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Abstract1 

Global Care Chains are produced and sustained through the global transfer of care workers as 

well as by structural power relations and global inequality. How these care chains are seen 

and conceptualized by two international actors, International Domestic Workers Federation 

and International Labour Organization, is the main focus of this essay since the actors’ ap-

proach and perception of (the) care chains can be seen as affecting the situation/working con-

ditions and future of the workers. The aim of the study is to illuminate how the actors’ ap-

proaches reflects, challenge and reproduce the gender power relations, as well as discuss the 

approaches in relation to their work for a change. The actor’s approaches are illuminated by a 

frame analysis, and analysed through feminist perspectives on gender, care, and power rela-

tions, where the dependency between reproductive/productive work, as well as the dependen-

cy between the employer/employee are in the centre of the theoretical perspective. The analy-

sis shows how the actors approaches challenge as well as reproduces the structural power re-

lations. Hence, the discussion focus on the shortcomings and assets of the approaches, where 

the actor’s approaches can be seen as challenging the devaluation of care work, as well as the 

division between the public and private sphere. However, their approaches can also be seen as 

reproducing the dependency between reproductive and productive work and providing insuf-

ficient actions. The discussion also illuminates how the relationship between theory and prac-

tice can be seen as a lack of the theoretical perspectives on power relations.  

 

Global Care Chains, Care Work, Labour migration, gender, care, productive work, reproduc-
tive work, Frame Analysis 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
1 Stort tack till Lena Halldenius för stöd och handledning genom arbetsprocessen!  



 

 

De globala omsorgskedjorna produceras och upprätthålls genom den globala förflyttningen av 

omsorgsarbetare samt av strukturella maktrelationer och global ojämlikhet. Hur dessa om-

sorgskedjor förstås och bemöts av två internationella aktörer, International Domestic Workers 

Federation och International Labour Organization, är i fokus för denna uppsats då aktörernas 

förhållningssätt till omsorgskedjorna kan anses inflytelserikt för omsorgsarbetarnas situation, 

och framtid. Uppsatsen syftar till att synliggöra hur aktörernas förhållningssätt till omsorgs-

kedjorna reflekterar, utmanar och reproducerar maktrelationerna utifrån genus, vilka produce-

rar och strukturerar omsorgskedjorna. Likaså syftar uppsatsen till att diskutera förhållnings-

sättet i relation till förändringsarbete. Aktörernas förhållningssätt synliggörs genom en ram-

verksanalys och analyseras utifrån feministiska perspektiv om genus, omsorg och maktrelat-

ioner. Beroendeförhållandet mellan reproduktivt och produktivt arbete, samt beroendeförhål-

landet mellan arbetsgivare och arbetstagare är i centrum för det teoretiska perspektivet. Ana-

lysen visar hur aktörernas förhållningssätt både utmanar och reproducerar maktrelationerna 

utifrån genus. Diskussionen lyfter de brister och tillgångar aktörernas förhållningssätt inbe-

griper, där aktörernas förhållningssätt kan anses utmana nedvärderingen av omsorgsarbete, 

samt utmana uppdelningen mellan den privata och offentliga sfären. Aktörernas förhållnings-

sätt kan dock anses reproducera beroendeförhållandet mellan reproduktivt och produktivt ar-

bete och anse omfatta otillräckliga åtgärder. Diskussionen problematiserar också hur relation-

en mellan teori och praktik kan ses som en brist hos det teoretiska perspektivet.  

 

Globala Omsorgskedjor, Omsorgsarbete, migration, genus, omsorg, produktivt arbete, repro-

duktivt arbete 
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1 Inledning 

Omsorgs- och hushållsarbetet utgör idag en framväxande del av den globala arbetsmarknaden. 

En av 25 lönearbetande kvinnor arbetar inom omsorgs- och hushållsarbetesbranschen.2 Detta 

arbete, vilket traditionellt betraktats som ’kvinnoarbete’3 och utförts obetalt av hushållets 

kvinnliga medlem, utförs i allt större utsträckning idag av en icke-familjemedlem, en tredje 

part, mot betalning. 81,5% av världens omsorgsarbetare och 73,4% av världens migrerade 

omsorgsarbetare är kvinnor.4 Denna tredje part utgörs således till en betydande majoritet av 

kvinnor. Omsorgs- och hushållsarbetet kan därmed förstås som förflyttat från familjens kvinn-

liga medlem till en annan kvinna. Dessa migrerade omsorgsarbetande kvinnor utgör därmed 

en betydande del av både den internationella arbetsmarknaden och den internationella migrat-

ionen.  

 

Den svenska kontexten speglar denna utveckling då privata omsorgs- och hushållstjänster 

varit föremål för skattelättnader sedan 2007, vilket lett till att den privata marknaden för 

denna typ av tjänster har expanderat.5 Det är därför inte ovanligt att privata hushåll har en 

anställd omsorgsarbetare i Sverige idag, speciellt inte då subventioneringen bidragit till att 

efterfrågan ökat explosionsartat.6 Denna utveckling skiljer sig från den ’svenska modellen’, 

vilken inneburit statligt tillhandahållna omsorgstjänster, och länge dominerat förhållningssätt-

et till dessa tjänster där hemarbetare setts som en del av ett ”… traditional, patriarchal and 

pre-egalitarian class society.”7. Dessa arbetare anses nu istället bidra till ett jämställt samhälle, 

                                                                                                                                                   
 
2 UN Women, ”Infographic: Migrant domestic workers - Facts everyone should know”, 
http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2016/9/infographic-migrant-domestic-workers, public-
erad: 16-09-09, , senast hämtad: 17-12-31. 
3 Penttinen, Elina & Kynsilehto, Anitta, Gender and mobility: a critical introduction, Lanham, 2017, s. 80. 
4 UN Women ”Infographic: Migrant domestic workers - Facts everyone should know”. 
5 Eldén, Sara & Anving, Terese, “New Ways of Doing the 'Good' and Gender Equal Family: Parents Employing 
Nannies and Au Pairs in Sweden”, Sociological Research Online, 21 (4), 2, publicerad 2016,senast hämtad 17-
12-31, 1.1, http://www.socresonline.org.uk/21/4/2.html: . 
6 Gavanas, Anna. Who cleans the welfare state? Migration, informalization, social exclusion and domestic ser-
vices in Stockholm. Stockholm: Institute for Future Studies, 2010, s. 59.  
7 Williams, Fiona & Gavanas, Anna, ”The Intersection of Childcare Regimes and Migration Regimes: A Three 
Country Study”, i Lutz, Helma (red.), Migration and domestic work: a European perspective on a global theme, 
Ashgate, Aldershot, 2008, s. 17. 
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där både kvinnor och män kan delta på arbetsmarknaden likvärdigt – befriade från hemmets 

omsorgsarbete. Enligt en studie från 2000 arbetar kvinnor från Tyskland, Finland, Östeuropa, 

Filippinerna, Marocko och USA inom svenska hushåll och utför det arbete som familjen, av 

olika anledningar, inte själva utför.8 Denna utveckling är inte specifik för den svenska kontex-

ten, utan följer den trend som förekommer både i resten av Europa och globalt. 

 

Omsorgsarbetet, och de ’nya’ omsorgsarbetarna väcker således frågor om genus och jäm-

ställdhet, liksom frågor om klass, privilegium och makt. Vilka hushåll har råd att betala för att 

omsorgsarbetet ska utföras av någon annan? För vem, och vilken kvinna, uppnås möjligheten 

till jämställdhet – den som köper omsorgsarbetet, den som får betalt för det, eller för båda? 

Omsorgstjänsterna anses möjliggöra för priviligierade familjer att förhandla med genusojäm-

likheten och upprätthålla normen om ’den jämställda familjen’ (där samtliga av familjens 

vuxna deltar på arbetsmarknaden). Samtidigt anses omsorgstjänsterna bidra till att familjeli-

vets ojämlika relationer (och patriarkala strukturer) reproduceras genom att en annan kvinna 

övertar arbetet.9 Omsorgsarbetets ojämlika genusfördelning medför även att den ‘nya’ om-

sorgsarbetaren, denna ofta kvinnliga migrant, lämnar egna omsorgsbehov efter sig. Dessa 

behov täcks, vanligtvis, upp av en annan (kvinnlig) familjemedlem. Denna globala förflytt-

ning av omsorgsarbete kallas ‘Global omsorgskedjor’10 och kan förstås som en reflektion av 

världens ojämlika relationer: ”It is perhaps in the global care chain that we can see most clear-

ly the ways and institutions though which unequal resources are distributed globally.”11.  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Under 2013 arbetade 82% av de migrerade omsorgsarbetarna i höginkomstländer.12 Förflytt-

ningen (migrationen) sker vanligen från landsbygd in till stad, eller från ekonomiskt resursfat-

tigare till rikare regioner. Globalt förstås förflyttningen ske från globala Syd till globala Nord. 

Den globala resurs- och maktrelationen är således högst aktuell i relation till de globala om-

                                                                                                                                                   
 
8 Williams & Gavanas, 2008, s. 20. 
9 Eldén & Alving, 2016, 8.6 – 8.7. 
10 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 29. 
11 Fudge, Judy, ”Global Care Chains: Transnational Migrant Care Workers”, i Romero, Mary, Preston-Dunlop, 
Valerie Monthland & Giles, Wenona (red.), When care work goes global: locating the social relations of domes-
tic work, Burlington, 2014, s. 227.  
12 UN Women ”Infographic: Migrant domestic workers - Facts everyone should know”. 
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sorgskedjorna, där den ojämlika resursfördelningen13 medför att  migration kan betraktas som 

en ”private solution to a public problem”14. Denna globala klassrelation utgör en del av den 

strukturella maktrelation vilken både påverkas av men framförallt påverkar de globala om-

sorgskedjorna. Likaså är frågor om genus centrala. Migrationen medför även att frågor om 

nationalitet, medborgarskap och ras15 aktualiseras inom de globala omsorgskedjorna. Den 

globala klassrelationen kan följaktligen förstås som både rasifierad och könad. Omsorgsar-

betets och omsorgsarbetarnas status, villkor och situation beror samtliga av de nämnda, om än 

inte uteslutande, maktrelationerna. Detta medför att ett intersektionellt perspektiv är avgö-

rande för att förstå omsorgskedjornas komplexitet. Utifrån uppsatsens begränsade omfattning 

avgränsas uppsatsens fokus till frågor som rör genus, dock förstås omsorgskedjornas kontext 

som ett komplext nät av ytterligare maktrelationer.16  

 

Arbetarna vittnar om bristande arbetsförhållanden, där de upplever utsatthet, kränkningar, 

diskriminering, stigmatisering och ibland slavliknande förhållanden.17 2011 erkände det inter-

nationella samfundet omsorgsarbetarnas rättigheter i ”Domestic Workers Convention 189 

(C189)”18. Denna konvention beskrivs som framstående och oerhört betydelsefull för om-

sorgsarbetarnas situation och dess förändringsmöjligheter.19 Konventionen medför att om-

sorgsarbetet täcks in av arbetsrättsliga och människorättsliga ramverk. Omsorgsarbetarnas 

situation uppmärksammas således i en allt större utsträckning internationellt. International 

Labour Organization (ILO)20 är en av de centrala aktörerna på denna internationella arena i 

frågor rörande arbete och arbetsmarknad.21 ILO har därmed en inflytelserik och betydande 

                                                                                                                                                   
 
13 Ehrenreich, Barbara, “Maid to Order”, s. 85-103, i Global woman: nannies, maids, and sex workers in the new 
economy; Ehrenreich, Barbara & Hochschild, Arlie R. (red.). London: Granta books, 2003, s. 85. 
14 Hochschild, Arlie R. “Love and Gold”, s. 15-30 i Global woman: nannies, maids, and sex workers in the new 
economy; Ehrenreich, Barbara & Hochschild, Arlie R. (red.). London: Granta books, 2003, s. 18.  
15 Begreppet ’ras’ förstås utifrån betydelsen om socialt och kulturellt konstruerade föreställningar.  
16 Collins, Patricia Hill & Bilge, Sirma, Intersectionality, Polity, Cambridge, 2016, s. 25f. 
17 se bland annat: Romero, Mary & Preston-Dunlop, Valerie Monthland & Giles, Wenona. ”Care Work in a 
Globalizing World”,  s. 1-25 i Romero, Mary & Preston-Dunlop, Valerie Monthland & Giles, Wenona 
(red.), When care work goes global: locating the social relations of domestic work, Burlington, 2014, s. 6,16,112 
samt: Gavanas, 2010. Samt: Ehrenreich, Barbara & Hochschild, Arlie R. Global woman: nannies, maids, and 
sex workers in the new economy. London: Granta books, 2003.  
18 C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189), Convention concerning decent work for domestic 
workers (Entry into force: 05 Sep 2013), Adoption: Geneva, 100th ILC session (16 Jun 2011). 
19se bland annat;  Romero, Preston-Dunlop & Giles, ”Care Work in a Globalizing World”, 2014, s. 19f 
20 International Labour Organization, ”About the ILO”, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--
en/index.htm, senast hämtad: 18-01-07.  
21 Wickramasekara, Piyasiri, “Globalisation, International Labour Migration and the Rights of Migrant Workers” 
s. 21-38, i Munck, Ronaldo (red.), Globalisation and migration: new issues, new politics, Routledge, London, 
2009, s. 33. 
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roll för omsorgsarbetarnas erkännande och uppmärksamhet på den internationella agendan. 

Omsorgsarbetare världen över har genom organisering och påverkan själva tagit en plats, och 

utgör själva en aktör, på den internationella arenan. International Domestic Workers Federat-

ion (IDWF)22 var drivande i framtagandet av C189.23 IDWF representerar och består av om-

sorgsarbetare världen över, vilka själva arbetar för en förändring. Både ILO och IDWF har en 

möjlighet att påverka hur omsorgsarbete och de globala omsorgskedjorna förstås och betrak-

tas på den internationella arenan, och inom den internationella diskursen. Likaså har dessa två 

aktörer utrymme att forma hur situationen kan komma att se ut för arbetarna framöver.  

 

Uppsatsens fokus preciseras till de förhållningssätt som dessa internationella, betydande, ak-

törer har till de globala omsorgskedjorna (det vill säga till dess innebörd av omsorgsarbete 

och migration), då deras perspektiv kan anses vara av vikt för omsorgsarbetarnas tillvaro och 

framtid. De strukturella förhållandena och maktrelationerna utifrån genus, ras, och ’global 

klass’ utgör uppsatsens kontext – där aktörernas förhållningssätt, och maktrelationer utifrån 

genus, är uppsatsens specifika fokus. IDWF representerar dessutom arbetarnas egna perspek-

tiv vilka är helt nödvändiga för att synliggöra omsorgsarbetarnas verklighet och omsorgsarbe-

tarnas egna röster. Hur de globala omsorgskedjorna förstås, behandlas och porträtteras på den 

internationella arenan är avgörande för omsorgsarbetarnas verklighet, vilket C189 kan exemp-

lifiera. Därmed är ILO:s och IDWF:s förhållningssätt av stor vikt att diskutera för att kunna 

synliggöra och förstå hur deras förhållningssätt bidrar till omsorgsarbetarnas aktuella situat-

ion, och för att få till stånd förändring av situationen för världens omsorgsarbetare. Då de ak-

tuella aktörernas förhållningssätt kan anses betydande för förståelsen av omsorgskedjorna 

internationellt, samt betydande för omsorgskedjornas praktik, är aktörernas förhållningssätt 

därför också av vikt att kritiskt granska och diskutera.  

 

Uppsatsen strävar därför efter att utifrån genus diskutera om maktrelationerna utifrån genus, 

vilka bidragit till att forma dagens situation, utmanas eller reproduceras genom aktörernas 

förhållningssätt. Relationen mellan teori och praktik är centralt i detta avseende då aktörernas 

strävan efter att förbättra, och förändra, omsorgsarbetarnas verklighet i praktiken också står i 

relation till de maktrelationer vilka strukturerar denna praktik. Omsorgsarbetarnas situation är 

                                                                                                                                                   
 
22 International Domestic Workers Federation, ”About us”,  http://www.idwfed.org/en/about-us-1, publicerad: 
2014-09-10, senast hämtad: 2018-01-07.  
23 Men hette under tiden International Domestic Worers Network (IDWN), då IDWN blev IDWF 2013. 
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beroende av de strukturella maktrelationerna – vilka således kan behöva förändras för att för-

ändra situationen, och praktiken. Samtidigt arbetar de aktuella aktörerna i praktiken, inom 

vilken strukturella maktrelationer kan anses avlägsna. Uppsatsen fyller därför två syften: dels 

att synliggöra hur aktörernas förhållningssätt reflekterar, utmanar, eller reproducerar maktre-

lationerna vilket har betydelse för omsorgsarbetarnas praktik, och dels att diskutera relationen 

mellan teori och praktik rörande förändringsarbete. Frågeställningarna vilka uppsatsen avser 

att besvara är därför: (1) Hur ramas problematiken kring ’de globala omsorgskedjorna’ in 

inom ILO:s och IDWF:s förhållningssätt? Och (2) Hur förhåller sig denna inramning till 

maktrelationerna utifrån genus?  

 

Uppsatsens undersökning synliggör aktörernas inramning av problematiken. Deras förhåll-

ningssätt och förståelse av problematiken urskiljs genom en ’ramverksanalys’, vilken syftar 

till att besvara uppsatsens första frågeställning. Inramningen analyseras därefter i relation till 

maktrelationer utifrån genus, vilket syftar till att besvara uppsatsens andra frågeställning. Ge-

nom analysen anläggs ett feministiskt perspektiv på det förhållningssätt, eller ramverk, som 

framkommit genom undersökningen. Uppsatsen utgår från ett aktörscentrerat perspektiv, där 

ILO och IDWF utgör de centrala aktörerna, och där de omsorgsarbetande kvinnorna förstås 

som aktiva aktörer. Forskningen har riktat kritik gentemot de feministiska perspektiv vilka 

positionerar dessa omsorgsarbetare som ”… trapped in unequal distribution of resources and 

’global economic forces’.”24 Således positioneras dessa omsorgsarbetare som aktiva aktörer 

inom de strukturella maktrelationernas kontext, vilken även är föremål för diskussion inom 

uppsatsen. Likaså positioneras omsorgsarbetarna som aktiva aktörer då de utgör en av uppsat-

sens två centrala aktörer, vilkas förhållningssätt är i fokus.  

1.2 Material och avgränsningar  

I detta avsnitt diskuteras uppsatsens primär- och sekundärmaterial, de avgränsningar som 

gjorts inom ramarna för uppsatsen samt källkritiska perspektiv där primärmaterialet är i hu-

vudfokus.  

                                                                                                                                                   
 
24 Stefanelli, Laura, ”Care Workers and Welfare: Foreign Migrant Women in Italy” s. 59-78, i Romero, Mary, 
Preston-Dunlop, Valerie Monthland & Giles, Wenona (red.), When care work goes global: locating the social 
relations of domestic work, Burlington, 2014, s. 60. 
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1.2.1 Primärmaterial 

Då uppsatsen strävar efter att diskutera förhållningssättet till de globala omsorgskedjorna 

inom en internationell kontext är de internationella aktörernas förhållningssätt i fokus för upp-

satsen. För dessa syften har två centrala aktörer valts ut. Den första aktören är IDWF25 vilket 

är en internationell federation av, med och för omsorgsarbetare. Då omsorgsarbetarna är upp-

satsens huvudaktörer är deras perspektiv absolut nödvändiga att inkludera för att kunna disku-

tera problematiken, både representativt, men även utifrån ett aktörscentrerat perspektiv. Fede-

rationen, vilken är en icke-statlig organisation, består av nationella organisationer och arbetar 

för en förändring av situationen för omsorgsarbetare världen över. Federationens är således av 

stor vikt för att göra omsorgsarbetarnas egna röster hörda på den internationella nivån, men 

även för möjligheterna till förändring av omsorgsarbetarnas situation. Deras förhållningssätt 

är därför av stor vikt att analysera och diskutera. Den andra centrala aktören är ILO vilket är 

en av Förenta nationernas (FN) fackorgan, och arbetar för att “…promote rights at work, en-

courage decent employment opportunities, enhance social protection and strengthen dialogue 

on work-related issues.”26 ILO bildades 1919 och är en mellanstatlig organisation bestående 

av regeringar, arbetsgivare och arbetare.27 ILO är en av den internationella arenans mest cen-

trala aktörer för arbetsfrågor. ILO är bland annat aktiva i skapandet av internationella kon-

ventioner såsom C189. ILO spelar därmed en avgörande roll för situationen för arbetare värl-

den över, där omsorgsarbetarnas möjligheter till förändring är starkt beroende av ILO:s för-

hållningssätt. ILO är därför ytterligare en central aktör rörande de globala omsorgskedjornas 

problematik.  

 

För att kunna identifiera och synliggöra deras förhållningssätt används dokument producerade 

av dessa aktörer. Dokumenten innehåller aktörernas syn och perspektiv på omsorgskedjorna, 

vilket fungerar som en manifestation för deras förhållningssätt. Det utvalda materialet består 

av policydokument, IDWF:s årliga rapport för 2016, IDWF:s konstitution, en handbok för 

omsorgsarbetare samt IDWF strategidokument. Materialet diskuteras vidare och presenteras 

mer i detalj i undersökningen. Delar av materialet representerar inte enbart ILO:s perspektiv, 

                                                                                                                                                   
 
25 International Domestic Workers Federation, ”About us”, http://www.idwfed.org/en/about-us-1, senast hämtad: 
18-01-07. 
26 International Labour Organization, ”mission and impact”, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-
and-objectives/lang--en/index.htm, hämtad: 18-01-07. 
27 International Labour Organization, ”About the ILO”, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--
en/index.htm, senast hämtad: 18-01-07. 
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utan har utarbetats i samarbete med en tredje aktör: United Nations Entity for Gender Equality 

and the Empowerment of Women (UN Women). Eftersom ILO står som avsändare för 

materialet kan detta ändå sägas representera ILO:s förhållningssätt, även om det likaså skulle 

kunna sägas representera UN Women. 

 

Materialet har valts ut utifrån kriterierna att det (1) ska beröra organisationens förhållningssätt 

till arbetsmigration, omsorgs/hemarbete eller kvinnliga migranter, att det (2) ska vara aktuellt 

i tid och att det (3) ska innefatta organisationens syn på vilken förändring som är nödvändig 

enligt deras perspektiv. Då materialet är producerat av aktörerna själva medför detta att 

materialet i sin helhet är formulerat för att presentera den bild aktörerna vill förmedla. En så-

dan partiskhet är nödvändigt att förhålla sig till i en analys av detta material. Det övergripande 

syftet med materialet kan därmed förstås som en presentation av aktören själv som är fördel-

aktig för aktören i fråga, en presentation av aktörens förhållningssätt som aktören vill för-

medla, men även en strävan efter förändring som aktören vill framföra. Dessa aktörer, och det 

utvalda materialet,  är därmed fruktbart att använda för denna uppsats syfte som är att synlig-

göra hur aktörernas förhållningssätt till de globala omsorgskedjorna reflekterar, utmanar eller 

reproducerar maktrelationerna utifrån genus,  samt att diskutera relationen mellan teori och 

praktik rörande förändringsarbete.  

1.2.2 Sekundärmaterial  

För att beskriva och förstå de globala omsorgskedjornas kontext och omsorgsarbetarnas situ-

ation används tidigare forskningen om omsorg, genus och maktrelationer vilken präglas av 

feministiska och intersektionella perspektiv. Denna tidigare forskning utgör även kontexten 

och utgångspunkten för uppsatsens teoretiska perspektiv. Delar av den tidigare forskningen, 

vilken presenteras under kapitel 2, används som sekundärmaterial i analysen. Den tidigare 

forskningen hämtas från främst sociologiska och feministiska discipliner, och kompletteras 

med forskning om migration, arbetsmarknad, omsorgsarbete och globala maktrelationer.  
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2 Genus, Omsorg och Maktrelationer 

De globala omsorgskedjorna berör flera olika forskningsfält och teman. Utifrån uppsatsens 

syfte och fokus, samt i relation till uppsatsens begränsade omfattning, avgränsas diskussionen 

till de frågor som är relevanta för denna uppsats syfte och frågeställningar. Det teoretiska per-

spektiv vilket anläggs i denna uppsats är hämtat ur, och kontextualiserat inom, den tidigare 

forskning vilken fokuserar på maktrelationer, genus och omsorg. Uppsatsens feministiska 

perspektiv är således nära knutet till den feministiska och intersektionella teoretiseringen. Av 

denna anledning presenteras och diskuteras det teoretiska perspektivet i relation till denna 

tidigare forskning. Nedan följer därför en övergripande forskningsöversikt om globala om-

sorgskedjor samt en diskussion om det teoretiska ramverket om två centrala beroendeförhål-

landen och de teoretiska verktygen social location och rörlighet.  

2.1 Globala Omsorgskedjor  

Hochschild myntade begreppet ’Global Care Chains’28, vilket därefter utvecklats och används 

vidare av mängder av forskare. Hochschild och Ehrenreich, vilka är två av omsorgskedjornas 

centrala forskare, ser omsorgskedjorna som ’globaliseringens baksida’, där globala Nords 

livsstil upprätthålls genom ”... a global transfer of the services associated with a wife’s tradi-

tional role [...] from poor countries to rich ones”29. De jämför denna process med imperial-

ismens utnyttjande av naturresurser och arbetskraft.30 De identifierar orsakerna till omsorgs-

kedjorna utifrån den globala ekonomiska ojämlikheten, liksom utifrån mäns frånvaro som 

omsorgsaktörer inom familjen.31 De globala omsorgskedjornas koncept har kritiserats för att 

vara heteronormativt, det vill säga byggt på föreställningen om heterosexuella familjeförhål-

                                                                                                                                                   
 
28 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 29. 
29 Ehrenreich, Barbara & Hochschild, Arlie R, “Introduction”, i Global woman: nannies, maids, and sex workers 
in the new economy; Ehrenreich, Barbara & Hochschild, Arlie R. (red.). London: Granta books, 2003, s. 4. 
30 Ibid. 
31 Ibid, s.3. 
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landen, där den biologiska moderns omsorg förstås som något nästintill heligt.32 Omsorgsked-

jorna anses av Anderson bero av frågor om livsstil och status, där anställningen av en om-

sorgsarbetare fungerar som en markör för hushållets, och familjens, status.33 En liknande an-

sats har föreslagits av Sassen, som menar att västvärldens livsstil upprätthålls och beror av de 

migrerade kvinnorna.34 Likaså har de globala omsorgskedjorna teoretiserats i relation till glo-

baliseringen och kapitalismen, där omsorgskedjorna förstås som en av globaliseringens ojäm-

lika konsekvenser, 35 och neokapitalismen anses medföra att ”care labour migration becomes a 

central feature of the dispersal and reorganization of social reproduction of labour globally”36.  

 

De omsorgsarbetande kvinnornas situationer ses, inom forskningen, som både stärkande och 

exploaterande.37 Forskningen innefattar omfattande analyser och diskussioner om dess tänk-

bara olika orsaker, där lagar och regler för migration och arbete ses som en starkt bidragande 

faktorer, tillsammans med välfärds- och omsorgsregelverk samt sociala regelverk inom de 

aktuella nationalstaterna.38 Stefanelli problematiserar staternas roll ytterligare och menar att 

välfärdsstaterna har ”… succeeded in freeing their male and female workers by purchasing the 

labour of migrant women to fill the traditional role in domestic space.”39 samt att hela frågan 

och problematiken har förändrats ”… from one of class to one of ethnicity and nationality and 

become a structural and stable part of the gendered division of reproductive labour in many 

European welfare states.”40. Staternas roll berör därmed samtliga av de aktuella maktrelation-

erna och spelar en avgörande roll för ”the organization of gender arrangements”41.  Statliga 

engagemang existerar, både i fallet statlig stödd omsorgsmigration som i Sri Lanka och Filip-

                                                                                                                                                   
 
32 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 30. 
33 Anderson, Bridget; “Just Another Job? The Commodification of Domestic Labor”, s. 104-114, i Global wom-
an: nannies, maids, and sex workers in the new economy; Ehrenreich, Barbara & Hochschild, Arlie R. (red.). 
London: Granta books, 2003, s. 105.  
34 Sassen, Saskia, “Global Cities and Survival Circuits”, s. 254-274 i Global woman: nannies, maids, and sex 
workers in the new economy; Ehrenreich, Barbara & Hochschild, Arlie R. (red.). London: Granta books, 2003, s. 
258.  
35 Salazar Parreñas, Rhacel, ”Perpetually Foreign: Filipina Migrant Domestic Workers in Rome”, s. 100-112, i 
Lutz, Helma (red.), Migration and domestic work: a European perspective on a global theme, Ashgate, Alder-
shot, England, 2008, s. 110. 
36 Gardiner Barber, Pauline & Bryan, Catherine. ”’Value plus plus’: Housewifization and History in Philippine 
Care Migration.” s. 29-43, i Romero, Mary, Preston-Dunlop, Valerie Monthland & Giles, Wenona (red.), When 
care work goes global: locating the social relations of domestic work, Burlington, 2014, s. 29. 
37 Sassen, 2003, s. 254ff.  
38 Romero, Preston-Dunlop & Giles, ”Care Work in a Globalizing World”, 2014, s. 10. 
39 Stefanelli, ”Care Workers and Welfare: Foreign Migrant Women in Italy”, 2014, s. 59. 
40 Ibid. 
41 Lutz, Helma, ”Introduction: Migrant Domestic Workers in Europe”,  s. 1-10 i Lutz, Helma (red.), Migration 
and domestic work: a European perspective on a global theme, Ashgate, Aldershot, England, 2008, s. 4-5. 
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pinerna,42 men även försök att professionalisera arbetet. Tyskland är ett exempel på detta där 

försöken i stor utsträckning misslyckades, vilket istället resulterat i ”… an extensive informal 

market has developed where migrant women and some men offer their (wo)manpower as do-

mestic workers.”43 De prekära arbetsvillkoren som flertalet omsorgsarbetare arbetar under 

anses förvärras än mer om arbetaren befinner sig inom en kontext med exkluderande migrat-

ionsbestämmelser, eller om arbetaren befinner sig där irreguljärt.44 Stefanelli problematiserar 

de aktuella aktörernas situation ytterligare och menar att de migrerande kvinnorna ”… act 

strategically to achieve their migration goals by working as care givers or domestic work-

ers.”45, vilket fångar aktörerna som aktiva och handlingskraftiga.  

 

Migrationens betydelse för utveckling är en väl omdiskuterad och omdebatterad fråga inom 

forskningen. Wickramasekara menar att ett nexus mellan migration och utveckling, trots flera 

års diskussioner om dess befrämjande, inte uppnåtts utan istället har ”developed countries 

attempting to build fences through a globalising labour market”46. Inom detta utvecklingsper-

spektiv lyfts betydelsen och vikten av ’remittances’47 fram, vilket, i förlängningen, anses bidra 

till sådan utveckling att migrationen kan undvikas.48 Forskningen är dock överens om att mi-

grationen och utvecklingen, i sig själva, är sammankopplade.49 Bakewell lyfter dock fram 

övergripande kritik gentemot perspektivet, baserat på frågan om vad utveckling egentligen 

innebär: ” …questions are posed about how migration affect the process of development, 

without asking what development means.”50. Kunz analyser vad hon kallar ’global remittance 

trend’ (GRT), vilken fokuserat på potentialen hos ’remittances’ att främja utveckling och 

                                                                                                                                                   
 
42 Romero, Preston-Dunlop & Giles, ”Care Work in a Globalizing World”, 2014, s. 11. 
43 Lutz, Helma, ”When Homes Becomes a Workplace: Domestic Work as an Ordinary Job in Germany?”, kap. 4, 
s. 43-60 i Lutz, Helma (red.), Migration and domestic work: a European perspective on a global theme, Ashgate, 
Aldershot, England, 2008, s. 43. 
44 Gavanas, 2010, s. 52.  
45 Stefanelli, 2014, s. 78. 
46 Wickramasekara, 2009, s. 35. 
47 Remittances betyder de ekonomiska, eller kulturella och sociala, resurser migranter kan föra med, eller skicka 
hem, till det hushåll, eller samhälle, migranten migrerat ifrån. 
48 Munck, Ronaldo, “Globalisation, Governance and Migration: an introduction”, s. 1-20, i Munck, Ronaldo 
(red.), Globalisation and migration: new issues, new politics, Routledge, London, 2009, s. 10. 
49 Munck, “Globalisation, Governance and Migration: an introduction”, 2009, s. 11. 
50 Bakewell, Oliver, “’Keeping Them in Their Place’: the ambivalent relationship between development and 
migration in Africa”, s. 112-129 i Munck, Ronaldo (red.), Globalisation and migration: new issues, new politics, 
Routledge, London, 2009, s. 113. 
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motverka fattigdom.51 Kunz analyserar trenden utifrån frågor om genus, och framhäver hur 

’remittances’ inte är något nytt fenomen.52 Genom GRT ses migration som ett verktyg för 

utveckling istället för ett problem.53 Dock menar Van Houte och Davids att ett ’positivt’ nexus 

omöjliggörs på grund av ”extremely restrictive migration policies and limited right of mi-

grants during their stay in the host country.”54 Piper riktar kritik gentemot nexus-förståelsen 

baserat på dess fokus på makroekonomiska aspekter, och menar att sociala dimensioner, så 

som frågor om klass, genus och etnicitet, behöver inkluderas i forskningen.55 Dessa dimens-

ioner är aktuella för de globala omsorgskedjorna, vilka kan beskrivas som ett koncept för att 

”…trace how the intersectionalitites of gender, race, ethnicity and class are configured, em-

bodied and enacted in the worker-employer relationship in conjunction with the globalized 

world economy…”56. 

 

Sammanfattningsvis förstås de globala omsorgskedjorna som beroende av, och kontextuali-

serat inom, strukturella maktrelationer, globala och privata relationer, samt av de regelverk 

och policys vilka formar och konstruerar omsorgskedjornas praktik. Två centrala beroende-

förhållanden har dock uppmärksammats av flertalet forskare: mellan reproduktivt och produk-

tivt arbete, samt mellan arbetsgivare och arbetstagare, då dessa är centrala som en del av kär-

nan till den problematik vilken uppsatsen fokuserar på. De är därmed också centrala för att 

förstå de strukturella maktrelationernas inverkan för de globala omsorgskedjorna. Dessa bero-

endeförhållanden utgör uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
51 Kunz, Rahel, “’Remittances are Beautiful’? Gender implications of the new global remittances trend”, s. 160-
180 i Munck, Ronaldo (red.), Globalisation and migration: new issues, new politics, Routledge, London, 2009, 
s. 160. 
52 Ibid.  
53 Kunz, 2009, s. 163. 
54 Van Houte, Marieke & Davids, Tine, “Development and Return Migration: from policy panacea to migrant 
perspective sustainability”, s. 181-199 i Munck, Ronaldo (red.), Globalisation and migration: new issues, new 
politics, Routledge, London, 2009, s. 196. 
55 Piper, Nicola, “Feminisation of Migration and the Social Dimensions of Development: the Asian case”, s. 60-
76 i Munck, Ronaldo (red.), Globalisation and migration: new issues, new politics, Routledge, London, 2009, s. 
60. 
56 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 29. 
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2.2 Reproduktivt arbete och den privata sfären 

Omsorgsarbete utförs, till stor utsträckning, inom hemmets eller hushållets väggar. Arbetet 

ingår således inom den privata sfären, skilt från den offentliga sfären. Det arbete, vilket utförs 

inom den offentliga sfären, betraktas ofta som produktivt arbete, vilket utgörs av “… the 

work that takes place in the formal economy; it is the work done in factories, in the service 

industry, in retail. It is the kind of work that is calculated and recognized as contributing to the 

economic growth and circulation.”57 Reproduktivt arbete betraktas som dess ’binära mot-

sats’58 och utgörs av den typ av uppgifter vilka varje hushåll, eller familj, behöver få gjorda 

för att fungera, som exempelvis disk, städ, tvätt och planering.  Detta arbete betraktas, i bety-

dande utsträckning, som feminint eller ’kvinnoarbete’.59 Omsorgsarbete tillhör likaså denna 

kategori, och står därför utanför den formella ekonomin, både i diskursiva termer och utifrån 

det faktum att arbetet inte anses ha någon inverkan för den formella ekonomin.60 Denna upp-

delning påverkar arbetsmarknaden och ekonomin i stort, men även maktrelationer utifrån ge-

nus. Anderson menar att omsorgsarbetaren är bryggan mellan dessa sfärer eller domäner.61  

 

Den formella ekonomin (och det produktiva arbetet) är beroende av den informella ekonomin 

och det reproduktiva arbetet då den ’reproduktiva arbetaren’ möjliggör för andra att bli ’pro-

duktiva arbetare’.62 Då det produktiva arbetet värderas högre osynliggörs det reproduktiva 

arbetet och det produktiva arbetets beroendeställning till det reproduktiva arbetet. Uppdel-

ningen följer på distinktionen mellan den privata och offentliga sfären vilken ”refers most 

importantly to the way in which work and labour is defined and valued.”63. Feministiska eko-

nomiska perspektiv strävar efter att visa just beroenderelationenen, och det reproduktiva arbe-

tets betydelse för ekonomin.64 Denna dikotomi medför, dessutom, att kvinnors deltagande på 

(den produktiva) arbetsmarknaden ses som en indikator på jämställdhet.65 Deltagandet på det 

                                                                                                                                                   
 
57 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 80. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid, s. 81. 
61 Anderson, Bridget, Doing the dirty work?: the global politics of domestic labour, Zed, London, 2000,  s. 5. 
62 Rogaly, Ben, “Migrant Workers in the ILO’s Global Alliance Against Forced Labour Report: a critical ap-
praisal”, s. 200-216 i Munck, Ronaldo (red.), Globalisation and migration: new issues, new politics, Routledge, 
London, 2009, s. 201. 
63 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 80. 
64 Ibid, s. 81. 
65 Eldén & Alving, 2016, 8.3. 
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produktiva arbetsmarknaden är det arbete som ’räknas’, där kvinnor för att, på ett sätt, bli 

”fulla arbetare” behöver ta plats på den formella och produktiva arbetsmarknaden. Detta bero-

endeförhållande synliggör således omsorgsarbetets och omsorgsarbetarnas position och kon-

text inom både ekonomin och de globala maktrelationerna, där den formella ekonomin och 

marknaden är beroende av det reproduktiva arbetet. Migrationen, i sig, utgör en viktig del av 

de sociala reproduktiva strategierna globalt. 66 Företag och andra transnationella aktörer har 

engagerat sig för denna omsorgsmarknad då den snabbt kommersialiseras och liberaliseras.67 

Likaså har privata rekryterings- och anställningsagenturer skapats utifrån dessa globala om-

sorgskedjor.68  

 

Omsorgsarbetet, i sig, är i stor utsträckning något personligt.69 Detta påverkar likaså arbetets 

värde och status ”[s]ince the value accorded social reproduction is continually undermined, 

care labour and those who produce it for wages see their work as ’cheapened’, if not degrad-

ed.”70. Omsorgsarbetets nedvärdering beror på kulturella och sociala föreställningar om genus 

och genusrelationer, samt av arbetets stigmatisering.71 Omsorgskedjorna kontextualiseras 

inom ”an historical context of regional and global inequalities fuelled through the indelible 

expansion of capitalist modes of organization and accumulation.”72 Arbetsvillkoren, tillsam-

mans med faktumet att ’inhemska’ arbetare inte vill arbeta som omsorgsarbetare synliggör 

omsorgsarbetets låga status.73  

 

Den privata och intima karaktären, tillsammans med dess reproduktiva aspekter och könade 

föreställningar medför att omsorgsarbetet inte går att förstå likt andra arbeten, och därmed likt 

andra arbetsformer och arbetsrelationer.74 Lutz framför hur den skiljer sig från den övriga ar-

betsmarknaden och inte enbart kan förstås utifrån utbud och efterfrågan.75 Dels beror detta på 

arbetets situering inom hemmet ”[t]he meaning of home for wealthy white women is a com-

pletely different one than for their employees for whom it is a social alienation and a site of 

                                                                                                                                                   
 
66 Gardiner Barber & Bryan, 2014, s. 40. 
67 Fudge, 2014, s. 230. 
68 Romero, Preston-Dunlop & Giles, ”Care Work in a Globalizing World”, 2014, s. 11. 
69 Ibid. 
70 Gardiner Barber & Bryan, 2014, s. 30. 
71 Ibid. 
72 Ibid, s. 29. 
73 Romero, Preston-Dunlop & Giles, ”Care Work in a Globalizing World”, 2014, s. 4. 
74 Lutz, ”Introduction: Migrant Domestic Workers in Europe”, 2008, s. 1.  
75 Ibid, s. 2. 
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exploitation.”76 Vidare anses arbetet skilja sig utifrån tre aspekter: (1) då arbetets privata ka-

raktär skiljer sig från andra former av arbetsrelationer77, (2) då omsorgsarbetet karakteriseras 

av både emotionellt och fysiskt arbete vilket beskrivs som ” ”[h]ousehold work is and – for 

the time remains – a ’feminized’ activity that is gratuitously provided without social pre-

stige.”78 och anses balansera på gränsen mellan betalt och obetalt arbete,79 samt (3) då den 

institutionella logiken av den privata sfären, vilken anses beroende av ”hierarchies of differ-

ence”80 präglar arbetets situering. Detta perspektiv kritiseras dock av forskning vilken menar 

att ”domestic labour can become an ordinary job if it is paid for adequately and thereby up-

graded to a professional occupation.”81  

 

Vidare förstås omsorgsarbetet som ett ”dispersed network of social reproductive tasks and 

objectives”82, vilket anses reproducera hushållets varande.83 Detta medför att omsorgsarbetet 

en tredje part utför anses bidra till både familjens reproduktion och en ”social reproduction of 

privilege.”84. Omsorgsarbetet kan förstås, i sig själv, som mer betydande än familjens och 

hushållets enbart ’fysiska’ överlevnad. Konstruktionen av familjen med dess patriarkala makt-

strukturer medför ”the gendered divisions of household labour”85, där omsorgsarbetet betrak-

tas som ’kvinnoarbete’, liksom nedvärderas i relation till den typ av arbete som utförs utanför 

den privata sfären, och därmed utanför hemmets väggar. Att kvinnors deltagande på den of-

fentliga arbetsmarknaden betraktas som ett tecken på jämställdhet riskerar osynliggöra den 

dubbla börda som kvinnor ofta innehar, där omsorgsarbetet fortfarande förväntas utföras av 

dem, om det inte outsourcas till en ’annan’ kvinna, vilket reproducerar den könade arbetsför-

delningen.86 Beroendeförhållandet mellan dessa typer av arbete anses därmed konstruera 

skillnader mellan de två centrala kvinnorna även om båda lönearbetar, då ”… the employment 

of migrant women mitigates the disruption to Western normative family and care practices by 

                                                                                                                                                   
 
76 Lutz, ” When Homes Becomes a Workplace: Domestic Work as an Ordinary Job in Germany?”, 2008, s. 43. 
77 Ibid, s. 57. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Lutz, ” When Homes Becomes a Workplace: Domestic Work as an Ordinary Job in Germany?”, 2008, s. 43. 
82 Ibid.  
83 Salazar Parreñas, 2008, s. 111. 
84 Romero, Mary, ”Unravelling Privilege: Workers’ Children and the Hidden Costs of Paid Child Care”, s. 117-
127 i Romero, Mary, Preston-Dunlop, Valerie Monthland & Giles, Wenona (red.), When care work goes global: 
locating the social relations of domestic work, Burlington, 2014, s. 127. 
85 Ibid. 
86 Gardiner Barber & Bryan, 2014, s. 42. 
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women taking up paid employment. Now, the existence of migrant workers allow mothers to 

go out to work.”87. Likaså anses avsägandet och arbetsförflyttningen av omsorgsarbetet med-

föra att värdet och statusen på arbetet sänks.88 Denna ’andra’ kvinna möjliggör därmed ar-

betsmarknadens ’jämställdhet’ och familjens, eller hushållets, statusproduktion och reprodukt-

ion.  Omsorgstjänsterna bidrar till att över- och medelklassen kan ”… balance work and life; 

to a certain extent it even helps them to ’undo gender’ in the realm of their daily gender per-

formance.”89. Denna problematik har lyfts i relation till de skattesubventioneringar vilka en 

del stater infört.90 

 

Beroendeförhållandet mellan produktivt och reproduktivt arbete utgör det första av det teore-

tiska ramverkets beroendeförhållanden. Detta förhållande bidrar till att synliggöra hur arbetet 

förstås, positioneras och värderas inom primärmaterialet. Likaså bidrar teoretiseringen om 

beroendeförhållandena till en ökad förståelse av de globala processerna och därmed de glo-

bala strukturerna.91  Konceptet om de globala omsorgskedjorna har kritiserats för att inte in-

kludera hur ”social reproductive tasks are rearranged and dispersed”92. Genom att synliggöra 

hur värde tillskrivs, och hur dessa beroendeförhållanden förstås inom primärmaterialet, med-

för dock uppsatsen en analys av hur dessa förändringar av det reproduktiva arbetet förstås, 

och vad de antas bidra till.  

2.3 Arbetsgivar- och arbetstagarrelationen 

Nästa centrala beroendeförhållande utgörs av relationen mellan arbetsgivaren och arbetstaga-

ren. Detta beroendeförhållande lyfter frågor om genus, och global klass, samt den privata di-

mensionen av den globala maktstrukturen. Omsorgsarbetets karaktär är aktuellt även för detta 

beroendeförhållande, då detta kan förstås som ”highly emotional, personalized and character-

ized by mutual-dependency”93. Exkluderande praktiker, så som ras- och könsstereotyper samt 

                                                                                                                                                   
 
87 Williams & Gavanas, 2008, s. 14-15.  
88 Anderson, 2003, s. 106. 
89 Lutz, ”Introduction: Migrant Domestic Workers in Europe”, 2008, s. 6. 
90 Eldén & Anving, 2016, s. 11. 
91 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 77. 
92 Gardiner Barber & Bryan, 2014, s. 41. 
93 Lutz, ”Introduction: Migrant Domestic Workers in Europe”, 2008, s. 1. 
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migrations- och arbetsrättsliga regelverk, påverkar också beroendeförhållandet.94 Arbetsgivar-

arbetstagar-strukturen verkar som en ojämlik maktrelation. Omsorgsarbetaren ingår i person-

liga och intima relationer och kan behandlas och ses som ’en i familjen’, vilket påverkar arbe-

tarens positionering. Den asymmetriska relationen av makt komplicerar därför en jämlik fa-

miljerelation.95 

 

Anderson har uppmärksammat arbetets karaktär och dess innebörd för den asymmetriska re-

lationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.96 Genom de globala omsorgskedjorna sker 

en  ’kommodifiering’ av omsorgsarbetet genom omsorgsarbetets inneboende karaktär av både 

fysiskt och emotionellt arbete, där arbetarens egna person, tillskillnad från enbart arbetarens 

arbetskraft, är varan och tjänsten.97 Anderson menar att arbetarens egna person kommodifie-

ras, då arbetarens personliga egenskaper är avgörande för anställningen,98 Rodriguez menar 

istället att omsorgsarbetet bör ses som affective labour, där arbetarnas känslor är det centrala 

för omsorgsarbetet.99 Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare följer dessutom en ras-

istisk hierarki, enligt Anderson, där olika kvinnor – utifrån nationalitet, religion eller hudfärg 

– struktureras som mer eller mindre passande för omsorgsarbete.100 Ehrenreich identifierar 

även hon denna hierarkiska struktur och menar att den sammantagna ojämlika globala relat-

ionen riskerar reproduceras, inom hemmets sfär, genom denna globala omsorgsfördelning.101  

 

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare ingår likaså i den globala klassrelationen. 

Båda parterna har omsorgsbehov (inom familjen eller hushållet) men besitter olika positioner 

att hantera dessa behov, vilket beror av ”the unequal distribution of reproductive labour at the 

societal level.”102. Den kvinnliga arbetsgivarens privilegium möjliggör en ’outsourcing’ av 

omsorgsarbetet vilket bidrar till arbetsgivarens möjlighet att förhandla med föreställningar om 

genus, moderskap och klass, vilket ”enables middle-class women to enter the labour force 

                                                                                                                                                   
 
94 Jureidini, Ray, ”The Use and Abuse of Domestic Workers: Case Studies in Lebanon and Egypt”, s. 95-113 i 
Romero, Mary, Preston-Dunlop, Valerie Monthland & Giles, Wenona (red.), When care work goes global: locat-
ing the social relations of domestic work, Burlington, 2014, s. 95. 
95 Lutz, ” When Homes Becomes a Workplace: Domestic Work as an Ordinary Job in Germany?”, 2008, s. 55 
96 Anderson, 2000,  s. 21. 
97 Ibid,  s. 113f. 
98 Ibid, 2000,  s. 119. 
99 Gutierrez-Rodriguez, Encarnacion, “Domestic work–affective labor: On feminization and the coloniality of 
labor”, Women's Studies International Forum, nr. 46, 2014, s. 51. 
100 Anderson, 2000, s. 2. 
101 Ehrenreich, “Maid to Order”, 2003, s. 102.  
102 Romero, ”Unravelling Privilege: Workers’ Children and the Hidden Costs of Paid Child Care”, 2014, s. 126. 
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while retaining aspects of mothering central to her class and gender identity by shifting op-

pressive aspects of care giving, thus reproducing stratified social relationships.”103. Anställ-

ningen av omsorgsarbetare har därmed direkta implikationer för genusrelationerna, både inom 

familjen och inom samhället (däribland för den produktiva arbetsmarknaden). Frågor om ge-

nus förhandlas genom anställningen, där frågor om jämställdhet inom familjen och på (den 

produktiva) arbetsmarknaden är centrala.104 Den globala klassrelationen möjliggör således ett 

utrymme att, för vissa, förhandla med genusrelationerna. 

 

De privata relationerna påverkas och påverkar således maktrelationerna mellan de aktuella 

aktörerna, liksom präglas av den större kontext inom vilka dessa relationer ingår. De struktu-

rella maktrelationerna utifrån genus konstruerar och formar det aktuella beroendeförhållandet. 

Likaså påverkar omsorgsarbetets karaktär och reproduktiva ’egenskaper’ beroendeförhållan-

det mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

2.4 Teoretiska verktyg: Social Location & Rörlighet  

Omsorgsarbetets centrala beroendeförhållanden synliggör, delar av, den strukturella proble-

matiken rörande de globala omsorgskedjorna. Detta teoretiska ramverk kan således förstås 

som ett verktyg för att förstå och synliggöra hur de strukturella maktrelationerna förstås (och 

verkar) i praktiken. Beroendeförhållandena kan därför sägas fungera som en länk mellan den 

strukturella och praktiska nivån. Detta ramverk är dock nödvändigt att utveckla vidare för att 

operationalisera uppsatsens teoretiska perspektiv. För detta syfte används begreppen social 

location och rörlighet. Dessa begrepp knyter på ett fruktfullt sätt samman aktören med struk-

turen, och bidrar således med en förståelse av relationen sinsemellan.  

 

’Social Location’ används på engelska för att på ett tydligare sätt fånga innebörden, där en 

svensk översättning riskerar befästa en föreställning om enbart den fysiska positionen hos en 

individ. ’Social location’ inbegriper en bredare positionering inom en kontext och inom både 

sociala, kulturella och ekonomiska fält. En sådan betydelse kan på ett tydligare sätt föra med 

                                                                                                                                                   
 
103 Romero, ”Unravelling Privilege: Workers’ Children and the Hidden Costs of Paid Child Care”, 2014, s. 118. 
104 se bland annat: Eldén & Anving, 2016 samt Romero, ”Unravelling Privilege: Workers’ Children and the 
Hidden Costs of Paid Child Care”, 2014. 
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ett intersektionellt perspektiv, där maktrelationernas olika interaktioner och samexistens är 

centralt. ’Social location’ inbegriper därmed en individs position inom makthierarkierna, vilka 

”… are created and sustained trough historical, political, economic, kinship-based, and other 

socially stratifying factors.”105. Personers ’social location’ kan därmed innebära både fördelar 

och nackdelar beroende av kontexten.106 Maktrelationer har därmed stark inverkan på indivi-

ders ’social location’, vilket påverkar personernas identitet, relationer och handlingar.107 Ar-

betarnas deltagande och positionering inom maktrelationernas komplexa nät fångas således in 

i begreppet och förståelsen av ’social location’.108 Slutligen, likt kategorierna genus och ras, 

är personers ’social location’ inte fixerad eller statisk utan  ”… a process, a negotiation, and a 

performance”109. ’Social location’ möjliggör därmed en aktörscentrerad förståelse av arbetar-

nas relation till den omgivande kontexten, och de strukturella maktrelationerna.  

 

Rörlighet (Mobility) används som analytiskt förhållningssätt istället för migration då rörlighet, 

för det första, inte befäster en föreställning om något permanent eller konstant,110 och för det 

andra, då rörlighet i större utsträckning kan fånga ’social location’ som process och handling. 

Likaså kritiserar feministiska forskare förhållningssättet till rörlighet som ’empowering’, med 

den ofrånkomliga motsatsen ’orörlighet’ som ’disempowering’.111 Rörlighet förstås således 

som mer flytande än att inbegripa tydliga dikotomier, där makthierarkiernas inverkan och 

samverkan inkluderas i förståelsen av personers förflyttning. Rörlighet förstås som ett privile-

gium och tar avstånd från den förståelse av förflyttning som migrationsbegreppet i stor ut-

sträckning medför där ”… the assumption that mobility is normal for the wealthy, internation-

al elite, but a symptom of failure among the poor”112. Rörlighet samverkar med samt beror av 

och på personers ’social location’ och de strukturella maktrelationerna, vilket kan synliggöra 

fler ’anledningar’ till rörlighet samt icke-rörlighet än enbart ekonomiska eller rationella.  Rör-

ligheten förstås därmed som utgångspunkten istället för stabilitet.113 

 

                                                                                                                                                   
 
105 Gardiner Barber & Bryan, 2014, s. 42.   
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Gardiner Barber & Bryan, 2014, s. 43. 
110 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 12. 
111 Ibid. 
112 Bakewell, 2009, s. 127. 
113 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 15. 
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Det teoretiska perspektivet för denna uppsats tar sin utgångspunkt i de perspektiv som genom-

syrar den tidigare forskningen om omsorgsarbete och globala omsorgskedjor.  Denna forsk-

ning  kan sägas ringa in det teoretiska perspektivet, där de maktrelationer som påverkar och 

producerar de globala omsorgskedjorna framför allt är i fokus. Ett sådant perspektiv möjliggör 

dels en förståelse för komplexiteten kring omsorgskedjorna, och dels en diskussion kring in-

ramningens relation till maktrelationerna utifrån genus, vilket berikar uppsatsen i enlighet 

med dess syfte. Beroendeförhållandena fungerar som synliggörande för de strukturella makt-

relationerna och används genom uppsatsens perspektiv som en form av manifestation av de 

strukturella maktrelationerna. Beroendeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är 

sammankopplat med beroendeförhållandet mellan produktivt och reproduktivt arbete, där 

dessa två förhållanden inte kan förstås som skilda från varandra. De påverkar individers posit-

ioner, handlingsutrymme och identitet. Likaså påverkar beroendeförhållandena maktrelation-

erna. Perspektivet möjliggör därmed inkludering av den privata nivån inom den strukturella 

nivåns problematik. Denna inkludering är av stor vikt inom feministiska perspektiv.114  

 

Sammanfattningsvis används dessa begrepp för att synliggöra hur värde tillskrivs inom pri-

märmaterialet. Till vem och till vilken ’social location’ tillskrivs värde? Hur förstås rörlighet, 

vilket värde ges denna? Begreppen bidrar ytterligare till att förstå hur maktrelationer utifrån 

genus samverkar med beroendeförhållanden, genom att synliggöra hur och var värde till-

skrivs, samt hur rörligheten positioneras i relation till genus, ’social location’ och omsorgsar-

betet i stort.  

                                                                                                                                                   
 
114 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 77. 
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3 Metod  

För denna uppsats genomförs en ’ramverksanalys’ på det utvalda primärmaterialet. Denna 

metod är fördelaktig för uppsatsen då den kan förstås som en synliggörande metod, vilket 

ligger i linje med denna uppsats syfte att synliggöra aktörernas förhållningssätt och förståelse 

av problematiken kring de globala omsorgskedjorna. Då metoden har kritiserats för att vara 

osystematisk och vag,115 presenteras och diskuteras analysens olika steg så tydligt som möjligt 

under avsnitt 3.2. Ramverksanalysen myntades av Goffman och fokuserar, utifrån hans per-

spektiv, på social interaktion.116 Då denna uppsats fokuserar på kommunikation, istället för 

hur social interaktion förstås och förändras, används istället Entmans vidareutvecklade vers-

ion av ramverksanalysen vilken fokuserar på kommunikation, och mer specifikt, på politisk 

kommunikation.117 

3.1 Ramverksanalys 

Ramverk, inom ramverksanalysen, förstås som en tolkning, eller representation, av verklig-

heten, vilket bidrar till att göra verkligheten begriplig.118 Människan förstår således verklig-

heten, det sociala livet med dess handlingar, genom olika ramverk. Entman menar att ’ram-

verksanalysen’ möjliggör ett sätt att förstå kommunicerade texters makt,119 även om det sak-

nas en allmänuppfattning om ”…how frames become embedded within and make themselves 

manifest in a text, or how framing influences thinking.”120. Ramverken manifesteras i och 

genom kommunikationen. Entman menar att fyra olika positioner är involverade inom kom-

                                                                                                                                                   
 
115 Virkki, Tuija, Husso, Marita, Notko, Marianne, Holma, Juha, Laitila, Aarno & Mäntysaari, Mikko, “Possibili-
ties for Intervention in Domestic Violence: Frame Analysis of Health Care Professionals’ Attitudes”, Journal of 
Social Service Research, 41:6–24, 2015, s. 21. 
116 Goffman, Erving, Frame analysis: an essay on the organization of experience, Northeastern Univ. Press ed., 
Northeastern Univ. Press, Boston, 1986, s. 26ff. 
117 Entman, Robert M., “Framing: Toward clarification of a fractured paradigm”, Journal of Communication, 
43:4, 1993, s. 55. 
118 Goffman, 1986, s. 563. 
119 Entman, 1993, s. 51. 
120 Ibid. 
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munikationsprocesser: där den första positionen utgörs av kommunikatören, vilken ”make 

conscious or unconscious framing judgements in deciding what to say, guided by frames (of-

ten called schemata) that organize their belief systems.”121 Den andra positionen utgörs av 

texten vilken innehåller ramverk. Ramverken består av, och kan synliggöras, då de: 

 

…are manifested by the presence or absence of certain keywords, stock phrases, stereo-

typed images, sources of information, and sentences that provide thematically reinforc-

ing clusters of facts of judgements.”122 

 

Mottagaren av texten utgör kommunikationsprocessens tredje position. Entman menar att 

mottagarens förståelse, tolkningar och slutsatser av texten kan, men inte tvunget, reflekterar 

de ramverk vilka kommunikatören avsett.123 Då även jag, genom min analys, är en mottagare 

till texten är jag inte frånskild dessa ramverk. Analysen kräver att jag är medveten om detta 

och strävar efter att förhålla mig så opartisk som möjligt till materialet. Entmans metodolo-

giska tillvägagångssätt medför även verktyg för att bidra till en sådan opartiskhet. Kultur ut-

gör den fjärde, och sista, positionen inom kommunikationsprocessen vilket Entman menar är 

“the stock of commonly invoked frames”124. Kulturen definieras som de gemensamma ramar 

vilka sociala grupperingar, och diskurser, uppvisar, vilka kan empiriskt påvisas. 125 

 

För denna analys är kommunikatören (de aktuella aktörerna) och texten (deras kommunice-

rade material) i fokus. Kulturen och mottagaren är inte relevanta för uppsatsens syften, utan 

uppsatsens syften uppfylls genom att fokusera på kommunikatörerna och texten i sig, för att 

därefter analysera aktörernas förhållningssätt i relation till maktrelationerna utifrån genus, 

vilket medför att specifika eller individuella mottagare inte är nödvändigt att inkludera. Ent-

mans ramverksanalys lägger dessutom vikt vid textens olika framträdande drag, vilket är en 

tillgång i relation till att enbart fokusera på positiva och negativa förhållningssätt inom en 

text, där dessa förhållningssätt kan vara mer eller mindre framträdande, vilket påverkar de 

aktuella ramverken, samt mottagarens tolkning.126 Vidare är ramverksanalysen användbar då 

den kan förhålla sig till den makt vilken ramverken innebär. Genom kommunikation läggs 
                                                                                                                                                   
 
121 Entman, 1993, s. 52. 
122 Ibid. 
123 Ibid, s 52-53. 
124 Ibid, s. 53. 
125 Ibid. 
126 Ibid, s. 56. 
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fokus, eller flyttas fokus, i en viss riktning, vilket följaktligen inkluderar eller exkluderar olika 

information. Detta medför att “exclusions of interpretations by frames is as significant to out-

comes as inclusion.”127 Detta gäller även för politisk kommunikation, vilket primärmaterialet 

för denna uppsats kan förstås som, där vissa delar av verkligheten uppmärksammas i högre 

utsträckning än andra vilka, följaktligen, osynliggörs.128 Denna aspekt av kommunikation är 

således nödvändig att vara medveten om genom undersökningen.  

 

Slutligen menar Entman att två aspekter av texter är relevanta att förhålla sig till vid ramverk-

sanalyser. Den första aspekten rör salience, vilket Entman definierar som “making a piece of 

information more noticeable, meaningful, or memorable to audiences.”129 Den andra aspekten 

rör urval, selection, då Entman menar att: 

 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in 

a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 

causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 

described. Typically frames diagnose, evaluate, and prescribe…130 (Entmans kur-

sivering)  

 

Urval och framträdande drag är således relevanta att synliggöra för att urskilja vilka ramverk 

som manifesteras inom den aktuella kommunikationen. Vad dessa urval och framträdande 

drag bidrar till  är även de delar analysen innehåller. Dessa delar synliggör därmed de aktuella 

ramverken inom en text, genom de urval och framträdande drag den besitter samt de exklude-

rade, och osynliggjorda, elementen av innehållet.  

3.2 Undersökningens utformning: fyra analyssteg 

Entmans ramverksanalys kan förklaras genom fyra steg. Dessa fyra steg ställer, var för sig, 

frågor till primärmaterialet i analysen. Dessa frågor, vilka vi kan kalla ’arbetsfrågor’, syftar 

till att synliggöra aktörernas förhållningssätt till omsorgskedjornas problematik då arbetsfrå-

                                                                                                                                                   
 
127 Entman, 1993, s. 54. 
128 Ibid,, s. 55. 
129 Ibid, s. 53. 
130 Ibid, s. 52. 
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gorna bidrar till att urskilja de ramverk som manifesteras inom de kommunicerande texterna. 

Dessa ramverk representerar som tidigare diskuterats aktörernas förståelse, eller tolkning, av 

verkligheten. Således syftar undersökningen, genom ramverksanalysen, till att besvara upp-

satsens första frågeställning: Hur ramas problematiken kring ’de globala omsorgskedjorna’ in 

inom ILO:s och IDWF:s förhållningssätt?  Först när ramverken synliggjorts är en diskussion 

om ramverkens relation till maktrelationerna utifrån genus möjlig.  Undersökningen synliggör 

därmed de ramverk som förekommer, manifesteras, i det kommunicerade materialet. Dessa 

ramverk analyseras därefter i relation till det teoretiska perspektivet i uppsatsens analys.  

 

De fyra analysstegen består av de ’delar’ som ramverk innehåller, där en mening i den kom-

municerade texten kan innehålla, en, alla eller inga av dessa delar.131 Detta medför att en 

medvetenheten om dessa delars framträdande, inom en eller flera meningar, är nödvändig för 

att genomföra analysen. Ramverkens delar består av följande fyra delar, vilka därmed utgör 

de fyra analyssteg132 som undersökningen genomförs utifrån. 

 

1. Definiera problemen  

Vad ser aktörerna som problematiskt med de globala omsorgskedjorna?  

Hur framställs de globala omsorgskedjorna i relation till eventuella problem?  

2. Diagnostisera orsaker 

Vad ser aktörerna som anledningen till denna problematik och dessa problem?  

3. Moraliska bedömningar 

Vilka ses som de centrala aktörerna och vilka effekter anses dessa aktörer ha?  

4. Föreslagna lösningar eller ändringar. 

Hur menar aktörerna att problematiken och problemen bör åtgärdas?  

                                                                                                                                                   
 
131 Entman, 1993, s. 52. 
132 Ibid. 
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4 Manifesterade förhållningssätt - 
 Aktuella ramverk  

I detta avsnitt presenteras och diskuteras uppsatsens undersökning. Undersökningen har ge-

nomförts i enlighet med de fyra steg vilka ingår i Entmans ’ramverksanalys’. Genom under-

sökningen kunde tre tydliga ramverk urskiljas. Undersökningen presenteras och diskuteras, 

för tydlighetensskull, utifrån dessa tre ramverk, och därmed utifrån de manifestationer av ak-

törernas förhållningssätt till de globala omsorgskedjorna som synliggjorts genom ramverksa-

nalysen i enlighet med uppsatsens syfte. Ramverkens delar, och därmed analysstegen, inklud-

eras i presentationen för att på ett tydligt och transparent sätt förtydliga hur undersökningen 

genomförts. Som nämndes under materialavsnittet genomförs undersökningen på kommunice-

rat material, vilket präglas av aktörernas avsiktliga, och oavsiktliga, kommunikationsmål. 

Materialet fångar det urval vilket aktörerna själva ansett av vikt och nödvändigt att inkludera i 

sin kommunikation. Aktörernas förhållningssätt till omsorgskedjorna påverkar därför också 

hur de kommunicerar om kedjorna, vilken tonvikt de lägger vid olika aspekter, samt vilka 

frågor de väljer att belysa och framhäva.133 Det utvalda primärmaterialet fångar således aktö-

rernas förhållningssätt och perspektiv.  

 

Det utvalda materialet består av ILO:s ”Domestic Work Policy Brief 10 – Formalizing dome-

stic work”134 och ”Domestic Work Policy Brief 9 – Making decent work a reality for migrant 

domestic workers”135 vilka är del av en serie vilken syftar till att tillhandahålla information 

och förslag på möjliga tillvägagångssätt för olika policydebatter rörande omsorgsarbetare.136 

Dessa material fångar in den problematik vilken ILO identifierat, liksom fångar ILO:s för-

hållningssätt till den identifierade problematiken. ”Concept Note: Gender and Migration: Care 

                                                                                                                                                   
 
133 Entman, 1993, s. 52. 
134 International Labour Office, ”Formalizing domestic work”, Domestic Work Policy Brief 10, Inclusive Labour 
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135 International Labour Office “Making decent work a reality for migrant domestic workers”, Domestic Work 
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Workers at the Interface of Migration and Development”137 är producerat av ILO och UN 

Women som en form av underlag för den fjärde FN konferensen om ”the Least Developed 

Countries”. Omsorgskedjornas problematik uppmärksammas därmed inom en kontext där 

situationen i Globala Syd är i fokus. Frågan berör, enligt aktörerna, genus och migration – och 

anknyts till migration och utveckling. Det fjärde ILO-materialet utgörs av ”Domestic Work – 

Decent Work. A ‘Smart Guide’ for Domestic Workers in Thailand”138. Detta material är pro-

ducerat för och riktat till omsorgsarbetande, nuvarande eller blivande. Materialet skiljer sig 

därmed från de övriga vars mottagare är beslutsfattare, policyskapare och andra aktörer på 

den internationella politiska arenan. Guiden fångar, tillskillnad från det övriga materialet, 

ILO:s förhållningssätt gentemot, eller till, arbetarna själva – där det övriga materialet istället 

kan ses fånga in ILO:s förhållningssätt om arbetarna. Guiden är således producerad som en 

kommunikation med de aktuella arbetarna, medan det övriga materialet är producerat som en 

kommunikation om de aktuella arbetarna.  

 

Det utvalda materialet som fångar IDWF perspektiv består av federationens konstitution, vil-

ken fångar federationens mål, syfte och prioriterade arbetsområden.139 Den strategiska planen 

för 2016-2020140 och den årliga rapporten för 2016,141 innefattar federationens strategiska 

mål, övergripande mål, samt mer konkretiserade tillvägagångssätt och fokusområden, liksom 

en utvärdering av detta arbete för året 2016. Det fjärde material med IDWF som avsändare 

består av en rapport om den Europeiska kontexten, vilken innefattar identifierade problem och 

behov inom den aktuella kontexten.142  

 

 

                                                                                                                                                   
 
137  International Labour Organization & United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women, ”Concept Note Gender and Migration: Care Workers at the Interface of Migration and Development”, 
Special Event on Gender and Migration: Care Workers at the Interface of Migration and Development, Fourth 
United Nations Conference on the Least Developed Countries, 2011. 
138 International Labour Organization, ”Domestic work - decent work : a ‘smart’ guide for domestic workers in 
Thailand” , ILO Subregional Office for East Asia, Bangkok, 2009.  
139 International Domestic Workers Federation, Constitution, 2014. 
140 International Domestic Workers Federation, ”5 year Strategic Plan 2016-2020”, författad av Conley, Pauline, 
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), 2015.  
141 International Domestic Workers Federation, ” UNITED, WE GROW STRONGER!”, Annual Report 2016, 
2017. 
142 International Domestic Workers Network, ”Report for the Europe Region, 2009 – 2013”, Pape, Karin, IDWN 
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4.1  “Decent Work” – Ramverk 

Hos båda aktörerna framkommer ett tydligt ramverk rörande arbetsvillkor och rättigheter. 

Detta ramverk ramar in både aktörernas problembild (analyssteg 1) och lösningsförslag (ana-

lyssteg 4). Likaså speglas detta ramverk i aktörernas förståelse av orsakerna (analyssteg 2). 

De centrala aktörerna och deras effekter (analyssteg 3) är likaså relevant inom detta ramverk.  

 

Arbetssituationen för arbetarna beskrivs som ”exploitative”,  ”abusive”, ”unsafe”,  och som 

”decent care deficits”.143 ILO skriver “domestic work remains one of the least protected 

groups of workers under national labour laws or suffer from particularly poor monitoring and 

implementation of existing laws.”144 Arbetarnas rättigheter anses ”continue to be violated on a 

systematic and regular basis”145. Ytterligare en uppmärksammad problematik rör arbetarnas 

arbetskontrakt vilket omskrivs på följande sätt: ”…if a contract exists, it is often between a 

placement agency and the employer, increasing the level of disenfranchisement and access to 

rights for the worker herself.”146 Villkoren för arbetarna anses således problematiska och be-

skrivs som fördelaktiga för arbetsgivarna men inte för arbetarna.147 I ILO:s guide formuleras 

frågor rörande arbetsvillkor och rättigheter, vilka rekommenderas för arbetarna att ställa till 

sina arbetsgivare.148 Arbetarens egna, samt omsorgstagarnas, säkerhet poängteras återkom-

mande genom guiden, där guiden presenteras som en hjälp att skydda arbetaren.149  

 

I materialet framställs även omsorgsarbetets villkor som beroende av dess karaktär: ”Domes-

tic work is conducted in private homes out of public view, and live-in domestic workers can 

feel isolated. Therefore, you need to be given you own space – a place to rest and relax.”150 

Vidare förstås den isolerade karaktären av arbetet som problematisk då: ”Some employers, 

however, take advantage of a domestic worker’s isolation by withholding wages, refusing to 
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give any time off or even the right to leave the house.”151 Migrantarbetarnas beroendeställning 

till arbetsgivaren uppmärksammas likaså som en problematisk orsak till arbetarnas situat-

ion.152 Förhållningssättet till arbetaren ”as an extension of the family, rather than as a 

worker.”153 formuleras som ett problem knutet till arbetets placering inom den privata sfären 

vilket ILO finner problematiskt då ”…conditions of employment of domestic workers are 

”invisible” to the public, and non-compliance with formal rules could go undetected or ig-

nored.”154  

 

Problematiken tillskrivs således till den privata sfären och arbetets, samt arbetarnas, osynlig-

het inom denna sfär.155 Ytterligare en aspekt av arbetets placering och karaktär rör anställ-

ningsrelationen mellan arbetsgivaren och omsorgsarbetaren: 

 

Once in employment, they find themselves in particularly unequal power relations with 

their employers and face high levels of isolation and discrimination, as they do not 

speak the local language, do not have local support networks, and are unfamiliar with 

the law and local customs of the country of destination.156  

 

Övergripande lösningsförslag från ILO:s perspektiv rör utökade arbetsvillkor, utökad tillgång 

till rättigheter, utökat skydd för arbetarna samt att stärka arbetarna genom utbildning, träning 

och stöd.157 Aktörerna formulerar denna förändring genom begreppet ”decent work” – viket 

utgör målet för de förändringar de anser behövs. C189 framhävs som viktig för lösningsper-

spektivet hos båda aktörerna genom vilken arbetet positioneras som andra typer av arbete: 

”…recognizing that domestic work is work as any other…”158 liksom att arbetarna inte ska 

diskrimineras.159 ILO eftersträvar multidimensionella åtgärder vilka ”promote decent work for 

national domestic workers, gender equality and good governance of labour migration.”160 

IDWF framhäver återkommande genom materialet att omsorgsarbete är arbete, och att arbe-
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tarna bör ha samma rättigheter som andra arbetare. Vidare menar IDWF att arbetarnas värdig-

het behöver skyddas.161 IDWF:s konstitution uttrycker federationens roll och mål, samt de 

förändringar federationen anses behövs. IDWF ”commit ourselves to unite into a powerful 

force to overcome the exploitation and abuse….”162. IDWF guidas av principerna: ”Domestic 

work is work. Domestic/household workers must enjoy the same rights as other workers.”163 

 

Arbetarnas bidragande effekter för samhället anses värdefullt, där arbetarna behöver erkännas 

och ges tillgång till bättre arbetsvillkor och skydd. Skyddet framträder återkommande genom 

ILO:s material – där dessa arbetare (aktiva aktörer) anses vara i behov av skydd. IDWF menar 

att kampanjer ska synliggöra omsorgsarbetarnas värde.164 Ytterligare en problematik utifrån 

ILO:s perspektiv framhäver att omsorgsarbetet uteslutits ur utvecklingsagendan: ”Although 

care work makes an important contribution to economic and social development, it remains 

peripheral to the development agenda.”165 Omsorgsarbetet de utför anses nödvändigt för väl-

färden, och för hushållens välmående.166 ILO:s guide till omsorgsarbetare uttrycker att arbe-

tarna är ”a valuable member of the household”167 vilka, genom sitt arbete bidrar till hushållet: 

”Domestic work is valuable work as it allows members of that household more time to pursue 

their other activities.”168, samt ”freeing up time for women employers to engage in ‘produc-

tive’ activity or ‘leisure’.”169. Vidare uttrycker ILO även att arbetsgivarna anser arbetet vara 

värdefullt,170 likväl uppmärksammas det faktum att omsorgsarbetet förstås som oattraktivt för 

den nationella arbetskraften.171 Enligt ILO bidrar de migrerade omsorgsarbetande kvinnorna 

likaså till omsorgssektorns utökning: ”Data from selected countries and regions also shows a 

correlation between the increasing participation of migrants in domestic work and the growth 

of the sector, and more broadly of the so-called ‘care economy’.”172.  
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Migrationen beskrivs som att den kan ”represent a positive experience and have important 

emancipating and empowering impacts.”173 Samtidigt som den positioneras som en bidra-

gande faktor för situationens problematik.174  

4.2 Regleringsramverk 

Båda aktörerna formulerar ett ramverk knutet till regleringen av omsorgsarbetarnas situation. 

Aktörerna identifierar problem och orsaker till problem utifrån bristande reglering. Stora delar 

av aktörernas lösningsförslag formuleras utifrån regleringsbehov och regleringsåtgärder.  

 

Migrationsregleringen hos stater framställs i relation till den problematik ILO identifierar där 

den irreguljära migrationen, och dess problematik, anses bero av staternas reglering: 

 

The sealing of regular channels of migration, despite existing demand, can spur irregu-

lar migration channels and indirectly facilitate the activities of smugglers and traffick-

ers, increasing migrant domestic worker’s informality and their vulnerability to exploi-

tation and abuse, including gender-based violence.175 

 

Liksom för IDWF identifieras staterna som aktuella aktörer för problematiken: ”There is still 

reluctance among many governments. But Uruguay and the others which have already ratified 

the C189 show that they are concerned with the development of the country, not their own 

pockets.”176 Likaså framhålls ekonomiska intressen som relevanta för den aktuella problema-

tiken.  Samtidigt som C189 framhålls och uppmärksammas som en åtgärd, framhålls staternas 

roll som viktig för situationen och dess förändring. Att omsorgsarbetarna exkluderas från den 

nationella arbetslagen, inte ges tillgång till upprättelse samt att arbetet är svårt att reglera 

uppmärksammas likaså som orsaker till de problem IDWF ser.177 Ansvar tillskrivs till rege-

ringarna vilka IDWF menar bör vara ”accountable to their people”178. Arbetarna anses berät-

tigade till ”decent working and living conditions as contained in ILO Convention C189, and 
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which must be enshrined in national law.”179. Kränkningar ska bestraffas, och regeringarna 

pekas ut som ansvariga för att ”implement legal protection”180. Vidare framhålls diskrimine-

ring, utöver exkludering, som ett problem, då migrantarbetarnas situation beskrivs som föl-

jande: ”fall into cracks between immigration, employment and social security laws”181. Aktö-

rerna ser således ett samband mellan de olika regelverken och identifierar brister hos dessa, 

där sociala försäkringar, arbetsmarknadsinstitutioner samt sociala normer anses bidra till de 

brister eller den exkludering de identifierar.182  

 

Tre problem identifieras utifrån arbetets ’informality’: 

 

… the employment relationship takes place within the private sphere, the household; it 

can be blurred or disguised by social norms and highly personalised contexts; and it 

falls outside the conventional regulatory frameworks of many countries.183  

 

Lösningsförslagen lyfter regleringsåtgärder, juridiska reformer, arbetsvillkor och utökat skydd 

för arbetarna.184 Kostnadsminskningar anses även behövas, då ekonomiska kostnader anses 

utgöra ”a major barrier to formalization, for both workers and employers.”185. För detta avse-

ende föreslår ILO ett antal exempel där på åtgärder vilka minskat kostnaderna: ”Income tax 

reductions or tax credits, VAT reduction (for company service providers), wage subsidies, 

reduced social security contributions…”186.   

 

ILO identifierar brister i regleringen av arbetet där komplex byråkrati, bristande kunskap hos 

arbetsgivare (och arbetare) och brister för arbetarnas tillgång till social trygghet uttrycks som 

problematiska aspekter av situationen. 187 ILO gör sig även medveten om skillnaden mellan 

”granting domestic workers protection”188 och ”effectively access decent work opportunities 
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in the sector”189 beroende av omgivande regelverk och lagar. Ytterligare en del av problema-

tiken för ILO, vilken behöver regleras, rör ”poor regulation of recruitment agencies and high 

fees that push migrants into ineptness”190. IDWF identifierar samma problematik och menar 

att den bristande regleringen av privata rekryteringsagenturer, migrantarbete och bristande 

skyddande lagar utgör problem.191 ILO framhäver även problematiken kring de regleringar 

vilka ”tie the worker to one individual employer”192.  

 

Likaså problematiserar IDWF arbetarnas status, vilken knyts samman med bristande regle-

ring: ”Lack of status in destination countries adds further barriers to their access to benefits 

and rights remedies under national laws.”193 IDWF förtydligar migrantarbetarnas extra utsatta 

position, då migrationsstatusen kan bero av arbetsgivaren.194 Rädsla för myndigheter, och för 

att förlora anställningen framhävs också som problematiskt.195 ILO uttrycker att omsorgsar-

betet värderas lågt samt är knutet till låg status och socialt stigma.196 ILO menar att omsorgs-

arbetarna, på grund av arbetets låga status ”…tend to come from groups that face discrimina-

tion and inequality on grounds of sex, ethnicity, race and nationality, further reinforcing the 

social stigma of domestic work.”197 Följande citat exemplifierar IDWF förhållningssätt till 

bristande lagstiftning enligt deras perspektiv: 

 

However, across Europe, enforcement of legal rights is very low or non-existent. This is 

particularly true for undocumented migrant domestic workers who, if they try to en-

force their rights, are automatically expelled from their host countries. So they are de 

facto deprived of their labour rights.198  

 

ILO:s material framhäver att professionalisering utgör en nödvändig åtgärd, där en viktig del 

anses vara att höja värdet på arbetet.199 En sådan professionalisering, enligt ILO, kan ske ge-
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nom att upprätta ”skills assessment and competency standards”200 med aktuella ”core skills 

competencies”201, ILO lyfter fram Filippinerna som exempel för ett sådant införande, där 

kompetenserna för arbetet utrycks följande: ”… house cleaning, laundry and ironing, prepara-

tion of hot and cold meals, and provision of hot and cold beverage services.”202  

4.3 Strukturellt ramverk  

IDWF strävar efter att ”change power relationships”203 genom sin organisering samt strävar 

efter att ”determine our own economic and social destinies, and secure freedom, justice, well 

being, security and peace.”204 Kvinnligt ledarskap, ”gender equality”, ”human and trade union 

rights” samt ”improve the working conditions of domestic/household workers” framhävs som 

IDWF mål.205 Maktrelationer framhävs som bakomliggande orsak till problematiken, vilket 

utgör ett av IDWF främsta arbetsområden: ”challenging economic and social policies and 

current power relations that create wealth inequalities, erode worker and other human rights 

and create forced migration.”206 Genom en av IDWF guidande principer uttrycks IDWF per-

spektiv på de orsaker vilka de identifierat till den nuvarande situationen för arbetarna, vilken 

utförligare beskriver de orsakande maktrelationerna: ”The existing economic and social rela-

tions reflect the power of minority interests who have organized social life for their own bene-

fit and to the detriment of the vast majority of the worlds’ population.”207  

 

Omsorgsarbetet anses ”undervalued” och ”underpaid”, vilket positioneras som en konsekvens 

av maktrelationer utifrån genus: ”Because women’s traditional task, it is perceived as not re-

quiring ”real skills” but rather something that comes naturally to women. Care work repro-

duces gender-based pay gaps.”208 Förhållningssättet inbegriper även den privata sfären och 

arbetets osynlighet, tillsammans med den traditionella kvinnliga rollen som omsorgsarbetare 

framhävs som förklaringar utifrån ILO:s perspektiv och förhållningssätt. Att omsorgsarbetet 
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inte betraktas som ”aimed at producing economic added value”209 identifieras likaså av ILO 

som problematiskt för arbetets värde och status. Därtill ser ILO genusrelaterade orsaker som 

anledningen till den ’feminiserade migrationen’210 samt till efterfrågan på omsorgsarbete ”… 

unchanged traditional gender roles in families and societies in many parts of the world have 

led to an increase in the demand for care services.” 211 Ytterligare ett perspektiv inom ramver-

ket rör sociala, kulturella och politiska normer och värden kopplade till ”women’s paid and 

unpaid work and their roles in societies, which shapes both individual attitudes and behav-

iours and the characteristics of the applicable law and policies.”212 ILO ser därmed en kopp-

ling mellan de genusrelaterade orsakerna och de bristfälliga regleringsmekanismerna.  

 

ILO förstår orsakerna till situationen som beroende av brister hos ’countries of origin’, den 

efterfrågan ILO menar finns för omsorgsarbetet samt beroende av olika demografiska och 

arbetsmarknadsmässiga förändringar inom Global Nord.213 Anledningarna inom Globala Syds 

kontext uttrycks bero av “Poverty, lack of employment options, unequal access to available 

formal jobs for lack of education, skills and resources, and discrimination in the job market, 

push many to take low-paying, precarious jobs in the domestic work.”214 Vidare uttrycker ILO 

följande anledningar till problematiken: ”pushed by the lack of decent work opportunities and 

increased inequalities at home…”215. Ur ILO:s strukturella ramverk framkommer också för-

ståelsen av de lösningsperspektiv vilka ILO anses behövs: 

 

The creation of productive employment and decent work opportunities for women, as 

well as all efforts to professionalize, formalize, and recognize the value of domestic 

work in countries of origin, should be seen within the broader strategy to allow all 

women and men to exercise the right to work in their own countries in conditions of 

freedom and equality.216  

 

Ytterligare ett perspektiv framkommer tydligt och återkommande genom IDWF:s material 

vilket fokuserar på organisering. IDWF positionerar sig själva, genom allt material, som en 
                                                                                                                                                   
 
209 I ILO, Concept Note, 2011, s. 2. 
210 Ibid. 
211 ILO, Policy Brief 9, 2015, s. 3. 
212 Ibid s. 5. 
213 ILO, Policy Brief 10, 2017, s. 1. 
214 Ibid, s. 5. 
215 ILO, Policy Brief 9, 2015, s. 3. 
216 ILO, Policy Brief 9, 2015, s. 5. 



 

 34 

del av lösningen på problematiken. De identifierar dock problem med organiseringen knutet 

till arbetes privata och isolerade karaktär: ”Isolated and invisible nature of work in private 

homes, Fear of employers and losing jobs, Dependency on employer for housing, food, immi-

gration status etc. Not protected by labour laws. Long hours of work, no rest or free time, and 

no holidays. Fear of authorities (particularly for migrant workers).”217. IDWF positionerar sin 

roll, och sin betydelse, som en ”key advocate for the rights of domestic and household work-

ers”218, där deras arbete och organisering beskrivs leda till en kollektiv styrka, genom vilken 

de kan påverka.219 De ser även sin roll som bidragande till en ökande representation,220 bidra-

gande till att göra skillnad för arbetarnas liv,221 samt att arbetarna blir ”powerful”.222 Likaså 

menar IDWF att deras organisation kommer fortsätta att växa,223 och skriver: ”We have 

shown the world that if women stand together and are united we can overcome any obsta-

cle.224  
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5 Aktörernas förhållningssätt och 
 maktrelationer utifrån genus   

I detta avsnitt analyseras ramverken, vilka manifesteras i materialet och synliggjorts genom 

uppsatsens undersökning, för att förstå hur aktörernas förhållningssätt förhåller sig till maktre-

lationerna utifrån genus. Analysen genomförs utifrån det presenterade teoretiska perspektivet 

och syftar till att analysera hur ramverken förhåller sig, reflekterar, utmanar eller reproducerar 

maktrelationerna utifrån genus. Med hjälp av de teoretiska verktygen social location och rör-

lighet, samt av de aktuella beroendeförhållandena mellan produktivt och reproduktivt arbete 

och mellan arbetsgivare och arbetstagare, synliggörs aktörernas förhållningssätt i relation till 

maktrelationerna utifrån genus.  

5.1 Social Location och tillskrivning av värde  

Aktörernas förståelse av situationens problematik kan övergripande förklaras genom de tre 

synliggjorda ramverken. ”Decent Work”-ramverket utrycker expressivt en förståelse av situat-

ionen för arbetarna som beroende av arbetets karaktär och situering inom den privata sfären. 

Både ILO och IDWF identifierar denna ’social location’ som beroende av att arbetet utförs 

inom privata hem225 (vilket speglar en medvetenhet om uppdelningen mellan den privata och 

offentliga sfären) och ser denna faktor som bidragande för arbetarnas extra utsatthet.226 Likaså 

identifierar båda aktörerna denna ’social location’ som beroende av, och inverkande på, bero-

endeförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta reflekterar en medvetenhet om 

den ojämlika relation vilken präglar beroendeförhållandet, genom vilken arbetarnas ’social 

location’ förhandlas och konstrueras.227 ILO lyfter hur vissa arbetsgivare utnyttjar arbetarna 

på grund av denna problematik,228 vilket medför en förståelse av arbetarnas ’social location’ 
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som beroende av de aktuella beroendeförhållandena och därmed maktrelationerna. Aktörerna 

framhåller, därutöver, hur migrantarbetare är extra utsatta inom denna isolerade kontext.229 

Problembilderna, vilka aktörerna uttrycker inom materialet, kan således anses reflektera en 

förståelse om beroendeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, och dess asymmet-

riska relation.230  

 

Regleringsramverket framhäver likaså problematiken knuten till arbetets isolerade och privata 

’social location’ inom en informell kontext.231 Förståelsen av arbetarnas situation inbegriper 

även de processer av exkludering och diskriminering vilka aktörerna uppmärksammar och 

framhåller.232 Aktörernas lösningsförslag för den identifierade problematiken kring arbetets 

’social location’ reflekteras både inom ”Decent Work”-ramverket och regleringsramverket där 

utökad reglering, utökat skydd, utökade rättigheter framhålls och uttrycks. Ett sådant förhåll-

ningssätt kan därmed anses förespråka och bidra till att den privata sfären blir föremål för 

ökad insyn och ökad reglering. Detta kan anses utmana den uppdelning mellan den privata 

och offentliga sfären som strukturerar och konstruerar situationen idag, likväl framställs inte 

beroendeförhållandet mellan reproduktivt och produktivt arbete uttryckligen i sammanhanget. 

Formaliseringen av arbetet (genom utökad reglering och utökat skydd) uttrycks som lösnings-

förslag.233 Som ett steg i riktningen mot formaliseringen föreslår ILO, bland annat, skattesub-

ventionering av omsorgstjänsterna.234 En sådan åtgärd relaterar till forskningen vilken visat att 

subventionering av privata omsorgstjänster dels, bidragit till marknadens expansion,235 och 

dels bidragit till att sänka värdet och statusen på arbetet ytterligare.236 Likaså lyfter forskning-

en hur subventioneringen bidrar till att förstärka det ojämlika förhållandet mellan de två cen-

trala kvinnorna – då arbetsgivarens position, och möjlighet att förhandla med genusrelationer-

na, möjliggörs och är beroende av den arbetstagarande omsorgsarbetande kvinnan.237 De glo-

bala maktrelationerna kan därmed anses, likt Ehrenreich uttrycker, riskera att reproduceras 

inom hemmets sfär. 238 
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Inom ramverken framhålls likaså det värde som aktörerna anser att arbetet bör ha. Aktörerna 

tillskriver värde, genom detta ramverket, till arbetet och arbetarna då de framhäver hur de 

anser att arbetet bör betraktas som ”work as any other”239 samt anser arbetet berättigat samma 

rättigheter och villkor som andra typer av arbete.240 Likaså framhålls professionaliseringen av 

arbetet.241 Dessa åtgärder uttrycks som lösningen på den problematik vilken aktörerna identi-

fierar med arbetets status och värde. Att aktörerna framför ett normativt förhållningssätt om 

arbetets värde medför således att den binära uppdelningen mellan reproduktivt och produktivt 

arbete kan anses utmanas.242 Aktörernas förhållningssätt kan därmed förstås som en utmaning 

mot strukturen vilken underordnar det reproduktiva arbetet i relation till det produktiva. Arbe-

tets intima karaktär, och kommodifieringen av arbetarens person, kan dock anses komplicera 

en sådan utmaning.243 Likaså hur omsorgsarbetet bidrar till att reproducera det ojämlika bero-

endeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.244 Denna komplexa relation mellan 

arbetsgivare och arbetstagare kan anses mer komplex än att kunna utjämnas enbart genom 

utökade rättigheter och arbetsvillkor.  

 

Vidare tillskrivs värde till arbetarna och arbetet då aktörerna framhäver de positiva effekter 

och konsekvenser arbetet leder till för samhällena i stort och för hushållet inom vilket arbetet 

utförs.245 Aktörernas perspektiv och förhållningssätt tillskriver således värde till det reproduk-

tiva arbetet, och synliggör arbetets inverkan och betydelse för den produktiva arbetsmark-

naden, ekonomin och samhällsstrukturen i stort.246 Å andra sidan kan ILO:s förhållningssätt 

anses präglas av denna binära uppdelningen av arbetet, då lösningsförslagen åberopar produk-

tiva arbetskraftsmöjligheter, vilka framhävs och såldes reproducerar det produktiva arbetets 

hierarkiska överordnad. 247 

 

Likaså är det intressant att diskutera de positiva effekter som framhävs: ”the economies and 

the societies of destination and origin alike, by sustaining and renewing human life and 
                                                                                                                                                   
 
239 ILO, Policy Brief 9, 2015, s. 5. 
240 IDWF, Constitution, 2014,  s. 2. 
241 ILO, Policy Brief 9, 2015, s. 9. 
242 Gardiner Barber & Bryan, 2014, s. 30. 
243 Anderson, 2000, s. 113f. 
244 Romero, ” Unravelling Privilege: Workers’ Children and the Hidden Costs of Paid Child Care”, 2014, s. 126. 
245 IDWF, Constitution, 2014, s. 5 samt  ILO, Guide, 2009, s. 3, 4. 
246 bland annat; Piper, 2009, s. 60, samt Anderson, 2000, s. 5 samt Rogaly, 2009, s. 201. 
247 ILO, Policy Brief 9, 2015, s. 5. 



 

 38 

households, and fostering productivity, economic growth and human development.”248  Varför 

framhävs just dessa? Att anställningen av omsorgsarbetare reproducerar och förstärker hus-

hållets status samt möjliggör för arbetsgivare att förhandla och utmana genusrelationerna,249 

liksom omsorgsarbetets inverkan på hushållets sociala reproduktion,250 kan uppmärksammas 

som exempel på osynliggjorda effekter. ILO uttrycker att omsorgsarbetet betraktas som 

oattraktivt hos den nationella befolkningen,251 vilket kan anses spegla en förståelse om de 

maktrelationer vilka ingår, och förstärks, genom arbetets nedvärderade status. Upphöjandet av 

arbetet föreslås av ILO kunna ske genom att förtydliga vilka kompetenser omsorgsarbetet 

innebär.252 Dock utelämnas just omsorg. 

 

Genom materialet framhävs staterna som aktuella aktörer. Aktörerna identifierar den statliga 

regleringen som bristfällig, vilket bemöts med lösningsförslag om reglering och utökat skydd 

för arbetarna. Aktörernas lösningsförslag kan därmed anses beroende av staternas agerande. 

Dessvärre kan aktörernas perspektiv kritiseras för att inte uppmärksamma staternas inverkan 

på genusrelationerna.253 Aktörernas identifierade problematik berör även de privata agenturer 

vilka är involverade i rekryterings- och anställningsprocesserna. 254 Aktörerna synliggör såle-

des en ytterligare problematik kring beroendeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetsta-

gare där arbetarens beroendeställning och underordnade maktposition inte enbart beror på 

maktrelationerna vilka förekommer inom hushållet där arbetaren arbetar. Detta förhållnings-

sätt kan därmed anses utmana den tidigare forskningens förståelse av det specifika beroende-

förhållandet mellan familjens kvinna (som arbetsgivare) och omsorgsarbeten som centralt.  

 

Aktörerna framställer arbetarna utifrån två övergripande förhållningssätt. Det första förhåll-

ningssättet positionerar arbetarna som utsatta och i behov av skydd,255 vilket relaterar till det 

förhållningssätt om arbetarnas exploatering vilken förekommer inom den tidigare forskning-

en.256 Ett sådant förhållningssätt kan anses medvetet om den problematiska situation inom 

vilken många omsorgsarbetare befinner sig. Det kan dock också anses problematiskt sett till 
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den reproduktion av maktrelationerna vilket ett sådant förhållningssätt kan anses bidra till. 

Det andra förhållningssättet framhäver arbetarna som aktiva subjekt med aktörskap, där 

IDWF:s framträdande perspektiv om organisering gör detta mest, då de framhäver sig själva, 

och sin egen roll som aktiva, med en stark röst, som kan påverka och förändra, vilket reflekte-

rar det förhållningssätt Lutz framfört om arbetarnas identitetsskapande och aktörskap. 257 ILO 

uttrycker även ett förhållningssätt vilket knyter samman arbetarnas person, med arbetets låga 

status.258 Detta förhållningssätt knyter samman diskrimineringen och arbetets låga status. Hur 

ILO ser på relationen sinsemellan är svårt att avgöra. Dels kan förhållningssättet förstås som 

att personer på grund av avsaknad av andra alternativ väljer omsorgssektorn, och dels kan det 

tolkas som att ILO ser diskrimineringen av personerna som bidragande till arbetets låga sta-

tus.  

5.2 Förståelsen av rörlighet och dess betydelse  

Då aktörerna identifierar migrerade omsorgsarbetare som extra utsatta samt identifierar sta-

ternas migrationsreglering, och annan reglering gällande arbetsmigration, som problematisk 

kan rörligheten förstås som betydelsefull utifrån aktörernas perspektiv. ILO:s förhållningssätt 

till rörligheten framkommer mer expressivt i materialet än IDWF:s förhållningssätt. Som dis-

kuterats ovan positioneras omsorgsarbetarna och deras effekter för samhället som positiva och 

fördelaktig för utvecklingen, vilket medför att rörligheten förstås som bidragande till positiva 

effekter. De globala omsorgskedjorna framställs dock som problematiska, utifrån rörligheten, 

då den anses resultera i att ”women become integrated into a gendered, occupationally seg-

mented global care chain involving a hierarchy of women in countries of origin and employ-

ment.”259, samt då rörligheten anses bidra till reproduktionen av omsorgsarbete som ‘kvinno-

arbete’.260 En sådan förståelse av omsorgskedjorna speglar förståelsen inom den tidigare 

forskningen om en ”gendered division of reproductive labour”261. Rörligheten positioneras 

dock också som en faktor vilken bör minimeras, och kanske helt upphöra, utifrån ILO:s lös-

ningsförslag: 

                                                                                                                                                   
 
257 Lutz, ” When Homes Becomes a Workplace: Domestic Work as an Ordinary Job in Germany?”, 2008, s. 56. 
258 ILO, Policy Brief 10, 2017, s. 5. 
259 ILO, Concept Note, 2011, s. 3. 
260 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 80. 
261 Stefanelli, 2014, s. 59. 



 

 40 

 

… efforts to professionalize, formalize, and recognize the value of domestic work in 

countries of origin, should be seen within the broader strategy to allow all women and 

men to exercise the right to work in their own countries in conditions of freedom and 

equality.262 (Min kursivering)  

 

Rörligheten förstås som en bidragande orsak till omsorgsarbetarnas utsatthet och ’social locat-

ion’. Likväl ses rörligheten också som ett medel för utveckling, samtidigt som rörligheten på 

lång sikt, utifrån ILO:s strukturella ramverk, bör förhindras vilket ovanstående citat exempli-

fierar. ILO:s förhållningssätt till rörligheten kan således anses delvis motsägelsefullt då rör-

ligheten både förstås som ett undantag från det önskvärda tillståndet, och som att det bör vara 

en valmöjlighet.263 Rörligheten förstås också som nära knuten till arbete och arbetsvillkor, 

liksom beroende av rättigheter och förbättrade arbetsvillkor för de positiva konsekvenserna 

rörligheten anses kunna medföra. IDWF identifierar migrantarbetarna som i behov av större 

fokus och uppmärksamhet, och menar likaså att maktrelationerna (vilka IDWF menar orsakar 

den aktuella problematiken) producerar ’forced migration’.264 Rörligheten förstås därmed inte 

som helt oproblematisk, utan som beroende av de strukturella maktrelationerna och ojämlik-

heten. Att rörligheten, i viss utsträckning, positioneras som ’tvingad’ och problematisk skiljer 

sig från uppsatsens teoretiska perspektiv av rörlighet som utgångspunkt.265 Aktörernas för-

hållningssätt kan likaså anses följa den kritiserade logiken om “the assumption that mobility is 

normal for the wealthy, international elite, but a symptom of failure among the poor”.266  

 

Då de identifierade orsakerna till problematiken förklaras av aktörerna utifrån globala Nords 

och Syds kontexter,267 ringas rörligheten in inom en global klassrelation, för vilken rörlighet-

en blir medlet ’den fattiga delen av världens befolkning’ använder för att förändra sin situat-

ion. Ett sådant förhållningssätt till rörligheten kan anses spegla en medvetenhet om de struktu-

rella relationer vilka konstituerar praktiken, samtidigt som rörligheten positioneras som en 

konsekvens av problem, vilket därmed skiljer sig från uppsatsens teoretiska förståelse av rör-
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lighet som utgångspunkt.268 Orsakssambanden är likaså intressanta att ställa i relation till 

Hochschild perspektiv, där de migrerade kvinnorna inte knyts till globala Nords kvinnors ut-

tåg på arbetsmarknaden, utan istället förstås som möjliggörande för män att fortsätta som 

icke-omsorgsgörande aktörer. 269  

 

Orsakssambanden är likaså relevanta att diskutera i relation till beroendeförhållandena då glo-

bala Nords och Syds kvinnors arbete betraktas olika av aktörerna. Å ena sidan framhävs glo-

bala Syds kvinnors rörlighet som problematisk, och å andra sidan som bidragande till positiva 

effekter. Att de globala omsorgskedjorna ses som problematiska är dock inget nytt, och gör 

även det inom denna uppsats och utifrån den tidigare forskningen om makt, genus och om-

sorg. Faktumet att globala Syds kvinnors rörlighet och arbete inte uttryckligen omnämns som 

’ett uttåg på arbetsmarknaden’, där arbetsmarknaden implicit betyder den produktiva arbets-

marknaden, är emellertid intressant i relation till beroendeförhållandena. Speglar ett sådant 

förhållningssätt den hierarkiska värderingen av produktivt och reproduktivt arbete? Även om 

ILO och IDWF positionerar det reproduktiva arbetet normativt, och därmed tillskriver värde, 

betraktas globala Nords och Syds kvinnors olika, där globala Syds kvinnors arbete inom om-

sorgssektor kan anses nedvärderas i relation till globala Nords kvinnors produktiva arbete. 

Globala Syds kvinnors arbete är föremål för diskussion, uppmärksamhet, och åtgärdsförslag 

medan globala Nords kvinnors arbete enbart förstås som en del av den kontextuella situation-

en, och därmed oproblematiskt. Ett sådant förhållningssätt kan anses reproducera det repro-

duktiva arbetets underordning och den globala klassrelationen.  

 

ILO:s förhållningssätt till de globala omsorgskedjornas migration och dess sammankoppling 

med utveckling kan vidare förstås som en del av  den ’remittance’-trend Lutz uppmärksam-

mat, där migrationen formuleras som ett utvecklingsverktyg.270 Regleringen av rörligheten 

anses problematisk av båda aktörerna, och framhävs av ILO som ett problem för de möjliga 

utvecklingseffekter rörligheten kan få. Denna förståelse relaterar till den kritik Van Houte och 

Davids framfört om restriktiva migrationspolicys som ett hinder för utvecklingen.271 Pipers 
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kritik är likaså relevant i detta avseende, då fler dimensioner och maktrelationer anses behöva 

uppmärksammas utöver de ekonomiska faktorerna. 272  

5.3 Maktrelationerna utifrån genus inom aktörernas 
förhållningssätt  

Aktörernas förhållningssätt, vilket diskuterats och visats, reflekterar en medvetenhet om de 

maktrelationer vilka ingår inom de globala omsorgskedjornas kontext. Aktörerna synliggör, 

delar av, den strukturella ojämlikheten, och angriper denna ytligt genom förslag om ökad re-

presentation, kvinnligt ledarskap och en strävan efter ”gender equality”.273 Det strukturella 

ramverket kan därmed delvis anses synliggöra de aktuella maktrelationerna utifrån genus, och 

rikta åtgärdsförslag i denna riktning. De övriga två ramverken synliggör maktrelationernas 

inverkan genom deras problembild och orsaksförklaringar kring den privata sfären och den 

informella sektorn. Aktörernas förhållningssätt kan dock också anses otillräckligt och bristfäl-

ligt då omsorgsarbetarnas effekter framhävs. Arbetsgivarens frigjorda tid, staternas minskade 

omsorgskostnader, och ’remittances’ betydelse för globala Syds länder problematiseras inte i 

relation till de maktrelationer vilka ingår.274 Framhävandet av dessa effekter, och tillskrivan-

det av dem som positiva, kan därmed anses osynliggöra och ignorera på vilken bekostnad 

detta sker. Aktörernas förhållningssätt kan därmed också anses reproducera, och förstärka, de 

maktrelationer vilka ursprungligen konstruerat och producerat omsorgskedjorna. Omsorgs-

kedjornas kontext av ojämlika förhållanden mellan globala Syd och Nord osynliggörs likaså 

då den reproduktion vilken kedjorna bidrar till inte uppmärksammas eller framhålls. 

 

Aktörernas förhållningssätt kan likaså anses bristfälligt då åtgärdersförsalgen inte bemöter 

orsakerna till den problematik vilken de delvis själva uppmärksammar och framhäver. De 

strukturella maktrelationerna utifrån genus: där omsorgsarbetets genusfördelning,275 globala 

Nords privilegie- och statusreproduktion,276 samt den könade och rasifierade globala klassre-
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lationen,277 inte utmanas enbart genom förbättrade arbetsvillkor och ökad reglering. Aktörer-

nas förhållningssätt osynliggör likaså de reproduktiva aspekter omsorgsarbetet medför för 

hushållet och för omsorgsarbetets genusfördelning.278 Den omgivande kontexten, och de 

strukturella maktrelationerna vilka konstruerar omsorgskedjorna, saknas således till viss ut-

sträckning, inom aktörernas ramverk. De förstår orsakerna, och delvis problemen, som bero-

ende av de aktuella maktrelationerna – men riktar inte lösningarna gentemot denna problema-

tik. Istället reproduceras genusrelationerna, och beroendeförhållandena, genom aktörernas 

förhållningssätt. Det strukturella ramverkets lösningsförslag är inte tillräckliga i relation till 

det strukturella ramverkets egna identifierade strukturella orsaker, och inte heller utifrån de 

strukturella maktrelationer vilka ingår inom de globala omsorgskedjornas problematik. Den 

tidigare forskningen om de globala omsorgskedjornas betonar hur omsorgsarbetet, i sig själv, 

skiljer sig från andra typer av arbete – och därmed är beroende av fler faktorer än enbart för-

bättrade arbetsvillkor. 279 Aktörernas förhållningssätt kan således anses spegla ett gap mellan 

problem- och orsaksperspektiven och lösningsperspektiven.  
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6 Diskussion – maktrelationernas 
 utmaning eller reproduktion?  

 

Omsorgsarbete har funnits i alla tider och är inget nytt fenomen. Av denna anledning är det 

intressant att diskutera hur omsorgsarbetet förstås och bemöts inom dagens kontext. Likaså är 

det intressant att diskutera hur den förändring vilken omsorgsarbetet genomgått under senare 

år, där omsorgsarbetet nu är föremål för betalning, samt anses som ’vilket annat arbete som 

helst’ utifrån det internationella ramverket (C189), påverkar arbetets förståelse och betydelse.  

 

Uppsatsens teoretiska perspektiv, samt den tidigare forskningen om omsorg, makt och genus, 

uppmärksammar problematiken kring omsorgsarbetet i sig själv, sett till dess reproduktiva 

tillskrivning, nedvärdering, och starka genusimplikationer. Den tidigare forskningen anser, till 

stor omfattning, att omsorgsarbetet inte kan förstås och hanteras som andra typer av arbete då 

omsorgsarbetets privata och intima karaktär påverkar arbetsrelationerna.280 Detta medför att 

formalisering, professionalisering och förbättrade arbetsvillkor inte är tillräckligt för om-

sorgsarbetets problematik.281 Fugde uttrycker även kritik gentemot ILO:s perspektiv om rät-

tigheter: ”In a world in which women’s caring labour is devaluated, the ILO’s approach of 

providing equal rights for migrant workers does little to recognize, legitimate, and value care 

work.”282 Uppsatsens undersökning kan dock påvisa att ILO:s förhållningssätt även lyfter 

värdet av omsorgsarbetet – även om omsorgsarbetets beroendeförhållanden och reproduktion 

av maktrelationerna inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. Likaså kan, till viss 

del, en förståelse om beroendeförhållandet mellan reproduktivt och produktivt arbete urskil-

jas. Denna förståelse kan dock anses begränsad, i detta avseende, till den ’social location’ 

arbetarna ingår inom. Aktörerna lyfter problematiken kring arbetets positionering inom den 

privata sfären,  men problematiserar inte – i relation till denna privata isolationsproblematik – 
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relationen mellan det produktiva och reproduktiva arbetet och dess konsekvenser för de aktu-

ella arbetarna och för arbetsfördelningens rasifierade och könade struktur. 283  

 

I ljuset av aktörernas förhållningssätt och det teoretiska ramverket är det likaså intressant att 

diskutera det faktum att det reproduktiva arbetet nu är föremål för betalning. Det obetalda 

hushållsarbetet förändras, genom omsorgskedjorna, till betalt hushållsarbete. Kan detta, i sig, 

utmana beroendeförhållandet mellan det produktiva och det reproduktiva arbetet? Att aktörer-

na åberopar värdig betalning, och höjd status, för detta arbete skulle kunna betraktas som ett 

steg mot en sådan utmaning. Förhållningssättet om ökad reglering kan likaså anses utmana 

uppdelningen mellan den privata och offentliga sfären. Arbetets privata karaktär, och dess 

strukturellt underordnade position i relation till det produktiva arbetet, kvarstår dock. Likväl 

utmanas inte heller den globala klassrelation vilken konstituerar omsorgskedjorna. Denna 

klassrelation kan istället anses förstärkas och reproduceras genom omsorgskedjornas varande, 

och utökning, vilket aktörernas lösningsförslag kan anses bidra till. Detta, bland annat, då 

regelverken kring arbete och migration ska göras mer fördelaktiga för arbetarna vilket bidrar 

till omsorgssektorns ökande attraktivitet som arbetsplats, liksom de förslag om statlig sub-

ventionering för privata omsorgstjänster (vilket forskningen visar lett till sektorns utök-

ning),284 liksom den statusreproduktion vilken omsorgskedjorna bidrar till.285 Aktörernas för-

hållningssätt riskerar därmed att reproducera och förstärka de aktuella maktrelationerna uti-

från genus. Främst sker denna reproduktion genom aktörernas otillräckliga lösnings- och åt-

gärdsförslag, då dessa inte bemöter aktörernas identifierade problematik kring maktrelation-

erna, och inte heller bemöter de strukturella maktrelationer vilka producerat och strukturerar 

omsorgskedjornas kontext. Maktrelationerna kan därmed anses osynliggöras, vilket därmed 

osynliggör hur omsorgskedjorna befäster och reproducerar den könade och rasifierade globala 

klassrelationen. 286 

 

Uppsatsens undersökning och analys har visat hur aktörerna är medvetna om, och i viss ut-

sträckning, utmanar de aktuella maktrelationerna. I detta avseende kan aktörernas förhåll-

ningssätt, i relation till maktrelationerna utifrån genus, anses fördelaktigt. Aktörerna gör där-
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med mycket rätt genom att åberopa omsorgsarbetarnas värde, deras betydande roll för sam-

hället (även om det produktiva arbetets beroendeställning till det reproduktiva arbetet inte 

förekommer i någon vidare utsträckning), och arbeta för förbättrade arbetsvillkor och ett utö-

kat rättighetsskydd. De identifierar många problem (vilka även den tidigare forskningen, och 

uppsatsens teoretiska perspektiv uppmärksammar) men dessvärre speglar inte lösningsförsla-

gen en utmaning av maktrelationerna. Detta kan således anses begränsa aktörernas perspektiv. 

Denna diskrepans mellan problem och lösningar speglar diskrepansen mellan teori och prak-

tik. Aktörerna arbetar i praktiken, och strävar efter att pådriva en förändring för denna speci-

fika situation och fråga. Maktrelationerna utifrån genus kan förstås som de strukturella ram-

verk vilken teorin ser, inom vilken denna praktik verkar. Detta teoretiska ramverk kan därför 

kritiseras för att inte vara tillräckligt nära knutet men den praktiska verkligheten. Omsorgsar-

betarnas villkor och situation kan inte fortsätta vara kränkande och exploaterande, vilket aktö-

rerna identifierar. Denna praktik är i behov av förändring, för vilken aktörerna riktar åtgärds-

förslag. Att dessa åtgärdsförslag inte når de strukturella ramverken kan därför inte enbart ses 

som en brist hos aktörernas förhållningssätt – det behöver också ses som en brist hos det teo-

retiska perspektivet. Praktiken måste således kunna förbättras och förändras – utan att hela 

världen (med de strukturella och globala ojämlika maktrelationerna och förhållandena) kan 

förändras på en och samma gång. Bryggan mellan teori och praktik kan därmed anses bristfäl-

lig, där det teoretiska perspektivet inte inbegriper tillräckligt kritisk vägledning, guidande 

principer och praktiska verktyg för hur strukturen kan förändras. Som ett exempel på denna 

problematik kan ILO:s perspektiv gällande arbetarnas verklighet lyftas fram. ILO uppmärk-

sammar skillnaden mellan ”granting domestic workers protection”287 och ”effectively access 

decent work opportunities in the sector”288 beroende av omgivande regelverk och lagar. Detta 

gap liknar därmed det gap vilket förekommer mellan teori och praktik, för hela problematiken 

kring de globala omsorgskedjorna.  

 

Det är också av vikt att uppmärksamma vikten av att arbetarna organiserat sig. Deras organi-

sering är värdefull för den förbättring C189 kan medföra för arbetarnas arbetsvillkor och ar-

betssituation. Arbetarna kan inte heller anses stå ensamt ansvariga för att förändra de struktu-

rella maktrelationerna, vilka orsakats och reproduceras genom den aktuella situationen. Deras 

organisering, och de förhållningsätt vilka arbetarna själva (genom IDWF), tillsammans med 
                                                                                                                                                   
 
287 ILO, Policy Brief 9, 2015, s. 6. 
288 Ibid. 
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ILO, för fram kan därför ses som ett stort steg mot utmaningen av maktrelationerna. Att arbe-

tarnas egna röster nu utgör en aktiv, och betydande, aktör på den internationella arenan är det 

tydligaste exemplet på detta.  
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7 Slutsatser och Sammanfattning  

Denna uppsats har fokuserat på två betydande, internationella, aktörers förhållningssätt till de 

globala omsorgskedjorna. Dessa kedjor, vilka innebär en omsorgsarbetesförflyttning till stor 

del mellan globala Nord och globala Syd, förstås inom uppsatsen som en produkt av den glo-

bala ojämlikheten och av de strukturella maktrelationerna utifrån, framförallt, genus.289 ILO290 

och IDWF291 är uppsatsens två centrala aktörer. Aktörernas förhållningssätt har urskilts och 

synliggjorts genom Entmans ramverksanalys, och därefter analyserats utifrån feministiska 

perspektiv om genus, omsorg och maktrelationer.292 Syftet med uppsatsen var att synliggöra 

hur aktörernas förhållningssätt reflekterar, utmanar, eller reproducerar maktrelationerna vilket 

har betydelse för omsorgsarbetarnas praktik, liksom att diskutera relationen mellan teori och 

praktik rörande förändringsarbete. För dessa syften formulerades därför följande frågeställ-

ningar, vilka undersökningen och analysen besvarat: (1) Hur ramas problematiken kring ’de 

globala omsorgskedjorna’ in inom ILO:s och IDWF:s förhållningssätt? Och (2) Hur förhåller 

sig denna inramning till maktrelationerna utifrån genus? 

 

Genom undersökningen synliggjordes tre övergripande ramverk vilka präglar aktörernas för-

hållningssätt till omsorgskedjorna: ”Decent Work”-ramverk, regleringsramverk och struktu-

rellt ramverk. Dessa manifesterar aktörernas förståelse av omsorgskedjornas problematik, 

dess orsaker, dess aktuella aktörer samt de lösnings- och åtgärdsförslag vilka aktörerna anser 

behövas. Genom analysen synliggjordes hur ramverken till viss del möter och utmanar de 

strukturella maktrelationer utifrån genus vilka producerat och konstruerar de globala om-

sorgskedjornas problematik. Dessvärre synliggjordes också hur aktörernas lösnings- och åt-

gärdsförslag inte bemötte dessa strukturella maktrelationer i lika stor utsträckning. Att arbetet, 

och arbetarna, tillskrivs värde, och att deras situation anses behöva regleras kan i viss ut-

sträckning anses utmana omsorgsarbetets isolerade karaktär inom den privata sfären.293 Att 

                                                                                                                                                   
 
289 Ehrenreich & Hochschild, “Introduction”, 2003, s. 11-12. 
290 International Labour Organization, http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm, senast hämtad: 18-01-07. 
291 International Domestic Workers Federation, http://idwfed.org/en, senast hämtad: 18-01-07.  
292 Entman, 1993. 
293 Anderson, 2000, s. 5. 
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arbetets bidragande effekter uppmärksammas kan i viss utsträckning anses utmana beroende-

förhållandet mellan reproduktivt och produktivt arbete.294 Aktörernas övergripande lösnings-

förslag och åberopande av förbättrade arbetsvillkor och rättigheter kan dock kritiseras för att 

vara otillräckligt. Denna kritik är dock även riktad gentemot det teoretiska ramverket – och 

förståelsen av maktrelationerna – då gapet mellan teori och praktik är framträdande. Aktörer-

na vill förbättra arbetarnas situation, och identifierar flera aktuella problem och lösningar för 

denna. Att aktörernas förhållningssätt inte utmanar de strukturella maktrelationerna kan därför 

förstås som en brist, men inte ses som en omfattande kritik gentemot deras försök att förändra 

situationen i praktiken. Förhållningssättets reproduktion av maktrelationerna, vilket synlig-

gjordes genom analysen, medför att förhållningssättet därmed inte är optimalt, men inte heller 

oviktigt. Att aktörerna uppmärksammar arbetarnas situation, och i viss mån utmanar dess 

nedvärdering och låga status, kan ses som ett steg i rätt riktning. Likaså kan arbetarnas organi-

sering, och deras framgångar genom införandet av C189,295 ses som viktiga steg. Utmaningen 

och förändringen av de strukturella genusrelationerna kan således inte enbart anses vara arbe-

tarnas, eller de aktuella aktörernas, ansvar. Istället bör de teoretiska ramverken formulera tyd-

ligare riktlinjer, principer och guidning kring hur praktiska verktyg kan användas för dessa 

syften.  

 

De globala omsorgskedjorna speglar världens ojämlika, både praktiska och strukturella, relat-

ioner och är därför av vikt att uppmärksamma, diskutera och analysera. Denna uppsats har 

bidragit till att synliggöra två viktiga aktörers förhållningssätt till omsorgskedjorna – vilket 

kan få effekter för hur arbetet förstås och bemöts på den internationella agendan. Uppsatsen 

har även synliggjort brister och tillgångar hos aktörernas perspektiv. Avslutningsvis har upp-

satsen även bidragit med att synliggöra det gap som finns mellan teori och praktik. Föränd-

ringen av arbetarnas situation är livsviktig och bör därmed ske med alla tillgängliga medel. 

Arbetsvillkor och utökade rättigheter kan därmed inte ses som ett hinder för denna förbättring 

– även om de också reproducerar de strukturella maktrelationerna.  

 

 

                                                                                                                                                   
 
294 Penttinen & Kynsilehto, 2017, s. 80f. 
295 Romero, Preston-Dunlop & Giles, ”Care Work in a Globalizing World”, 2014, s. 19-21. 
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