden transcript innehåller en större del ilska än vad som tog sig 

uttryck i det konstruerade samtal som intervjuerna innebar, och där jag (som vit och svensk 

medborgare) på något vis kan sägas representera makten/ den dominerande eliten i samhället. 

Betydelsen av emotioner och affektioner tror jag inte ska underskattas, och det 

undertryckande av känslor och impulser som ovan nämnda strategier syftar till ligger 

samtidigt i maktens intresse (på ett kollektivt plan) och i de underordnades (på ett individuellt 

plan). Att anpassa sig och bita ihop är centralt för alla informanter: 

”Man blir deprimerad, ibland blir jag deprimerad, och jag vill krama mina döttrar, jag vill vara 

med dem, och jag tänker att jag vill åka. Men jag säger till mig själv: ‘När du är där, vad ska du 

göra? Var ska du bo? Hur ska du leva?’ Och det är inte bara en person jag måste tänka på, vi är 

tre. Så man gråter och man stannar kvar. ”140 

                                                
137 Scott, s. 9, 39 och 37. 
138 Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm. 
139 Se diskussion, s. 15-16. 
140 Intervju 2 – 17/5 2008, Stockholm. 
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Samtidigt visar kvinnorna en oerhörd styrka och glöd, de är beredda att kämpa hårt för att få 

den framtid man fantiserar om. Drömmen är att få stanna, ta hit sina barn, att de ska kunna 

studera i Sverige och att man själv ska kunna arbeta med det man är utbildad till, det man 

tycker om. Under alla intervjuerna märks också önskan att få berätta, att bli hörd och nå ut. 

Bryta isoleringen och beskriva vad migrationen och papperslösheten har inneburit för dem: 

 

”Jag tänker på att skriva en bok. Om allt som en kvinna möter när hon lämnar sitt land för att 

arbeta, och kämpa för familjen. Det verkar som det finns mycket material (skratt). Jag skulle 

verkligen vilja göra det. (…) Skriva ner allt det som hänt mig. ”141 

 

 

                                                
141 Intervju 2 – 17/5 2008, Stockholm. 
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7 Avslutande diskussion 

Motstånd är ett komplicerat begrepp. Jag ser en stor risk i att forskning romantiserar 

underordningen, genom att sätta etiketter som strategi eller motstånd på handlingar och tankar 

som kanske i realiteten reproducerar maktstrukturer. Både inom vetenskapliga och politiska 

diskurser behövs ett stort mått av självkritik kring det vi vill se som emancipatoriska 

praktiker. Rasism, sexism och kapitalism är ideologier med global räckvidd, vars materiella 

och psykologiska konsekvenser jag tror är svåra att undkomma på denna planet. Dessa ord 

representerar för mig maktsystem som finns internaliserade i oss, och just därför är det 

komplicerat, kanske omöjligt, att avgöra deras gränser – att se motkrafterna och alternativen. 

Vi måste fortsätta att kritiskt analysera hur detta påverkar vårt sätt att tänka och organisera 

våra liv, även vår syn på underordningens strategier. Samtidigt ser jag en väldigt viktig poäng 

i att lyfta fram vardagens motstånd och kamper, när alternativet allt som oftast verkar vara 

eländesbeskrivningar som återskapar bilden är förtryckta grupper/individer som svaga och 

passiva. Kapitalismens ideologi bygger, som jag ser det, på splittring genom 

individualisering/isolering, och ett accepterande av makthierarkier som naturliga. För att ta 

kontroll över den språkliga/diskursiva makten behöver vi, som Mohanty m.fl. påpekat, 

uppvärdera och synliggöra kvinnor och kolonialiserade subjekt som dynamiska och 

oppositionella aktörer. 

 

I arbetet med den här uppsatsen har jag intervjuat tre arbetande kvinnor, som sökt sig från 

tredje världen för att arbete i Europa, och på så sätt ändra de ekonomiska förutsättningar som 

det globala kapitalistiska systemet i samverkan med lokala genussystem utportionerat till dem 

i hemlandet.  Jag har analyserat dem som aktörer i en informalisering underifrån och som 

förtryckta subjekt vars liv obönhörligen kantas av konfrontationer med makten och strategier 

för att handskas med den. Jag har velat belysa hur informanterna i och med resan över 

Atlanten utför en aktiv motståndshandling, genom att bryta mot de nationsbarriärer som 

reglerar den globala arbetsmarknaden. I Sverige positioneras de genom lagar och regleringar 

som papperslösa/illegala/icke-medlemmar, och på en arbetsmarknad (och ett samhälle) 

segmenterad utifrån kön, etnicitet, ålder, klass och nation placeras de långt ner i 

makthierarkierna.   

 

Det spanska språket och det latinamerikanska ursprunget verkar vara en viktig faktor i de 

intervjuade kvinnornas liv i Sverige. Det är latinamerikaner som länge bott i Sverige som 
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logerar och anställer de papperslösa. Som använder sin tvåspråkighet och sitt medlemskap (i 

den svenska nationen) till att göra profit på de nyanlända. Det är de som fysiskt representerar 

den förtryckande makten, som säger; ”skrapa bort smutsen med naglarna” eller hotar med 

förlorad inkomst. Min uppsats handlar dock inte om dessa mellanchefer eller rumsuthyrare 

med immigrantbakgrund och svenska personnummer, i min analys ser jag dem som sagt 

endast som representanter för makten, där det spanska språket och rasismen i det svenska 

samhället kan förstås som orsaker till att just dessa män och kvinnor får den uppgiften. Nej, 

min analys fokuserar istället på det interdependency som existerar inom det spansktalande 

irreguljära communityt. Ett inbördes beroende som är en nödvändighet i de papperslösa 

arbetarnas liv, men som också lägger grund för en solidarisk ömsesidighet och organisering 

av alternativa system för kollektivet/en. Den informella strukturen för rekrytering, där också 

värdefull information om arbetsförhållanden och chefer sprids, har jag lyft fram som exempel 

på ett sådant system. Här ser jag potential även för andra prekära grupper på arbetsmarknaden 

(t.ex. vikarier och behovsanställda inom låglöneyrken) att lära sig av de papperslösas metoder, 

på vilket sätt återstår att undersöka. På grund av en c-uppsats begränsade tidsram och omfång 

(som jag i och för sig spräckt båda två) har jag inte kunnat tränga så djupt in i mitt ämne som 

jag skulle ha velat, men många nya frågor har väckts hos mig just kring betydelsen av 

ömsesidighet och skapandet av irreguljära/ alternativa system. Min studie har visat att 

vardagliga mötesplatser, som t-banan eller kontoret för pengaöverföring, är betydelsefulla för 

att förmedla information och kunskap, men vilken roll spelar de i skapandet av allianser, 

solidaritet och kollektiv identitet? På vilket sätt kan ett minoritetsspråk som spanskan fungera 

för ett bygga upp alternativa strukturer inom ett majoritetssamhälle? Kan 

språket/språkgemenskapen i sig fungera som ett förtryckande system, genom att skapa 

praktiska barriärer eller ett psykologiskt hinder och rättfärdiga de tvåspråkigas maktövertag? 

Hur kan ömsesidighetens positiva aspekter tas till vara, samtidigt som solidaritetsfällan 

undviks? Vilka är egentligen solidaritetens positiva samt negativa aspekter, och hur varierar 

dessa i olika kontexter, situationer och grupper? Hur påverkar medvetenhet kring förtryck och 

klass, på ett kollektivt och individuellt plan? 

 

Tidigare forskning, liksom denna uppsats, har visat att arbetssituationen och det ständiga hotet 

att bli utan arbete (och där med inkomst) är ett stort hinder för att irreguljära immigranter och 

andra prekära grupper på arbetsmarknaden ska kunna ställa krav och förhandla kring sin 

arbetssituation. Som jag ser det är det dock minst lika viktigt att lyfta fram den internaliserade 

osäkerhet som skapas hos dessa arbetare när påståendet; ”man kan inte protestera” blir till 
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sanning. Utifrån mina intervjuer ser jag inte detta accepterande bara som en konsekvens av 

den utsatthet som papperslösheten innebär. I och med fantasies of reversal och idealisering av 

vissa arbetsköpare (främst då familjer som köper städning av det egna hemmet) kan man 

utläsa en syn på makt och hierarkier som något naturligt, det enda alternativet. Detta kan 

analyseras som en kanalisering av känslor som skulle kunna vara ilska, uppror eller hat, men 

som istället blir till drömmar om en framtid ”när man själv har allt det där”. Hur 

hegemoniska ideologier/diskurser/internaliserat förtryck fungerar och verkar är ett svårt men 

väldigt intressant och viktigt tema, som jag hoppas få tillfälle att undersöka och diskutera mer 

framöver.  

 

Makten behöver accepterandet, och använder det till sin fördel genom att överspela rollen 

som den givande, och kräva tacksamhet och tjänstvillighet av motspelaren. De kvinnor jag 

intervjuat verkar medvetna om detta skådespel, och spelar med till en viss gräns. Att visa sig 

servicial eller entusiastisk till ett skitjobb kan man göra, men en ständig uppmärksamhet krävs 

så att linjen inte korsas och tjänsterna som utkrävs blir oacceptabla. Som jag ser det, väljer 

kvinnorna strategin att undvika makten, om hotet om t.ex. sexuellt utnyttjande blir allt för 

stort.  

 

I den här uppsatsen har jag alltså lyfta fram vardagliga motståndsstrategier och aktörskap hos 

tre irreguljära arbetare och kvinnor, och har på så sätt avsett att belysa de makthierarkier och 

förtrycksformer som verkar bl.a. genom lönearbetet och dess organisering. Med stöd hos 

feministiska tänkare har jag försökt att kombinera poststrukturalismens perspektiv med en 

kritisk materialistisk analys, i syfte att skapa en forskning som kan ”ha relevans utanför 

akademins dammiga korridorer”142. Kvinnorna jag intervjuat är likt mig själv subjekt i en 

historisk process, där vi på många sätt är fångar i diskursiva och materiella förtryck. Men vi är 

också aktörer som kämpar för att utöka vårt handlingsutrymme och drömmer om en bättre 

framtid för oss själva och alla andra. Genom att lyfta fram dessa kamper – kollektiva och 

individuella, materiella och emotionella – tror jag att vi kan skapa en bättre bas för att bryta 

vår isolering, ifrågasätta våra sanningar och tillsammans göra motstånd.  

 

                                                
142 Eldén, s. 74. 
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MUNTLIGA KÄLLOR 

 

Intervju 1 – 3/5 2008, Stockholm.  

Intervju 2 – 17/5 2008, Stockholm.  

Intervju 3 – 5/9 2008, Stockholm.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide, original 
Datos biográficos 

 

Edad 

País, ciudad 

Numero de meses en suecia 

Numero de meses sin estatus ”legal” 

 

Razón por emigrar (por que Suecia?) 

Con quien vino a Suecia? 

Con quien vive? 

Tiene familia? 

 

(En que trabaja?) 

(Cuanto gana?) 

 

Trabajo salariado 

 

Como se puso en contacto con el primer empleador (en Suecia)? 

Como encuentra usted trabajo?  

Me puede describir su(s) trabajo(s)/ lugar(es) de trabajo 

Con quien trabaja? Como es la relación entre las compañeras de trabajo? 

Como es la relación con el empleador? 

 

Como ve el lugar de trabajo?  

Las Tareas? Condiciones de trabajo? Empleador? 

Como se siente en el trabajo?  

Como se siente después del trabajo (al venir a casa)? 

 

Con quien discute/habla usted de su trabajo? Donde? Cuando? 

 

Futuro 

 

Como le gustaría que fuera su trabajo? /Que le gustaría cambiar? 

Que posibilidades ve usted de influir/cambiar su situación de trabajo?  

 

Que sueños tiene usted de su futuro? (Que le gustaría hacer, donde estar, como vivir) 
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Bilaga 2 – Intervjuguide, översättning 

Biografiska uppgifter 

 

Ålder 

Ursprungsland, stad 

Antal månader i Sverige 

Antal månader utan “legal” status 

 

Anledning till migrationen (varför Sverige?) 

Med vem kom du till Sverige? 

Med vem bor du? 

Har du familj? 

 

(vad jobbar du med?) 

(hur mycket tjänar du?) 

 

Lönearbete 

 

Hur kom du kontakt med den första arbetsköparen (“anställaren”) (i Sverige)? 

Hur hittar du jobb? 

Kan du beskriva ditt/dina arbete/n, din/dina arbetsplats/er? 

Med vem arbetar du? Hur är relationen mellan arbetskamraterna? 

Hur är relationen med arbetsköparen (“anställaren”)? 

 

Hur ser du på din arbetsplats?  

Uppgifterna? Arbetssituationen? Arbetsköparen? 

Hur känner du dig på arbetet? 

Hur känner du dig efter arbetet (när du kommer hem)? 

 

Med vem diskuterar/ talar du om ditt arbete? Var? När? 

 

Framtid  

 

Hur skulle du vilja att ditt arbete var? /Vad skulle du vilja ändra på? 

Vilka möjligheter ser du att påverka/ ändra din arbetssituation? 

 

Vilka drömmar har du för din framtid? (Vad skulle du vilja göra, var skulle du vilja vara, hur skulle du vilja leva) 

 

 


