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 skatteavdragen för for
mellt reglerade hushålls
tjänster diskuteras flitigt. 

Men vem bryr sig om dem som 
arbetar i den informella, ”svarta” 
ekonomin och deras villkor?

Hushållstjänster är en expan-
derande bransch till följd av 
skatte avdrag, hushållens änd-
rade prioriteringar, privatise-
ring inom offentlig sektor samt 
en mer flexibel arbetsmarknad. 
Den formella ekonomin är i sym-
bios med den informella ekono-
min och dess sociala nätverk, 
entreprenörer och underleve-
rantörer. Konsumenter och 
arbets givare söker ofta efter den 
billigaste arbetskraften, till 
exempel bland migranter som 
saknar medborgerliga och arbets-
marknadsmässiga rättigheter.

För migranterna själva kan 
hushållstjänstarbete vara en 
mellanstation på vägen till 
annat arbete, men även en åter-
vändsgränd kantad av social 
isolering, exploatering, rätts-
löshet och sexuella trakasserier.

Jag har nyligen intervjuat 
aktörer i Stockholms informella 
och formella städbransch; elva 
städare och representanter för 
sju företag och tolv organisatio-
ner som arbetar med ”pappers-
löshet”, fackliga frågor, migran-
ter och hemlöshet.

Tidigt i fältarbetet slog det 
mig att hushållstjänstarbetares 
internetannonser ofta avslutas 
med frasen ”endast seriösa 
svar”. Det finns förmodligen en 
enkel förklaring: kunders åter-
kommande krav på sexuella 
tjänster i samband med städ-
ning.

Sociologen Bridget Anderson 
har i en bok belyst att det är 

vanligt i hela Europa med till-
lägget ”no sex” i städannonser. 
Fastighetsanställdas förbund, 
den internationella arbetaror-
ganisationen ILO och det inter-
nationella nätverket RESPECT 
för migrerande hushållstjänste-
arbetare har uppmärksammat 
sexuella trakasserier och under-
betalning.

Mina intervjuer i Stockholm 
uppdagade förbluffande beteen-
den. Människor berättar om 
kunder som gjort sexuella när-
manden. De kan börja med att 
ge komplimanger och bjuda på 
drinkar men ibland blir det mer 
drastiskt. Eva berättade om en 
kund som hade öppnat dörren 
iklädd badrock. När hon påbör-
jat städningen stod kunden 
plötsligt naken och spelade 
porr film på teveskärmar i varje 
rum i lägenheten. Andra berät-
tar om flera personer per dag 
som frågar om sextjänster, och 
vissa ringer om och om igen.

En hushållstjänstarbetare 
som annonserat på nätet berät-
tade att 80 procent av dem som 
kontaktade henne gjorde sexu-
ella inviter. En del erbjuder 
extra betalning om man kom-
mer lättklädd, ”har det lite 
mysigt” eller erbjuder ”mas-
sage”. Flera intervjupersoner 
vittnar om kunder som vägrar 
betala för utförd städning om 
inte sexuella tjänster ingår i 
köpet. Det är dessutom vanligt 
att kunder väljer bort hushålls-
tjänstarbetare som vägrar utföra 
sexuella tjänster, berättar de.

Det går inte att dra generali-
serande slutsatser utifrån det 
fåtal intervjuer jag gjort. Man 
kan ändå konstatera att perso-
ner i den informella hushålls-

tjänstbranschen dagligen går 
till arbetet med en osäkerhet 
om vad eller vem som väntar 
dem. De intervjuade berättar 
om kunder som utnyttjar att 
många arbetare på informella 
marknader är migranter som är 
i underläge på grund av språk-
förbistring, begränsade rättig-
heter och lite kontakt med 
svenska myndigheter. I synner-
het ”papperslösa” människor är 
”fritt byte”; de utsätts för 
på tryck ningar och kan inte gå 
till polisen.

Rasism är en del av arbetsvill-
koren för Sara från Eritrea. När 
kunder fått kännedom om hen-
nes afrikanska bakgrund är de 
antingen inte längre intresse-
rade av att anlita henne eller så 
börjar de förhöra sig om 
 sexuella tjänster.

– De tycker att vi som är 
svarta, det kan vi göra. Om jag 
tackar nej så är de inte intresse-
rade: ”Om du ändå ska städa så 
kan du väl göra det där, vad är 
problemet?”

Klyftorna ökar i den globali-
serade ekonomin och migranter 
tenderar att behandlas som en 
reservpool av exploaterbar 
arbetskraft – både i Sverige och 
i världen i övrigt.

Trots en växande formell hus-
hållstjänstbransch existerar en 
fortsatt efterfrågan på infor-
mella tjänster. Här finns kun-
der, arbetsgivare och mellan-
händer som letar efter den billi-
gaste, mest rättslösa och 
” flexibla” arbetskraften och 
som sextrakasserar utan rädsla 
för konsekvenser.

Det är hög tid att undersöka 
vad som verkligen händer på 
denna marknad.  n
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