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De oauktoriserade migranterna  
i svensk byggnadssektor  
– en studie i deportationspolitik 1990–20041
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The Unauthorized Migrants in the Swedish Construction Sector – a Study in the Policy of De

portation 1990–2004

The unauthorized migration of construction workers to Sweden increased during the 1990s, 

especially at the end of the decade . The migrants often came from Poland and the Baltic 

states . The aim of this article is to examine this change of the migration pattern to Sweden 

and how the Swedish Building Workers Union responded to this new situation . I examine 

how the Building Workers Union cooperated with the Police authorities to find, capture 

and deport unauthorized migrants . A conclusion is that the Building Workers Union has not 

adopted a more inclusionary strategy towards unauthorized migrants, as have trade unions 

in Spain and US . The main strategy has instead been to try to restrict this migration . One 

explanation of this is that the Building Workers Union is a strong and well organized trade 

union . It didn’t perceive of unauthorized migrants as potential new members, but as a threat 

to wages and work conditions . Another explanation is that it has been able to restrict migra

tion in the past . This may contribute to making demands for restrictions an attractive stra

tegy in the present even when the possibilities of succeeding with this have diminished . 
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Under 1990talet startade en förändring av migrationsprocesserna i Europa . En förut
sättning för detta var kommunismens sammanbrott i Östeuropa och Baltikum 1989–
1991 . De kommunistiska regimerna utövade en sträng emigrationskontroll över sina 
medborgare, vilket begränsade utvandringen till Västeuropa . När de kommunistiska 
regimerna föll samman försvann också denna migrationskontroll . Detta skapade för
utsättningar för nya migrationsmönster i Europa (Favell & Hansen 2002) .

Under 1990talet pågick också en gradvis uppmjukning av migrationskontrollen 

1 Denna artikel ingår i forskningsprojektet Globaliseringen och arbetskraftsmigrationerna 
som utförs med stöd av ett postdocbidrag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten
skap. Jag presenterade utkast till artikeln i arbetsgruppen Organisationsteori och arbetsliv vid 
Sociologförbundets årsmöteskonferens i Östersund och i ett seminarium vid REMESO, Lin
köpings universitet . Jag tackar deltagarna vid dessa tillfällen för värdefulla synpunkter . Tack 
också till Anders Kjellberg och två anonyma sakkunniga för värdefulla synpunkter .

Sociologisk Forskning, årgång 46, nr 2, 2009



mellan stater i Väst och Östeuropa . Sverige upphävde t .ex . redan 1991 visumtvånget 
för polska medborgare, och sex år senare skedde detta även för medborgare i Estland, 
Lettland och Litauen . Denna uppmjukning av migrationskontrollen drevs på av olika 
direktiv från EU, som gav större möjligheter åt medborgare i ansökarländer att resa 
in i EU för att utföra arbete (Schierup, Hansen & Castles: 215 f) . En stor del av dessa 
migranter sökte sig till Tyskland och Österrike, men en del av dem sökte sig också till 
Sverige för att arbeta i jordbruket, i hushållen och i byggnadssektorn . Dessa migran
ter utförde ofta arbete i Västeuropeiska stater utan att ha deras tillstånd för det, och 
de blev därför en form av odokumenterade eller oauktoriserade migranter (Favell & 
Hansen 2002; Hansen 2008) .

Inom den svenska byggnadssektorn gav dessa nya migrationsströmmar upphov till 
konflikter med Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) . Den mest kända av dessa 
konflikter uppstod kring ett skolbygge i Vaxholm efter utvidgningen av EU 2004, 
men redan före utvidgningen ökade konfliktnivån i den svenska byggnadssektorn . 
Dessa konflikter var inte exakt likadana men de pekade framåt mot de konflikter 
som skulle uppstå kring utländska byggnadsarbetare efter utvidgningen av EU i t .ex . 
Vaxholm . Efter utvidgningen gällde dessa konflikter framför allt om de svenska kol
lektivavtalen skulle tillämpas, medan de före 2004 också gällde frågan om dessa mig
ranter överhuvud taget hade rätt att utföra byggnadsarbete i Sverige eller om de var 
oauktoriserade migranter .

Byggnadssektorn i Sverige är präglad av relativt starka fackliga organisationer som 
under tidigare perioder kunde begränsa, eller i alla fall utöva en stark kontroll över in
vandringen av utländska arbetare . Detta förändrades under 1990talet . Under denna 
period får Byggnads det allt svårare att kontrollera immigrationen av utländska bygg
nadsarbetare, och detta mönster visade sig tydligast i Skåne och Stockholmsområdet . 
Syftet med denna artikel är att undersöka detta nya migrationsmönster, dess effekt på 
byggnadssektorn i Sverige och hur de fackliga organisationerna reagerade på denna 
nya situation . Vi undersöker hela perioden 1990–2004, även om fokus ligger på de 
sista åren före utvidgningen av EU 2004 . Under denna period fanns det fortfarande 
en migrationskontroll i förhållande till medborgare i ansökarländerna i Östeuropa 
och Baltikum, medan dessa medborgare efter 2004 i praktiken fick fritt tillträde till 
den svenska arbetsmarknaden . Artikeln ska söka ge ett svar på följande frågor:

•	 På	 vilket	 sätt	 förändrades	 migrationen	 av	 byggnadsarbetare	 till	 Sverige	 1990–
2004?

•	 Varför	skapade	detta	nya	migrationsmönster	konflikter	med	Byggnads?
•	 Vad	hade	Byggnads	för	målsättning	i	dessa	konflikter	och	hur	arbetade	man	för	att	

uppnå detta mål?

I det följande avsnittet diskuteras den moderna statens ambition att kontrollera rörel
sen av människor över sina gränser och hur denna migrationskontroll genererar kate
gorin ”illegal migrant” . Därefter diskuteras fackföreningarnas agerande i invandring
frågor och deras betydelse i den ”svenska modellen” för att reglera migration .
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Statens kontroll över migrationen
Uppkomsten av oauktoriserad migration är intimt förbunden med statens ambition 
att kontrollera rörelsen av människor över sina gränser . Det är när immigration sker 
utanför denna kontroll – när den inte är godkänd av stater – som den kategoriseras 
som ”illegal migration” (Torpey 2000: 9) . Under tidigare perioder utövades kontrol
len över människors rörlighet i stor utsträckning av individer och privata aktörer, men 
gradvis tog stater över allt mer av denna kontroll . Detta var en process som intensi
fierades i slutet av 1800talet och pågick långt in på 1900talet . John Torpey (2000) 
kallar denna process för ”statens monopolisering av de legitima migrationsmedlen” . 
Han menar att denna process är lika grundläggande för moderna stater som deras mo
nopolisering av de legitima våldsmedlen inom ett visst territorium . 

För att kunna genomföra denna monopolisering av migrationskontrollen måste 
stater kunna skilja mellan de som tillhör deras befolkning och de som inte tillhör, 
mellan de som får resa in och de som inte får resa in (Torpey 2000) . Uppfinnandet 
av passet och andra identitetsdokument har, enligt Torpey, varit centralt för att stater
na ska kunna uppnå detta syfte . Ett resultat av denna process är att människors resor 
över vissa områden blivit beroende av staters godkännande på ett sätt som de inte va
rit tidigare . Detta betyder emellertid inte att stater alltid är effektiva i att kontrollera 
migration över sina gränser, bara att de monopoliserat auktoriteten att begränsa män
niskors rörlighet (Torpey 2000) . 

Den dominerande trenden under större delen av 1900talet var således att sta
ter tog över allt mer av migrationskontrollen . Lahav och Guiraudon (2000) menar 
emellertid att denna process började bromsas upp under de sista årtiondena av 1900
talet . Under denna period började stater i Europa och Nordamerika att delegera en 
allt större del av migrationskontrollen till privata, lokala och transnationella aktörer . 
I Europa har stater t .ex . överlåtit en del av migrationskontrollen till transnationella 
organ .

Lahav och Guiraudon (2000) menar att denna rörelse mot att överlåta en del av 
migrationskontrollen till ickestatliga aktörer drivs på av att regeringar i Nordame
rika och Europa står inför motstridiga krav när det gäller migration . Å ena sidan har 
det växt fram starka politiska aktörer som kräver en restriktiv invandringspolitik och 
hårdare tag mot oauktoriserade migranter . Å andra sidan begränsas staters agerande 
av att det utvecklats normer och lagar som förhindrar alltför restriktiva åtgärder mot 
migranter . Många stater har t .ex . undertecknat internationella konventioner om mig
ranters rättigheter som gör det svårt att utföra deportationer i stor skala . Kraven på en 
restriktiv invandringspolitik kan dessutom hamna i konflikt med regeringars ambi
tioner att gynna frihandel och turism . 

Under 1980talet växte det fram en lösning på detta dilemma som bestod av två de
lar . För det första försökte stater förhindra migration ”vid källan” . De strävade m .a .o 
efter att förstärka den ”yttre migrationskontrollen” så att oönskade migranter inte 
nådde deras territorium . Detta skedde genom att man ställde hårdare krav på flyg
bolag att kontrollera att deras resenärer inte var oauktoriserade migranter; det skedde 



genom ett utökat internationellt samarbete i migrationsfrågor; och det skedde genom 
införandet av en restriktiv visumregim i USA och Västeuropa .

För det andra, när immigrationen redan hade skett, försökte myndigheterna upp
täcka oauktoriserade migranter genom att delegera en del av den ”inre migrations
kontrollen” till privata och lokala aktörer, vilka befann sig närmare migranterna . Det 
ställs t .ex . i många länder krav på att företag som anställer migranter ska kontrollera 
att dessa inte är oauktoriserade . De nationella migrationsmyndigheterna har dessut
om involverat regionala och privata aktörer i den inre migrationskontrollen .

Lahav och Guiraudon nämner inte att även fackföreningar kan involveras i den 
inre kontrollen, men detta var vad som skedde i Sverige under perioden 1990–2004 . 
Detta fenomen var särskilt tydligt inom byggnadssektorn där de fackliga organisa
tionerna samarbetade med polisen för att finna oauktoriserade migranter . Detta var 
en reaktion på en ökad migration från Östeuropa till Sverige och en tätare integra
tion mellan länder i Väst och Östeuropa . Vi ska emellertid inte överdriva det histo
riskt nya i Byggnads deltagande i den inre migrationskontrollen . Byggnads aktiviteter 
inom detta område ökade visserligen på 1990talet, men det byggde på en etablerad 
facklig praxis att besöka arbetsplatser för att t .ex . kontrollera att kollektivavtalen till
lämpades . Lahav och Guiraudon (2000: 66) antyder också att det under 1970talet 
växte fram en trend i Västeuropa att ställa krav på företag att de skulle kontrollera att 
migranter som de anställde hade tillstånd att utföra arbete i dessa länder . När det gäl
ler migrationskontrollen i Sverige ställdes emellertid sådana krav på företag långt före 
1970talet (Frank 2005) . I en svensk kontext finns således sedan tidigare en etablerad 
praxis att delegera en del av den inre migrationskontrollen till privata aktörer . Vi har, 
som Lahav och Guiraudon själv antyder på ett ställe, snarare att göra med en trend 
som innehåller både gamla och nya element (2000: 55) .

Invandringsrestriktioner och fackföreningarnas agerande
En av Torpeys poänger är alltså att kategorin ”illegal” immigration uppstått som ett 
resultat av ”statens monopolisering av de legitima migrationsmedlen” (2000: 9) . Det
ta säger emellertid ingenting om vilka som ingår i kategorin ”illegal” immigrant, eller 
hur gränserna mellan ”illegala” och ”legala” migranter skiftar över tid . Dessa gränser 
kan, som vi ska se, förändras och vara ett objekt för politisk kamp . Torpeys undersök
ning säger heller ingenting om hur ”illegal” immigration blir ett politiskt problem i 
de mottagande staterna . För att detta ska ske behöver det finnas politiska aktörer som 
har makt att driva igenom en definition av detta som ett problem eller t .o .m . hot mot 
inhemska befolkningsgrupper . 

En inflytelserik förklaring till oauktoriserad migration är att den är ett resultat av 
en restriktiv invandringspolitik . Detta är ett centralt argument i Mae Ngais arbete om 
utvecklingen av USA:s invandringspolitik under 1900talet (Ngai 2004) . Hon me
nar att ”illegal” immigration primärt är en produkt av invandringsrestriktioner . Det 
är införandet av invandringsrestriktioner eller skärpningen av existerande restriktio
ner som genererar ”illegal” immigration . Ngai studerar de långsiktiga konsekvenser
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na av att USA införde sina första omfattande invandringsrestriktioner på 1920talet . 
En konsekvens av detta var att oauktoriserad migration blev det centrala problemet i 
USA:s invandringspolitik .

Förekomsten av stränga restriktioner på att invandra är en förutsättning för att 
oauktoriserad immigration ska uppstå men samtidigt är denna typ av förklaring inte 
tillräcklig för syftet i denna undersökning . Den kan inte förklara tydliga förändringar 
av den oauktoriserade migrationen under en period när restriktionerna är oförändrade 
eller t .o .m . mjukas upp . Det kan t .ex . vara fråga om att det sker en kraftig ökning av 
den oauktoriserade migrationen, trots att det inte införs några nya restriktioner under 
denna tid . Som vi ska se, uppvisar den oauktoriserade migrationen till svensk bygg
nadssektor detta mönster, och invandringsrestriktioner räcker alltså inte för att för
klara detta .

Vilka politiska aktörer är det då som tenderar att arbeta för en restriktiv invand
ringspolitik? Vilka motiv och intressen finns bakom dessa krav? Vilken roll brukar 
fackliga organisationer spela? Aristide Zolberg (1999) skiljer i sin teori om invand
ringspolitiken mellan två olika dimensioner av intressen när det gäller förändringar 
av migrationspolitiken . Den ena typen av intressen är kopplade till den kapitalistiska 
ekonomin . I denna dimension formas politiken i ett specifikt samhälle av de arrange
mang som kringgärdar klasskompromissen och de sätt varpå de ekonomiska intresse
na är sammansatta . Företagsledningar tenderar att förespråka en öppen invandrings
politik när detta sänker deras lönekostnader, medan fackliga organisationer tenderar 
att motsätta sig en stor invandring när detta riskerar att försämra löner och arbetsför
hållanden .

Invandring påverkar emellertid också mottagarlandets dominerande kultur och 
levnadssätt . Invandringspolitiken består också av en kulturell dimension, som Zol
berg kallar ”identitetsdimensionen” . Existensen av denna dimension kan leda till att 
t .ex . konservativa nationalister motsätter sig en stor invandring, därför att den påstås 
hota mottagarlandets levnadssätt, enhetlighet eller nationella identitet . Dessa kultu
rellt grundade reaktioner på invandring tar sig ibland främlingsfientliga former . 

Existensen av dessa två dimensioner av intressen och motiv – en materiell dimensi
on och en kulturell dimension – ger, enligt Zolberg (1999), en förklaring till de ”ohe
liga” koalitioner som kan uppstå i invandringsfrågor, som att både fackliga organisa
tioner och konservativa nationalister kräver en restriktiv invandringspolitik . De för 
emellertid fram detta krav av olika skäl: den ena därför att den upplever sina materi
ella intressen som hotade och den andra därför att den upplever att en stor invandring 
hotar den nationella identiteten . 

Zolbergs modell har dock kritiserats för att den framför allt bygger på agerandet 
från de fackliga organisationerna under det tidiga 1900talet (Haus 2002) . Under 
denna tidigare period ingick fackföreningar ofta i koalition med kulturkonservativa 
grupper för en restriktiv invandringspolitik . Sedan slutet av 1900talet har emellertid 
fackföreningar ofta ingått i koalitioner för en öppen invandringspolitik tillsammans 
med vissa vänsterliberala grupper i t .ex . Frankrike och USA .

Leah Haus (2002) menar att kraven på invandringsrestriktioner bara är en av två 



möjliga strategier som fackföreningar har till sitt förfogande när det gäller invandring . 
Ett alternativ till att kräva restriktioner är att arbeta för en organisering av migranter 
för att skydda arbetsförhållanden och löner . Om migrantarbetare organiseras motver
kar fackföreningar att de underbjuder organiserade inhemska arbetare . Detta är, en
ligt Haus, en strategi som fackföreningar ofta använt sedan slutet av 1900talet, och 
det har lett till att de ingått i koalitioner för en mer öppen invandringspolitik . 

Ett viktigt skäl till denna förändring av fackliga organisationers agerande ligger 
i en förändrad uppfattning om vad statens immigrationskontroll kan åstadkomma 
(Haus 2002) . Enligt detta nya synsätt har västerländska staters förmåga att kontrol
lera migrationsrörelser avtagit p .g .a . den ekonomiska internationaliseringen och fram
växten av transnationella arbetsmarknader . När fackliga representanter delar denna 
uppfattning kommer de, enligt Haus, att se färre skäl att stödja restriktiva åtgärder 
mot migranter, och istället försöka inkludera dem i fackföreningsrörelsen . 

Haus argument bygger framför allt på studier av fackföreningarna i USA och 
Frankrike . När dessa fackföreningar ska jämföras med svenska fackföreningar är det 
viktigt att göra en distinktion mellan statens gränskontroll och de rättigheter som den 
beviljar immigranter, mellan regleringarna av inflödet av migranter och regleringarna 
av migranters rättigheter när de väl befinner sig på den mottagande statens territo
rium (Tichenor 2002; Frank 2005) . Det verkar nämligen framför allt vara ifråga om 
migranters rättigheter som vi finner distinkta skillnader i hur fackföreningar i olika 
länder reagerat på oauktoriserad migration . I tidigare perioder var de svenska LOför
bunden ofta pådrivande för att migranters rättigheter i Sverige skulle utvidgas . Detta 
gällde emellertid framför allt auktoriserade migranter – när det gäller oauktoriserade 
migranter har centrala delar av svensk fackföreningsrörelse intagit en mer restriktiv 
hållning än fackföreningar i USA, Spanien och Frankrike . LO har t .ex . inte gett sitt 
stöd åt kraven på att dessa migranter generellt ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige 
och därmed ”legaliseras” . Även om vissa fackförbund stödjer dessa krav, är den domi
nerande hållningen i LO fortfarande restriktiv . Detta skiljer sig mot hur fackfören
ingar i USA och Spanien agerat i denna fråga . I dessa länder har fackföreningar ingått 
i koalitioner som arbetat för att oauktoriserade migranter ska ”legaliseras” och i vissa 
fall också fått igenom dessa krav . Jag ska argumentera för att en del av förklaringen 
till svenska fackförbunds restriktiva hållning till oauktoriserade migranter ligger i de
ras nära förhållande till statsmakten och att de kunnat utöva ett starkt inflytande över 
arbetskraftsinvandringen i tidigare perioder .

De svenska fackföreningarnas inflytande på immigrationen
De politiska institutionerna i olika länder är inte neutrala, utan tenderar att ge olika 
stort inflytande till olika sociala aktörer . Som Theda Skocpol (1992) skriver är graden 
av framgång i politiska processer beroende av de möjligheter som existerande politiska 
institutioner ger till organisationen eller gruppen i fråga . Ett särdrag i de invandrings
politiska institutionerna i Sverige är att de gett fackliga organisationer relativt stora 
möjligheter att påverka arbetskraftsinvandringen . Det kanske tydligaste exemplet på 
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detta är att fackförbunden varit remissinstanser när utländska medborgare ansökt om 
arbetstillstånd i Sverige . De har, tillsammans med arbetsgivarorganisationerna, fått 
yttra sig över om en utländsk medborgare ska beviljas arbetstillstånd eller ej . Efter
som det var ovanligt att de beslutande myndigheterna gick emot fackförbundens ytt
randen gav detta fackföreningsrörelsen ett stort inflytande över arbetskraftsinvand
ringen .

Denna kontrollmekanism förutsätter att utländska medborgare faktiskt söker ar
betstillstånd, att de reser in i Sverige på auktoriserade vägar . Fackföreningarnas spe
ciella ställning i Sverige har emellertid också påverkat den oauktoriserade immigratio
nen . Som Schierup m .fl . (2006) skriver fanns det under lång tid inte någon omfat
tande arbetsmarknad för oauktoriserade migranter i Sverige . Den var mycket mindre 
än i Sydeuropa men också än i andra västeuropeiska länder . Ett viktigt skäl till detta 
synes vara den höga fackliga organisationsgraden och att fackföreningar har en stark 
närvaro på arbetsplatser i Sverige . Företag som övervägt att rekrytera oauktoriserade 
migranter vet att detta lätt kommer till fackföreningarnas kännedom och att de där
med riskerar att utsättas för omedelbara motåtgärder . Detta har, enligt Schierup m .fl ., 
bromsat framväxten av en arbetsmarknad för oauktoriserade migranter (2006: 215) . 

Denna förmåga att begränsa arbetskraftsinvandring började emellertid försvagas 
under 1990talet (Schierup m .fl . 2006: 215) . Ett viktigt skäl till detta var olika di
rektiv från EU som gjorde det lättare för medborgare i ansökarländerna i Östeuropa 
att resa in i Sverige för att utföra arbete . Denna omvandling var tydlig inom bygg
nadssektorn, som varit en av de starkast reglerade sektorerna i Sverige . Det fanns 
i denna situation tre idealtypiska alternativ för fackföreningar att bemöta oauk
toriserad migration . Ett handlingsalternativ är att helt enkelt inte bry sig om att 
det finns oauktoriserade eller påstått oauktoriserade migranter inom deras arbets
område, t .ex . för att de inte uppfattas som ett hot mot inhemska arbetares löner och 
arbetsförhållanden . Ett andra alternativ är att arbeta för att oauktoriserade migran
ters rättigheter ska utvidgas, t .ex . att de ska beviljas uppehållstillstånd och därmed 
”legaliseras” . Detta motsvarar en strategi som går ut på att inkludera oauktorisera
de migranter i arbetarrörelsen . Det tredje alternativet är att arbeta för att myndig
heterna, t .ex . gränspolisen, ska gripa och deportera oauktoriserade migranter . Detta 
motsvarar vad Haus kallar en restriktiv strategi, och det var mot denna som Bygg
nads lutade sig 1990–2004 .

Varför arbetade då Byggnads för en restriktiv politik mot oauktoriserade migran
ter, istället för att försöka inkludera dem i arbetarrörelsen? Jag menar att en del av 
förklaringen till detta sannolikt ligger i Byggnads starka inflytande på invandrings
kontrollen i tidigare perioder (jfr . Haus 2002: 159 f) . Byggnads är ett ovanligt starkt 
fackförbund, som i tidigare perioder utövade ett stort inflytande på immigrationen 
av utländska byggnadsarbetare . Detta är också en förklaring till att det i svensk bygg
nadssektor funnits en liten andel migranter jämfört med byggnadssektorn i andra 
länder . Denna förmåga att begränsa arbetskraftsinvandring ledde till att man fortsat
te att använda en restriktiv strategi, även när förutsättningarna att lyckas med detta 
hade förändrats (jfr . Ahrne & Papakostas 2002: 75–82) . Målsättningen för Byggnads 



agerande var att försöka vidmakthålla de existerande invandringspolitiska institutio
nerna och att bevara sitt inflytande över arbetskraftsinvandringen .

En studie i deportationspolitik
Den oauktoriserade migrationen till västerländska stater undersöks på ett antal olika 
sätt i den nuvarande forskningen (jfr Singer & Massey 1998) . Vi ska i denna artikel 
undersöka hur den statliga invandringskontrollen opererade för att finna, infånga och 
deportera oauktoriserade migranter i byggnadssektorn; hur denna kontroll kopplades 
samman med och fick fart av fackliga intressen; och hur detta skapade den oauktori
serade migranten i byggnadssektorn som ett politiskt problem . Man kan kalla det för 
en studie i deportationens politik och praktik (jfr . Ngai 2004: 58) .

Den ”illegala” immigranten kan, som Ngai skriver, inte konstitueras utan deporta
tionen, deportationen som ett faktum eller deportationen som ett hot (2004: 58) . Det 
har i alla västerländska stater byggts upp ett maskineri för att finna, infånga och de
portera migranter som saknar rätt att vistas på dessa staters territorium . Denna över
vakningsapparat är inte alltid effektiv i att finna oauktoriserade migranter, men den 
finns där hela tiden som ett hot mot dem: skulle de bli upptäckta av myndigheterna 
riskerar de att bli deporterade till sitt hemland . Detta ständigt närvarande hot formar 
deras tillvaro: det har tydligt disciplinerande verkningar och det gör dem till en efter
traktad arbetskraft för vissa företag . De tenderar att acceptera sämre löner och arbets
förhållande än den inhemska befolkningen, och de har små möjligheter att protestera 
mot övergrepp och grovt utnyttjande i arbetslivet .

De Genova (2002: 438 f) drar denna argumentation ett steg längre . Han menar att 
denna övervakningsapparat inte har som sitt enda syfte att uppnå det påstådda må
let om deportation . Det är istället hotet om deportation, och inte deportationen i sig, 
som karakteriserar det oauktoriserade migrantarbetet . Detta hot om deportation ver
kar, enligt hans synsätt, ha som sin primära avsikt att skapa en sårbar och medgörlig 
arbetskraft åt vissa arbetskraftsköpare . Han skriver om förhållandena i USA:

[T]he disciplinary operation of an apparatus for the everyday production of migrant 
’illegality’ is never simply intended to achieve the putative goal of deportation . It is de
portability, and not deportation per se, that has historically rendered undocumented 
migrant labor a distinctly disposable commodity . [–––] What makes deportability so 
decisive in the legal production of migrant ’illegality’ and the militarized policing of 
nationstate borders is that some are deported in order that most may remain (unde
ported) – as workers, whose particular migrant status may thus be rendered ’illegal’ . 
[–––] Thus, the legal production of ’illegality’ as a distinctly spatialized and typically 
racialized social condition for undocumented migrants provides an apparatus for sus
taining their vulnerability and tractability as workers . (De Genova 2002: 438 f)

De Genova skriver framför allt om migrationen från Latinamerika till USA och frå
gan är om ett sådant resonemang kan överföras till en svensk kontext . Hotet om de
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portation kan visserligen forma oauktoriserade migranter till en sårbar och medgörlig 
arbetskraft även i Sverige . Det kan också ligga i arbetskraftsköpares intresse att detta 
hot om deportation upprätthålls . Vi kan emellertid inte anta att detta skulle vara en 
intention i den statliga invandringskontrollen, t .ex . att gränspolisen uppgift att söka 
efter oauktoriserade migranter skulle dölja en mer grundläggande målsättning att ska
pa en sårbar och medgörlig arbetskraft . Syftet i Sverige är snarare att upptäcka oauk
toriserade migranter för att kunna deportera dem . Invandringspolitiken i Sverige har 
varit alltför starkt präglad av fackliga intressen och ambitioner för att detta explicita 
mål inte också skulle vara det egentliga målet .

Några ord om terminologin
Termen ”illegal” invandrare har, med rätta, kritiserats för att stigmatisera och ned
värdera migranter som har som sitt enda mål att skaffa sig ett bättre liv . Jag undviker 
därför i princip att använda denna term . När den ändå ibland förekommer i den fort
satta texten beror det på att det är en term som förekommer rikligt i primärkällorna . 
Beteckningen illegal invandrare var – tillsammans med termer som svart och illegal 
arbetskraft – en del i en strategi att försöka göra en viss kategori migranter oönskade 
i Sverige . Ett viktigt drag i den statliga invandringskontrollen är dessutom illegalise
ra eller olagliggöra en viss typ av internationell migration . Det är därför svårt att helt 
undvika dessa termer när denna process ska analyseras .

Ett alternativ som ofta förekommer i litteraturen är ”odokumenterade” eller ”pap
perslösa” immigranter . Denna term syftar på migranter som saknar de dokument 
som krävs för att de ska få vistas i invandringslandet, t .ex . visum eller arbetstillstånd . 
Alla olagliggjorda immigranter är emellertid inte illegala därför att de saknar de nöd
vändiga dokumenten . Det finns andra former av olaglig närvaro i en stat och andra 
skäl till att en immigrant kan deporteras (jfr . Ngai 2004) . Utländska medborgare har 
t .ex . kunnat deporteras för att de är fattiga eller saknar medel för sitt uppehälle . Det 
är dessutom viktigt att komma ihåg att odokumenterad immigration historiskt sett 
är ett relativt nytt fenomen som uppstod under den moderna invandringskontrollens 
era . Det är först när vissa dokument, t .ex . visum, kan krävas av individer som ska resa 
in i en annan stat som detta fenomen uppstår (Torpey 2000; Ngai 2004) .

I denna artikel använder jag, som regel, termen oauktoriserad migration, därför 
att den inte är förenad med stigmatisering på samma sätt som ”illegal” immigration . 
Denna term täcker dessutom både de fall när immigranter saknar nödvändiga doku
ment och när de blivit olagliggjorda av andra skäl och därför kan deporteras av myn
digheterna . Men som vi ska se är gränserna för vilka som ingår i kategorin oauktorise
rad immigrant inte något naturligt och en gång för alla fastslaget, utan det förändras 
och är objekt för politisk kamp .



Artikelns empiriska material
Denna artikel bygger på tre typer av empiriskt material . För det första polisanmäl
ningarna om brott mot utlänningslagen som gjordes av Byggnads avdelningar i Skåne 
och Stockholms län och polisens förundersökningar av dessa anmälningar . För det 
andra artiklarna om immigration av utländsk arbetskraft i Byggnads tidning Bygg
nadsarbetaren under perioden 1990–2005 . För det tredje intervjuer med Byggnads 
ombudsmän i Skåne och Stockholm .

Det viktigaste materialet är Byggnads polisanmälningar om brott mot utlän
ningslagen och polisens förundersökningar av dessa anmälningar . Dessa anmälning
ar grundade sig, som regel, på misstanken att vissa företag eller privatpersoner hade 
anställt migranter som saknade arbetstillstånd i Sverige . I Stockholms län sträcker sig 
dessa anmälningar från 1995 till 2006 och i Skåne från 1998 till 2006 . Till dessa an
mälningar finns det knutet ett omfattande skriftligt material, t .ex . förhörsprotokoll, 
beskrivningar av Byggnads och polisens arbetsplatskontroller m .m . Det finns i de 
flesta anmälningar också uppgifter om migranternas nationalitet .

Vi kan emellertid inte anta att alla migranter som polisanmäldes av Byggnads de 
facto vistades oauktoriserat i Sverige . Detta gäller framför allt 5–8 anmälningar där 
migranterna förmodligen inte behövde ha arbetstillstånd för att utföra arbete i Sve
rige, därför att de var egenföretagare och inte anställda . Byggnads polisanmälningar 
av dessa migranter ingick snarare i en ambition att försöka vidga kategorin ”illegal” 
invandrare så att den innefattade också dessa individer . Det motsatta problemet är 
emellertid lika angeläget, nämligen att Byggnads anmälningar bara representerar en 
mindre del av det totala antalet ouktoriserade eller påstått oauktoriserade migranter 
på byggarbetsplatser i Sverige . Anmälningarna kan bara visa på tendenser och för
ändringar i den oauktoriserade migrationen och framför allt hur Byggnads bemötte 
denna immigration .

Konjunkturväxlingarna i byggnadsindustrin och 
 invandrings frågorna i Byggnadsarbetaren
Innan vi analyserar Byggnads anmälningar om brott mot utlänningslagen och poli
sens förundersökningar av dessa, ska vi granska konjunkturväxlingarna i svensk bygg
nadsindustri 1990–2006 . Detta utgör en viktig bakgrund till migrationen av bygg
nadsarbetare till Sverige . Jag undersöker i detta avsnitt också hur frågor om utländsk 
arbetskraft behandlades i Byggnads tidning Byggnadsarbetaren under perioden 1990–
2005 .

När 1990talet inleddes var konjunkturen god i svensk byggnadssektor . Byggnads
industrin hade några år tidigare gått in i en högkonjunktur som skulle pågå till början 
av 1990talet . Detta visade sig att arbetslösheten var relativt låg bland Byggnads med
lemmar: den var enbart fyra procent 1990 och nio procent 1991 (se figur 1) .

Under 1992 gick emellertid svensk byggnadsindustri in i en djup lågkonjunktur 
och den pågick till andra halvan av 1990talet . Lågkonjunkturen medförde en kraf
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tigt ökad arbetslöshet bland Byggnads medlemmar: arbetslösheten ökade till 22 pro
cent 1992, till 33 procent 1993 och den nådde en toppnivå på 35 procent 1994 (se 
figur 1) . Arbetslösheten minskade därefter sakta, men den fortsatte att ligga på en 
mycket hög nivå fram till 1998 .

Under 1998 började konjunkturen att vända uppåt inom svensk byggnadsindustri . 
Byggandet ökade märkbart, och det skedde en stadig minskning av andelen arbets
lösa byggnadsarbetare . Arbetslösheten sjönk från 20 procent 1998 till tolv procent 
2000 och åtta procent 2006, vilket är en låg siffra jämfört med massarbetslösheten i 
mitten av 1990talet . Som vi ska se, är det under denna vändning av konjunkturen 
som det sker en förändring av rekryteringen av utländska arbetare till svenska bygg
arbetsplatser . 

Figur 2 nedan visar antalet artiklar i Byggnadsarbetaren som behandlar immigranter på 
byggarbetsplatser i Sverige 1990–2005 . Figuren visar tre viktiga förändringar när det 
gäller hur många artiklar som publicerades om migranter i byggnadssektorn: det sker 
en minskning av antalet artiklar 1992, en ökning 1999 och en ny kraftig ökning 2004 . 
Fram till 2004 finns dessutom ett samband mellan dessa förändringar å ena sidan och 
förändringen av byggkonjunkturen å andra sidan . Kort sammanfattat, kan man säga 
att intresset i frågor som rör immigration ökar under perioderna av högkonjunktur i 
byggnadsindustrin, medan det minskar under lågkonjunkturer . Det sker dessutom en 
ökning av antalet artiklar i samband med utvidgningen av EU 2004 . Under detta år 
förändras vidare karaktären på artiklarna i Byggnadsarbetaren. Fram till utvidgningen 

Figur 1: Total arbetslöshet bland Byggnadsarbetareförbundets medlemmar 19902006 . Procent .
Källa: Byggnadsarbetareförbundet .

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

A
rb

e
ts

lö
s
h
e
t 

i 
p
ro

c
e
n
t



av EU i maj 2004 handlar en stor del av dessa artiklar om oauktoriserade eller påstått 
oauktoriserade migranter . Efter utvidgningen handlar de däremot allt mer om den fria 
rörligheten av personer och tjänster inom EU och de utmaningar som detta ställer fack
föreningarna inför . Det skrivs t .ex . mycket om Byggnads konflikt med det lettiska före
taget Laval un Partneri under denna tid . Detta trendbrott inträffade i mitten av 2004 .

Under högkonjunkturen i början av 1990talet fanns således ett ganska stort intres
se i frågor som rör utländsk arbetskraft . Detta beskrevs ännu inte som ett allvarligt 
hot mot de inhemska arbetarna . Artiklarna kunde t .ex . handla om svårigheterna för 
utomnordiska immigranter att få arbete i byggnadssektorn, eller om utländska före
tag som vägrade att teckna kollektivavtal med Byggnads . Det förekom också artik
lar om oauktoriserade migranter från Östeuropa på svenska byggarbetsplatser . Dessa 
migranter kom framför allt från Polen och de arbetade ofta i Skåne . Det hävdades att 
det skett en ökning av antalet oauktoriserade migranter på byggarbetsplatser i Sverige 
(Lindkvist 1990a) . Byggnads strategi var att agera hårt mot detta och polisanmäla alla 
misstänkta fall av brott mot utlänningslagen (Lindkvist 1990b) .

När arbetslösheten började öka bland Byggnads medlemmar 1992 skedde en tydlig 
minskning av intresset i frågor som rörde utländsk arbetskraft i Byggnadsarbetaren (se 
figur 2) . Under åren som följde var det istället den djupa lågkonjunkturen och mass
arbetslösheten som dominerade Byggnads politiska prioriteringar . Det fanns även ett 
stort intresse i emigrationen av byggnadsarbetare från Sverige . Det gick t .ex . stora 

Figur 2: Antal artiklar i Byggnadsarbetaren som behandlar immigranter på byggarbetsplatser i 
 Sverige 19902005 (exkl . insändare) .

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

A
n
ta

l 
a
rt

ik
la

r

Antal artiklar totalt Antal artiklar som behandlar oauktoriserade migranter

 de oaukToriserade migranTerna 37



38 sociologisk forskning 2009

migrationsströmmar av byggnadsarbetare till länder som Norge och Tyskland, där 
det rådde högkonjunktur inom byggandet .

Under andra halvan av 1999 började det ske en tydlig ökning av rapporteringen 
om oauktoriserad eller påstått oauktoriserad immigration i Byggnadsarbetaren, och 
detta hänger samman med vändningen i konjunkturen . De oauktoriserade migran
terna fanns visserligen i olika hög grad på svenska byggarbetsplatser under hela 1990
talet, men det var inte förrän 1999–2000 som de började bli betraktade som ett all
varligt problem av de fackliga organisationerna . Rapporterna kom till att börja med 
huvudsakligen från Skåne, men efter hand sprids detta till Stockholmsområdet och 
senare också till andra delar av Sverige (”Allt fler illegala” 2000) . I början av 1990
talet handlade rapporterna framför allt om polska medborgare som utförde oauktori
serat byggnadsarbete, och polacker fortsätter att vara en vanlig nationalitet, men från 
slutet av 1990talet blir medborgare i de baltiska staterna allt vanligare på svenska 
byggarbetsplatser . Migrantarbetarna från Polen och Baltikum reste ofta in i Sverige 
som turister och de utförde relativt kortvarigt arbete för att därefter resa tillbaka till 
sina hemländer (Connheim 1999a, 1999b) .

Det är också under åren före utvidgningen av EU 2004 som konflikterna med 
de nya personaluthyrningsföretagen i byggnadssektorn hårdnar (se t .ex . Dahlkvist 
2003) . Dessa konflikter var tydligast i Skåne där Byggnads tidigt hamnade i hårda 
konflikter med denna typ av företag . Dessa konflikter gällde ofta företag som hyrde ut 
utländska hantverkare som var enmansföretagare . När migranterna var enmansföre
tagare behövde de inte ha arbetstillstånd för att utföra arbete i Sverige, och de  behövde 
heller inte följa kollektivavtalen i byggnadsbranschen . Byggnads hävdade där emot att 
många av dessa hantverkare i realiteten inte var företagare, utan att deras beroendeför
hållande till förmedlingsföretagen var av sådan art att de borde betraktas som anställ
da . Om de var anställda var de tvingade att ha arbetstillstånd, ha avtalsenliga löner 
och följa svensk arbetstidslagstiftning (”Byggnads” 2002) . Byggnads försökte m .a .o . 
vidga kategorin ”illegal migrant” så att den innefattade också dessa individer . Rätten 
att verka som egenföretagare i Sverige gällde medborgare i östeuropeiska länder som 
EU ingått associationsavtal med, t .ex . Polen, Lettland, Estland och Litauen .

När 2000talet började hade de oauktoriserade eller påstått oauktoriserade migran
terna blivit ett ständigt återkommande tema i Byggnadsarbetaren. Det fanns en tydlig 
oro för att dessa migrantarbetare försämrade inhemska arbetares löner och arbetsför
hållanden . I en ledare från 2003 hävdades att tusentals migranter från Östeuropa ar
betade illegalt på svenska byggarbetsplatser . Man skriver om hur världen kom in i den 
svenska byggsektorn, och hur kommunismens sammanbrott i Östeuropa förändrade 
svenska byggnadsarbetares vardag (Petterson 2003) .

Byggnads polisanmälningar om brott mot utlänningslagen
Byggnads avdelningar gjorde ofta anmälningar till polisen när de misstänkte att det 
fanns oauktoriserade migranter på svenska byggarbetsplatser . Dessa anmälningar grun
dade sig, som regel, på misstanken att migranterna saknade arbetstillstånd för bygg



nadsarbete i Sverige, vilket var ett brott mot utlänningslagen . Tabellen nedan  visar po
lisanmälningarna från Byggnads avdelningar i Skåne och Stockholms län under perio
den 1995–2006 . Under denna period gjordes totalt 72 polisanmälningar om brott mot 
utlänningslagen, varav 28 i Stockholm och 44 i Skåne . Av dessa gjordes hela 59 an
mälningar åren 2000–2001 . Anmälningarna i Skåne började öka något tidigare, men 
den tydligaste trenden är att de ökade kraftigt i både Skåne och Stockholms län 2000–
2001 . 

Antalet anmälningar minskade därefter tydligt 2002–2003, för att helt upp höra 
2004, när EU gjorde sin stora utvidgning österut . Från detta år fanns inte längre någ
ra invandringsrestriktioner för medborgare i de nya EUländerna i Östeuropa och 
Baltikum, utan de hade i praktiken samma rätt som svenska medborgare att vistas 
och arbeta i Sverige . Som vi ska se, var det mot dessa medborgarkategorier som an
mälningarna huvudsakligen riktade sig fram till 2004 .

Tabell 1: Antal polisanmälningar om brott mot utlänningslagen från Byggnads i Stockholms 
län och Skåne 1995–2006 .

År stockholm skåne* Totalt

1995 0 0

1996 0 0

1997 1 1

1998 0 1 1

1999 0 4 4

2000 14 22 36

2001 12 11 23

2002 1 4 5

2003 0 2 2

2004 0 0 0

2005 0 0 0
2006 0 0 0

Totalt 28 44 72

*Anmälningarna hos Polismyndigheten i Skåne finns samlade i dess arkiv från 1998 . 
Innan dess finns de utspridda på de olika lokala polismyndigheterna . 
Källa: Polismyndigheterna i Stockholms län och Skåne .

När det gäller ökningen av antalet anmälningar från 1999 verkar denna ha ett sam
band med den förbättrade konjunkturen i byggnadsbranschen, d .v .s . att den ökade 
efterfrågan på byggnadsarbetare i Sverige drev upp också den oauktoriserade immi
grationen av utländska arbetare . Det går visserligen inte att dra några säkra slutsatser 
om konjunkturens betydelse på grundval av mitt material, men vi ska komma ihåg att 
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arbetslösheten sjönk från 30–35 procent i mitten av 1990talet till omkring 10 pro
cent i början av 2000talet . Det är troligt att detta hade ett positivt inflytande på be
nägenheten att anställa oauktoriserade migranter .

När det gäller ökningen av antalet anmälningar i Stockholms län 2000–2001 
tycks emellertid denna också vara en följd av en upptrappad arbetsplatsbevakning 
från Byggnads sida (Intervju E) . Anledningen till den ökade arbetsplatsbevakning
en var, enligt en facklig ombudsman, att ett personaluthyrningsföretag från Skåne 
hade ut ökat sin verksamhet till Stockholmsområdet . I Stockholm uppfattade man det 
som att företaget skapat allvarliga problem för de fackliga organisationerna i Skåne 
och man oroade sig för dess nystartade verksamhet i Stockholmsområdet . Byggnads 
i Stockholm stötte emellertid inte på denna typ av företag under sin utökade arbets
platsbevakning, och oron över dess verksamhet visade sig vara överdriven . Däremot 
stötte man på andra misstänkta fall av oauktoriserat migrantarbete under sin upptrap
pade arbetsplatsbevakning, och det var mot dessa som en del av polisanmälningarna 
2000–2001 riktade sig .

Det är däremot svårare att ge en förklaring till den tydliga minskningen av anta
let anmälningar 2002–2003 . Byggkonjunkturen fortsatte att vara god under dessa år, 
och det infördes inte heller några nya politiska åtgärder som kan förklara en sådan 
minskning . Det sker inte heller någon minskning av intresset i dessa frågor i Bygg
nadsarbetaren, utan migrantarbetarna fortsätter att vara en minst lika viktig fråga 
2002–2003 som de var åren innan . En tes är att minskningen 2002–2003 framför allt 
var en följd av sjunkande anmälningsbenägenhet bland Byggnads avdelningar och/
eller att man försökte hantera detta fenomen på annat sätt än tidigare . De intervjuer 
som jag gjort med fackliga ombudsmän i Skåne och Stockholm ger stöd för denna tes . 
Det är också viktigt att säga att det fanns tydliga skillnader i anmälningsbenägenhet 
mellan Byggnads olika avdelningar i Skåne och Stockholms län och att antalet an
mälningar därför underskattar förändringarna i byggnadssektorn .

Migrantarbetarnas nationalitet
Antalet anmälningar säger inget om hur många individer det var frågan om, utan 
varje anmälan gällde, som regel, mer än en individ och ibland uppemot tio individer . 
Antalet anmälningar säger heller ingenting om vilka länder migranterna kom ifrån, 
vilket är en lika viktig fråga som deras antal . Det går emellertid i de flesta fall att vas
ka fram uppgifter om migranternas nationalitet och deras antal från Byggnads an
mälningar och polisens förundersökningar av dessa anmälningar . I vissa fall bygger 
dessa uppgifter enbart på observationer från Byggnads ombudsmän, därför att polisen 
inte kunde gripa och förhöra migranterna . När detta var fallet har dessa uppgifter en 
viss osäkerhet, men detta gäller framför allt anmälningarna från Byggnads avdelning 
i Helsingborg . 

Tabellen nedan visar antalet individer och deras nationalitet i Byggnads polis
anmälningar om brott mot utlänningslagen . Tabellen visar att polisanmälningarna 
totalt gällde 208 utländska medborgare: 101 i Stockholms län och 107 i Skåne . När 
det gäller nationaliteten dominerar migranter från Östeuropa och Baltikum i både 



Stockholm och Skåne . I Stockholms län var polacker och estländare de största grup
perna, men det förekom också litauer, ryssar, ukrainare och en del latinamerikanska 
nationaliteter i anmälningarna . I Skåne fanns enbart tre nationaliteter i anmälning
arna: polackerna dominerade också i Skåne, den näst största gruppen var litauer och 
det förekom också några ungrare . Det saknas emellertid en nationalitet i anmälning
arna – det är letterna . Letterna var en ganska vanlig nationalitet i Byggnadsarbetarens 
artiklar om oauktoriserade migranter, och det är svårt att förklara varför de inte alls 
förekommer i polisanmälningarna . 

Tabell 2: Nationalitet i Byggnads polisanmälningar om brott mot utlänningslagen i Stock
holms län och Skåne 1995–2006 . Antal individer .

nationalitet stockholm skåne Totalt
Polacker 41 61 102
Estländare 23 0 23

Litauer 9 16 25

Ryssar 8 0 8

Ukrainare 6 0 6

Ecuadorianer 2 0 2

Argentinare 1 0 1

Chilenare 1 0 1

Ungrare 0 4 4

Nationaliteten okänd* 10 26 36

Totalt 101 107 208

*I vissa anmälningar saknas uppgifter om nationaliteten och hur många individer anmälan 
gällde .  Jag har i dessa fall gjort den försiktiga uppskattningen att det var fråga om två individer per  
anmälan . Källa: Polismyndigheterna i Stockholms län och Skåne .

När det gäller antalet migranter i polisanmälningarna underskattar dessa tal omfatt
ningen av förändringarna i byggnadssektorn . Orsaken till detta är, som nämnts, en 
skiftande grad av anmälningsbenägenhet, både över tid och mellan olika avdelningar 
av Byggnads . Problemet är att det inte finns någon säker statistik över antalet oauk
toriserade migranter i byggnadssektorn . Den enda statistik som finns kommer från 
Byggnads avdelningar i Skåne . Byggnads i Skåne utförde under sex månader 2003 
en kartläggning av förekomsten av utländsk arbetskraft på byggarbetsplatser i Skåne  
(Byggnads 2004) . Byggnads undersökte 408 arbetsplatser i Skåne och fann att på 140 
av dessa fanns oauktoriserade migrantarbetare, vilket innebär att en tredjedel av ar
betsplatserna i urvalet bemannades av ”illegal arbetskraft” . Det är emellertid viktigt 
att notera att Byggnads använder en omfattande kategori om ”illegal immigrant” i 
denna rapport . Den inkluderar en del egenföretagande byggnadsarbetare, vilka ofta 
förmedlades till byggarbetsplatserna av personaluthyrningsföretag . Det var juridiskt 
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inte klargjort om dessa migranter var enmansföretagare eller anställda . Detta kunde 
bara avgöras från fall till fall, och det bestämdes bl .a . av hur starkt beroende migran
terna var av företagen som hyrde ut dem . Byggnads uppfattning var däremot att dessa 
migranter, som regel, var anställda och därför ”illegal arbetskraft”, eftersom de inte 
hade arbetstillstånd . Byggnads agerade politiskt i denna fråga, men hade vid denna 
tidpunkt inte vunnit juridiskt stöd för sin uppfattning .

Den oauktoriserade immigrationen som restriktionernas dotter
Resultaten av undersökningen hittills synes ge stöd åt Ngais argument att oauktori
serad immigration primärt är en produkt av invandringsrestriktioner (Ngai 2004) . 
Det var, enligt detta synsätt, restriktionerna på att resa in i Sverige för att utföra bygg
nadsarbete som genererade den oauktoriserade immigrationen av byggnadsarbetare 
som ett politiskt problem . När EU utvidgades 2004 upphävdes dessa restriktioner för 
medborgare i Polen och de baltiska länderna, och en konsekvens var att den oauktori
serade immigrationen minskade . Från denna tidpunkt riktas Byggnads uppmärksam
het istället mot den fria rörligheten för personer och tjänster inom EU, medan intres
set i oauktoriserad migration minskar .

Denna typ av förklaring är emellertid inte tillräcklig när det gäller migrationen till 
byggarbetsplatser i Sverige: Den räcker inte för att förklara den tydliga ökningen från 
slutet av 1990talet . Det infördes inga nya, stränga invandringsrestriktioner vid denna 
tidpunkt som kan förklara en sådan ökning, utan den synes hänga samman med den 
förbättrade byggkonjunkturen i Sverige . Uppgången i byggkonjunkturen drev upp 
efterfrågan på utländska arbetare även när dessa inte hade arbetstillstånd i Sverige . 
Byggnads reagerade på denna ökning med en utökad arbetsplatsbevakning på vissa 
platser i Sverige, vilket återspeglas i det större antalet polisanmälningar . Även om de 
oauktoriserade migranterna från Östeuropa fanns på byggarbetsplatser i Sverige un
der hela 1990talet, var det inte förrän i slutet av 1990talet som de blev ett allvarligt 
politiskt problem för de fackliga organisationerna . Vändningen i byggkonjunkturen 
utgör en viktig bakgrund till detta .

Den oauktoriserade migrationen av byggnadsarbetare till Sverige gynnades också  
av att visumtvånget upphävdes för medborgare i Polen 1991 och medborgare i de bal
tiska länderna 1997 . Det innebar att det blev enklare för dessa medborgarkategorier 
att resa in i Sverige och vistas i landet en kortare period, samtidigt som de inte hade 
rätt att vara anställda i landet utan arbetstillstånd . Upphävandet av visumtvånget 
gjorde det lättare finna arbete i Sverige och att skapa kontakter här . Det gynnade 
också en cirkulär migration till och från Sverige, d .v .s . att man reste till Sverige för en 
kortare tids arbete, för att därefter resa tillbaka till sitt hemland, för att kanske åter
komma för en ny tids arbete vid ett senare tillfälle .

Ökningen av det oauktoriserade migrantarbetet på svenska byggarbetsplatser kan 
slutligen inte förstås utan kommunismens sammanbrott i Östeuropa och Baltikum . 
Det var efter 1990, när de kommunistiska staternas stränga utvandringsrestriktioner 



helt försvunnit, som immigrationen av byggnadsarbetare började förändras . Nationa
liteten på arbetarna i polisanmälningarna talar sitt tydliga språk om denna föränd
ring .

Samarbetet mellan Byggnads och polisen för att finna och  
infånga oauktoriserade migranter
Byggnads polisanmälningar om brott mot utlänningslagen kan enbart visa på tenden
ser och förändringar när det gäller inflödet av oauktoriserade migranter till byggar
betsplatser i Sverige . Deras viktigaste betydelse ligger någon annanstans, nämligen i 
att vara ett instrument i den statliga invandringskontrollen . Polisanmälningarna vi
sar hur denna kontroll fungerade i praktiken när det gällde att spåra upp och even
tuellt gripa oauktoriserade migranter . Det var också genom dessa anmälningar som 
Byggnads arbetsplatsbevakning kopplades samman med den utlänningskontroll som 
 polisen skulle utföra . Byggnads använde polisen för att försöka uppnå sina mål när 
det gäller immigration av utländsk arbetskraft . På motsvarande sätt tillät och t .o .m . 
uppmuntrade polisen Byggnads att aktivt delta i denna kontroll . 

Polisanmälningarna från Byggnads kunde gå till på lite olika sätt, men det fanns 
också gemensamma drag i dem . De började ofta med att Byggnads fick ett tips om 
att det fanns utländska arbetare utan arbetstillstånd på en arbetsplats . Byggnads om
budsmän reste därefter ut till arbetsplatsen för att kontrollera om tipset stämde . När 
Byggnads ombudsmän anlände till arbetsplatsen såg de kanske att det stod polsk
registrerade bilar parkerade utanför arbetsplatsen . De kunde också gå in på arbets
platsen för att tala med de som arbetade där och kanske fick de då sin misstanke be
kräftad . Nästa steg var i dessa fall att göra en polisanmälan . Därefter reste polisen ut 
till arbetsplatsen för att göra s .k . inre utlänningskontroll . Vid dessa tillfällen fanns det 
ofta representanter från Byggnads med, vilka kunde hjälpa polisen på olika sätt . I vissa 
fall kunde polisen gripa migranterna men ibland hade dessa redan lämnat arbetsplat
sen när polisen anlände . 

Arbetsplatskontrollerna
Den första arbetsplatskontrollen som vi ska granska ägde rum i Danderyd juni 
2001 . Polisen och Byggettan hade fått ett tips om att oauktoriserade polska mig
ranter renoverade en villa i denna kommun .2 Polisen och Byggettan besökte denna 
plats tillsammans, och när polisen gjorde sin arbetsplatskontroll grep de sju polska 
medborgare som saknade arbetstillstånd . Vi ska granska polisens beskrivning av hur 
denna arbetsplatskontroll gick till . Det deltog sju poliser och tre ombudsmän från 
Byggettan:3

2 Byggettan är namnet på avdelningen som organiserar byggnadsarbetare i Stockholm .
3 Alla personnamn och gatuadresser är fingerade i denna artikel .
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010619 utfördes arbetsplatskontroll avseende byggnadsarbete vid villabygge, 
 Hallandsvägen 10, Enebyberg . Detta efter inkommet tips om illegal arbetskraft . Upp
giften inkommen både till polis och byggarbetarfacket ’Byggettan’ .

Närvarande vid kontrollen: Insp . Anders Olsson, Bengt Andersson, Ingrid Nilsson, Ove 
Karlsson, Joakim Persson, Mikael Svensson, Göran Olofsson och Markus Dahl . Även 
personal från Byggettan närvarade med ombudsman Yngve Persson och ytterligare två 
man . [–––] Personalen delades upp i tre grupper och gick in i villabygget . [–––]

Samtliga sju polacker omhändertogs och transporterades in till stn pmd 3 för vidare 
utredning . (Polismyndigheten i Stockholms län, dnr . K14777201 .)

Vi ser i inledningen av citatet att de polska byggnadsarbetarna beskrivs som illegal ar
betskraft, och det är en term som ofta förekommer i polisens utredningar . Det som 
framträder tydligast i denna beskrivning är emellertid de stora resurser som mobili
serades för att gripa de polska arbetarna, framför allt när det gäller polisstyrkan men 
också ifråga om Byggnads ombudsmän . Denna maktöverlägsenhet är bland det mest 
slående i beskrivningarna av arbetsplatskontrollerna . Arbetsplatskontrollen i Dande
ryd var helt odramatisk och de polska arbetarna försökte inte fly när polisen anlände .

I beskrivningen av arbetsplatskontrollen i Danderyd är det poliserna som spelar de 
framträdande rollerna . Byggnads ombudsmän befann sig i bakgrunden och nämns 
enbart i ett par meningar . Det hände emellertid att Byggnads ombudsmän aktivt 
hjälpte poliser när de skulle gripa utländska arbetare . Detta var vad som hände i Staf
fanstorp i Skåne sommaren 2000 . Bakgrunden var att några representanter för Bygg
nads hade kommit in till polisstationen i Staffanstorp för att göra en anmälan om 
att immigranter utan arbetstillstånd deltog i renoveringen av en fastighet . Byggnads 
representanter och några poliser begav sig senare till arbetsplatsen för att kontrollera 
detta . När denna arbetsplatskontroll gjordes flydde en man från fastigheten, över en 
häck och in i grannhuset . Polisen följde efter mannen och kunde med hjälp från en av 
Byggnads ombudsmän gripa honom . Det följande är hur en av Byggnads ombudsmän 
redogjorde för händelseförloppet:

Den 5 juli 2000 besökte vår ombudsman Anders Andersson rubricerad arbetsplats 
med att konstatera att det utfördes byggnadsarbete . Av någon anledning försvann de 
arbetande från arbetsplatsen . 

Den 6 juli 2000 träffade undertecknad och Anders Andersson Polisen i Staffanstorp 
kl 10 .00 för att informera om vår iakttagelse om pågående byggnadsarbete med anled
ning att vi misstänkte att byggherren använde sig av arbetskraft som saknade arbets
tillstånd . Överenskommelse med Polisen träffades, att vi skulle få hjälp av polisen som 
skulle besöka arbetsplatsen för att få klarhet i om det arbetade arbetskraft som saknade 
arbetstillstånd . Kl 11 .00 ca gick vi gemensamt till arbetsplatsen med en polis i sällskap 
till Sverigevägen 99 . Två poliser var placerade på Skogsvägen strax intill fastigheten 



för att förhindra arbetskraftens smitning . Vid vår gemensamma framkomst till fastig
heten, konstatera vi att det utfördes arbete på fastigheten .

Polisen som vi hade sällskap med gick in och fick kontakt med någon av de arbetande . 
Anders Andersson och undertecknad stod kvar på trottoaren . Vi upptäckte att en av de 
arbetande kom krypande längs staketet invid den västra grannsidan. Den krypande indi
viden uppmärksammade oss varvid han tog till flykten över den befintliga byggtomten där 
han blev uppmärksammad av polisen vilket föranleda att han tog sig in på granntomten 
och in i huset vilket undertecknad gav polisen kännedom om. Detta föranledde ett gripande 
av den flyende vilket utfördes av de två poliserna som var placerade på Skogsvägen. (Polis
myndigheten i Skåne, dnr . K8258200 . Min kursivering .)

Hotet om deportation – som alla oauktoriserade migranter lever under – förkropps
ligades inte bara av den svenska polisen utan också av Byggnads ombudsmän . Bygg
nads ombudsmän blev efter hand betraktade som en fiende av oauktoriserade mig
ranter . Ett viktigt skäl till detta var det konkreta samarbetet som Byggnads ingick 
med polisen . Den handgripliga hjälpen åt polisen i Staffanstorp att fånga flyende 
migranter är en tillspetsad illustration av detta samarbete . Byggnads konfliktfyllda 
relation till oauktoriserade migranter tog sig flera former . Många migranter lärde sig 
t .ex . efter hand att om Byggnads gjorde ett arbetsplatsbesök, för att kontrollera att det 
fanns arbetstillstånd, så kunde polisen snart också visa sig . Detta kunde leda till att 
migranterna gömde sig när Byggnads gjorde sitt arbetsplatsbesök eller lämnade ar
betsplatsen innan polisen hunnit ta sig dit (Polismyndigheten i Skåne, dnr . K57789
98, K11395701, K8174601) . Mannen som greps av polisen i Staffanstorp var polsk 
medborgare och han avvisades senare till Polen . Skälet till detta var att han saknade 
arbetstillstånd i Sverige .

Fackföreningars medel för att begränsa migration
Hur ska vi förstå Byggnads samarbete med polisen för att spåra upp och gripa oauk
toriserade migranter? Detta agerande behöver placeras i en historisk kontext . En 
facklig organisation kan försöka begränsa immigration på olika sätt, och de hand
lingsalternativ den har till sitt förfogande är beroende av dess styrka och förhållan
de till statsmakten . I tidigare perioder deltog Byggnads i utformningen av svensk 
invandrings politik genom att man var remissinstans vid ansökningar om arbetstill
stånd . Genom att inta en restriktiv hållning i arbetstillståndsansökningar kunde 
man begränsa immigrationen av byggnadsarbetare till Sverige . Detta starka infly
tande på invandringspolitiken i tidigare perioder formade Byggnads agerande mot 
migranter från Öst europa och Baltikum 1990–2004 . Den ökade oauktoriserade 
immigrationen skapade visserligen en ny situation som inte kunde kontrolleras med 
de medel som använts i tidigare perioder – denna kontroll förutsatte att migranter
na sökte arbetstillstånd i Sverige . Det var istället när migrantarbetare i allt högre 
grad inte hade arbetstillstånd som samarbete med polisen framstod som ett möjligt 
handlingsalternativ . Ambitionen var att begränsa denna immigration, och i detta 
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läge uppfattades samarbete med polisen som ett rimligt och legitimt maktmedel . 
För Byggnads del var detta inte i första hand en kamp mot de oauktoriserade mig
ranterna utan en kamp för att bevara de rådande invandringspolitiska institutioner
na . Det är emellertid viktigt att säga att polisen också betraktade Byggnads som en 
legitim partner i detta samarbete . Denna syn på Byggnads som en partner i den inre 
utlänningskontrollen sträckte sig längre än att ta emot vittnesuppgifter från Bygg
nads ombudsmän . Polisen kunde även inkludera Byggnads i planläggningen och 
genomförandet av sina arbetsplatskontroller . Detta visar följande utdrag från plane
ringen av en arbetsplatskontroll i Bromma:

TILLSLAG MED BYGGETTAN, tisdag den 6 februari
Efter lämplighetsbedömning har Du, Johan Svensson, blivit utsedd att leda tillslag på 
av ”Byggettan” utvald arbetsplats .

Förutsättningar:
Påbörjat bygge av pgarage i källarplan på fastigheten Östersundsvägen 99 .
Ca 8 st polacker engagerade i arbetet .
7 st möjliga ut/ingångar

Tillgänglig personal:
7 st poliser fr .o .m . kl 13 .00
6 st från ”Byggettan” att disponeras på lämpligt sätt . Ev . kan ytterligare två st från 
Bygg ettan rekvireras . (Polismyndigheten i Stockholms län dnr . K3264001)

Byggnads blev i Bromma i praktiken en integrerad del av den ”inre utlännings
kontroll” som polisen skulle utföra . Byggnads ombudsmän stod till polisens för
fogande och polisen tänkte använda dessa på det sätt som den ansåg lämpligt . Vi 
ser dessutom att det också i Bromma mobiliserades stora personalresurser för att 
gripa de polska migranterna: åtta poliser och sex fackliga representanter för att in
fånga åtta migrantarbetare . Denna typ av slående beskrivningar av samarbetet vid 
arbetsplatskontrollerna är vanligare i Stockholms län än i Skåne . I Skåne är bilden 
mer splittrad: det är f ler migranter som lyckas komma undan, det är sämre sam
ordning mellan polisens och Byggnads resurser och det går också att märka en tyd
ligare frustration hos Byggnads ombudsmän över att polisens arbete inte ger  önskat 
resultat .

Deportationerna
När det gäller deportationer skiljer man i svensk utlänningslagstiftning mellan utvis
ning och avvisning . Den påföljd som de oauktoriserade migranterna i denna  studie 
framför allt riskerade var att avvisas från Sverige . Hade migranten vistats i Sverige 
mindre än tre månader var det, som regel, polismyndigheten som både beslutade om 
och genomförde avvisningen .



I Skåne ledde minst nio av polisanmälningarna till att migranterna avvisades från 
Sverige och en till att de utvisades . Polisen i Skåne deporterade totalt 22 individer, 16 
var polska medborgare och sex litauiska medborgare . När det gäller Stockholms län 
ledde minst elva anmälningar till att migranterna avvisades från Sverige . Totalt av
visades 38 individer av polisen i Stockholm: 15 av dessa var estländare, nio var litauer, 
sex var polacker och fyra var ukrainare . Övriga individer som avvisades var medbor
gare i Ecuador, Argentina, Ryssland eller Chile . 

Att deportera en individ till en annan stat innebär att personen förflyttas från en 
sida av statsgränserna till en annan, och myndigheterna i Sverige saknade kontroll 
över dessa individer efter att de avvisats . Dessa individer kunde därför mycket väl 
försöka resa in i Sverige igen oauktoriserat vid ett senare tillfälle och än en gång ris
kera att gripas av polisen . Detta var vad som skedde vid en mindre arbetsplats i Höör 
i Skåne sommaren 2000 . Anders Olsson, som var en av Byggnads ombudsmän, hade 
fått ett anonymt tips om arbete utan arbetstillstånd i Höör . Han reste till denna plats 
för att kontrollera om tipset stämde och träffade där två polska byggnadsarbetare vil
ka utförde arbete utan arbetstillstånd . Olsson anmälde detta till polisen, som reste 
till arbetsplatsen och grep de två polska arbetarna . Dessa avvisades från Sverige i juni 
2000, men en kort tid senare var de tillbaka på samma arbetsplats . Detta ledde till att 
de ännu en gång greps av polisen och avvisades från Sverige: 

2000-06-29 kl. 11.00 gjordes tillslag av polis på adress Helsingborgsvägen 4, Höör 
med anl av inkommet tips om illegal arbetskraft .

Ovan nämnda polska medborgarna Herda och Bienkowski anträffades på adressen 
och efter beslut av Polismyndigheten i Skåne, avvisades de båda till Polen .

2000-08-09 kl. 08.58 gjordes ett nytt tillslag på adressen Helsingborgsvägen 4, 
Höör .

Även nu anträffades ovanstående nämnda polska medborgarna, vilka även nu efter 
 beslut från polismyndigheten i Skåne, avvisades till Polen . (Polismyndigheten i Skåne, 
dnr . K7936300)

Det är inget unikt för Sverige att migranter som blivit deporterade, en tid senare re
ser in i landet igen oauktoriserat, och därmed riskerar att deporteras ytterligare en 
gång . Detta är vanligt i migrationen mellan Mexiko och USA, och mellan andra in 
och utvandringsländer som ligger nära varandra geografiskt . I USA kan gränspolisen 
gripa oauktoriserade migranter, deportera dem till Mexiko, bara för att en tid senare 
finna dem tillbaka i USA . Det har hävdats att detta ingår i ett slags ”gränsspel”, där 
det viktigaste motivet för de amerikanska myndigheterna är att visa för den allmänna 
opinionen att man gör något åt den stora oauktoriserade immigrationen från Latin
amerika (Andreas 2000; De Genova 2002: 436) . Att oauktoriserade migranter kan 
resa in i USA igen efter att de blivit deporterade visar också, enligt denna tolkning, 
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att det är mycket svårt för stater att begränsa oauktoriserad immigration . De åtgärder 
som de tar till, som att föra över mer resurser till gränspolisen, är i stor utsträckning 
symbolpolitik .

Det var svårt också för svenska myndigheter att förhindra oauktoriserad im
migration, framför allt av medborgargrupper som var befriade från visumsskyldig
heten, t .ex . polacker, litauer och estländare . Men det går knappast att påstå att det 
inte var möjligt för den svenska staten att begränsa den oauktoriserade immigratio
nen, eller att Byggnads och polisens agerande var ganska lönlösa åtgärder som bara 
ingick i ett ”gränsspel” med syftet att tillfredställa den allmänna opinionens önskan 
om en restriktiv invandringspolitik . Byggnads agerande drevs snarare av en ambi
tion att för söka begränsa invandringen av dessa kategorier därför att de upplevdes 
som ett hot mot uppnådda lönenivåer och arbetsförhållanden . Byggnads uppfattade 
visser ligen denna immigration som omfattande och allvarlig, men den kunde be
gränsas genom restriktiva åtgärder . Det skedde dessutom aldrig någon eskalering av 
den svenska gränspolitiken, på det sätt som skett i USA när det gäller immigratio
nen från Mexiko . Byggnads förde visserligen fram krav på restriktiva åtgärder, t .ex . 
övergångsregler vid utvidgningen av EU 2004, men de fick aldrig något gehör för 
detta .

De två polska medborgarna som greps av polisen i Höör avvisades från Sverige 
delvis för att de saknade arbetstillstånd i Sverige . De var i denna mening odokumen
terade eller papperslösa immigranter . Men det fanns ytterligare ett skäl till att de av
visades från Sverige – det var för att de saknade tillräckliga medel för sin vistelse i 
 Sverige (Polismyndigheten i Skåne dnr . K7936300) . Detta var en vanlig motivering 
när polska medborgare avvisades från Sverige under 1990talet, vilka kunde vistas i 
 Sverige upp till tre månader utan visum (Statens invandrarverk vol . E1AA:28) . Den
na klassmässiga invandringsrestriktion började tillämpas på allvar 1967, och syftet var 
då att begränsa en kraftigt ökande invandring från Sydeuropa (Frank 2005: 81) . Den 
illustrerar begränsningarna i termer som odokumenterade eller papperslösa invand
rare . De utländska medborgare som deporteras för att de saknar tillräckliga medel för 
sin vistelse i Sverige, avvisas inte för att de saknar de nödvändiga dokumenten, utan 
för att de är oönskade fattiga .

Avslutning
Det stod inte på Byggnads politiska dagordning att försöka inkludera oauktorise
rade migranter i arbetarrörelsen eller arbeta för att de skulle beviljas arbetstillstånd i 
Sverige . Byggnads förde istället en intensiv kamp för att begränsa den ökade arbets
kraftsmigrationen från Östeuropa . Argumentet var att om dessa migranter saknade 
arbetstillstånd hade de inte rätt att vara anställda som byggnadsarbetare i Sverige . 
Byggnads arbetade därmed för att de skulle ”illegaliseras” och i förlängningen depor
teras från Sverige . Det politiska målet var att bevara de invandringspolitiska institu
tioner som gett fackföreningar stora möjligheter att begränsa arbetskraftsinvandring . 
Dessa arrangemang hotades av den ökade oauktoriserade immigrationen från Öst



europa och av direktiv från EU som gjorde det enklare för dessa medborgargrupper 
att resa in i Sverige för att utföra arbete .

Byggnads samarbete med polisen för att gripa och deportera migranter kan emel
lertid inte betraktas som en särskilt framgångsrik strategi . Dessa migranter fortsatte 
att söka sig till Sverige i oförminskad omfattning och att utföra arbete under former 
som skapade konflikter med Byggnads . Byggnads lyckades inte heller att vinna nå
got entydigt juridiskt stöd för sitt arbete att utvidga kategorin ”illegal migrant”, vilket 
syftade till att göra ett större antal av dessa migranter möjliga att deportera . Vad Bygg
nads däremot lyckades med var att göra den ”illegala migranten” i byggnadssektorn 
till ett politiskt problem i Sverige . Denna gestalt – som ska förstås i en överförd mening 
som en slags hotbild – var relativt okänd i Sverige före 1990talet . 

Kommer då Byggnads att fortsätta att vara ett invandringsrestriktivt fackförbund 
även i framtiden? Detta är inte alls säkert . Om det är riktigt att den ekonomiska in
ternationaliseringen och arbetskraftens ökade rörlighet förändrat förutsättningarna 
för fackföreningars invandringspolitiska arbete, kan även Byggnads börja utveckla 
ett mer inkluderande förhållningssätt till migranter . Vi ska också komma ihåg att 
det växte fram en omfattande arbetsmarknad för oauktoriserade migranter senare 
i  Sverige än i andra västeuropeiska länder . Även om det varit svårt för många fack
föreningar att utveckla arbetsformer som bättre passar dessa nya omständigheter, kan 
sådana förändringar tvingas fram efter hand . Det kan dock behöva gå längre tid än 
10–15 år innan ett tidigare invandringsrestriktivt fackförbund övergår till ett mer in
kluderande förhållningssätt till oauktoriserade migranter .
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