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In the beginning of 2002 a new kind of debate started inside the Swedish trade unions that 
also were published in the newspapers. The debate was about if the Swedish trade union 
should organize the undocumented workforce or not. In this thesis I will deal with this issue 
and also investigate what kind of solutions the trade unions in Sweden use on this new 
phenomenon, a phenomenon that recently have become a social and political problem during 
the last years. This is a new subject within political science and there is limited research 
made before. Because of that, this thesis will be empirical, inductive and exploring by its 
nature. The main question in this essay is “How do the Swedish trade unions think about 
organizing the undocumented workers and what do they believe that the union can do to make 
the undocumented workers circumstances easier?” In order to answer that I had to used four 
additional questions; which are the main trade unions in Sweden and which of them are in 
contact with the undocumented workers? Who are undocumented and what does it mean? 
Which are the trade unions standpoints and arguments in the organization question? What do 
the Trade unions believe that they can do to make the situation easier for them who are 
undocumented?  
 

Briefly are my conclusions that the trade unions in Sweden are divided about if they should 
organize or not. Sveriges Arbetares Centralorganisation is the only trade union that 
organizes the undocumented workers today but Fastighetsanställdas Förbund express that 
they want to do it too. In the latest month, a new cooperation have started between 
undocumented workers and the trade unions LO, TCO, Fastighetsanstaälldas, Hotell och 
Restaurang and SEKO. Perhaps this cooperation will make the situation at work and life a 
little bit easier for the undocumented.     
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1. INLEDNING 

1.1 Ämnesval, syfte och metod 
Denna uppsats handlar om papperslösa arbetare inom Sveriges gränser. Detta är ett nytt 

forskningsområde inom statskunskapen eftersom dem papperslösa arbetarna inte ansågs 

utgöra ett samhällsproblem förrän början på 2000-talet. Jag har främst valt detta ämne 

eftersom jag intresserad av de papperslösas situation ur en moralisk och humanistisk aspekt 

men det ger även en unik möjlighet att undersöka om hur ett nytt socialt problem hanteras i 

det svenska politiska systemet. Det politiska systemet består av ett flertal olika arenor som 

exempelvis medierna, den fackliga arenan, den politiska arenan, juridiska arenan och den 

sociala arenan (som omfattar de papperslösas rätt till vård och omsorg). I denna undersökning 

har jag valt att koncentrera mig på den fackliga arenans hantering av de papperslösa 

arbetstagarna då jag vill undersöka hur de fackliga organisationerna hanterar detta nya och 

växande fenomen. Problemet med de papperslösa arbetarna är inte längre enbart socialt utan 

har artikulerats till ett politiskt problem genom de ovanstående arenorna.  

Tidigare forskning inom denna inriktning är starkt begränsad vilket leder till att det i 

dagsläget inte finns några utvecklade teorier, självklar bild av situationen eller vedertagna 

begrepp. I ett försök att ge överblick och kartlägga detta nya fenomen blir uppsatsen empirisk, 

undersökande (explorativ) och induktiv till sin natur. Syftet med uppsatsen är således att 

undersöka de fackliga organisationernas ståndpunkt gällande en eventuell organisering av den 

papperslösa arbetskraften och ifall de fackliga organisationerna har andra idéer som avser att 

hjälpa de papperslösa arbetarna.   

1.2 Uttrycket papperslös 
”Illegal”, ”irreguljär”, ”dokumentslös” och ”papperslös” är några av de uttryck som används 

när man talar om denna kategori av människor. Jag har valt att använda det sistnämnda ordet, 

”papperslös”, i denna uppsats. Anledningen till detta är att ordet ”papperslös” har kommit att 

bli det allmängiltiga uttrycket i dagens debatt. I den tidigare debatten var uttrycket ”illegal” 

vanligt men har slutat att användas då det syftar till något olagligt och kriminellt, vilket anses 

olämpligt då det handlar om människor. Med ”papperslös” avses personer som bor och lever i 

Sverige utan att inneha uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Personen i fråga kan ha kommit 

in i landet legalt eller illegalt. I denna uppsats inkluderas även de personer som befinner sig i 

asylprocessen som ”papperslösa”, vilket är vanligt men inte generellt inom den svenska 

debatten. Anledningen till att jag inkluderar dessa människor är att de i många avseenden 

arbetar under samma förhållanden som de som är ”papperslösa” enligt uttryckets direkta 
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innebörd. Ett annat skäl är, som det framkommer i kapitel 3, att en del papperslösa ansöker 

om asyl trots att de egentligen inte är berättigade till det eftersom det är den enda vägen in i 

det svenska systemet (förutom giftermål). När uttrycket ”papperslös” används i denna uppsats 

syftar det på fyra olika situationer som en människa kan bli papperslös på. Dessa situationer 

förklaras närmare i stycke 1.4.  

1.3 Papperslösa i mediedebatten  
Debatten om papperslösa arbetare verkar ha startat under 2002 genom syndikalisten Lotta 

Holmberg artiklar.1 Från början skedde diskussion mestadels i fackliga tidningar som 

Arbetaren och LO-tidningen men kom snabbt att sprida sig till ledarsidorna i exempelvis 

Dagens Nyheter och Svenska dagbladet. På senare tid har frågan uppmärksammats allt mer i 

kvällspressen samt i olika Tv- och radioproduktioner som exempelvis Uppdrag Granskning 

och Konflikt. De papperslösa arbetarna har kommit att bli ett samhällsproblem som intresserar 

och engagerar ett flertal människor. Den dominerande delen av debatten om papperslösa har 

handlat om deras rätt, eller snarare brist, till sjukvård. I dagsläget omfattas inte de papperslösa 

av den subventionerade sjukvården utan är enbart garanterad hjälp vid akuta besvär, något 

som de senare även debiteras för då de betraktas som turister. Ett besök hos en akutläkare 

kostar exempelvis 2000 kronor. Sjukvården får ta emot papperslösa även när de inte är en 

akutsituation men vårdinrättningen får då själv stå för den kostnad som den papperslöse utgör 

om denne inte kan betala notan.2 Detta kan leda till att papperslösa nekas vård då det 

uppdagas att de saknar personnummer eftersom det rör sig om större summor.3 Tillexempel 

kostar det att föda ett barn (utan komplikationer) cirka 22 000 kronor. Skulle det däremot 

krävas att mamman och barnet stannar kvar en längre tid efter förlossningen kan slutsumman 

stiga drastiskt. Även läkemedel säljs till fullt pris vilket innebär att en diabetiker får betala 

13 000 kronor om året för sitt insulin.4 De allra flesta papperslösa har inte någon möjlighet att 

betala dessa summor utan är beroende av hjälp från organisationer som har öppnat speciella 

mottagningar för dem. I de fall de papperslösa måste vända sig till sjukvården direkt slutar det 

oftast med en skuld som följer dem livet ut.5 Ett exempel på detta är Yacine Asmani som 

omnämns i kapitel 3.6. Asmani har numera en skuld på cirka 73 000 kronor efter att hans fru 

                                                 
1 Arbetaren, ”Ordning och reda i stat och på marknad”, 
 http://www.arbetaren.se/articles/radar2008033 (2008-06-05). 
2 Mattson, Kristina, 2008, De papperslösa och de aningslösa, Stockholm, Leopard förlag, s.111. 
3 Holmgren, Anna, Projekt RITA - Rättvis ingång till arbete, Fastighetsanställdas förbund  
http://www.fastighets.se/home/fast2/home.nsf/unidView/F34AEE0E8120E508C12573F00030CA6D/$file/Rapp
ort%20RITA%20b%C3%A5da.pdf s.53. (2008-06-05). 
4 Mattson, 2008, s.111. 
5 Ibid s.110f. 
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fött två barn, varav det ena barnet behövde sjukhusvård under sina första veckor i livet på 

grund av komplikationer.6 Den uppmärksamhet som debatten kring papperslösa och deras 

bristande sjukvård har gett upphov till börjar nu ge resultat på riksdagsnivå. Bland annat 

uttrycks detta i ett flertal motioner som kritiserar det lagförslag7 som har framförts gällande 

hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Kritikerna påpekar att de papperslösas situation inte 

lyfts fram tillräckligt starkt och att de papperslösa inte blir inkluderade i den subventionerade 

sjukvården.8 Även internationellt, genom FN, har Sverige fått kritik för att diskriminera de 

papperslösa på grund av att de exkluderas från sjukvården.9 Under de senaste åren har 

debatten i media utvecklats och inkluderar numera även de papperslösas arbetsförhållanden. 

Kanske kan en kombination av medial rapportering och fackligt arbete leda till att även frågan 

om de papperslösa arbetarna lyfts upp till riksdagsnivå inom en snar framtid.  

1.4 En typologi över papperslösa 

Uttrycket papperslös är nytt i den svenska vokabulären och finns fortfarande inte upptaget i 

nationalencyklopedin eller i svenska akademiens ordlista (SAOL). En människa kan bli 

papperslös på flera olika sätt och uttrycket papperslös inkluderar alla dessa situationer. I min 

research har jag hittat två olika kategoriseringar av papperslösa utefter hur de kom att bli 

papperslösa. Det ena kategoriseringen är utformat av det Europeiska nätverket för papperslösa 

arbetare (PICUM) och den andra uppdelningen är gjord av Lotta Holmberg från Sveriges 

Arbetares Centralorganisation (SAC).   

 

PICUM bygger sin kategorisering på det material som de har samlat in från olika 

organisationer som hjälper papperslösa inom Europa. Följande fem kategorier blev deras 

resultat;10 

1. Overstayers: Personer som stannar kvar i värdlandet efter att deras visum har gått ut 

2. Clandestine migrants: Personer som tar sig in i värdlandet olagligt  

3. Rejected asylum seekers: Personer som får avslag på sin asylsökan 

4. Rejected candidates for family reunification: familjemedlemmar som sökt 

uppehållstillstånd på grund av familjeskäl men som får avslag på ansökan.  

5. Others: Övriga 

                                                 
6 Holmgren s.30; Mattson, 2008, s.149. 
7 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 
8 http://www.riksdagen.se sök motionerna 2007/08:mp28, 2007/08:v46, 2007/08:sf11, 2007/08:sf9 (2008-06-05). 
9 Mattson, 2008, s.111. 
10 Platform for international cooperation on undocumented migrants, 2003, Book of solidarity, volume 3, 
http://www.picum.org s.62 (2008-06-05). 
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Lotta Holmberg från SAC bygger sin kategorisering utifrån sina kontakter och erfarenheter av 

papperslösa. Hennes fyra kategorier från 2004 är följande;11 

1: Flyktingar som söker asyl 

2. De som nekats asyl 

3. De som saknar arbetstillstånd: personer som kommit till Sverige på exempelvis 

turistvisum men som valt att stanna kvar efter att de har upphört att gälla.  

4. De som har tillfälliga arbetstillstånd: personer som kommer och arbetar i ett par månader 

som säsongsarbetare inom jordbrukssektorn eller innehar F-skattesedel. De får arbeta i landet 

men det är väldigt vanligt med svarta anställningar och underbetald lön.  

 

Den största skillnaden mellan dessa två kategoriseringssätt är att Lotta Holmberg från SAC 

inkluderar personer som befinner sig i asylprocessen i sin kategorisering till skillnad från 

PICUM. Jag har valt kombinera dessa kategoriseringssätt och därmed skapa en tredje variant 

som jag anser är mer anpassad till den situation som råder i dagens Sverige. Främst är det två 

saker som jag anser vara opassande i de två föregående kategoriseringssätten. Först är det 

PICUM:S uppdelning av de som fått nekad asyl i två olika kategorier, beroende på ifall de har 

anhöriga i värdlandet eller inte. En sådan uppdelning är meningslös för de svenska 

förhållandena enligt mig eftersom det inte påverkar den papperslöses status gentemot 

myndigheter och eventuella arbetsgivare. Ifall det ska göras en uppdelning inom den 

asylsökandegruppen borde den istället baseras på hur lång tid asylärendet beräknas ta. Detta 

till följd av att dem vars asylärende beräknas ta mer än fyra månader har rätt att arbeta under 

processens gång.12 Den andra invändningen avser Lena Holmbergs kategori ”tillfälliga 

arbetstillstånd” då den avser personer som har sökt och beviljats arbetstillstånd. Dessa 

människor planerar inte att stanna kvar i landet utan kommer enbart för att arbeta under en 

begränsad tid, vilket de har laglig rätt till och är därmed inte är papperslösa enligt uttryckets 

innebörd. Däremot anser jag att det går att bilda en grupp för dem som har stannat kvar efter 

att deras tillstånd har gått ut eftersom de då blir papperslösa enligt uttrycket.  

 

 

 

                                                 
11 Arbetaren, svartarbete och solidaritet, 
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20040430-3 (2008-06-05). 
12 Migrationsverket, Asylärendets gång, 
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?swedish/asyl/arendetsgang.html (2008-06-05). 
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Sammanslagningen resulterade i följande fyra kategorier, anpassade efter den svenska 

situationen. (Kategorierna och deras ”status” gentemot arbetsgivarna förklaras mer ingående i 

kapitel 3.2) 

1) Asylsökande  

2) Refuserade asylsökande 

3) Personer som stannat kvar  

4) Olovligt inträde 

1.5 Undersökningsobjekt och avgränsningar 

1.5.1 Avgränsning 
Papperslösa (förutom vissa av dem som befinner sig i asylprocessen) saknar arbetstillstånd 

och får inte arbeta enligt svensk lag13, vilket leder till att de enbart kan ta svarta anställningar. 

De papperslösa är dock långt ifrån ensamma om att utföra denna typ av arbete. Många 

svenskar väljer att inte redovisa sina inkomster när de exempelvis arbetar med renoveringar, 

konsultuppdrag och hårklippningar. Även från östländerna, som exempelvis polen, kommer 

det byggarbetare och bärplockare som arbetar svart. Arbetare från öst ingick förr i den 

papperslösa kategorin men i och med Sveriges medlemskap i EU och EU-utvidgningen mot 

öst får de numera arbeta i Sverige och behöver således inte arbeta svart.14 Denna uppsats 

ämnar handla om de papperslösas svartarbete men vid en del tillfällen nämns siffror som 

inkluderar alla typer av svartjobbare. Detta beror på att den statistik som finns gällande den 

informella ekonomin inte går att särredovisa på en exaktare nivå. Uppsatsens fokuserar på 

Sverige och den situation som råder här för de papperslösa arbetarna. Ibland förekommer det 

dock siffror och jämförelser som omfattar andra enskilda länder, eller siffror som grupperats i 

europanivå alternativt världsnivå eftersom jag vill illustrera en händelse/fenomen tydligare. 

1.5.2 Avgränsning av undersökningsobjekt  
Uppsatsens syfte är att undersöka de fackliga organisationernas inställning gentemot de 

papperslösa arbetarna. Främst är det huruvida de vill organisera arbetskraften samt ifall de har 

andra alternativa idéer för att hjälpa de papperslösa arbetarna som är av intresse. För att göra 

detta har jag har valt att undersöka de fackliga organisationerna på riksnivå. Detta innebär att 

de ståndpunkter som framförs i de fackliga organisationerna på riksnivå inte behöver 

överenskomma med de ståndpunkter som finns inom de enskilda fackförbunden eller enskilda 

fackföreningarna runt om i landet. I denna undersökning ingår alla huvudorganisationer som 

                                                 
13 Utlänningslagen (2005:716). 
14 Mattson, 2008, s.19. 
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finns i Sverige. Det vill säga Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens 

Centralorganisation (TCO), Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) samt Sveriges 

Akademikers Centralorganisation (SACO). SACO kommer att utgå ur undersökningen som 

det visar sig i kapitel 2 på grund av deras bristande engagemang i frågan om de papperslösa 

arbetarna. Utöver dessa huvudorganisationer kommer även det LO anslutna 

Fastighetsanställdas förbund att lyftas fram då det visade sig att de hade en annorlunda och 

intressant inställning som skiljer sig något från LO:s linje. Sammanfattningsvis blir det 

således fyra olika fackliga organisationer som kommer att ingå i undersökningen. 

1.6 Grundfråga och delfrågor 
Grundfrågan i denna undersökande uppsats är: 

”Hur ser de svenska fackliga organisationerna på en eventuell organisering av papperslösa 

arbetare och vad anser de att facket kan göra för att underlätta de papperslösa 

arbetstagarnas situation.”  

 

För att kunna besvara denna fråga har jag ställt mig följande delfrågor; 

• Vilka fackliga huvudorganisationer finns det i Sverige och vilka av dessa berörs av de 

papperslösa arbetarna?  

• Vem är papperslös och vad innebär det?  

• Hur ställer sig de fackliga organisationerna till en eventuell organisering av de 

papperslösa arbetarna?  

• Vad anser de fackliga organisationerna att de kan göra för att förbättra de papperslösas 

situation? 

1.7 Material 
Materialet som har använts i denna undersökning kommer främst från de fackliga 

organisationernas hemsidor och från tidningsartiklar. De tidningar som främst har varit av 

intresse är de fackliga tidskrifterna samt dagspress. Utöver detta har broschyrer, 

policydokument, rapporter och böcker använts som källor. De viktigaste tryckta materialen 

har varit rapporten ”Rättvis Ingång Till Arbete”, även kallad RITA, från fastighetsanställdas 

förbund samt den nyutkomna boken ”De papperslösa och de aningslösa” av 

frilandsjournalisten Kristina Mattson. Jag har även träffat Sven-Erik Johansson som är 

projektledare för RITA. All datainsamling, som exempelvis artiklar, sträcker sig ifrån januari 

2002 fram till och med 15 maj 2008. 
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1.9 Disposition  
Uppsatsen innehåller fem kapitel. I det första inledande kapitlet presenteras ämnesval, syfte, 

frågeställningar, undersökningsobjekt och avgränsningar. Jag introducerar även uttrycket 

papperslös och dess innebörd. I det andra kapitlet redovisas de olika fackliga 

huvudorganisationerna som finns i Sverige samt deras aktualitet i detta ämne. Det ges även en 

kortfattad historisk bakgrund till den svenska fackrörelsen och kollektivavtalets roll på 

arbetsmarknaden. I det tredje kapitlet presenteras fenomenet papperslösa arbetare. Bland 

annat klargörs det varför människor migrerar, vem som är papperslös, varifrån de papperslösa 

kommer, hur många de är, hur de lever i Sverige och vart de arbetar samt vem som är deras 

arbetsgivare. I det fjärde kapitlet undersöks de olika fackliga organisationerna som är av 

intresse och en presentation görs av det nya gemensamma fackliga nätverket. I kapitel fem, 

som är det sista och avslutande kapitlet framförs resultat och en kort avslutande diskussion.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Huvudorganisationerna  
Alla som är medlemmar i facket ingår i en fackförening. Föreningen är ansluten till ett 

fackförbund (ex elektrikerförbundet) som i sin tur är ansluten till någon av de fyra 

huvudorganisationerna. Huvudorganisationerna agerar på riksnivå och några av deras 

uppgifter är att genomföra centrala förhandlingar, företräda förbunden i internationellt 

samarbete samt värna om de gemensamma angelägenheter som finns inom fackförbunden. 

Alla huvudorganisationer förutom LO är partipolitiskt obundna. LO har en stark koppling till 

Socialdemokraterna och bidrar årligen med pengar till deras valkampanj.15 De olika 

huvudorganisationerna och deras medlemmar är; 

 

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) består av 16 olika fackförbund som 

tillsammans har cirka 1,2 miljoner medlemmar. Enligt deras hemsida riktar de sig till 

professionella och välutbildade människor som exempelvis arbetar inom yrken som polis, 

sjuksköterskor, ekonomer, kommunalanställda, försäkringsbranschen, statligt anställda och 

ingenjörer. Medlemmarna är jämt fördelade inom den privata och statliga sektorn och cirka 60 

procent av medlemmarna är kvinnor.16 De övergripande besluten inom TCO fattas på 

kongressen som infaller ungefär vart fjärde år. På kongressen är alla fackförbunden 

representerade vilket inte gäller i det vardagliga arbetet då styrelsen enbart innehåller 11 

platser med ordförandeposten inräknad. För att alla förbunden skall få komma till tals i viktiga 

frågor anordnar TCO ordförandekonferenser cirka fyra gånger per år. Resultaten vid dessa 

konferenser fungerar som rådgivande för styrelsen vid beslut. Det finns inte så många 

papperslösa som arbetar inom de yrken som representeras av TCO:s fackförbund.17 Däremot 

är det vanligare att deras medlemmar kommer i kontakt med papperslösa i sin yrkesroll.18  

 

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) består av 24 fack- och yrkesförbund 

som tillsammans utgör cirka 600 000 medlemmar. Medlemmarna organiseras i förbund 

utefter deras utbildning. Några exempel på yrken som medlemmarna kan ha är jurist, 

veterinär, lärare, sjukgymnast, psykolog, officer och arkitekt. Men även studenter utgör en 

stor del av medlemsantalet (17 procent). Medlemmarna finns både inom den privata och den 

                                                 
15Nationalencyklopedin, www.ne.se sök LO (2008-06-04). 
16 TCO, Detta är TCO, http://www.tco.se/Templates/Page2____668.aspx (2008-06-05). 
17 Mattson, 2008, s.134. 
18 SKTFtidningen, 2008, ”papperslösa blir fråga för facket” s.18 
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offentliga sektorn och medlemmarnas könsfördelning är jämn (kvinnor 52 % och män 48 %). 

Vart fjärde år hålls en kongress dit förbunden får skicka totalt 101 ombud. Kongressen är det 

högsta beslutande organet men det vardagliga arbetet utförs av SACO:s styrelse som består av 

8 ledamöter och en ordförande. I likhet med TCO samlar SACO alla förbundsordförande ett 

par gånger per år för att diskutera viktiga frågor vid en ordförandekonferens. Flertalet av de 

frågor som tas upp i konferensen är rådgivande för styrelsen men ordförandekonferensen har 

dock befogenhet att besluta i frågor som gäller vilka nya förbund som skall få bli medlemmar 

i organisationen.19 Med tanke på att medlemmarna organiseras efter deras utbildning och de 

papperslösa sällan arbetar i yrken som kräver högskoleexamen är det mindre troligt att de 

papperslösa arbetarna finns inom denna huvudorganisations område.  

 

Landsorganisationen i Sverige (LO) består av 15 fackförbund och tillsammans har de ett 

medlemstal på cirka 1,7 miljoner personer. Enligt deras hemsida kan deras medlemmar bland 

annat arbeta som mekaniker, undersköterskor, fabriksarbetare, restaurangbiträden, 

byggnadsarbetare, frisörer, elektriker, målare, butiksanställda, djurskötare och städare. 

Könsfördelningen inom organisationen visar att det finns något fler kvinnliga än manliga 

medlemmar. Även LO håller en kongress vart fjärde år där 300 ombud beslutar om de allra 

viktigaste frågorna. Däremellan är det representantskapet som fattar besluten. 

Representantskapet har cirka 120 platser och infaller normalt två gånger per år. Varannan 

vecka träffas styrelsen som består av LO:s ledning samt 11 ledamöter från LO:s förbund. Den 

vardagliga verksamheten sköts av LO:s ledning som består av ordförande, förste vice 

ordförande, andre vice ordförande och tredje vice ordförande som har fått sina arbetsuppgifter 

delegerade av styrelsen.20 De papperslösa arbetarna är nästan uteslutande verksamma inom de 

yrken som organiserar av LO.21 

 

Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) 

SAC är syndikalisternas huvudorganisation och utgör ett alternativ till LO. Det som särskiljer 

syndikalisterna gentemot de andra huvudorganisationerna är att de vänder sig mot politiskt 

och parlamentariskt arbete samt att de avfärdar centralism i alla former. Istället framhävs 
                                                 
19 Sveriges Akademikers Centralorganisation, om SACO 
 http://www.saco.se/templates/LandingPage.aspx?id=36&epslanguage=SV (2008-06-05). 
20 Landsorganisationen i Sverige, LOs organisation, 
http://www.lo.se/home/loung/home.nsf/unidView/A62F7563B5D9944AC1256E84002B606D (2008-06-06); 
Landsorganisationen i Sverige, LO-förbundens medlemsavtal 2007, 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/A2E445520E806FB7C125740400367D07/$file/Medlemsantal%2
02007.pdf (2008-04-30). 
21 Mattson, 2008, s.121. 
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vikten av lokalt fackligt inflytande, lokala avtal och lokala aktioner gentemot företag. 

Aktionerna kan exempelvis bestå av strejk, sabotage och bojkott. Det lokala tänkandet 

genomsyrar även den egna organiseringen då SAC består av lokala samorganisationer (LS) 

och inte av fackförbund. Inom de lokala samorganisationerna organiseras alla, oavsett 

utbildning och yrke gemensamt. 1998 fanns det totalt 93st LS som gemensamt organiserade 8 

500 medlemmar. I likhet med de övriga huvudorganisationerna utgör kongressen det 

beslutsfattande organet. Ifall det uppstår viktiga frågor mellan kongresserna använder SAC 

sig av beslutande medlemsomröstningar och inte ordförandekonferenser eller 

representantskap som de övriga huvudorganisationerna har.22 SAC är i dagsläget den enda 

huvudorganisationen som organiserar papperslösa arbetare. 

 

SAC är den enda fackliga organisationen som idag organiserar papperslösa vilket gör dem 

självklara för denna studie. Vid en jämförelse av de andra huvudorganisationerna visar det sig 

att det är inom LO som de fackförbund som innehar de yrken som papperslösa utövar finns 

representerade. Särskilt är det fackförbunden Fastighetsanställdas, Hotell och Restaurang, 

Svenska Byggnadsarbetares samt SEKO som berörs.23 TCO:s medlemmar upplever inte att 

det existerar papperslösa som arbetar inom förbundens områden. Däremot händer det att 

medlemmarna i sin yrkesroll kommer i kontakt med papperslösa. SACO är den enda 

centralorganisationen som inte nämner papperslösa någonstans även om en del av deras 

medlemmar åtminstone borde komma i kontakt med papperslösa i sin yrkesroll då några av de 

yrken som organiseras är jurist, lärare och psykiatriker. Eftersom SACO inte med och 

debatterar i frågan, varken i media eller på någon annan arena samt är den enda 

huvudorganisationen som inte har en enda träff i sin sökmotor på ordet papperslös, är de 

härmed inte längre aktuella i undersökningen.24 Således kommer SACO inte nämnas mer i 

uppsatsen medan de övriga aktörerna fortfarande är av intresse.  

                                                 
22Nationalencyklopedin, www.ne.se sök SAC. 
23 Mattson, 2008, s.121. 
24 Senast kontrollerat den 19 maj 2008. 



 11 

2.2 Fackrörelsens ursprung  
Den allra första arbetarföreningen bildades 1846 (Typografiska föreningen) i Stockholm.25  

Men det var inte förrän i början av 1880 som steget till en mer handlingskraftigare 

fackförening bildades i och med Stockholms snickeriarbetareförening. De var de första som 

enbart hade arbetare inom facket som medlemmar, vilket uteslöt arbetsgivare och andra 

intressenter. Snickeriarbetarföreningen var även först med att använda den röda flaggan som 

numera är förknippad med arbetarrörelsen. Föreningen kom snart att omfatta även andra 

arbetare inom träindustrin och gemensamt startade man strejkfonder. De som arbetade bidrog 

med 1 krona per vecka och de som var arbetslösa fick ersättning ur fonden. Hur mycket de 

fick berodde på livssituation. Gifta fick exempelvis 10 kronor per vecka. De krav som 

fackföreningen framförde var 60 timmars arbetsvecka samt 20 procents höjning av lönerna. I 

vissa fall fick de gehör medan situationen förblev oförändrade i andra.26 

Snickeriarbetareföreningen bytte sedan namn till Stockholms träarbetareförening och var 

initiativtagare till skapandet av det första fackliga programmet vars allmänna mål var ”att 

förena alla arbetare i yrket för att genom överläggningar och gemensamma praktiska 

åtgärder förbättra deras ställning i såväl ekonomiskt som socialt avseende.”27 Programmet 

spreds och blev en vägledning för de fackföreningar som bildades på 1880-talet. 

Uppskattningsvis fanns det runt 100 föreningar år 1885. Hälften av dessa var koncentrerade 

till två städer, Stockholm och Göteborg.28 För att stärka sin position ytterligare utvecklades 

rikstäckande förbund dit de lokala fackföreningarna kunde ansluta sig. Vilket förbund en 

fackförening tillhörde avgjordes efter deras yrke eller bransch. Vid sekelskiftet fanns det totalt 

31 förbund men medlemsantalet var lågt. Långt ifrån alla fackföreningar hade anslutit sig och 

totalt uppgick medlemsantalet till cirka 10 000.29 Efter ett tag uppstod en efterfrågan på en 

samordnande organisation och efter en del diskussioner rekommenderades det att samtliga 

förbund och enskilda fackföreningar (de förbundslösa) skulle slutas samman i en 

landsorganisation med ett gemensamt kansli.30 1898 skickades en kongresskallelse ut till alla 

fackförbund, samorganisationer och fackföreningar i Sverige. Totalt valde 24 fackförbund, 19 

samorganisationer och 13 fackföreningar att delta i kongressen som kom att bli 

Landsorganisationens (LO) födelse. Uppskattningsvis startade LO med ett medlemsantal på 

                                                 
25 Nordin, Rune, 1981, ”Fackföreningsrörelsen i Sverige i uppkomst och utveckling”, Stockholm, prisma, s.73 
26 Ibid. s.75f. 
27 Ibid. s.76. 
28 Ibid. s.86. 
29 Ibid. s.88f. 
30 Ibid.s.100. 
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50 000 arbetare.31 Det beslutades även att alla LO-medlemmar automatiskt skulle bli anslutna 

till Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP). Partiet skulle dessutom få ett 

ekonomiskt stöd från LO på 10 öre per medlem och år.32 Anslutningen till partiet var dock 

inte ett enhälligt beslut utan hårda diskussioner fördes som resulterade i en omröstning där 

175 ombudsröster var för och 83 stycket emot. Frågan fortsatte dock att vara problematisk 

eftersom en del förbund och föreningar drog sig för att ansluta sig till LO på grund av 

tvångsanslutningen till SAP. År 1900 omprövades beslutet som resulterade i fortsatt bidrag till 

SAP men anslutningstvånget togs bort. Detta ledde till att fler förbund valde att ansluta sig till 

LO. 1908 fanns 41 förbund representerade inom LO och totalt hade medlemsantalet stigit till 

221 000 medlemmar.33  År 1900 var enbart 4 200 av medlemmarna kvinnor. Anledningen till 

att kvinnorna organiserade sig i mindre grad än männen, trots att deras lön och arbetsvillkor 

oftast var sämre, var att de blev motarbetade av männen inom fackföreningarna. Det fanns två 

dominerande synsätt på kvinnorna inom fackrörelsen som båda byggde på att kvinnorna inte 

hade något att göra på arbetsmarknaden eftersom deras låga löner utgjorde ett hot mot 

männen.  Den ena linjen ville inte att fackrörelsen skulle befatta sig med kvinnor alls eftersom 

en organisering av kvinnor skulle resultera i bättre förhållanden och därmed ännu fler kvinnor 

på arbetsmarknaden. Den andra linjen gick ut på att fackrörelsen skulle arbeta för lika villkor, 

oavsett kön. En del män hoppades på så sätt att arbetsgivarna skulle anse att kvinnokraften 

blev för dyr och att det lönade sig bättre att anställa en man. En tredje linje utgjordes av de 

män som ansåg att kvinnor var jämlika och därmed hade samma rättigheter på 

arbetsmarknaden och i fackrörelsen som männen. Anhängarna till den tredje linjen var dock i 

minoritet gentemot de föregående två linjerna.34 De kvinnliga arbetarna började själva att 

starta egna klubbar på arbetsplatserna och i Stockholm bildades så småningom kvinnornas 

fackförbund. År 1906 tog det kvinnliga fackförbudet steget in i LO och upplöstes därmed 

eftersom de olika kvinnliga organisationerna som ingick i förbundet skulle inkorporeras i sina 

respektive fackförbund inom LO.35 Organiseringen av arbetare växte sig allt starkare i landet 

vilket oroade arbetsgivarna. Som en reaktion mot detta valde arbetsgivarna att organisera sig 

och 1902 bildades Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), som numera är svenskt 

näringsliv.36 1905 undertecknades det första avtalet mellan en arbetsgivare 

                                                 
31 Nordin, 1981, s.101. 
32 Ibid. s.102. 
33 Ibid. s.106. 
34 Ibid. s.114ff. 
35 Ibid. s.119. 
36 Svenskt näringsliv, Så föddes svenskt näringsliv,  
 http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/article9758.ece (2008-06-05). 
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(verkstadsföreningen) och LO. I avtalet kom parterna överens om att alla tvister skulle lösas 

genom lokala förhandlingar i första hand. Om inte problemen kunde lösas skulle nästa steg 

vara centrala förhandlingar. Den största segern för fackföreningsrörelsen blev införandet av 

minimilöner och reglerad arbetstid. För de arbetare som omfattades av avtalet kom arbetstiden 

att minska till 57 timmar per vecka samt att ingen fick arbeta mer än 10 timmar per dag. 

Avtalet löpte på två år och innehöll även bestämmelser kring övertid.37 Avtalet ledde också 

till att fackföreningsrörelsen blev officiellt erkänt som motpart av de ledande kretsarna inom 

arbetsgivarvärlden. Detta ändrade dock inte det faktum att de som var fackligt aktiva blev 

motarbetade av sina arbetsgivare. Det förekom även fall de anställda tvingades gå med på att 

inte gå med i facket ifall de ville ha ett arbete.38 1909 utbröt storstrejken i Sverige. LO hade i 

början av strejken 41 fackförbund som gemensamt organiserade 225 000 medlemmar. Som 

mest deltog 290 000 arbetare i strejken vilket innebar att även förbund som inte var LO 

anslutna deltog. Efter ett tag orkade inte arbetarrörelsen längre hålla emot arbetsgivarna och 

nederlaget var ett faktum. Vräkningar, svartlistningar, sjunkande medlemstal och misstroende 

för organisationen som helhet blev efterföljande konsekvenser för fackrörelsen. Som minst 

hade rörelsen 80 000 medlemmar.39 Missnöjet som fanns inom LO gick till slut så pass långt 

att en grupp medlemmar bröt sig ut och bildade Sveriges Arbetares Centralorganisation 

(SAC), även känt som syndikalisterna. De kom att bli ett alternativ till LO och motsatte sig 

den organisationsform som LO framhöll då den ansågs vara allt för centraliserad. 

Syndikalisterna ville att alla arbetare oavsett yrke skulle organiseras tillsammans lokalt i så 

kallade lokala samorganisationer (LS). Själva rätten att bestämma om stridsåtgärder skulle 

används skulle ligga inom varje LS, något som inte tilläts inom LO. En annan invändning från 

syndikalisterna var den starka politiska kopplingen som fanns mellan LO och 

Socialdemokraterna. Den nya ”huvudorganisationen” fick en blygsam skara anhängare. Det 

första året omfattades cirka 700 arbetare. Det andra året hade medlemstalet stigit till cirka 1 

175 medlemmar utspridda på 39 lokala samorganisationer. Storhetstiden kom 1924 då 

medlemstalet låg på cirka 37 000.40  

 

Det TCO som finns idag bildades 1944 genom en sammanslagning av det gamla tco och De 

Anställdas Centralorganisation (DACO). Genom sammanslagningen kom alla tjänstemän i 

privat och offentlig sektor att samlas inom en och samma organisation. Medlemsantalet 

                                                 
37 Nordin, 1981, s.136f. 
38 Ibid. s.138f. 
39 Ibid. s.157. 
40 Ibid. s.166. 
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startade på 180 000 medlemmar och har enbart ökat sen dess.41 Ungefär samtidigt som TCO 

bildades uppstod även Sveriges Yngre Akademikers centralorganisation (SYACO) som efter 

1947 uteslöt ordet yngre i namnet. Vid samma tidpunkt hade de ett medlemstal på 16 000.42 

 

I dag är det LO, TCO och SACO som är de dominerande huvudorganisationerna inom 

arbetarrörelsen. SAC är en liten organisation i jämförelse med de andra tre. Detta 

kompenserar syndikalisterna med sin radikalitet och den mediala uppmärksamhet som de 

oftast väcker igenom sina aktioner. Fackföreningsrörelsen i Sverige är en av världens 

starkaste och har under de senaste åren kommit att brottas med problem som neråtgående 

medlemsantal och en stigande informell sektor som medför sneddriven konkurrens. Den 

huvudsakliga uppgiften i dagsläget för facket är att stötta sina medlemmar och ansvara för 

förhållandena på arbetsmarknaden i Sverige. Förhållandena regleras till största delen genom 

användandet av kollektivavtal på arbetsplatserna.43  

2.3 Kollektivavtalet  
Den svenska arbetsmarknaden styrs delvis genom lagar men det finns många områden som är 

oreglerade. Dessa styrs istället av kollektivavtalen, som är en blandning mellan lag och avtal. 

Kollektivavtalen har förhandlats fram mellan facket och arbetsgivaren och reglerar vad som 

skall gälla på arbetsplatsen under avtalets tid. Själva användandet av kollektivavtal sträcker 

sig tillbaka till 1900-talets början. Först kom arbetarna att omfattas och sedan spreds 

kollektivavtalsanvändandet till tjänstemännen för att till sist även omfatta de med akademisk 

bakgrund. Innehållet i kollektivavtalen har utvecklats genom åren och det finns generellt bara 

ett kollektivavtal inom varje bransch, något som är unikt bland de nordiska länderna jämfört 

med den övriga världen44. En av kollektivavtalets främsta uppgifter är att förhindra att 

arbetarna behöver konkurrera med varandra när det gäller lön och arbetsvillkor och därmed 

utsätta marknaden för lönedumpning.45 Lönerna skyddas genom att man inom varje bransch 

har kommit överens om ett visst pris på lönen som ingen får gå under och det är det priset som 

                                                 
41 TCO, Världens starkaste tjänstemannarörelse, 
http://www.tco.se/f60bc18b-b997-4c6e-8ede-b4cd7e8f4909.fodoc s.3 (2008-06-05). 
42 Sveriges Akademikers Centralorganisation, Historik, 
http://www.saco.se/templates/StandardPage.aspx?id=2200&epslanguage=SV (2008-06-07) 
43 Mattson, 2008, s.121; Landsorganisationen i Sverige, 2004, handbok för ordning och reda på 
arbetsmarknaden, 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/349815793E045BCCC1256F350038EC10/$file/oorhandbok0410
22.pdf s.3 (2008-06-05). 
44 Nationalencyklopedin, www.ne.se sök kollektivavtal. 
45 Landsorganisationen i Sverige, 2006, Kollektivavtalet – det skrivna löftet, 
http://kollektivavtal.lo.se/documents/LO-bok_kollektivavtal.pdf, s.6 (2008-06-05). 
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anges som lägsta lön i ett kollektivavtal. Genom att en arbetsgivare har skrivit på ett 

kollektivavtal innebär detta att alla de som arbetar på arbetsplatsen är garanterade en lägstalön 

med en minsta löneförhöjning. En arbetsgivare kan således inte tvinga någon att acceptera en 

lägre lön eller sämre villkor än vad som anges i kollektivavtalet.46 Detta är väldigt viktigt 

eftersom Sverige, till skillnad från många andra länder inte har lagar som reglerar 

minimilöner.47 LO uppskattar att en svensk lagstadgad minimilön skulle kunna hamna runt 

8000 kr före skatt.48 Kollektivavtalet reglerar även andra viktiga faktorer som 

anställningsvillkor, semesterdagar, övertidsersättningar samt försäkringar som betalas av 

arbetsgivaren. I gengäld mot dessa förmåner och garantier har arbetstagaren gått med på att 

inte vidta några stridsåtgärder, exempelvis strejk, så länge som kollektivavtalet gäller. Det 

finns dock vissa undantag från fredsplikten, det är exempelvis tillåtet att delta i 

sympatiåtgärder för att stödja en pågående lovlig strejk. Skulle någon part komma att bryta 

mot kollektivavtalet blir denna skadeståndsskyldig.49 

För att systemet med kollektivavtal skall fungera krävs det att flertalet människor är fackligt 

anslutna eller på annat sätt knutna till kollektivavtalet. Enligt LO omfattas idag 80 procent av 

Sveriges arbetsplatser av kollektivavtal.50 Avtalet omfattar alla som arbetar på en ansluten 

arbetsplats, oavsett om arbetaren är medlem i en fackförening eller ej51. Kollektivavtalen bryr 

sig inte heller om vilket födelseland, kön eller sexuell läggning arbetaren har utan villkoren 

skall vara lika för alla. På så sätt skall kollektivavtalet medverka till att arbetsplatsen blir 

jämlikare.52 På de övriga arbetsplatserna, de som inte omfattas av kollektivavtal, innebär det i 

princip att arbetsgivaren bestämmer allt på arbetsplatsen, så länge det inte strider mot gällande 

lagar, vilket gör att arbetstagaren hamnar i en svagare position och inte får tillgång till 

kollektivavtalets förmåner.53 Själva kontrollen av att arbetsgivaren följer de gällande 

kollektivavtalen ligger på facket, detta innebär att det är viktigt att det finns en ombudsman på 

varje arbetsplats eller att medlemmarna själva vakar över sina rättigheter.54  

                                                 
46 Landsorganisationen i Sverige, 2006, s.13. 
47 Landsorganisationen i Sverige, 2004 s.10.  
48 Landsorganisationen i Sverige, 2006, s.58. 
49 Nationalencyklopedin, www.ne.se sök kollektivavtal  
50 Landsorganisationen i Sverige, 2005, Det här är LO, 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/3E4453AAF0521F63C12570FC00417D8B/$file/dethararlo.pdf 
s.12 (2008-06-05). 
51 Landsorganisationen i Sverige, kostar kollektivavtalet mig något?, 
 http://kollektivavtal.lo.se/faq_red_02.htm (2008-06-05). 
52 Landsorganisationen i Sverige, 2006, s.14. 
53 Landsorganisationen i Sverige, 2006, s.30; Landsorganisationen i Sverige, 2005, s.12. 
54 Landsorganisationen i Sverige, 2004, s.12. 
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3. PAPPERSLÖSA ARBETARE – En ny kategori på den svenska arbetsmarknaden  

3.1 Migration 
Migration är ett naturligt fenomen som har existerat under hela mänsklighetens historia och 

det vanligaste är att människor förflyttar sig till länder som ligger i direkt anknytning till 

hemlandet.55 Dagens transportsystem gör det numera möjligt för människor att inom några 

timmar befinna sig på en annan kontinent, vilket underlättar migrationsströmmarna och 

öppnar världen.56 Orsakerna till varför en person väljer att bryta upp och migrera är många. 

En del människor har inget val eftersom de hamnat i en krigssituation eller har utsatts för 

förföljelser och/eller trakasserier på grund av exempelvis sin sexuella läggning eller politiska 

åsikter. I andra fall rör det sig om att personen vill försöka skapa sig ett nytt och bättre liv 

ekonomiskt. I dag finns det cirka 200 miljoner människor som lagligt har levt utanför sitt 

hemland i minst ett år. Detta är den högsta migrationssiffran någonsin och den fortsätter att 

stiga så länge som klyftan mellan de fattiga och rika länderna ökar.57 200 miljoner kan anses 

vara en hög siffra men procentuellt utgör migranterna knappt tre procent av värdens 

befolkning. Av dessa är det enbart 20 procent som har flytt från förföljelse eller krig, de allra 

flesta har lämnat sina hemländer för att finna arbete och bättre livsvillkor.58 Av den totala 

migrationen som sker i världen uppskattas 10-15 procent av immigranterna komma in i 

värdlandet olagligt. År 2000 uppskattades antalet olagliga immigranter vara 8-9 miljoner i 

USA och för Västeuropa 3.3 miljoner. Europol, som är europiska unionens polisbyrå, 

uppskattar att det årligen kommer in 500 000 immigranter till EU på olaglig väg.59 Flertalet av 

immigranterna som kommer till EU hamnar i Storbritannien, Tyskland, Italien och 

Frankrike.60 

3.2 Socialekonomiska siffror  
Världsbanken uppgav att det under 2005 transfererades 1 169 miljarder kronor från de rika till 

de fattiga länderna. Eftersom världsbanken enbart kan kontrollera de pengar som går via 

finansinstitut och banker beräknas ytterligare cirka 580 miljarder komma in i länderna via 

inofficiella pengasändningskontor och resväskor. Detta antagande stöds även av FN-organet 

International Fund for Agricultural Development (IFAD) som även uppskattade att nivån steg 

                                                 
55 International Labour Conference, 2004, “Towards a fair deal for migrant workers in the global economy, 
report 5, http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-vi.pdf s.17. 
56 Ibid. s.3. 
57 Mattson, 2008, s.51. 
58 Ibid. s.59f. 
59 International Labour Conference, 2004, s.11. 
60 Ibid. s.5. 
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med ytterligare ett hundra miljarder kronor under 2007. Enligt IFAD är tio procent av jordens 

befolkning är beroende av dessa pengar. Ett exempel på detta är Bolivia som mottog 1 miljard 

dollar under 2006 vilket motsvarar en tredjedel av landets BNP. Pengarna som skickas hem 

kommer i högre grad från låginkomsttagare än höginkomsttagare och används främst till att 

investera i familjens framtid. Det kan exempelvis röra sig om att finansiera 

familjemedlemmarnas skolgång, hälsa och att starta eget företagande. Ett annat exempel på 

vad pengarna kan användas till är de hembygdsföreningar som mexikaner och salvadoraner i 

USA har skapat. Föreningarnas mål är att förbättra hemlandet genom att bland annat bygga 

vägar, dra elektricitet och renovera kyrkor.61  

 

I Sverige, som i många andra länder, finns det en informell ekonomi som aldrig kommer in i 

det svenska skattesystemet. Det rör sig bland annat om pengar som genereras genom 

oredovisade löner och inkomster samt andra olagliga verksamheter som exempelvis 

narkotikahandel och prostitution. Totalt beräknas den informella ekonomin omsätta 163 

miljarder kronor om året, vilket är lite mer än 5 procent av Sveriges BNP. Den största delen 

av dessa pengar utgörs av oredovisade löner och inkomster (svartjobb). Enligt skatteverkets 

beräkningar motsvarar detta 112- 120 miljarder kronor per år.62 Det är dem branscher som har 

svagast reglering som påträffas i den informella sektorn och det är där som de papperslösa har 

möjlighet att få arbete. De vanligaste arbetena för papperslösa finns exempelvis inom 

städning, bär- och fruktplockning, taxi, samt inom restaurang och byggnadssektorn.63 I januari 

2007 infördes en lag om att alla personer som arbetar inom restauranger, gatukök, pizzerior 

och liknande samt frisörer skall bokföras i en så kallad personalliggare. Lagen gav även 

skattemyndigheten rätt att genomföra oanmälda kontrollbesök på arbetsplatsen. I ett 

pressmeddelande från skattemyndigheten framkommer det att skattemyndigheten räknar med 

att 380 miljoner kronor kommer att betalas in i skatt (arbetsgivaravgifter och inkomstskatt) 

som annars skulle ha varit gömda för myndigheten. Skatteverket uppskattar även att 4 000 

svartjobb har kommit att bli vita i samband med kravet på registreringen.64 Det finns inga 

siffror för hur stor del av svartjobbet som utförs sker av papperslösa. 

                                                 
61 Mattsson, 2008, s.54ff. 
62 Ibid. s.91. 
63 Platform for international cooperation on undocumented migrants, 2003, s.20; Holmgren, s.10 + 130.  
64 Skatteverket, lagen om personalliggare gör svarta jobb vita, 
http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/pressrum/07/2007riks/20071107lagenompersonalliggaregorsvartajo
bbvita.5.4c6191e3115d2ea500880002043.html (2008-06-05). 
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3.2 Vem är papperslös och hur många är de? 
Eftersom Europeiska Unionen (EU) numera inkluderar ett flertal östländer kommer de 

papperslösa nuförtiden från Latinamerika, Afrika och Asien. Några av de nationaliteter som är 

vanliga hos de papperslösa i Sverige är indier, bolivianer, peruaner, somalier, etiopier, iranier, 

bangladeshier och eritreaner.65 Det finns inte heller någon statistik som stödjer att de är fler 

män än kvinnor som tar steget att migrera utan könsfördelningen är relativt jämn.66 Det finns 

således ingen typisk papperslös människa utan en immigrant kan, som jag nämnde i kap 1.4, 

komma att bli papperslös genom fyra huvudsakliga situationer som även påverkar deras 

ställning gentemot arbetsgivaren. Dessa situationer är;  

1) Asylsökande. 

Här handlar det om personer som befinner sig i det svenska asylsystemet och väntar på 

besked. Till de asylsökande utgår ett bidrag på 1 800 kronor i månaden som skall täcka 

alla kostnader.67 De som befinner sig i asylprocessen får arbeta ifall asylärendet beräknas 

ta mer än fyra månader. Många asylsökande arbetar svart eftersom de inte känner till 

denna rättighet. I andra fall har de inget val eftersom arbetsgivaren kräver att hela, eller 

delar av lönen skall betalas ut svart. Denna grupp av papperslösa har den starkaste 

positionen gentemot arbetsgivaren eftersom de kan vända sig till facket, polisen och andra 

myndigheter utan att riskera deportering.68 Däremot kan de tilldömas böter eftersom de 

arbetar svart. 

 

2) Refuserade asylsökande 

När en asylsökande får avslag på sin ansökan förlorar personen i fråga sitt arbetstillstånd 

och får inte längre vistas i Sverige. I stället för att låta sig avhysas väljer en del att ”gå 

under jorden” och därmed bli papperslösa. De mister bland annat den ekonomiska 

ersättningen och för att överleva återstår bara svartjobb, då de inte kan få andra 

anställningar. Denna grupp har, tillsammans med den sistnämnda gruppen, den sämsta 

förhandlingspositionen då de inte har rätt att vistas i landet. Detta medför att de inte vågar 

anmäla sin arbetsgivare eller andra som utsätter dem för brott eftersom de då riskerar att 

bli deporterade vid upptäckt.69  

                                                 
65 Holmgren, s.40. 
66 Mattson, 2008, s.51; DN, 2007, Svensk gästofrihet,  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=643497 (2008-06-06). 
67 Holmgren, s.82. 
68 Arbetaren, svartarbete och solidaritet, http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20040430-3 (2008-06-05).  
69 Arbetaren, svartarbete och solidaritet, 
 http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20040430-3 (2008-06-05). 
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3) Personer som stannar kvar  

Här gäller det papperslösa som från början passerade in i Sverige på laglig väg. De hade 

visum eller arbetstillstånd men valde att stanna kvar efter att giltighetstiden hade passerat. 

Denna grupp består exempelvis av studenter, turister och tillfälliga arbetare. Deras 

förhandlingsposition är starkare än den ovanstående gruppen då de inte i lika stor grad är 

rädda för att återvända hem. Det är inte heller ovanligt att papperslösa i denna grupp har 

köpt falska arbetstillstånd (ofta ovetandes om oäktheten) för att kunna arbeta här.70 

 

4) Olovligt inträde  

Hit räknas de personer som kommit in i landet olovligt. De kan själva ha tagit sig in i 

landet eller betalat smugglare för att få hjälp. Dessa personer har inte för avsikt att söka 

asyl i Sverige utan håller sig undan myndigheterna. Precis som för de som nekats asyl är 

denna grupps förhandlingsposition dålig gentemot arbetsgivaren eftersom de riskerar 

deportering vid upptäckt. Andra förekommande fall som också tillhör denna grupp är de 

personer som har utsatts för trafficking. 

 

Det finns inga säkra siffror över hur många papperslösa det finns inom Sveriges gränser och 

mörkertalet för denna kategori är stor. När den tillfälliga asyllagen kom år 2005 resulterade 

den i ungefär 30 00071 ansökningar om uppehållstillstånd. Detta var 10 000 mer än vad 

migrationsverket hade förväntat sig. Av dessa ansökningar var 7000 från personer som 

tidigare hade fått avslag och delgivits utvisningsbeslut (men som valt att stanna kvar som 

papperslösa).72  Av alla ansökningar var det över hälften som fick uppehållstillstånd eller 

tillfälliga uppehållstillstånd. Totalt fick cirka 13 000 asylansökande avslag.73 Nätverket denna 

onsdag uppskattar att flertalet av dem som fick avslag fortfarande finns kvar i landet som 

papperslösa.74 Problemen med att uppskatta antalet papperslösa i Sverige är många. 

Syndikalisterna anser att det kan finnas upp till 30 000 papperslösa medan det i rapporten 

                                                 
70 Arbetaren, svartarbete och solidaritet,  
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20040430-3 (2008-06-05). 
71Migrationsverket, Resultatet av den tillfälliga lagen om prövning av beslut om av- och utvisning, 
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?swedish/tillfallig_lag (2008-06-05). 
72 Mana, Den tillfälliga asyllagen: Hur blev det egentligen?, 
http://www.uppmana.nu/content/view/4387/2/ (2008-06-05). 
73 Migrationsverket, Resultatet av den tillfälliga lagen om prövning av beslut om av- och utvisning, 
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?swedish/tillfallig_lag (2008-06-05). 
74 Holmgren, s.32. 
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”rättvis ingång till arbete” nämns siffror på 30 000 – 50 000 stycken.75 Nätverket ”denna 

onsdag” har tidigare uppskattat att det rör sig om 25 000 – 35 000 papperslösa men har även i 

en tidningsartikel i år sagt att siffran kan vara runt 45 000.76 Bedömningarna av hur många 

papperslösa som finnas i Sverige bygger bland annat på vetskapen om hur många som fick 

avslag efter den tillfälliga lagen. Den enda statistikkällan som finns är de siffror som 

rikspolisstyrelsen har över utvisningsärenden där man inte har lyckats lokalisera den 

asylsökande personen. I fjol var den siffran uppe i 8 00077 men den ökar ständigt då allt fler 

väljer att leva som papperslös istället för att lämna landet.78 Bristerna med rikspolisstyrelsens 

statistik är många. Bland annat preskriberas utvisningsärenden som är över fyra år gamla och 

tas således bort från registret. Statistiken inkluderar inte heller människor som kommer från 

länder som tidigare inte hade visumtvång till Sverige, som Chile och Bolivia.79 Bolivianer 

kunde exempelvis resa fritt in i Sverige fram till år 2007.80 Innan visumkravet kom fanns det 

bolivianska resebyråer som sålde paketresor till Sverige för 2000 dollar. För ytterligare 1000 

dollar fick man även ett bolivianskt pass vilket möjliggjorde att människor från grannländerna 

kunde passera in i Sverige som bolivianer.81 Inte heller de som reser in i Sverige med visum 

och tillfälliga arbetstillstånd, men som har valt att stanna kvar efter giltighetstiden redovisas. 

Utöver detta finns det även de personer som aldrig har för avsikt att söka asyl i Sverige, delvis 

kan det bero på att det misstänker att det skulle få avslag och vill inte riskera att upptäckas av 

migrationsverket.82  

3.3 Papperslösas livssituation och det magiska personnumret  
I boken ”De papperslösa och de aningslösa ” samt i rapporten ”Rättvis ingång till arbete” 

framkommer det att många av dem som är papperslösa egentligen har lämnat sina länder av 

andra orsaker än krig och förföljelse. Anledningen till migrationen har i många fall varit 

bristen på arbete samt de dåliga framtidsutsikterna i hemlandet.83 För många innebär detta 

beslut att de har tvingats att lämna familjemedlemmar kvar i hemlandet utan möjlighet att 

hälsa på dem. Orsaken till varför en papperslös inte återvänder hem på besök är dels den 

ekonomiska aspekten och dels risken för att bli upptäckta och nekas inträde i ”värdlandet” på 

                                                 
75 Holmgren s.7; SKTFtidningen nr 6, 2008, Han städar dagis för 25 kronor i timmen, s.15. 
76 SKTFtidningen nr 6, 2008, Han städar dagis för 25 kronor i timmen, s.15. 
77 SKTFtidningen nr 6, 2008, Vi kan inte kontrollera alla företag, s.16. 
78 Mattsson, 2008, s.168. 
79 SKTFtidningen nr 6, 2008, Han städar dagis för 25 kronor i timmen, s.15. 
80 Mattsson, 2008, s.15. 
81 Arbetaren, papperslösa får stöd av radiostation,  
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20040430-2 (2008-06-05). 
82 Holmgren. S.32. 
83 Mattsson, 2008, s.17, 41, 43, 164. 
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vägen tillbaka. I många fall är det barnen som blir kvarlämnade hos en släkting eller anställd 

hushållerska på grund av att det är bekymmersamt att ta med sig dem. Barn till papperslösa 

har inte rätt till dagis och omfattas inte av skolplikten (med undantag för dem vars föräldrar är 

i asylprocessen). Det är möjligt för skolornas rektorer att tillåta att de papperslösa barnen 

deltar i undervisningen.84 Det problematiska är dock att polisen har rätt att komma till skolan 

och hämta barnen, vilket kan avskräcka de papperslösa föräldrarna ifrån att skicka sina barn 

dit.85 Enligt Rädda barnen finns det 2 000 papperslösa barn i Sverige varav ett fåtal är 

föräldralösa.86  

 

En del papperslösa väljer att inte ansöka om asyl eftersom de vet att de inte kommer beviljas 

uppehållstillstånd. I deras fall skulle en ansökan enbart leda till att myndigheterna 

uppmärksammar deras existens och ökar således risken för upptäckt.87 Den största delen 

papperslösa ansöker dock om asyl eftersom det är det enda sättet, förutom giftermål88, att 

komma in i Sverige och bli en del av det svenska samhället.89 Detta innebär även att en del 

ansöker om asyl trots de inte har skäl till detta.90 Under asylprocessen tilldelas den ansökande 

ett provisoriskt personnummer. Personnumret är en nyckel in i det svenska samhället eftersom 

det bevisar att innehavaren har rätt att vistas i landet och ta del av de sociala och ekonomiska 

rättigheter som finns här.91 När en asylsökande får avslag på sin ansökan förlorar denne 

tillgången till det provisoriska personnumret i samma stund. Detta innebär att personen 

hamnar i samma sits som dem som aldrig ansökte, dvs. dem blir uteslutna ur det svenska 

samhället. Utan personnummer är det exempelvis omöjligt att öppna bankkonto, skaffa fast 

telefonabonnemang, betala skatt och sociala avgifter, teckna försäkringar, skaffa 

bibliotekskort eller hyra lägenhet i första hand. På grund av att personnumret är en så viktig 

del av det svenska samhället händer det att papperslösa betalar för att få tillgång till någon 

annans personnummer.92 På det sättet kan den papperslösa arbeta med en annan persons 

identitet och undkomma upptäckt vid en eventuell kontroll.93 Som jag nämnde i inledningen 

händer det att papperslösa har blivit nekade vård på grund av att de saknar komplett 

                                                 
84 Mattsson,2008, s.38f ; utanpapper, skola, www.utanpapper.nu (2008-06-05). 
85 utanpapper, skola, www.utanpapper.nu (2008-06-05). 
86 Mattsson, 2008, s.113. 
87 Holmgren s.32. 
88 En papperslös som betalar för ett giftermål för att få uppehållstillstånd får räkna med en kostnad upp till 
150 000 kronor. Mattsson, 2008, s.49; Holmgren, s.17, 56, 67. 
89 Mattsson, 2008, s.43, Holmgren 83. 
90 Mattsson, 2008, s.43 Holmgren, s. 81, 83. 
91 Platform for international cooperation on undocumented migrants, 2003, s.18. 
92 Holmgren s.19 + 97. 
93 Mattsson, 2008, s.105; + Holmgren, s.19. 
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personnummer. Men det är även förekommande att papperslösa inte vågar söka vård eftersom 

de misstänker att de skall gripas av myndigheterna ifall de ger sig till känna på sjukhuset. 

Sjukhuspersonalen får inte enligt lag kontakta polisen ifall papperslösa kommer och söker 

vård men tyvärr händer det i bland.94 Den bristande tillgången till vård är ett allvarligt 

problem. Åtskilliga papperslösa lider av magproblem och andra stressrelaterade sjukdomar till 

följd av sin situation. Det är även vanligt förekommande med förslitningsskador då det är 

vanligt att dem papperslösa har fysiskt krävande arbeten.95 Det är mer regel än undantag att 

papperslösa får arbeta under förhållanden som aldrig skulle accepteras av någon annan och de 

har kommit att bli nutidens daglönare.96Ofta får de ett samtal dagen innan eller på morgonen 

som talar om när, var och hur många timmar dem skall få arbeta.97 De vanligaste 

arbetsplatserna för papperslösa är servicejobb inom städ, restaurang och hotell, rivning och 

byggstädning, taxi, snöskottning (på tak) samt bär- och mossplockning.98 Kombinationen av 

att papperslösa enbart har sin svarta lön som inkomstkälla samt att de inte får arbeta enligt 

lagen gör dem till en billig, villig och kravlös arbetskraft som hamnar i en beroendeställning 

till arbetsgivaren.99Arbetsgivaren har makten i sina händer och vet att dem papperslösa 

kommer att acceptera villkoren som ställs. Det kan bland annat innebära att den papperslösa 

arbetaren får arbeta gratis under en period för att lära sig yrket.100 Men det har även hänt att 

arbetsgivaren har vägrat att betala ut hela eller delar av lönen.101 De papperslösa lever 

dessutom ständigt med vetskapen om att deras arbetsgivare anonymt kan tipsa polisen om 

deras existens för att få dem utvisade ifall de har allt för stora invändningar.102 En del av de 

papperslösa kvinnorna som arbetar utsätts för sexuella trakasserier och tvingas ibland till sex 

av arbetsgivaren.103 Rädslan för att bli deporterad är så stor att de papperslösa inte vågar 

vända sig till polisen och anmäla när de blir utsatta för våld och andra brott. Samma rädsla 

hindrar dem från att röra sig fritt ute i samhället. Bara att åka tunnelbana orsakar stor 

nervositet eftersom de inte kan legitimera sig i en eventuell biljettkontroll, vilket är en av de 

vanligaste anledningarna till att de papperslösa blir upptäckta.104 Av naturliga skäl finner man 

                                                 
94 Mattsson, 2008, s.109ff; Corren.se, ”Asylsökande riskerar livet” 
http://archive.corren.se/archive/2008/1/25/jk839zgg7ioejop.xml (2008-06-08) 
95 Mattsson, 2008, s.109f. 
96 Mattsson, 2008, s.57, 76; Holmgren, s.38. 
97 Mattsson, 2008, s.57; Holmgren, s.58. 
98 Mattsson, 2008, s.57; Platform for international cooperation on undocumented migrants, 2003, s.20. 
99 International Labour Conference, 2004, s.60. 
100 Mattsson, 2008, s.24. 
101 Mattson, 2008, s.99, Holmgren, s.114.  
102 Mattsson, 2008, s.106f. 
103 Holmgren, s.67f 
104 Arbetaren, papperslösa får stöd av radiostation,  
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de papperslösa koncentrerade till storstäderna eftersom det är där som arbetena och de sociala 

nätverken finns. Nätverken är viktiga för de papperslösa därför att det är nätverken som ger de 

papperslösa stöd, arbetskontakter, bostad och tips om vart man kan vända sig när man 

behöver hjälp med sjukvård eller annat.105 I dem interjuver som finns med i rapporten ”Rättvis 

ingång till arbete” visar det sig att det är vanligt att papperslösa flyttar runt för att undgå 

upptäckt. I vissa fall har de bytt boende upp till 20 gånger under ett år. Det är även 

förekommande att 3-4 personer delar på ett rum i en lägenhet. I ett extremfall var de 17 

personer i en trea.106 För de papperslösa utgör kyrkan ett viktigt inslag i deras vardag då 

många kyrkor erbjuder hjälp i form av kläder, mat och språkundervisning. Kyrkobesöken 

leder även till att det sociala nätverket utvecklas genom nya bekantskaper 107  

 

De papperslösa arbetarnas förtroende för facket i Sverige är ofta lågt. En del av dem 

papperslösa har dåliga erfarenheter av facket från hemlandet medan andra har svårt att se 

skillnad på det svenska facket och en myndighet.108 De uppfattar med andra ord facket som ett 

hot och gömmer sig för dem.109 Detta kan bero på att de svenska facken tidigare har varit 

protektionistiskt inställda och inte har velat ha något med den papperslösa arbetskraften att 

göra. I stället har en del förbund, som exempelvis byggnads, letat efter papperslösa arbetare 

och sedan anmält dem till polisen.110 Byggnads utför inte längre denna typ av aktivitet. I andra 

fall har fackföreningarnas agerande gentemot de skattefuskande bolagen lett till att 

papperslösa har förlorat sina arbeten, eller till och med blivit arresterade och deporterade som 

följd.111  

 

Att vara papperslös innebär i korta drag för många en ständig oro över ekonomin, hälsan och 

att bli upptäckt. Det leder även till att man lever utanför samhället eftersom avsaknaden av 

personnummer medför att man inte kan leva på samma villkor som de svenska medborgarna.  

                                                                                                                                                         
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20040430-2 (2008-06-05). 
105 Mattson, 2008, s.103.  
106 Holmgren s.17-31, 51-100. 
107 Holmgren, s.64, 72, 79. 
108 Holmgren, s.105 
109 Holmgren, s.120 
110 Mattsson, 2008, s.125ff 
111 Exempelvis resultatet av Razzian mot städföretaget Nilworld Union AB  
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3.4 Exploatörerna  
Enligt svensk lag är det förbjudet att anställa någon som saknar uppehållstillstånd. Det är även 

olagligt att köpa tjänster svart men ändå är båda företeelserna vanligt förekommande.112 

Mediedebatten handlar oftast om företagens exploatering av papperslösa men det får inte 

heller blundas för privatpersoners köp av svart arbetskraft.113 I rapporten ”Svartjobb och 

svartköp i Sverige” framgår det att 20 procent av Sveriges hushåll har köpt tjänster svart det 

senaste året och att nästan hälften av Sveriges befolkning tycker att det är ett lindrigt brott.114 

Det är en syn som verkar delas av skatteverket då de i samråd med riksåklagaren har kommit 

överens om att det inte lönar sig att åtala någon som har skattefuskat för mindre än ett 

basbelopp som motsvarar cirka 40 000. För 40 000 kronor kan en privatperson få städat 

hemma 15 timmar i veckan under ett helt år, beräknat på en svart lön med 50 kronor per 

timme. Att privatpersoner fälls för svartköp är oerhört ovanligt. Håkan Malmer som ligger 

bakom rapporten ”Svartjobb och svartköp i Sverige” säger att han inte känner till en enda 

fällande dom. Detta kan bero på att skatteverket ser mellan fingrarna när det gäller mindre 

summor. Men en privatperson har inte heller några skyldigheter att redovisa kvitton eller 

svara på myndighetens frågor i en eventuell kontroll, oavsett vilka summor det rör sig om.115 

Däremot är det lite annorlunda regler för företag då de betraktas som ekonomiska brottslingar 

när de anställer papperslösa. Enligt utlänningslagen är det ett brott som kan ge böter eller 

fängelse upp till ett år, vilket är ett straff som inte skrämmer arbetsgivarna i dagsläget.116   

De företag som anställer papperslösa arbetare befinner sig oftast inom branscher som är svagt 

reglerade, lågt betalda och svårkontrollerade av myndigheter och fackföreningar. 

Arbetsgivarna kan spara in en hel del pengar på att anställa papperslösa. Bland annat behöver 

de inte betala arbetsgivaravgifter, moms, övertidsersättningar, sjuklön och pensioner.117 

Företagen som använder svart arbetskraft konkurrerar allt oftare ut de seriösa företagen i 

upphandlingar med privata och offentliga företag, vilket oroar fack och 

branschorganisationer.118 När en huvudleverantör lämnar en offert till en offentlig eller privat 

upphandlare med priser som verkar vara för bra för att vara sanna är det oftast svartjobb 

inblandat. Huvudleverantören kan i dessa fall ha anlitat en underleverantör som i sin 
                                                 
112 Mattson, 2008, s.88. 
113 Holmgren, s.7. 
114 Mattsson, 2008, s.92. 
115 Mattsson, 2008, s.89. 
116 Holmgren, Anna, Om de papperslösas rättigheter på jobbet och samhället, Fastighetsanställdas förbund 
(broschyr); Mattsson,2008, s.98. 
117 Flamman, Är icke-medborgarskap en lösning för papperslösa?,  
http://flamman.se/opinion.php?id=4855 (2008-06-05). 
118 Mattsson, 2008, s.97f. 
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personalstyrka har papperslösa eller andra svartjobbare. Några enkla sätt för upphandlaren att 

kontrollera att det inte pågår något fiffel är att i offerterna kontrollera de ”budgivande” 

firmornas arbetskostnad per timme. De vita förtagen har runt 70 procent arbetskraftskostnader 

av hela sin kostnad medan de fifflande företagen ligger betydligt lägre. En annan faktor som 

skiljer vita och svarta företag åt är lönekostnaden per anställd, där den är mycket högre i vita 

företag. Ett sista tips är att titta på kostnaderna för underleverantörer. I vita företag kan den 

kostnaden utgöra tre procent medan den i fifflande bolag kan vara så hög som 90 procent.119 

För att kunna betala denna svarta arbetskraft behöver företaget förvandla vita arbetsinkomster 

till svarta löner vilket kan göras på flera olika sätt. Vanligt förekommande är att dessa 

underleverantörer medvetet bedriver sina bolag i konkurs. Genom att placera målvakter120 i 

styrelsen skyddar sig ägarna från de konsekvenser som uppstår när det uppdagas att 

bokföringen saknas.121 I Göteborg uppdagades det att invandrarkvinnor utnyttjades som 

målvakter. När ett av bolagen sattes i konkurs hade en av kvinnorna en skatteskuld på åtta 

miljoner utan att hon visste hur det hade gått till.122 Ett annat sätt att täcka de svarta 

kostnaderna är att infoga falska fakturor i den vanliga bokföringen och använda dem 

betalningarna till att betala svartjobbarna samt ta ut eventuella vinster ur bolaget utan att de 

redovisas. Ett tredje sätt som kan användas är att ett vitt fasadföretag utför det arbete som syns 

mest. Det är även det arbetet som visas upp i alla eventuella kontakter med facket, beställare 

och myndigheter. På nätterna, när ingen ser, är det svartjobbarna som arbetar.123  

3.6 Papperslösas egen organisering 
Pressansvarig för Nätverket Papperslösa Stockholm är Yacine Asmani. Han kom till Sverige 

från Algeriet tillsammans med sin fru under 2002. På grund av att de kom in i EU via Portugal 

hade dem inte rätt att söka asyl i Sverige enligt Dublinkonventionen124. Vilket medförde att de 

levde gömda i Sverige fram tills det blev möjligt att söka asyl här genom den tillfälliga lagen. 

Eftersom de fortfarande är en del av asylprocessen har de i dagsläget rätt till arbetstillstånd, 

viss sjukvård och dagis.125 Idag har Asmani ett fast heltidsjobb som receptionist, men som 

papperslös arbetade Asmani bland annat som städare och elektriker. Vid ett tillfälle blev han 

även lurad på tre månadslöner av en arbetsgivare. Under perioden som papperslös blev 
                                                 
119 Holmgren, s.116f. 
120 Målvakt = någon som står som oftast har fått betalt för att stå som ägare för företaget på pappret men som 
egentligen inte har något med företaget att göra.  
121 Mattsson, 2008, 96ff. 
122 Holmgren, s.114. 
123 Mattsson, 2008, s.96ff; holmgren, s.106. 
124 Dublinkonventionen säger att det land som en asylsökande först reser in i av EU-länderna (samt Island och 
Norge) som skall stå för prövningen av asyl. Konventionen tillämpas sedan 1990.  
125 Mattsson, 2008, s.147. 
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Asmani gripen och deporterad till Portugal vid ett tillfälle. Eftersom hans fru skulle föda deras 

andra barn satte han sig direkt på en buss tillbaka till Sverige.126 Yacine Asmanis erfarenheter 

leder till att han förstår den rättslöshet, utsatthet, rädsla och exploatering som flertalet 

papperslösa genomgår. Det var under tiden som papperslös som Asmani började organisera de 

papperslösa och år 2007 bildades nätverket Papperslösa Stockholm. Asmani uppger att det 

inte är lätt att organisera människor som vill förbli anonyma men idag har nätverket ett 

medlemstal på 200 – 300 medlemmar.127 Bildandet av organisationen var en reaktion mot att 

cirka 17 000128 tvingats att gömma sig efter avslag på den tillfälliga asyllagen.129 En stor del 

av nätverkets uppgift är att bedriva opinionsarbete. Dels sker detta genom att man 

demonstrerar utanför riksdagshuset varje onsdag klockan 17.00.130 Nätverket har även 

upprättat kontakter med politiker, fackligt aktiva, hjälporganisationer och medverkat i film, 

seminarier samt interjuver. De ger även ut en tidning som handlar om deras situation samt 

medverkat i en bok131. Ett annat viktigt arbete för nätverket är att hitta personer, exempelvis 

politiker, som vill stödja nätverket. Främst har Vänsterpartiet och Miljöpartiet hjälpt till med 

material som banderoller, affischer, flygblad och ljudsystem.132 I början var 

uppmärksamheten och intresset för deras frågor svalt men med tiden har Asmani kommit att 

bli en eftersökt samtalspartner för riksdagsledamöter, fackföreningar, intresseorganisationer 

och andra som vill ha mer kunskap om de papperslösas situation.133 Sedan någon månad 

tillbaka deltar nätverket Papperslösa Stockholm i ett fackligtnätverk som inkluderar LO-

förbunden fastighetsanställdas, Hotell och restaurang och SEKO samt huvudorganisationerna 

TCO och LO.134 

 

Nätverket Papperslösa Stockholm driver även nätverket denna onsdag. Denna onsdag 

omfattar alla papperslösa i Sverige oavsett vart de befinner sig till skillnad från Nätverket 

Papperslösa Stockholm. Båda Nätverken arbetar enbart med fredliga hjälpmedel och använder 

sig inte av hungerstrejker eller militanta metoder. I stället organiserar man öppna möten dit 

alla är välkomna att delta. De har även valt att inte samla in pengar på gatan till sin 

organisation eftersom de anser att det då övergår till att bli ett ”business nätverk” som de 

                                                 
126 Mattsson, 2008, s.146 ff. 
127 Holmgren, s.39; Mattsson, 2008, s.103. 
128 13000 som fick avslag + cirka 4000 vars tillfälliga uppehållstillstånd nyligen har eller kommer gå ut.  
129 Holmgren, s.38f. 
130 Mattsson, 2008, s.147. 
131 Kristina Mattsons bok ”De papperslösa och de aningslösa”. 
132 Holmgren, s.39f. 
133 Mattsson, 2008, s.147. 
134 Mattsson, 2008, s.123.  
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uttrycker det.135 På denna onsdags hemsida, som bland annat samlar information om vad som 

pågår inom debatten om papperslösa, framgår det att deras mål är att alla papperslösa i 

Sverige skall ges permanenta arbets- och uppehållstillstånd.136 När målet är uppnått kommer 

verksamheten att upphöra.137  

 

                                                 
135 Holmgren, s.40. 
136 Dennaonsdag, plattform,  
www.dennaonsdag.org (2008-05-13). 
137 Holmgren, s.40. 
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4. UNDERSÖKNING AV DE FACKLIGA ORGANISATIONERNA 

4.1 Sveriges Arbetares Centralorganisation 
I SAC:s tidning Arbetaren publicerades det år 2002 en artikel skriven av syndikalisten Lotta 

Holmberg med rubriken ”organisera de papperslösa”. I artikeln ber Holmberg 

fackföreningarna att sluta jaga papperslösa arbetare och i stället söka upp dem papperslösa för 

att organisera dem.138 Artikeln kom att bli startskottet debatten om dem papperslösa arbetarna 

inom SAC och den övriga fackrörelsen. Inom SAC anser de att alla arbetare har gemensamma 

intressen gentemot kapitalismen oavsett vart i världen arbetarna befinner sig och oavsett om 

man har papper eller inte. SAC hävdar även att det inte går att försvara dessa intressen ifall 

man väljer att exkludera de arbetare som har det sämst. Därför anser SAC att det är både 

viktigt och rätt att organisera de papperslösa arbetarna. 139 2004 tog SAC kontakt med det 

spansktalande radioprogrammet Radio Andina för att be dem informera om det öppna mötet 

som skulle hållas i april gällande organisering av papperslösa.140 På mötet deltog över 100 

personer och organiseringen startades genom bildandet av papperslösagruppen inom 

Stockholms LS.141 På det nästkommande mötet deltog 14 papperslösa latinamerikaner, varav 

flera sökte medlemskap i Stockholm LS inom en vecka. Under det andra mötet bildades fyra 

arbetsgrupper inom den papperslösagruppen. Den första skulle förbereda arbetsplatskamp 

samt tipsa de papperslösa om eventuella arbeten. Den andra gruppens uppgift var att 

organisera studier i svenska och annat av intresse. Tredje gruppen skulle hantera behovet av 

sjukvård och den fjärde gruppens ansvarsområde var att sprida information om 

organiseringen.142 Flertalet av dem papperslösa arbetarna som organiseras av SAC har varit 

fackligt aktiva i hemländerna. Den dominerande delen av medlemmarna utgörs av 

latinamerikaner, kanske beror det på samarbetet med Radio Andina.143 På hemsidan 

publicerar syndikalisterna artiklar och annan information som handlar om. och även riktar sig 

                                                 
138 Arbetaren, Organisera de papperslösa,  
http://www.arbetaren.se/2002/5/debatt.html (2008-05-27). 
139 Arbetaren, Ordning och reda i stat och på marknad, 
http://www.arbetaren.se/articles/radar2008033 (2008-06-05). 
140 Mattsson, 2008, s.139. 
141 Arbetaren, svartarbete och solidaritet,  
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20040430-3 (2008-06-05) 
Arbetaren, Ordning och reda i stat och på marknad,  
http://www.arbetaren.se/articles/radar2008033 (2008-06-05);  
Mattsson, 2008, s.139 
142 Arbetaren, svartarbete och solidaritet, 
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20040430-3 (2008-06-05).   
143 Mattson, 2008, s.139f. 
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till, papperslösa arbetare. Informationen går i dagsläget att få på svenska, engelska och 

spanska men kommer snart utökas till flera språk.144   

 

Under början av 1900 talet arbetade syndikalisterna fram ett alternativ till kollektivavtalet 

som kom att kallas för registermetoden och den användas mellan 1913 och 1954. Eftersom 

papperslösa arbetare inte omfattas av kollektivavtalet idag har SAC sen 2007 börjat använda 

denna metod igen. Kortfattat bygger registret på att det sammanställs en förteckning med 

information om vilka arbetsvillkor och löner som gäller inom olika branscher. Utefter detta 

skapas det en prislista över vad den papperslösa arbetaren ska kosta att anställas som 

arbetskraft. En arbetsgivare kan sedan välja att acceptera det givna priset eller att avstå. Skulle 

arbetsgivaren däremot försöka att anställa någon annan till ett pris som ligger under det 

fastställda i registret svarar syndikalisterna med att försätta arbetsplatsen i blockad.145 Enligt 

syndikalisternas hemsida var månadslönen och gällande villkor för en papperslös 

okvalificerad arbetare inom restaurangbranschen i november 2007 enligt tabellen nedan. 

 

       Tabell 1: Jämförelse av ersättningsnivå mellan registret och aktuellt kollektivavtal 

 Ersättning enligt SAC:s 

register 

Ersättning enligt kollektivavtal 

(SHR/HRF 2007) 

Dagtid 18 865 15 865 

Nattarbete 20 700 18 500 

OB-tillägg 35kr/h 16,50-31 kr/h 

Arbetstid 35h/vecka 40h/vecka 

Semester 6 veckor 5 veckor 

Fredsplikt Nej Ja 

         Källa: Sveriges arbetares centralorganisation http://coopsite.sac.se/utanpapper/registret/prislista/ (2008-06-05)  

 

Enligt villkoren i tabellen ovan blir de papperslösas timlön inom restaurangbranschen cirka 

134 kr, vilket kan jämföras med kollektivavtalets cirka 99 kronor per timme. Det ger en 

löneskillnad på 35 procent till de papperslösas fördel.146 Däremot ingår inte sjukersättning, 

                                                 
144 En ny hemsida lanserades 2 juni 2008 som kommer att finnas på 5 språk. I dagsläget är inte alla artiklar 
konverterade till den nya sidan.  
145 Sjöö, 2004, s.133;  
Sveriges Arbetares Centralorganisation, om registerkampen förr, 
http://www.sac.se/utanpapper/registret/registretforr.html (2008-05-24). 
146 Sveriges Arbetares Centralorganisation, Gällande prislista för papperslösa arbetare, 
http://coopsite.sac.se/utanpapper/registret/prislista/ (2008-06-06) 
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pensionspengar och liknande förmåner som finns inräknat i den vita lönen. SAC begär även 

att arbetsgivaren skall hjälpa till med de papper som krävs för att den papperslöse skall kunna 

få arbets- och uppehållstillstånd i landet. Ruben Tastas-Duque som arbetar på Västerorts LS 

vill att registret i framtiden skall leda till att arbetsgivarna anställer sin arbetskraft via facket. 

Detta var även ursprungsidén med registermetoden då den kom i början av 1900-talet.147 

 

Att syndikalisterna är en kamporganisation som inte drar sig för att vidta stridsåtgärder ifall 

en överenskommelse inte kan uppnås har ett flertal företag fått erfarenhet av. Ett av dessa 

företag är restaurangen Lilla Karachi i Stockholm. En av SAC medlemmar hade under två års 

tid arbetat på restaurangen och haft en månadslön på 5 000 – 6 000 kronor trots heltidsarbete 

med arbetspass som ibland varade upp till 14 timmar. Under flera veckors tid samlades en 

grupp syndikalister och demonstrerade utanför restaurangen och till slut nåddes en uppgörelse 

där restaurangen åtar sig att betala 65 000 kronor av de 80 000 begärda till arbetaren för 

utebliven inkomst. Efter uppmärksamheten blev Lilla Karachi även skadeståndsskyldig till 

Hotell och Restaurangfacket för brott mot kollektivavtalet.148 Ett annat uppmärksammat fall 

är indrivningsblockaden149 mot Berns salonger. När det uppdagades att de papperslösa som 

via en underleverantör städade på Berns salonger inte fick ut sin lön beslutade SAC att ställa 

sig utanför Berns dörrar och dela ut flygblad till förbipasserande. Deras krav var att Berns 

skulle tvinga underleverantören att betala ut de löner och ersättningar som denne var skyldig, 

eller att Berns själva anställde dem.150 Redan dagen efter resulterade blockaden i fasta 

anställningar med högre lön än vad kollektivavtalet anger.151 I en radiodebatt i Studio Ett den 

13 november 2007 uppgav Ruben Tastas-Dugue att syndikalisterna enbart hade förlorat ett 

fall av femhundra löneindrivningar. Enligt Tastas-Duque har de fått ut mellanskillnaden, 

skadestånd och undvikit utvisning av de papperslösa.152  

 

                                                 
147 Arbetaren, Papperslösa tar makten över lönen,  
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20071017 ; Sjöö, 2004, s.133ff 
148 Arbetaren, Restaurangblockad efter obetalda löner, 
 http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20080130 (2008-06-05);  
Arbetaren, uppgörelsen klar med Lilla Karachi, 
 http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20080327 (2008-06-05);  
Arbetaren, segersviten, http://www.arbetaren.se/articles/ledare20080402 (2008-06-05);  
Arbetaren, Lilla Karachi får betala nytt skadestånd,  
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20080429-11 (2008-06-05). 
149 Indrivningsblokadens syfte är att se till att löner betalas ut. Regleras i §41 i Medbestämmandelagen, MBL  
150 Arbetaren, Papperslösa städare blockerar Berns, 
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20071026 (2008-06-05). 
151 Arbetaren, Blockad gav Berns nattstädare fast jobb,  
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20071031 (2008-06-05). 
152 Holmgren, s.46 



 31 

Men det är inte enbart företag som får se upp för syndikalisternas krav på bättre villkor. I 

boken ”De papperslösa och de aningslösa” skriver författaren om en asylsökande kvinna som 

arbetade åt en familj i Rinkeby. Kvinnan hade blivit lovad en ersättning på 30 kronor i 

timmen men när hon fortfarande inte hade fått några pengar efter ett par månader krävde hon 

att få ut sin lön. Familjen vägrade betala och hotade i stället med att anmäla henne för polisen. 

Kvinnan tog kontakt med SAC som anordnade ett högljutt torgmöte utanför familjens bostad. 

Den gången lyckades inte taktiken eftersom familjen höll sig undan och sedan även flyttade 

från området.153  

 

Reaktionerna gentemot SAC:s val av att organisera de papperslösa har väckt många 

reaktioner, både positiva och negativa. Den kritik som har riktas gentemot organiseringen 

handlar om att SAC medverkar till skapandet av en andra klassens arbetskraft och att de 

medverkar till lönedumpning på arbetsmarknaden.154 Dessa argument framförs från LO, TCO 

och Vänsterpartiet.155 SAC:s svar på kritiken är att det redan existerar en informell arbetskraft 

och att det därför är viktigt att organisera den. En organisering leder enligt syndikalisterna till 

att lönedumpningen stävjas genom att de papperslösa arbetarna får högre löner. För målet 

enligt SAC är att den svarta arbetskraften skall kosta minst lika mycket som den vita.156 LO-

styrelsen ifrågasätter dock SAC:s uppgifter om att de ofta lyckas få ut avtalsenliga löner i 

förhandlingarna med arbetsgivarna.157 

4.2 Fastighetsanställdas förbund  
Fastighetsanställdas förbund påbörjade under 2007 ett projekt som riktar in sig på de 

papperslösas situation i Sverige. Projektet döptes till RITA som står för ”Rättvis Ingång Till 

Arbete” och fick ekonomiskt stöd från näringsdepartementet samt Europiska flyktingfonden. 

Syftet med projektet ”är att bättre förstå de papperslösas situation och att utveckla metoder 

för att stärka integrationen, motverka diskriminering och ekonomiskt utnyttjande av 

papperslösa”.158 Projektet består av fyra delar som handlar om: a) utveckla kunskap b) bygga 

                                                 
153 Mattsson, s.44 
154 Arbetaren, välkommet register,  
http://www.arbetaren.se/articles/ledare20071017-2  (2008-06-05) 
155 Arbetaren, V-attack mot SAC,  
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes2007117 (2008-06-05);  
Arbetaren, Papperslösa: svår utmaning för facket,  
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20071114 (2008-06-05) 
156 Arbetaren, välkommet register,  
http://www.arbetaren.se/articles/ledare20071017-2  (2008-06-05) 
157 Holmgren, s.46 
158 Holmgren, s.7. 
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lokala nätverk c) ge information och rådgivning samt d) studera möjligheterna för papperslösa 

att gå från svart till vitt arbete.159 Inom projektet intervjuades 117 flyktingar, varav en 

tredjedel var papperslösa och ytterligare en tredjedel hade tillfälligt uppehållstillstånd. Med 

intervjuerna ville fastighetsförbundet ta reda på vilka de papperslösa var och vilka behov de 

hade.160 Könsfördelningen i undersökningen blev ojämn på grund av att det var väldigt svårt 

att hitta kvinnor som ville låta sig intervjuas.161 14 av intervjuerna återges i rapporten ”rättvis 

ingång till arbete” som blev ett av de resultat som utkom ur projektet. Andra resultat blev en 

motion till LO-kongressen, broschyrer till fackligt aktiva om papperslösas rättigheter samt ett 

samarbete med organisationen Papperslösa Stockholm. Projektet har kommit att få en stor del 

av utrymmet på den egna hemsidan och delar av informationen samt kontaktuppgifter går att 

läsas på engelska och spanska. Projektledaren för RITA, Sven-Erik Johansson, har en vision 

om att alla människor skall ha möjligheten att organiseras inom facket. Och att alla dem som 

organiseras av fastighetsanställdas förbund skall arbeta under samma villkor, 

kollektivavtalets. Vidare säger Johansson att fackets osynliggörande av papperslösa innebär 

att man släpper kontrollen över arbetsmarknaden och öppnar upp för lönedumpning.162 Enligt 

Johansson kommer det troligtvis att behöva ske en del ändringar i organisationen ifall det ska 

bli möjligt att stötta de papperslösa. Fastighetsanställda organiserar i dag enbart 12 500 

medlemmar inom städbranschen, vilket motsvarar ungefär hälften av dem som är sysselsatta. 

Det finns även arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal men som inte har personal som är 

medlemmar i facket. Den låga organisationsgraden medför att det är svårt för 

Fastighetsförbundet att kontrollera branschen eftersom de inte kan finnas på platser där det 

inte finns medlemmar.163 

 

I broschyren ”Om de papperslösas rättigheter på jobbet och samhället” finns det riktlinjer 

över hur en förtroendevald skall gå till väga ifall denne upptäcker att svartarbete pågår på en 

arbetsplats. Första steget är att ta kontakt med de papperslösa för att ta reda på deras 

arbetsuppgifter, lön och andra villkor. Vid kontakt med de papperslösa uppmanas de 

förtroendevalda att inte hota med polisen. Nästa steg är att informera de papperslösa om deras 

rättigheter på arbetet164 samt vilket stöd de kan få utav fackföreningen. Tredje steget är att 

                                                 
159 Ibid. s.7. 
160 Mattsson, 2008, s.124 
161 Intervju med Sten-Erik Johansson projektansvarig för RITA (2008-05-07). 
162 Mattsson, 2008, s.124. 
163 Holmgren, s.103 
164 Arbetsrättsliga erfarenheter = lön, arbetstid, arbetsmiljö etc. 
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informera om vilka sociala165 rättigheter som den papperslöse har. Efter detta skall den 

förtroendevalda rådgöra med sin klubb och avdelning om vad som behöver göras. Bland annat 

skall det kontrolleras om arbetsgivaren finns med i fastighets avtalsförteckning. Däremot skall 

alla kontakter och åtgärder mot arbetsgivaren enbart vidtas i samarbete med avdelningen och 

förbundskontoret. Vidare framhålls det i broschyren att det absolut inte är fackets uppgift att 

se till så att utlänningslagen följs utan det är polisens och migrationsmyndighetens uppgift.  

Vidare framkommer det i broschyren att förbundet anser att det inte finns några juridiska 

förhinder för en fackförening att ansluta papperslösa arbetare även om LO-styrelsen säger nej 

till organisering.166 

 

Fastighetsanställdas förbundssekreterare uttalade sig i en intervju i tidningen arbetaren om att 

de papperslösa arbetarna skall behandlas som om de vore medlemmar och de ska bland annat 

få hjälp med att få ut sin lön.167 Förbundet anser också att svensk arbetsrätt och 

kollektivavtalen är användbara på alla arbetare i Sverige, oavsett om de har tillstånd eller 

ej.168 Trots Fastighetsanställdas Förbunds försök att ställa sig på de papperslösas sida 

inträffade en händelse med företaget Nilworld Union KB som fick oanade konsekvenser och 

kritisk uppmärksamhet från media och andra organisationer. Företaget Nilworld Union KB169 

vann 2006 en upphandling som kom att ge dem ansvaret för städningen i ett flertal butiker i 

NK-huset i Stockholm. Den förra städfirman, som hade arbetat där sedan 1982, kontaktade 

facket om sina misstankar om svart arbetskraft tillsammans med en annan städfirma i huset 

som nästan hade förlorat sina kontrakt till Nilworld. Efterforskningarna som gjordes ledde till 

att Fastighetsanställdas förbund anmälde företaget till ekobrottsmyndigheten för att ha använt 

papperslösa arbetare som städare på NK och på en golfbana i Södertälje. I anmälan framkom 

det även att företaget misstänktes för att hyra ut papperslösa arbetare som diskare till en 

restaurang belägen på södermalm. Arbetet skulle ha möjliggjorts genom att lånade 

personnummer uppgetts i personalliggaren. I februari 2008 resulterade anmälan i en razzia 

mot städföretaget Nilworld Union KB. I razzian som utfördes på NK fastnade fyra 

papperslösa städare varav två blev utvisade i början av mars. När det framkom att Nilworld 

Union KB använde sig av papperslösa arbetare förlorade de alla sina städkontrakt på NK.170 

                                                 
165 Sociala rättigheter = akut sjuk och tandvård, barnen har rätt till vanlig sjukvård. Barn får gå i skolan. 
166 Holmgren, Anna, Om de papperslösas rättigheter på jobbet och samhället, (broschyr). 
167 Arbetaren, LO-förbund ger facklig hjälp åt papperslösa, 
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20080220-3 (2008-06-05) 
168 Mattsson, 2008, s.136 
169 Enligt skattemyndigheten bedriver Nilworld Union KB lokalvård, disk, byggstäd samt personaluthyrning 
170 LO-tidningen, Facket hade fog för sina misstankar,  



 34 

Fastighetsanställdas förbund fick kritik för att deras anmälan ledde till att några av de 

papperslösa blev utvisade. Kritiken var även stor inom det egna förbundet och det har 

diskuterats om att man i framtiden skall varna eventuella papperslösa arbetare för att på så sätt 

skydda dem innan en eventuell razzia genomförs.171  

  

Fastighetsanställdas förbund är i dag det enda förbundet inom LO som öppet har gått ut med 

att de vill organisera papperslösa vilket de även vill att LO ska göra. I motionen med nr 17:61 

som har framförts till den kommande LO kongressen föreslår Fastighetsanställdas förbund 

följande punkter enligt deras hemsida; 

• att vi gemensamt inom LO utvecklar former för att organisera papperslösa och hävda 

deras rättigheter på arbetsmarknaden, 

• att LO verkar för hårdare straff för de kriminella arbetsgivarna, 

• att LO verkar för att de papperslösas arbete avkriminaliseras, 

• att LO verkar för att tiderna för asylansökan kortas markant, 

• att LO verkar för lagstadgad rätt till skolgång för barn till papperslösa samt 

• att LO verkar för fullvärdig sjukvård till papperslösa.172 

Beslut kommer att fattas på kongressen som hålls den 31 maj till 4 juni och LO-styrelsen har 

utkommit med rekommendationer om hur de anser att motionen skall bemötas. 

Rekommendationerna behandlas i kapitlet nedan.  

4.3 Landsorganisationerna  
LO:s agerande i frågan om papperslösa är viktigt eftersom det är inom LO-förbundens 

branscher som de papperslösa arbetarna finns . Trots detta har intresset för frågan länge varit 

svalt inom LO.173 Första gången frågan väcktes var på kongressen 2002 av SEKO-förbundet 

som bland annat organiserar tunnelbaneanställda. Det bestämdes att frågan skulle utredas 

inom LO och styrelsen fick i uppdrag att utforma ett policyförslag gällande hur LO skulle 

förhålla sig till de papperslösa arbetarna. Förslaget skulle sedan presenteras för förbunden på 

2008 års kongress.174 I det policyförslag som LO-styrelsen har arbetat fram framgår det att 

styrelsen vill att LO skall arbeta för att de som anställer papperslösa skall straffas hårdare. 

                                                                                                                                                         
http://www.lo-tidningen.se/?id_site=8&id_category=309&id_item=15240&criteria=smutsig%20verklighet 
(2008-06-06). 
171 Intervju med Sven-Erik Johansson, projektledare för RITA (2008-05-07)  
172 Fastighetsanställdas förbund, motion 17.61, 
http://www.fastighets.se/home/fast2/home.nsf/Pages/378C03377404C105C1257444003F2709#17.61 (2008-06-
05) 
173 Mattsson, 2008, s.121. 
174 Holmgren, s.41. 
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Bland annat vill LO-styrelsen att arbetsgivarna ska stå för mellanskillnaden av vad de har 

betalat ut och gällande lön i branschen. Arbetsgivarna skall även bli skadeståndsskyldiga till 

den papperslöse för kränkande behandling. För att möjliggöra detta behöver de papperslösas 

arbete avkriminaliseras så att LO-förbunden kan representera de papperslösa i domstol175 .176 

En bieffekt av att ärendet går till domstol är att den papperslösa arbetaren troligtvis blir 

deporterad.177 I policy förslaget framkommer det även att LO-styrelsen anser att 

fackföreningarna kan hjälpa myndigheterna i jakten på ekonomisk brottslighet genom att 

sanera sina egna branscher från bolag som använder svart arbetskraft. LO styrelsen föreslår 

därmed att det ska införas förteckning och kontroll av underleverantörer i sina avtal. Ett 

förbund som har testat att göra detta är SEKO efter sina erfarenheter med Connex Tunnelbana 

AB, vars underleverantör anlitade papperslösa städare till Stockholms tunnelbana.178 I Policy 

förslaget framgår det att LO-styrelsen anser att asylhanteringen måste förbättras. Den långa 

väntetiden leder i många fall till att de asylsökande hinner bilda familj och rota sig i landet 

innan avslaget kommer. LO-styrelsen vill dessutom att de papperslösa och deras barn skall få 

rätt till sjukvård och skolgång.179 

 

LO-styrelsen anser inte att de papperslösa arbetarna skall organiseras utan istället vill de att 

det ska utredas om hur LO-förbunden kan representera de papperslösa utan att de blir 

medlemmar.180 I praktiken sker det heller ingen organisering av papperslösa inom LO idag 

och det är enbart fastighetsanställdas förbund som öppet driver den frågan. LO-styrelsen har 

yrkat att kongressen skall rösta nej på den punkt som kräver organisering i fastighets motion. 

Däremot yrkar de på bifall på de övriga punkterna i motionen då de överensstämmer med 

styrelsens uppfattning och vilja.181 Några av de argument som framförs från LO:s sida om 

varför det inte är aktuellt med en organisering är dels att det inte går att ta upp de papperslösa 

som fullvärdiga medlemmar då det inte går att förhandla fram pensioner, försäkringar och 

liknande fackliga rättigheter. De anser även att facklig organisering av papperslösa skulle leda 

                                                 
175 Enligt 36§ Avtalslagen kan en domstol jämka en lön som anses vara oskälig 
176 Holmgren, s.41f 
177 Arbetaren, Papperslösa: svår utmaning för facket,  
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20071114 (2008-06-05) 
178 Holmgren, s.42. 
179 Arbetaren, LO-förbund ger facklig hjälp åt papperslösa,  
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20080220-3 (2008-06-06) 
180 Holmgren, s.43. 
181 Holmgren, s.44;  
Landsorganisationen i Sverige, Utlåtande, 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/466B443D779A254BC12573D400491AFB (2008-06-06). 
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till att den papperslöse blir känd för myndigheterna vilket i sin tur leder till utvisning.182 Ett 

annat framfört argument är att en organisering skulle hota de nuvarande lönenivåerna i 

kollektivavtalet eftersom de papperslösa inte klarar av att kräva avtalsenliga löner.183  

 

Att det pågår attitydförändring inom LO är Erland Olausson, LO:s andre vice ordförande, ett 

exempel på. Olausson har till författaren av boken ”de papperslösa och de aningslösa” sagt 

att papperslösa är en del av en verksamhet som LO anser inte ska finnas. Att arbeta för bättre 

villkor för de papperslösa skulle leda till att papperslösa bli fler och i längden även legitimera 

att arbetsgivare begår straffbara handlingar. Olausson säger även, utifrån boken citerat ” vi ser 

helt enkelt hela fenomenet med papperslösa som något oönskat. Vi organiserar inte 

prostituerade heller och förhandlar inte med deras hallickar eftersom det inte är en 

acceptabel verksamhet”. I juni 2007 hade det av allt att döma skett en attityd förändring när 

Erland Olausson deltar på organisationen Papperslösa Stockholms möte och säger att deras 

rättigheter måste stärkas.184  

 

Syndikalisterna kritiserar LO för att vara allt för restriktiva och protektionistiska gentemot 

migrationen och de papperslösa arbetarna. Syndikalisterna anser att LO:s linje osynliggör 

problemet och framkallar en marknad för maffian.185 SAC är även negativt inställda till LO:s 

förslag om att de papperslösa skall vända sig till domstol för att få ut ersättning och 

skadestånd. Deras invändning gentemot förslaget är att det i praktiken innebär att den 

papperslösa arbetaren riskerar att bli utvisad då denne gör sin närvaro känd för myndigheterna 

i samband med förhandlingarna.186 Thord Pettersson, utredare på LO, medger att förslaget inte 

passar alla men att det är bra för dem papperslösa som enbart kommer till Sverige för att 

arbeta under en period, men som inte har fått betalt för det arbete de har utfört. I en intervju i 

tidningen Arbetaren säger Thord Pettersson ”Många av dem tror jag skulle tycka att 70 000 

kronor i skadestånd för det arbete man gjort men inte fått betalt för skulle vara attraktivt även 

om de måste lämna landet”.187 Det verkar som om LO har tagit del av den kritik som har 

                                                 
182 Mattson, 2008, s.123,  
Arbetaren, Ordning och reda i stat och på marknad,  
http://www.arbetaren.se/articles/radar2008033 (2008-06-05) 
183 Holmgren, s.44. 
184 Mattsson, 2008, s.122. 
185 Arbetaren, svartarbete och solidaritet, 
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20040430-3 (2008-06-05).  
186 Arbetaren, Ordning och reda i stat och på marknad,  
http://www.arbetaren.se/articles/radar2008033 (2008-06-05). 
187 Arbetaren, Papperslösa: svår utmaning för facket, 
 http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20071114 (2008-06-06). 
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riktas mot förslaget eftersom de numera talar om möjligheten att använda sig av en fullmakt 

vid företrädandet av en papperslös arbetare i domstolsförhandlingar. På så sätt skulle den 

papperslösa arbetaren kunna förbli anonym gentemot myndigheterna och undgå utvisning.188 

 

En paradox som måste nämnas i detta sammanhang är LO:s ordförande Wanja Lundby-

Wedins dubbla inställning gällande organiseringen av papperslösa arbetare. 2006 talade 

Lundby-Wedin inför världsfacket och sade då ” Det är en skam när människor som söker sig 

till Sverige och andra välfärdsländer försvinner in i en informell sektor och utnyttjas med 

låga löner och dåliga arbetsvillkor. Att organisera dessa människor och göra dem till en del 

av den fackliga gemenskapen är därför en av de allra största utmaningarna för facket i 

världen.”189 Sedan 2007 är även Lundby-Wedin ordförande för europafacket som gemensamt 

organiserar 60 miljoner människor.190 I maj 2007 antog EFS en handlingsplan med 

ståndpunkten att europafacket skall organisera papperslösa.191 Wanja Lundby Wedin är 

således ordförande inom två olika fackliga organisationer som har olika inställningar 

gentemot organiseringen av papperslösa arbetare. Detta är något som LO och Wanja Lundby 

Wedin har kritiserats för.  

4.4 Tjänstemännens organisation 
Som det framgick i kapitel två är det främst inom sin yrkesroll som TCO medlemmen stöter 

på papperslösa arbetare. En del av TCO:s medlemmar är upphandlingsansvariga av tjänster åt 

den offentliga sektorn samt privata företag. I dag får upphandlaren försöka vara uppmärksam 

på de offerter som kommer in eftersom det ibland förekommer underleverantörer till den som 

lagt offerten som använder sig av papperslösa arbetare.192 I oktober 2007 antog TCO styrelsen 

en policy för hur man skall förhålla sig till papperslösa arbetare och i policyn fastslogs det att 

den viktigaste åtgärden var att förändra den maktbalans som råder mellan papperslösa och 

deras rådgivare. För att kunna göra detta krävs det att risken med att anställa papperslösa 

arbetare ökar samt att facket måste särskilja på arbetstagare och migrationsställning. Det vill 

säga att alla arbetare skall omfattas av arbetsrätten, oavsett om de har arbetstillstånd eller inte. 

Det är inte heller fackets uppgift att kontrollera om en arbetare har uppehållstillstånd. Även 

TCO kräver att de papperslösas arbete skall avkriminaliseras för att på så sätt stärka deras 

                                                 
188 Holmgren s.44. 
189 Mattsson, 2008, s.129; Holmgren, s.12. 
190 Holmgren, s.12 
191 Arbetaren, LO-förbund ger facklig hjälp åt papperslösa, 
 http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20080220-3 (2008-06-06) 
192 SKTFtidningen, 2008, Vi kan inte kontrollera alla företag, s.16  
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ställning i samhället. En avkriminalisering skulle även skicka en signal om att det inte är de 

papperslösa som utgör ett problem utan att det är arbetsgivarna som man är ute efter. TCO 

styrelsen vill i sin policy även se att företag skall ha arbetsrättsliga samt skatterättsligt ansvar 

för de underleverantörer som anlitas. De ska bland annat kunna straffas för att de anställer 

underleverantörer som har svart arbetskraft. På så sätt vill TCO flytta upp ansvaret till 

huvudleverantören och komma till rätta med ohederliga underleverantörer. I Policyn 

framkommer det även att det är möjligt för fackföreningarna att organisera papperslösa ifall 

de önskar göra det även om en del administrativa problem kan förekomma.193 I likhet med 

fastighetsanställdas förbund anser TCO:s jurist Samuel Engblom att svensk arbetsrätt och 

kollektivavtalen kan omfatta de papperslösa arbetarna även om del praktiska detaljer måste 

ordnas först.194 Eftersom de papperslösa befinner sig i en så pass speciell situation bör de även 

få hjälp av föreningarna även om de inte är medlemmar. I likhet med LO-styrelsen vill TCO 

att arbetsgivarna skall bli skyldiga att betala ut mellanskillnaden mellan den utbetalande lönen 

och den som kollektivavtalet anger.195  

 

Även TCO deltar i det nätverkssamarbete som LO och LO-förbunden fastighetsanställdas, 

Hotell och restaurang samt Seko genomför tillsammans med Papperslösa Stockholm.  

4.5 Det fackliga nätverket 
Nätverket Papperslösa Stockholm har vid flera tillfällen varit i kontakt med LO och TCO 

samt fastighetsanställdas förbund för att prata om vad det innebär att vara papperslös. När de 

fick frågan om vad de var i behov av kom önskan om ett fackligt center för papperslösa upp. 

Centret skulle vara en plats dit papperslösa kan vända sig för att få stöd, information och 

hjälp.196 I början av maj detta år skickades en mötesinbjudan ut av TCO och Papperslösa 

Stockholm som vände sig till alla intresserade stockholmsförbund inom TCO, SACO och LO. 

Meningen med mötet var att ta det första steget i ett bildande av ett fackligt nätverk till stöd 

för papperslösa arbetstagarna.197 För de fackliga organisationerna kommer det gemensamma 

nätverket att ge dem större kunskaper om de papperslösa arbetarna. Det kommer även vara en 

plats där de fackliga organisationerna kan utbyta erfarenheter om hur man bäst arbetar med 

papperslösa. I framtiden kan det bli aktuellt för nätverket att genomföra riktade 

                                                 
193 TCO, TCO:s policy angående papperslösa arbetstagare, antagen av TCO:s styrelse 2007; Holmgren, s.46. 
194 Mattson, 2008, s.136 
195 TCO, TCO:s policy angående papperslösa arbetstagare, antagen av TCO:s styrelse 2007; Holmgren, s.46. 
196 Holmgren, s.50. 
197 Inbjudan: Fackligt nätverk för papperslösa arbetstagare. Finns publicerat på Nätverket dennaonsdags hemsida, 
http://www.dennaonsdag.org/Denna%20Onsdag/Texter/AC0AFD75-B238-4882-ABDF-7A8488CD187A.html  
(2008-06-05). 
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informationskampanjer direkt till berörda aktörer som kommer i kontakt med papperslösa 

arbetare. Kampanjerna kan exempelvis handla om hur man inte bidrar till exploateringen av 

papperslösa och målgruppen kan vara myndigheter, företag, bostadsrätter och 

privatpersoner.198. 

 

Inom nätverket har det förts diskussioner och för närvarande sitter en mindre arbetsgrupp och 

planerar startandet av det center som Papperslösa Stockholm hade önskat sig. Förhoppningen 

är att verksamheten skall kunna starta efter sommaren, även om det till en början blir i en 

mindre skala med begränsade möjligheter.199 Arbetsgruppen föreslår att facket, via centret, 

skall kunna informera om vilka rättigheter som de papperslösa arbetarna har, vara rådgivande 

i frågor om lön, arbetsmiljö och arbetsvillkor samt i de fall det är möjligt erbjuda den 

papperslöse arbetaren juridisk/facklig hjälp gentemot arbetsgivaren.  

Det föreslås även att den papperslöse skall ha rätt att vara anonym och denne behöver inte 

heller uppge vart han/hon arbetar. Anledningen till anonymiteten är att många papperslösa är 

rädda för att det skall uppdagas för arbetsgivaren att denne har sökt facklig hjälp. Sådana 

kontakter kan leda till att den papperslöse förlorar sitt arbete. I de fall den papperslöse vill ta 

en konflikt med sin arbetsgivare (för att exempelvis få ut sin lön) krävs dock att anonymiteten 

upphör. Själva grundtanken är att de papperslösa som tar kontakt med nätverket via deras 

hemsida, hjälptelefonnummer eller på något annat sätt skall komma att slussas vidare till rätt 

person på rätt förbund för vidare hjälp. Alla deltagande förbund skall ha anställda som besitter 

speciella kunskaper om papperslösas situation och förhållanden.200 Det har även talats om 

möjligheten att ha en fysisk lokal för centret men då måste man ta hänsyn till den möjligheten 

att platsen kan komma att utsättas för en eventuell polisrazzia i jakten på papperslösa. För att 

undvika detta krävs det att man har en hemlig adress eller att verksamheten flyttar runt med 

jämna mellanrum.201  

                                                 
198 TCO, Förslag till fackligt nätverk till stöd för papperslösa arbetstagare. Arbetsdokument från Samuel 
Engblom.  
199 Sesam, Nytt center hjälper papperslösa,  
 http://www.sesam.nu/artikel/21583 (2008-06-05)  
200 TCO, 2008, Förslag till fackligt nätverk till stöd för papperslösa arbetstagare, Arbetsdokument från Samuel 
Engblom. 
201Sesam, Nytt center hjälper papperslösa,  
 http://www.sesam.nu/artikel/21583 (2008-06-05) 
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5. SLUTSATSER 

5.1 Resultat 

Nuförtiden kommer de papperslösa arbetarna ifrån länder som ligger i Afrika, Asien och 

Latinamerika. Den papperslöse kan lika gärna vara man som kvinna eftersom det inte finns 

någon större skillnad i statistiken över vem som väljer att emigrera. Orsaken till emigrationen 

kan bero på flera olika faktorer. I en del fall vill personen i fråga försöka skapa ett nytt och 

bättre liv eftersom denne inte ser någon framtid i det egna hemlandet. I andra fall har 

emigranten inget val eftersom krig har utbrutit i landet eller för att denne är utsatt förföljelse 

och trakasseri. I denna uppsats ingår även asylsökande på grund av deras specialsituation i 

uttrycket papperslös som annars innebär att en person arbetar och lever i ett land utan att 

inneha arbets- och uppehållstillstånd. Som det framkom i kapitel 3.2 går det att dela in de 

papperslösa i fyra olika kategorier beroende på vilket sätt de har blivit papperslösa; 

Asylsökande, Refuserade asylsökande, Personer som stannat kvar och Olovligt inträde.  

 

Att vara papperslös i Sverige är problematiskt eftersom vi har ett samhälle som till stor del 

bygger på personnummer. Avsaknaden av personnummer omöjliggör de mest triviala sakerna 

som att låna en bok, öppna ett bankkonto, teckna försäkringar, skaffa ett fast 

telefonabonnemang eller att hyra en lägenhet i första hand. Frånvaron av personnummer kan 

även problematisera de papperslösas sjukhusvård eftersom de enligt lagen enbart har rätt till 

akut sjuk och tandvård (förutom de som befinner sig i asylprocessen och barnen). Detta är 

allvarligt eftersom många papperslösa lider av förslitningsskador, magproblem och andra 

stressrelaterade sjukdomar till följd av deras livssituation. Att vara papperslös innebär för de 

allra flesta att ständig känna en oro över ekonomin, hälsan och risken för deportering. Deras 

rädsla för att bli utvisade leder till att de inte vågar vända sig till polis och andra myndigheter 

när de utsätts för våld och andra brott. Rädslan utnyttjas även ofta av arbetsgivarna som 

erbjuder dem papperslösa arbeten till villkor och ersättningar som ingen annan skulle 

acceptera. Men eftersom de papperslösa arbetarna måste försörja sig själva och i många fall 

även familjemedlemmar i hemlandet har de inget annat val än att acceptera det som erbjuds.  

 

I Sverige finns det fyra fackliga huvudorganisationer; SACO, SAC, LO och TCO. Som det 

framkom i kapitel två utgick SACO ur undersökning då de inte medverkar i frågan om de 

papperslösa arbetarna på någon arena. SAC var självklara för studien eftersom de är den enda 

fackliga organisationen som organiserar papperslösa arbetare. Ett annat självklart 
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analysobjekt var huvudorganisationen LO eftersom de papperslösa nästan uteslutande arbetar 

inom branscher som organiseras av LO-förbunden. Speciellt är det förbunden SEKO, Svenska 

Byggnadsarbetare, Hotell och Restaurang samt Fastighetsanställdas som berörs. TCO blev 

intressant för undersökningen eftersom deras medlemmar kommer i kontakt med papperslösa 

arbetare via sitt yrke. Dels kan det vara i rollen som polis och sjuksköterskor och dels kan det 

vara i rollen som upphandlingsansvarig inom privata och offentliga företag. Eftersom 

Fastighetsanställdas Förbund profilerar sig starkt i frågan om de papperslösa arbetarna och de 

har en avvikande inställning gentemot LO:s linje har detta förbund kommit att inkluderas i 

undersökningen. Således kom fyra fackliga organisationer att bli av intresse för 

undersökningen; de tre huvudorganisationerna LO, TCO, och SAC samt Fastighetsanställdas 

Förbund. 

 

För att kunna besvara delfrågan om vilka ståndpunkter de fackliga organisationerna har 

gällande en organisering av papperslösa på ett tydligt sätt har jag sammanfattat de argument 

som framförts i tabell 2 på nästa sida.  
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Tabell 2: Organisationernas ståndpunkt och huvudsakliga argument gällande organisering av papperslösa 
 

 

Som det framkommer i tabell 2 ovan vill Fastighetsanställdas förbund organisera de 

papperslösa arbetarna och de anser även att det är juridiskt möjligt. De anser även att alla som 

arbetar i Sverige omfattas av den svenska arbetsrätten och oavsett om de har arbetstillstånd 

eller ej. Huvudorganisationen TCO har samma inställning som Fastighetsanställdas gällande 

arbetsrätten och den juridiska möjligheten att organisera. TCO lämnar däremot själva beslutet 

om att organisera till fackförbunden till skillnad från LO som inte anser att en organisering är 

rätt väg att gå, vilket de backar upp med argument. Istället vill LO att man skall finna andra 

alternativ att representera de papperslösa arbetarna utan att de blir medlemmar i facket.  

 

LO - Säger nej till en organisering  

En organisering skulle leda till ett skapande av en 
andraklassens arbetskraft och leda till lönedumpning 
på arbetsmarknaden eftersom de papperslösa arbetarna 
inte klarar av att kräva avtalsenliga löner. 

-  
Papperslösa arbetare kan ej tas upp som fullvärdiga 
medlemmar då det inte är möjligt att förhandla fram 
pensioner, försäkringar och liknande fackliga 
rättigheter för dem.  

-  
En organisering skulle ändå leda till att de papperslösa 
blir upptäckta av myndigheterna vilket resulterar i 
deportering 

 
En organisering skulle leda till att de papperslösa 
arbetarna blev fler och att arbetsgivarna blev 
legitimerade i längden. 
 
Istället för en organisering vill LO finna andra vägar att 
representera de papperslösa utan att de blir medlemmar 
i facket. 

TCO – Låter förbunden själva bestämma 

Organiserar inte i dagsläget men anser att det är 
juridiskt möjligt ifall något av förbunden inom TCO 
önskar göra det. 
 
Anser att alla arbetare i Sverige, oavsett om de innehar 
arbetstillstånd eller ej, omfattas av svensk arbetsrätt. 
 
Anser att kollektivavtalen kan omfatta papperslösa 
arbetare 
 

SAC - Organiserar 

Organiserar papperslösa sen 2004 och förstår inte 
varför de andra fackliga organisationerna upplever att 
det finns hinder för organisering. 

Fastighetsanställdas – Vill organisera 

Organiserar inte i dagsläget och är det enda förbund 
inom LO som öppet propagerar för en organisering.  
 
Anser att svensk arbetsrätt omfattar de papperslösa 
arbetarna oavsett om de har tillstånd eller ej 
 
Anser att kollektivavtalen kan omfatta de papperslösa 
 
Anser att det är juridiskt möjligt organisera även om 
det kan kräva vissa organisationsändringar 
 
Anser att LO-förbunden kan organisera även om LO-
styrelsen säger nej på den kommande kongressen. 
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Jag har även sammanställt en tabell för att lättare kunna besvara den sista delfrågan som 

handlar om vad de fackliga organisationerna gör eller anser att de kan göra för att förbättra de 

papperslösas situation. 

 

Tabell 3: De fackliga organisationernas åtgärder – existerande och kommande 

LO 

Idag: 
Deltar i det fackliga nätverket 
 
Framtiden: 
Arbeta för en förkortad asylsökningsprocess,  
Arbeta för tillgång till sjukvård och skolgång,  
Arbeta för att de papperslösas arbete avkriminaliseras  
Arbeta för att de som anställer papperslösa skall 
straffas hårdare 
 
Arbetsgivarna skall betala mellanskillnaden i lönen åt 
den papperslöse samt skadestånd för kränkning. För 
att möjliggöra detta skall LO representera de 
papperslösa i domstol och eventuellt sker det genom 
en fullmakt från den papperslösa arbetaren. 
 
Fackförbunden skall rekommenderas att sanera sina 
egna branscher genom förteckning och kontroll av 
underleverantörer. 
 
Delta i ett fackligt center för papperslösa 

TCO 

Idag: 
Deltar i det fackliga nätverket 
Hjälper papperslösa om de vänder sig till TCO även 
om de inte är medlemmar 
 
Framtiden: 
Arbeta för en förkortad asylsökningsprocess,  
Arbeta för tillgång till sjukvård och skolgång,  
Arbeta för att de papperslösas arbete avkriminaliseras  
Arbeta för att de som anställer papperslösa skall 
straffas hårdare för att på så sätt påverka den 
sneddrivna maktbalansen mellan papperslösa och deras 
arbetsgivare. Arbetsgivaren skall även betala 
mellanskillnaden till den papperslösa arbetaren  
 
Flytta upp ansvaret till huvudföretagen genom att göra 
dem arbetsrättsligt och skatterättsligt ansvariga för de 
underleverantörer som används. 
 
Delta i ett fackligt center för papperslösa 

SAC 

Idag: 
Organiserar papperslösa arbetare med hjälp av 
registermetoden och fackliga stridsåtgärder som 
exempelvis demonstration och blockad. 
 
Kräver att arbetsgivarna skall hjälpa till med de 
dokument som behövs för att den papperslöse skall få 
arbetstillstånd. 
 
Har arbetsgrupper som informerar om de papperslösas 
sociala- och arbetsrättigheter, svenskundervisning och 
informerar om vart man skall vända sig för 
sjukvårdshjälp samt förmedlar arbeten  
 
Framtiden:  
Få arbetsgivarna att vända sig till SAC och deras 
register vid rekryteringsbehov. 

Fastighetsanställdas 

Idag: 
Deltar i det fackliga nätverket 
 
Behandlar alla papperslösa som medlemmar när de 
kontaktar förbundet och spritt en broschyr om hur 
fackombuden bör uppträda vid kontakt med 
papperslösa arbetare. 
 
Motion till LO-kongressen som uppmanar till 
organisering  
 
Framtiden: 
Arbeta för en förkortad asylsökningsprocess,  
Arbeta för tillgång till sjukvård och skolgång,  
Arbeta för att de papperslösas arbete avkriminaliseras  
Arbeta för att de som anställer papperslösa skall 
straffas hårdare 
 
Eventuellt förvarna papperslösa i framtiden om 
polisrazzior gentemot arbetsgivarna 
 
Organisera papperslösa? 
 
Delta i ett fackligt center för papperslösa 
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Som det framgår i Tabell 3 har LO, TCO och Fastighetsanställdas liknande visioner om hur 

de kan hjälpa de papperslösa och försvåra för arbetsgivarna i framtiden. LO håller hårt på sitt 

förslag om att de papperslösa skall företrädas i domstol samt att det borde ske en sanering 

inom branscherna med hjälp av förtäckningar. TCO framhåller vikten av att flytta det skatte- 

och arbetsrättsliga ansvaret uppåt till huvudföretaget för att minimera riskerna av att skumma 

underleverantörer kommer in på marknaden. Fastighetsanställdas måsta snart ta ställning till 

om de skall starta en organisering trots att LO säger nej eller om de skall låta sig nöjas med 

det fackliga centret som LO; TCO och LO-förbunden SEKO samt Hotell och Restaurang 

ingår i. Via centret kommer de papperslösa arbetarna att erbjudas information kring deras 

rättigheter, få rådgivning kring lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Dessutom kommer de att 

erbjudas juridisk och facklig hjälp gentemot arbetsgivaren i de fall det är möjligt. Det fackliga 

centret verkar vara svaret på LO:s strävan om att finna ett alternativt sätt att hjälpa de 

papperslösa utan att de blir medlemmar i facket. Syndikalisterna, SAC verkar fortsätta i den 

riktning de har påbörjat med en vision om att arbetsgivarna skall vända sig till dem vid behov 

av nyrekrytering. SAC deltar inte i det fackliga nätverket eller i det fackliga centret för 

papperslösa. Jag har inte lyckats ta reda på ifall detta beror på att de medvetet har uteslutits av 

de andra organisationerna (ingen inbjudan vände sig till dem) eller om de inte vill medverka. 

En orsak till varför de inte skulle vilja medverka i samarbetet är att det inte samstämmer med 

deras synsätt över hur en organisation skall organiseras samt att de vänder sig emot politiskt 

arbete. 

 

Kortfattat kan man säga att det råder delade meningar om ifall man skall organisera de 

papperslösa arbetarna eller ej inom de fackliga organisationerna men det verkar som om alla, 

även om det sker på olika sätt, numera engagerar sig i denna fråga. Det nya fackliga nätverket 

har resulterat i en kontinuerlig dialog mellan de papperslösa och facket och snart kommer det 

första gemensamma projektet, fackligt center för papperslösa, att startas. Förhoppningsvis 

kommer detta att leda till att de papperslösas rättigheter stärks på arbetsmarknaden. TCO, LO 

och Fastighets är eniga om att de papperslösas arbete skall avkriminaliseras och det ska bli 

mycket svårare och mer straffbart att anställa svart arbetskraft. SAC medverkar inte i det 

fackliga nätverket och skapandet av det fackliga centret utan fortsätter att organisera 

papperslösa och vidareutveckla sitt register.  
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5.2 Avslutande diskussion 
Som en parantes till föregående avsnitt vill jag nämna att jag fann ett flertal likheter mellan 

kvinnornas inträde i de fackliga organisationerna och de attityder som möter de papperslösa 

arbetarna idag. När de kvinnliga arbetarna kom ut i arbetslivet och ville organisera sig fackligt 

motarbetades de av de manliga arbetarna då kvinnorna ansågs utgöra ett hot på 

arbetsmarknaden med sina låga löner och kravlöshet. Flertalet inom fackrörelsen ansåg att 

kvinnorna inte skulle existera på arbetsmarknaden och att man därför inte skulle hjälpa dem 

att få bättre villkor (eftersom det bara skulle leda till fler kvinnliga arbetare). Med facit i hand 

så fick inte dessa krafter tillräckligt starkt fotfäste utan i dag är det i teorin en jämställd 

arbetsmiljö, även om det inte fungerar till 100 procent i praktiken.  

 

Att skriva om de papperslösa arbetarna har varit väldigt intressant även om det i många har 

varit svårt i avsaknaden av källmaterial. Under arbetets gång har jag ett flertal gånger reagerat 

över det jag har läst och stundtals har jag blivit både förbannad och frustrerad eftersom det är 

så uppenbart att en ändring måste ske i de fackliga organisationernas attityd. Därför blev jag 

både glad och förväntansfull när jag upptäckte att det har påbörjats ett fackligt samarbete 

mellan Papperslösa Stockholm, TCO, LO och LO-förbunden Fastighetsanställdas, Hotell och 

Restaurang samt SEKO. Planeringen av det fackliga centrumet är fortfarande i 

utvecklingsstadiet och mina visioner om vad detta projekt kan åstadkomma riskerar att vara 

för stora. Det känns dock som om den svenska organisationen är på rätt väg då de genom sitt 

handlande erkänner att det finns papperslösa arbetare i Sverige. Det bör även nämnas att jag i 

vissa stunder upplevde det som om detta var fel tidpunkt att skriva om fackets organisering av 

de papperslösa. Känslan beror till stor del på att de fackliga organisationerna verkar befinna 

sig mitt i en åsiktsförändring kring behandlingen av de papperslösa arbetarna samt att delar av 

LO:s verksamhet verkar stå still inför den kommande kongressen i månadsskiftet maj/juni. 

Däremot anser jag att det skulle vara intressant att följa upp de fackliga organisationernas 

arbete om något år för att se hur de har drivit denna fråga vidare och ifall det fackliga 

nätverket kom att bli en bra hjälp eller ej åt de papperslösa arbetarna. 
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