
Mediebild avslöjar orättvisa villkor  
för utländska arbetare under 2013
Låg lön och helt utebliven lön, brandfarligt boende och olyckor är verkligheten för många av de ut-
ländska medborgare som arbetar i Sverige. De orättvisa villkoren drabbar både dem som kommer 
till Sverige legalt och illegalt. Det framgår av en genomgång av 1894 nyhetsartiklar från 2013, som 
Opinionsverket har genomfört.

Det går knappast en dag utan att medierna rapporterar om hur utländsk arbetskraft behandlas dåligt på 
svenska arbetsplatser. Trots att de missförhållanden som rapporteras förmodligen är en liten del av det 
verkliga problemet så framkommer en bild av Sverige där utländska medborgare systematiskt arbetar 
för sämre villkor än svenskar.

Vi har gått igenom alla nyhetsartiklar som rapporterat om att utländsk arbetskraft, både legal och 
illegal, har behandlats illa eller att andra oegentligheter förekommit. Artiklar som inte innehållit 
beskrivningar av specifika missförhållanden, såsom debatt, ledarartiklar och diverse politiska utspel har 
rensats bort så att endast nyhetsrapporteringen om problemen finns kvar. 

Bärplockarnas öden är en följetong i medierna med 1267 artiklar. Artiklarna beskriver totalt 19 olika 
unika händelser och grupper av drabbade bärplockare. Vanligaste problemet är att de inte fått betalt.

Även om antalet artiklar som skrivits om bärplockare är i majoritet, så har det skrivits hundratals ar-
tiklar om problem inom andra områden. Ett exempel är skogsplanterarna från Kamerun som lämnades 
skuldsatta utan möjlighet att ta sig hem.

Det är också vanligt med olyckor och skador. Ett exempel är de skådespelare som arbetar på spökhuset 
på Gröna Lund, vilka länge utsattes för misshandel av besökarna. Även bärplockare har drabbats av 
bilolyckor och tvingats använda utdömda bilar med körförbud.

I transportbranschen är det vanligt att utländsk arbetskraft leder till mycket hårt pressade löner. 77 
artiklar handlar om detta.

Byggbranschen är en annan bransch där underentreprenörer med inhyrd utländsk arbetskraft leder till 
dumpade lönenivåer och ger en ökad risk för olyckor på arbetsplatserna.

Det är viktigt att påpeka att vår genomgång inte alls kan sägas visa vilka problem som är vanligast, eller 
inom vilka branscher det oftast uppstår problem. Mycket pekar på att de missförhållanden som rap-
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porteras i medierna är en liten andel av de problem som finns på arbetsmarknaden. Alla som arbetat 
med de här frågorna är överens om att mörkertalet är mycket stort.

Vi har också försökt att identifiera de specifika händelser som ligger bakom artiklarna. Många artiklar 
beskriver ju samma händelse, eller ett långt händelseförlopp flera gånger. Vi har identifierat minst 61 
specifika fall av missförhållanden, där olika grupper av arbetare drabbats.

Samtliga artiklar som vi undersökt:

Bärplockare, 1267
Skogsarbetare, 330
Teater, 81
Transport, 77
Diverse, 57
Djurpark, 30
Bygg, 14
Jordbruk, 9
Livsmedel, 7
Hemtjänst, 7
Nagelterapeuter, 3
Städare, 2
Restaurang, 2
Elektriker, 2
Cirkusartist, 2
Vård, 1
Nöje, 1
Industri, 1
Handel, 1
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Tidsperiod: 2013-01-01 till 2013-12-17
Antal granskade artiklar: 1894

Tidigare publikationer
• Opinionsverket granskar - nr 1: Almegas hårda ord
• Opinionsverket granskar - nr 2: Reinfeldt är tyst om de arbetslösa
Tidigare publikationer hittas på www.opinionsverket.se
• Opinionsverket granskar - nr 3: Kritiserade rapporter från  
Timbro Medieinstitut alltid vinklade till näringslivets fördel
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