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Del I ’Kulier’ 

Inledning 

I den här uppsatsen ville jag undersöka talet om ‟techno-coolies‟. ‟Techno-coolie‟ är ett 

genererat begrepp som styr uppfattningar mot att indiska högutbildade lågavlönade 

ITentreprenörer transporteras till västländer som exploaterade subjekt (Fuller och Narasimhan 

2007; Vasavi 2008) genom sk. body-shops (Xiang 2005). Och en relaterad uppfattning i talet 

om ‟techno-coolies‟ är att det pågår ett slags ‟brain drain‟ av informationsteknologiarbetare 

från Indien och Kina till Väst (Press m.fl. 2003). 

För att nå en djupare förståelse av talet om ‟techno-coolies‟ tänkte jag koppla samman några 

historiska, sociala, ekonomiska och politiska strukturer med samhällsförändringar i Indien och 

Kina och jämföra skillnader och likheter mellan ‟coolies‟ eller ‟kulier‟ under den 

västerländska kolonialtiden och ‟techno-coolies‟ i samtiden. Detta skulle visa sig bli svårt. 

Framförallt eftersom att både ‟kulier‟ och ‟techno-coolies‟ hade ramats in av 

problematiseringar som antingen framställde dessa som subjekt vilka strävade efter att nå 

självuppfyllelse/självförverkligande eller att dessa aktörer exploaterades (se exempelvis Kale 

1998:3; Fuller och Narasimhan 2007). 

Jag kom till insikt att både ‟kulier‟ och ‟techno-coolies‟ förde in vissa omständigheter under 

belysning medan andra, medvetet eller omedvetet, förblev helt eller delvis dolda. Dessa 

oförväntade och överraskande insikter väckte min uppmärksamhet och stimulerade mig att 

sätta problematiseringar om ‟kulier‟ och talet om ‟techno-coolies‟ i vidare kontexter. Med 

andra ord kommer jag att gå utöver dessa problematiseringar och diskussioner. 

Uppsatsens disposition 

I Del I redogör jag för vad slags analys läsaren kommer att följa och den metod och teori jag 

tillämpar för att nå en förståelse av talet om ‟techno-coolies‟. I Del II belyser jag hur 

problematiseringar av ‟kulier‟ under den västerländska kolonialtiden har överskuggat den 

vidare kontexten av pågående transformationer. I Del III påvisar jag hur talet om ‟techno-

coolies‟, som för associationerna till historiska förståelser av ‟kulier‟, döljer en pågående 

transformation av Indiens och Kinas globala positioner. 

Metod 

Efter att ha läst Hardtmanns monografi (2008) inspirerades jag att tillämpa 

serendipitetsmetodologin för att spåra fruktbara riktningar för uppsatsen. Denna metodologi 

kännetecknas av att låta oförväntade och överraskande observationer leda vägen mot nya 

förståelser av vad som är känt. Genom att ha noterat mönstret av likheter i problematiseringen 

av ‟kulier‟ och ‟techno-coolies‟ ska jag undvika att reproducera en dominerande förståelse av 

dessa begrepp. Det gör jag genom att gå utöver diskussioner om ‟kulier‟ och ‟techno-coolies‟ 

och sätta dessa i vidare kontexter. Nedan förklarar jag konkret hur jag går tillväga för att göra 

detta. 
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En undersökning av ‟kulier‟ under kolonialtiden i en vidare kontext kan spåra hur den 

brittiska kolonialmakten omvandlade slavregimen till en annan transkolonial mobilitetsregim, 

dvs kontraktanställningsregimen. Denna omvandling bidrog till att slavidentifikationen 

upplöstes och ersattes av identifikationen ‟kulier‟. Den brittiska kolonialmakten producerade 

en ny identifikation som koloniserade subjekt kunde identifiera sig med. De erbjöds att 

cirkulera, inte som slavar, utan som kontraktanställd arbetskraft i bla. brittiska imperiet för att 

fortsätta underbygga resningen av de västerländska kolonialmakternas globala positioner. 

Detta menar jag är en vidare kontext som döljs, medvetet eller omedvetet, genom 

plantageägares och människorättskämpares problematiseringar av ‟kulier‟ som aktörer vilka 

antingen erbjöds möjligheter att nå självuppfyllelse eller exploaterades på plantagerna. 

Och, på ett liknande vis, genom att gå utöver diskussioner om att ITentreprenörer antingen 

erbjuds möjligheter att nå självuppfyllelse genom att delta i ITindustrin eller exploateras som 

‟techno-coolies‟ påstår jag att talet om ‟techno-coolies‟ presenterar en möjlighet att spåra hur 

Indiens och Kinas skapande av en distinkt mobilitetsregim har kommit att transformera de 

båda ländernas positioner i världen som marginaliserades under den västerländska 

kolonialtiden. Detta är en vidare kontext som döljs, medvetet eller omedvetet, av samtida 

diskussioner om indiska ‟techno-coolies‟ eller pågående ‟brain drain‟ av ITentreprenörer från 

Indien och Kina till Väst. Jag kommer dock endast beröra produktionen av den transnationella 

mobilitetsregimen i de båda länderna som möjliggör för indiska och kinesiska subjekt att 

cirkulera som ITentreprenörer på internationella marknader. 

Teori 

Den litteratur och de artiklar jag har läst har i många fall inspirerats av några av Foucaults 

teorier om makt. Det har väglett mig att filtrera analysen av talet om ‟techno-coolies‟, som för 

associationerna till historiska förståelser av ‟kulier‟, genom begreppen ‟governmentality‟ och 

‟regim‟. Anledningen till att använda dessa begrepp är att möjliggöra för analysen att gå 

utöver problematiseringar av ‟kulier‟ och talet om ‟techno-coolies‟ som, medvetet eller 

omedvetet, döljer strukturella samhällsförändringar och vidare kontexter av vad som pågick 

under kolonialtiden och pågår i samtiden. 

‟Governmentality‟ är ett begrepp som kan användas för att studera autonoma individers 

kapacitet för självstyre och ekonomisk exploatering. Begreppet bistår i detta fall med en 

förståelse av neoliberalism som: en politisk rationalitet som styr, inte genom order och 

bevakningsoperationer, utan genom kalkyleringar av formellt fria aktörers valmöjligheter 

(Zhou 2008:217 i Privatizing China). Nu ska jag förklara varför detta begrepp är relevant att 

tillämpa på ‟kulier‟ och talet om ‟techno-coolies‟. I ett governmentalityperspektiv blir det 

möjligt att se att ‟kulier‟ är en identifikation som har producerats av en kolonial-politisk 

rationalitet. Genom att möjliggöra för indiska och kinesiska koloniserade subjekt att 

identifiera sig (eller snarare att kategoriseras) som ‟kulier‟ går det att se hur ‟kulier‟ gavs en 

möjlighet att involvera sig i en transkolonial mobilitetsregim (dvs, 

kontraktanställningsregimen). Dessa indiska och kinesiska subjekt anställdes på kontrakt för 

att utföra arbete i bla. brittiska kolonier. När ‟kulier‟ problematiserades under kolonialtiden av 

exempelvis plantageägare och människorättskämpare stod detta inte i fokus för 
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diskussionerna, åtminstone inte i ett inledande skede innan alla hemskheter med detta 

arbetssystem hade uppdagats (Meagher 2008), och inte heller att kontraktanställningsregimen 

fortsatte underbygga resningen av de västerländska kolonialmakternas positioner i världen. 

Den medvetna eller omedvetna anledningen till detta kommer jag att diskutera i Del II. 

Nu ska jag förklara varför governmentalityperspektivet är relevant att tillämpa på talet om 

‟techno-coolies‟. I ett governmentalityperspektiv blir det möjligt att se hur ‟techno-coolies‟ är 

en negativ tillskriven benämning för indiska ITentreprenörer. Vad denna term döljer, 

medvetet eller omedvetet, är att en indisk politisk rationalitet har möjliggjort för moderna 

indiska subjekt att identifiera sig som ITentreprenörer. Dessa ITentreprenörer har växt fram 

genom satsningar på utbildningssystemet, prioriteringar av ITindustrin och positiv 

diskriminering av lågkastindivider. Genom att granska de strukturella samhällsförändringarna 

och den vidare kontexten blir det möjligt att se hur den indiska politiska rationaliteten har låtit 

denna identifikation växa fram och skapat en distinkt mobilitetsregim som, i detta fall, 

erbjuder indiska subjekt möjligheter att cirkulera inom Indien och på internationella 

marknader som ITentreprenörer. Detta perspektiv diskuteras inte i den litteratur eller de 

artiklar som jag har läst (om än till viss del i Vasavi 2008). Om detta är medvetet eller 

omedvetet går utanför uppsatsens ramar att besvara. Jag påstår dock att talet om ‟techno-

coolies‟ i ett governmentalityperspektiv presenterar en möjlighet att se hur exempelvis Indien 

transformerar sin marginaliserade position till ett center i det postkoloniala tillståndet inom 

den informationsteknologiska eran. Detta påstående är ett och endast ett påstående som jag 

kommer belysa i Del III. 

Innan jag redogör för varför jag fann det användbart att tillämpa begreppet ‟regim‟ ska jag 

nämna att mitt användande av governmentalityperspektivet givetvis inte innebär att subjekt är 

passiva offer under den politiska rationaliteten eller att denna rationalitet är monolitisk i sin 

styrning. Möjligheter att mobilisera och cirkulera motstånd är alltid närvarande i relationer 

mellan former av maktutövningar-upplevelser av förtryck såväl som sprickor, ironier, 

motsägelser och ambivalens i statliga och icke-statliga apparater (Assayag 2005:65-88 i 

Assayag och Fuller; Li och O‟brien 2008; Jaoul 2006; Mirchandani 2004; Goubin 2003; 

Trocki 1999:4). 

Då jag oförväntat och överraskande såg att ‟kulier‟ såväl som ‟techno-coolies‟ avgränsade det 

synliga från det osynliga och på så vis förde in en hel rad av objekt under belysning medan 

andra var helt eller delvis dolda, fann jag det användbart att tillämpa begreppet ‟regim‟. Detta 

med anledning av att påvisa hur en apparat eller en regim genererar och styr uppfattningar av 

begrepp. Jag kommer exempelvis påvisa att ‟kulier‟ är ett begrepp som döljer att den 

transkoloniala mobilitetsregimen, som producerades av en kolonial-politisk rationalitet, 

möjliggjorde för ‟kulier‟ att cirkulera som arbetskraft i kolonierna för att fortsätta underbygga 

resningen av kolonialmakternas positioner i världen efter slavregimens fall. Och, på ett 

liknande vis, att ‟techno-coolies‟ styr uppfattningar mot exploatering av ITentreprenörer eller 

‟brain drain‟ från Indien och Kina till Väst. Istället för att synliggöra ‟brain circulation‟ och 

pågående strukturella samhällsförändringar i Indien och Kina som möjliggör en 

omförhandling av deras marginaliserade positioner. 
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Sammanfattningsvis kommer läsaren att följa en analys som filtrerar talet om ‟techno-coolies‟ 

i ett governmentalityperspektiv och påvisar hur begrepp styr uppfattningar mot vissa 

associationer och förståelser som, medvetet eller omedvetet, döljer vissa andra 

omständigheter. 

Innan jag påbörjar analysen ska jag nämna att läsaren å ena sidan inte kommer få en helt 

fullständig bild av exempelvis ITbranschen i Indien respektive Kina. Det går utanför 

uppsatsens ramar. Och å andra sidan kommer läsaren inte hitta någon statistik över hur många 

indiska och kinesiska subjekt som migrerat och migrerar som ‟kulier‟ eller som ‟techno-

coolies‟. Den som är intresserad av statistik kan finna den i Look Lai (1993), Meagher (2008), 

Kale (1998), Xiang (2005) och Xiang (2007). Jag är intresserad av att undersöka mönstret och 

den vidare kontexten av migrationerna hellre än magnituden. Genom att belysa mönstret och 

den vidare kontexten kan fokus utsträckas från frågan ‟hur många migrerar?‟ till ‟hur kommer 

det sig att subjekt, som det verkar, frivilligt involverar sig i en transnationell 

mobilitetsregim?‟ (Xiang 2007:73). 

Vad är en ’kulier’? 

För att förstå vilka associationer som ‟techno-coolie‟ verkar vilja främja blir det nödvändigt 

att veta vad som ligger i begreppet ‟kulier‟ och de samhälleliga transformationer som pågick 

omkring detta ord. Ordet ‟kulier‟ har uttalats med partikulära innebörder i skiftande kontexter 

och förändrats över tid. Vidare har termen inte nödvändigtvis artikulerats som identifikation 

av de subjekt som kategoriserats som ‟kulier‟, men det har hänt vid vissa tillfällen och på 

vissa platser (Prabhu i Behal och van der Linden 2006). Termen ‟kulier‟ förefaller kunna 

härledas till en viss tid före den västerländska koloniseringen av Indien där den användes för 

att i nedsättande bemärkelse benämna tamilska arbetare (från området som blev Madras och 

senare Chennai) vilka utförde arbetsuppgifter som betraktades ovärdiga bland de som uttalade 

termen (Meagher 2008:25). I det formellt koloniserade Brittiska Indien skiftade betydelsen 

från att gälla dravider och lågkastsubjekt till dem som anställdes under kontraktanställnings-

regimen för att utföra arbete inom brittiska imperiet. Kontraktanställningsregimen 

introducerades 1838 i Indien. Och genereringen av termen ‟kulier‟ går att finna i brittiska 

dokument från 1840- och 1850-talen. Då var termen exklusivt reserverad för dessa 

koloniserade indiska subjekt (Meagher 2008:25). 

När kontraktanställningsregimen introducerades i Kina 1847 förändrades innebörden av 

‟kulier‟. I en kinesisk kontext fick termen betydelsen: ‟ku‟ [bitter] ‟li‟ [(arbets)kraft], och 

användes generellt för att beteckna någon som utförde ett hårt/bittert arbete som inte krävde 

några färdigheter (Xiang 2009-11-06). Termens betydelse kom sålunda att inkludera både 

indiska och kinesiska subjekt i brittiska dokument för att kategorisera kontraktanställda 

arbetare som utförde ett arbete inom imperiet som inte krävde några färdigheter (Meagher 

2008:25). 

Det som är intressant med de skiftande innebörderna är att dessa fick en vidare rasifierad 

betydelse än under en viss tid före den västerländska kolonialtiden och att den tillskrivna låga 

statusen arbetarna identifierades med skrevs in i lagar och förordningar (Prabhu 2006:185 i 

Behal och van der Linden). Termen ‟kulier‟ inordnades alltså i ett hierarkiskt schema som 
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tillskrev kontraktanställda koloniserade subjekt en identifikation som förknippades med 

utförelse av ett ovärdigt arbete och låg status. Det är bland annat dessa associationer som 

lever vidare i det samtida talet om ‟techno-coolies‟, när de omtalas som lågavlönade 

informationsteknologiarbetare som transporteras till Väst genom sk. body-shops och 

exploateras av västerländska företag (Fuller och Narasimhan 2007). 

Del II Kontraktanställning av koloniserade subjekt 

Jag argumenterar här för att kontraktanställningsregimen förde in ‟kulier‟ under belysning 

genom att bla. plantageägare och människorättskämpare problematiserade ‟kulier‟ som 

antingen aktörer vilka erbjöds möjligheter att nå självuppfyllelse som kontraktanställd 

arbetskraft eller subjekt som exploaterades på plantager i exempelvis brittiska koloniala 

territorier. Denna problematisering överskuggade, medvetet eller omedvetet, synligheten av 

den vidare kontexten av sociala, ekonomiska och politiska strukturer som förändrades, 

exempelvis övergången från slavregimen till kontraktanställningsregimen. 

Vad möjliggjorde kontraktanställningsregimen? 

För europeiska kapitalister under den västerländska kolonialtiden var det nödvändigt att den 

arbetskraft som exempelvis tillgängliggjordes genom brittiska imperiet var rörlig och gärna 

gratis (Kale 1998:5). Så snart det stod klart för den portugisiska kolonialmakten att 

”indianerna” eller den ursprungliga potentiella arbetskraften på den amerikanska kontinenten 

var mindre medgörlig och mindre slitstark än koloniserade subjekt på den afrikanska 

kontinenten kalkylerade en portugisisk kolonial-politisk rationalitet begränsningar av 

afrikanska aktörers valmöjligheter. De erbjöds möjligheter att cirkulera som slavar och delta i 

den transatlantiska slavhandeln som bla. lade grunden för den globala imperialistiska 

ekonomin (Trocki 1999:23) under åren 1500-1900. 

Under 1600-talet hade tre faktorer förenats och börjat arbeta tillsammans. Den första faktorn 

var den växande konsumtionsmarknaden i Väst, inte bara i efterfrågan på socker, utan även 

andra vanebildande kommoditeter såsom te, kaffe, alkohol och tobak. Den andra faktorn som 

följde denna utveckling var besittningstaganden av koloniala territorier eller utvidgning av 

verksamheter i amerikanska kolonier. Den tredje faktorn som gick hand i hand med de båda 

andra faktorerna och utgjorde ett centralt element var just etablerandet av plantager och 

slavregimen för att producera konsumtionsvaror för kommersiellt bruk (Trocki 1999:28) till 

de växande medelklasserna i Väst. 

Efter påtryckningar från anti-slaverirörelserna i Väst förbjöds handeln med slavar. I brittiska 

imperiet förbjöds slavhandeln 1807, men det hade liten effekt på slaveriet och handeln 

fortsatte illegalt flera årtionden framöver. Slavarna emanciperades helt i brittiska imperiet år 

1838, varefter andra länder följde i samma spår (Meagher 2008:28). Dock påverkades inte 

slavägarnas rikedomar och finanser direkt av upphörandet av slavregimen. Exempelvis erhöll 

den brittiske plantage- och slavägaren John Gladstone en kompensation på £85,600 för sin 

investering i 2,183 slavar (Kale 1998:16). En kompensation som säkerligen skulle komma väl 

till användning i ett senare skede när lösningen på problemet med de växande europeiska 

imperierna och bristen på tillgänglig, rörlig och fri arbetskraft presenterades. 
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Upphörandet av slavhandeln och frigörelsen av slavarna medförde en förändring av de 

rådande sociala, ekonomiska och politiska strukturerna i imperierna. Denna 

samhällsförändring bidrog till att kolonial-politiska rationaliteter måste omkalkylera de 

koloniserade subjektens begränsade valmöjligheter. Resultatet av dessa omkalkyleringar blev 

kontraktanställningsregimen vilken svarade mot de nya förhållandena och producerade 

identifikationen: ‟kulier‟, vilka kunde cirkulera som legala arbetssubjekt i denna 

transkoloniala mobilitetsregim som fortsatte underbygga resningen av Väst till global 

hegemoni. 

Men om de primära motivationerna för upphörandet av slavregimen var människorättsliga, 

hur kom det sig att människorättskämparna, i ett inledande skede, såg åt ett annat håll när ett 

annat system av tvångsarbete befästes? (Meagher 2008:21). En anledning kan 

uppmärksammas i att kontraktanställningsregimen betraktades som en ‟act of humanity‟ i 

Väst. Denna arbetsmigration erbjöd tydligen förmåner för de lägre raserna. Exempelvis ‟if 

Indians went to Mauritius monkeys, experience proved that they returned to India men‟ (Kale 

1998:82). Kontraktanställningsregimen framställdes både av plantageägare och 

människorättskämpare som en värdefull möjlighet att förbättra koloniserade subjekts 

inkomster och moral (Kale 1998:56) när de anlände till länder där de även kunde få religiösa 

instruktioner (Kale 1998:54). 

Kontraktanställningsregimen förde alltså in ‟kulier‟ under belysning medan omkalkyleringen 

av de koloniserade subjektens valmöjligheter hamnade i skymundan till fördel för 

framställningen av arbetskraftsmigrationen som en ‟act of humanity‟, såväl som behovet av 

tillgänglig, rörlig, och (nästan) fri arbetskraft, för att fortsätta möjliggöra resningen av Väst 

och tillfredsställa de i Väst växande medelklassernas konsumtionsbegär. Till det låga priset av 

att marginalisera exempelvis Indien och Kina. 

Sammanfattningsvis, ‟kulier‟ under kolonialtiden måste sättas i vidare kontexter av 

omkalkyleringar av subjektpositioner och globala maktförändringar. Detsamma gäller för talet 

om ‟techno-coolies‟ som jag nedan föreslår presenterar en möjlighet att spåra hur 

marginalerna blir till center genom cirkulation av formellt fria ITentreprenörer via den 

informationsteknologiska regimen. 

Del III Från marginal till center 

En anledning till det samtida intresset att studera Indien och Kina i sig och i ett jämförande 

perspektiv (se exempelvis: Bardhan 2006; Farrell 2006; Khanna och Huang 2003; Meagher 

2008; Winters och Yusuf 2007; Zhou m.fl. 2008) är att de båda ländernas skiftande globala 

positioner har börjat förändra maktbalansen i världen från Väst till Öst (Xiang 2009-11-06). 

Jag ska nedan spåra hur detta globala pågående maktskifte, bla. och till viss del, kan länkas till 

Indiens och Kinas prioriteringar av den informationsteknologiska sektorn, vilken har fört in en 

hel rad av objekt under belysning medan andra har varit helt eller delvis dolda. Talet om 

‟techno-coolies‟ kan ses som ett genererat begrepp vilket kan länkas till ITsektorn och styr 

uppfattningar mot att indiska högutbildade lågavlönade ITentreprenörer transporteras till 

västländer som exploaterade ‟techno-coolies‟ genom så kallad body-shopping firmor. Eller att 

migrationen av kinesiska ITentreprenörer till andra länder bidrar till och styr uppfattningar 
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mot ett så kallat ‟brain drain‟. Jag hävdar att dessa uppfattningar måste sättas i vidare 

kontexter för att synliggöra de sociala, ekonomiska och politiska strukturer som 

transformerats i samtida Indien och Kina. Då blir det bla. möjligt att se hur prioriteringar av 

ITsektorn ingår i omkalkyleringar av indiska och kinesiska subjekts valmöjligheter som 

genererar en distinkt transnationell mobilitetsregim vilken påskyndar ländernas återhämtning 

av sina positioner i världen som marginaliserades under den västerländska kolonialtiden. 

Vad är det som pågår i marginalerna? 

I likhet med Kina marginaliserades Indien som ett center i världen under den västerländska 

kolonialtiden, 1500-1950 (Balachandran och Subrahmanyam i Assayag och Fuller 2005; 

Pieterse 2006). Det går utanför uppsatsens ramar att beskriva alla IT- och internetsatsningar i 

Indien och Kina samt att jämföra dessa med andra länders prioriteringar av IT och internet. 

Vad jag påstår är att både Indien och Kina bland annat har prioriterat ITindustrin för att 

generera cirkulation av moderna subjekt och idéer som kan bidra till att påskynda 

omförhandlingen av ländernas positioner i världen. Jag hävdar också att denna omförhandling 

förhåller sig central till konstruktionen av nya sociala och kulturella identiteter som de 

moderna subjekten kan utföra som formellt fria individer inom länderna och på internationella 

marknader. Genom att prioritera ITindustrin har det växt fram en social och kulturell identitet; 

ITentreprenören. Jag kommer nedan synliggöra hur denna identifikation har möjliggjorts. 

Först i Indien. Sedan i Kina. Därefter kommer jag påstå att denna identifikation, i ett 

optimistiskt synsätt, kan motverka den snabba sociala stratifieringen som sker på en global 

transnationell nivå. 

Från 1947 kan den indiska samtidshistorien betraktas som ett äventyr skapat av en politisk 

föreställning: demokrati (Khilnani 2003:4). Tävlande ambitioner kolliderade i mönstret av 

ekonomisk modernitet som följde efter 1947: intressen bland stora industrialister, vissa 

individers förhoppningar om införlivanden av gandianska ideal, ambitioner av Jawaharlal 

Nehrus intellektuella och makten hos dem som kontrollerar landmassor och dess produktion. 

Ingen av dessa visioner segrade utan verkar tillsammans (Khilnani 2003:11). Fram till 1980-

talet lyckades Indien åtminstone ekonomiskt bevara sig från skapande påtryckande krafter av 

den globala ekonomin. Men sedan början av 1990-talet har detta dramatiskt förändrats. Den 

ekonomiska identiteten har reviderats och Indien har öppnat upp sig för större internationell 

exposition och konkurrens (Khilnani 2003:11). 

ITföretag i Indien uppfattas som delar av den globala ekonomin, inte endast som en indisk 

industri där USA är huvudmarknaden (Fuller och Narasimhan 2007:126). Det finns flera skäl 

till den dominerande positionen av indier i den globala ITmarknaden; deras kunskaper i 

engelska, relativt avancerat utbildningssystem som är ett resultat av Nehrus 

utvecklingsagenda och kopplingar till ITföretag i Väst som etablerades av tidigare migranter. 

Dock är ett fundamentalt skäl att indier utgör billig och flexibel arbetskraft. I USA får 

exempelvis invandrad indisk ITarbetskraft 25 % mindre lön än amerikanska ITarbetare och 

ingen övertidskompensation. Och dessutom tvingas de acceptera att bli arbetslösa då och då. 

Visserligen på samma sätt som amerikanska ITarbetare. Men på andra villkor då de inte har 

samma rättigheter som amerikaner i egenskap av att vara invandrad ITarbetskraft. Den 
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flyktiga globala marknaden kräver att arbetskraften är flexibel och kan sägas upp närsomhelst. 

Det är essentiellt för industrin (Xiang 2005:363). 

Vilka subjekt finns representerade inom ITsektorn och hur kommer det sig att dessa, som det 

verkar, frivilligt involverar sig i ITregimen? Det är exempelvis högstatus Forward Castes, 

tamil brahmaner – vilka utgör ca 2,5 % av Tamil Nadus population – som dominerar 

ITföretagen i Chennai (Fuller och Narasimhan 2007:126). I Tamil Nadu är 68 % av jobben i 

statliga sektorn och college-platserna reserverade för Other Backward Classes, Scheduled 

Castes och Tribes, varför många säger att privata företag anställer brahmaner. Men dessa 

reservationer kan inte helt förklara Upper Caste-dominansen i ITföretagen. En förklaring är 

att brahmaner nuförtiden är en urban population som till större del har sociala färdigheter och 

kulturell kunskap inklusive förmåga att tala engelska flytande (Fuller och Narasimhan 

2007:142). Men det ska tilläggas att medelklassbrahmaner precis som andra 

medelklassaktörer uppmuntras och pressas av sina föräldrar att sträva efter höga betyg då 

många av platserna i de bästa skolorna är reserverade för lågkastindivider (Fuller och 

Narasimhan 2007:143). Detta exempel påvisar att det råder en konkurrens mellan den 

etablerade/gamla medelklassens barn och nya medelklassubjekt, där det internaliserats en 

diskurs i dessa individer att sträva efter att få höga betyg för att exempelvis kunna arbeta inom 

den prioriterade ITindustrin, vilken framställs som en åtråvärd plats att arbeta inom. I 

affärspress talar man tex. om att Indien kan vara första landet i världen att använda sin ”brain 

power” som motor för tillväxt (Fuller och Narasima 2007:123) och ibland omtalas ITarbetare 

som medelklassens hjältar (Fuller och Narasimhan 2007:123) vilka representerar och bär upp 

nehruviansk modernitetsideologi. 

Jag påstår att ovanstående påvisar förändringar av sociala, ekonomiska och politiska 

strukturer som kan betraktas i ett governmentalityperspektiv. Produktionen av dessa 

transformationer (prioriteringarna av utbildningssystemet, den ekonomiska liberaliseringen, 

och positiv diskriminering av lågkastsubjekt) i Indien sedan 1947 har biståtts av en 

omkalkylering av de formellt fria subjektens valmöjligheter för att erbjuda dessa möjligheter 

att, som det verkar, frivilligt delta i den prioriterade ITregimen och identifiera sig som 

ITentreprenörer vilken och vilket kan bidra till att förändra Indiens globala position som 

marginaliserades under den västerländska kolonialtiden. 

Dock genererar den kalkylerade identifikationen ITentreprenör även negativa uppfattningar 

och implikationer. ITentreprenörer projiceras de värsta synderna av icke-ITarbetande 

medelklassubjekt. De fördöms för att vara överbetalda, snåla, materialistiska och besatta av 

migration till Väst samtidigt som de också sägs vara överarbetade vilket leder till depression 

och självmord (Fuller och Narasimhan 2007:133). 

En negativ implikation av prioriteringarna av ITsektorn kan ses i framväxten av så kallade 

body-shops. Den indiska ITarbetskraftens flexibilitet kontrolleras/hanteras av ett speciellt 

schema känt som body-shopping. Det är praktiken där en slags arbetsförmedling (body-shop) 

rekryterar ITarbetare och sedan skickar dessa till klienter på specifika projekt. Body-shoppen 

kan finnas i Indien eller utomlands. Men de flesta är startade och drivna av indier och 

rekryterar främst indier. Till skillnad från konventionella rekryteringsagenter som 
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introducerar anställd till anställare, hanterar body-shoppen arbetare till anställare. Arbetarna 

som hanteras av body-shops skapar ingen formell anställningsrelation med anställaren och 

kan därav sägas upp närsomhelst (Xiang 2005:363). 

Huvudkaraktären av body-shops är deras ‟bänksättningspraktik‟. Arbetaren sponsras att flytta 

till ett annat land utan att det finns arbete. Trots att body-shoppen lovat detta. Därav måste 

arbetaren vänta ‟på bänken‟ då de anländer till landet. Under denna period betalas de inte eller 

får en minimal ‟bänksittningslön‟. Samtidigt är body-shops beroende av större agenter att hitta 

jobb. Därav är ITarbetare ständigt på och av arbeten och går ofta mellan en firma till en annan 

på en plats till en annan. Body-shops i olika länder är länkade till varandra och kan skicka 

arbetare från en plats till en annan vid behov. Det är på detta sätt ett flexibelt 

arbetshanteringssystem har skapats på global nivå (Xiang 2005:363) och möjliggör för Indien 

att återhämta sin globala position genom denna transnationella mobilitetsregim inom vilken 

ITentreprenörer kan cirkulera. 

Xiang som har studerat ITentreprenörer i Indien föreslår att utbildning och migration inte har 

gjort dessa cirkulerande subjekt mer liberala i en västerländsk kulturell uppfattning. Dvs, de 

har inte nödvändigtvis blivit helt västerlandiserade eller omvandlats till stereotypiska 

västerländska kapitalister. ITentreprenörerna är stolta över att upprätthålla ‟indisk kultur‟ och 

samtidigt lyckas i en global ITmarknad. Vilket återger ett eko av fyndet att migranter ibland 

blir mer fanatiska uppbärare av tradition än andra (Xiang 2005:369). Man skulle kunna säga 

att de omvandlar socialt och ekonomiskt kapital till kulturellt kapital och samtidigt symboliskt 

uppnår globalt erkännande, på ett individuellt plan såväl som på en nationell nivå. 

Ovanstående påvisar följaktligen att ITregimen involverar positiva såväl som negativa 

implikationer. Och allt optimistiskt tal om ITindustrin är inte enbart en magisk fantasi. Ett 

tecken på detta är att arbete åt utländska kunder av indiska ITföretag utförs i Indien snarare än 

‟on site‟ vid kundens kontor varför body-shopping har minskat (Fuller och Narasimhan 

2005:124). 

Innan jag påvisar hur ITregimen kan fungera som en motvikt mot den snabba sociala 

stratifieringen som sker på en global transnationell nivå ska jag synliggöra sambandet mellan 

de sociala, ekonomiska och politiska strukturella förändringarna i Kina och prioriteringarna 

av ITsektorn vilka möjliggjort för nya mobila subjekt att cirkulera i en transnationell 

mobilitetsregim som påskyndar Kinas återhämtning av sin position i världen. 

Den ökande mobiliteten i Kina är otvivelaktigt en del av den heltäckande sociala 

transformationen av Kina. Men den exakta relationen mellan migration och utveckling är, 

precis som för andra länder, svår att reda ut (Xiang 2007:70). Anledningarna till att 

arbetsmigration framstår som ett lämpligt alternativ måste sökas i strukturella förändringar 

(Xiang 2007:72). Under andra halvan av 1900-talet inträffade flera distinkta händelser i Kina; 

tex. utropandet av kinesiska folkrepubliken 1949, Antihöger- och Stora språngetrörelserna 

under 1950-talet, Kulturrevolutionen under 1960- och 1970-talet och de ekonomiska 

reformerna från 1978 (Wenyu m.fl. 2006:102). 1982 när kinesiska regeringen introducerade 

kontraktarbete började arbetsenhetssytemet lösas upp (Xiang 2007:71). 1986 skulle all 

nyanställning i statsägda verksamheter (SOE) vara kontrakterad, vilket lagfördes 1995 (Xiang 
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2007:71). 2001 hade de flesta SOEs brutit relationen med uppsagda arbetare och det 

inkapslande arbetsenhetssystemet blev historia (Xiang 2007:71). Uppsägningarna av arbetare 

är endast en del av ansträngningarna att konstruera arbetsflexibilitet (Xiang 2007:71). Dessa 

stora personaluppsägningar som resulterade av stängningar och privatiseringar av SOEs efter 

mitten av 1990-talet skapade en ökad arbetsmigration (Xiang 2007:71). 

I Kina kan man lätt få jobb när man är i 20årsåldern, men efter 35årsåldern kommer ingen ge 

dig jobb om du inte har färdigheter (Xiang 2007:72). Detta har skapat en ‟last-bus-sentiment‟. 

Man räds över att om man missar denna buss, missar man allt. Därför måste man ta varje 

chans, ligga ett steg före i att ta ‟the first barrel of gold‟, en jämförande metafor för 

Kaliforniens guldrush, dvs att nå en fördelaktig position i ett tillstånd av masskonkurrens för 

så kallad primitiv ackumulation (Xiang 2007:72). 

Det har i Kina växt fram nya institutioner som underlättar arbetsmobilitet (Xiang 2007:71). 

Ett exempel är upprättandet av ‟public notarization offices‟ som utfärdar legala dokument 

(Xiang 2007:70). Ett annat exempel är upprättande av ‟labour agencies‟ eller 

arbetsförmedlingar vilka ofta hanterar internationell arbetsmigration genom att agera 

underagenter åt företag med utlandskontakter (Xiang 2007:71). Dessutom har restriktionerna 

vid passansökningar lättats för att underlätta mobilitet (Xiang 2007:70). 

Migrantarbetare betraktar inte den höga avgiften de beläggs av arbetsförmedlingen som 

oresonlig. Med den höga arbetslösheten framstår det rimligt att betala för att få ett bra jobb 

(Xiang 2007:72). Det kan ses som ett entreprenöriellt svar på strukturella förändringar (Xiang 

2007:72). Även den förändrade officiella narrativen om internationell arbetsmigration bidrar 

till att subjekt finner det rationellt att migrera. Det går utanför uppsatsens ramar att beskriva 

förändringar i den officiella kinesiska narrativen (se Meagher 2008) men det går att säga att 

den en viss tid före 2000 beskrev internationell arbetsmigration som ett sätt att ‟tjäna pengar 

åt staten‟. Efter 2000 har internationell arbetsmigration fungerat som fattigdomsbekämpning 

och anställningsgenerering. Vidare framställs internationell arbetsmigration officiellt som ett 

rationellt val för att migranter ska kunna öka sina inkomster och sin mänskliga kvalitet. 

Politisk ära har ersatts av marknadsrationalitet. Statscentrerat språk har banat väg för 

individualistiska diskurser. Skapandet av nya mobila subjekt är samma process som skapandet 

av en ny mobilitetsregim, dvs en konstellation av policy, kulturella normer och nätverk som 

villkorar migration (Xiang 2007:73). Med andra ord kan man säga att en politisk rationalitet 

har omkalkylerat de tidigare politiska subjekten under Mao till mobila postsocialistiska 

subjekt vilka erbjuds möjligheter att cirkulera som exempelvis informationsteknologisk 

arbetskraft inom Kina och på internationella marknader, vilket bidrar till att påskynda Kinas 

omförhandling av sin position i världen. 

Sammantaget menar jag att ovanstående påvisar att Indien och Kina bland andra prioriteringar 

har satsat på ITsektorn för att generera cirkulation av moderna subjekt och idéer som kan 

påskynda ländernas återhämtning av sina världsliga positioner som marginaliserades under 

den västerländska kolonialtiden. Ur den indiska respektive kinesiska politiska rationalitetens 

produktion av en distinkt transnationell mobilitetsregim i de båda länderna har det växt fram 

en identitet som moderna subjekt kan utföra inom länderna och på internationella marknader; 
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ITentreprenören. Det är en identifikation som svarar mot de nya förhållandena i det 

postkoloniala tillståndet inom den informationsteknologiska eran. 

Den informationsteknologiska regimen 

Världen kan inte ignorera Indien och Kina – med nästan 40 % av världspopulationen, växande 

medelklasser (Säävala 2003; Zhang i Zhang och Ong 2008; Mankekar 2004) och aspirationer 

till supermaktstatus (Press m.fl. 2003:41; Rosen 2009; Internetlänk 1). Indien och Kina består 

av multietniska samhällen och en stor andel fattiga (i ekonomiska termer). De båda länderna 

marginaliserades under den västerländska kolonialtiden. Till exempel skedde Storbritanniens 

resning till supermaktstatus på bekostnad av exempelvis Indiens och Kinas marginalisering. 

Denna marginalisering skapades bla. genom kolonialism, slavhandel och kontraktanställning 

av koloniserade subjekt (Xiang 2009-11-06). Indien och Kina strävar efter att förändra sina 

marginaliserade positioner. Och det finns en möjlighet för Indien och Kina att återhämta sina 

positioner i världen. Denna möjlighet kan bla. synliggöras i den distinkta transnationella 

mobilitetsregimen vilken växt fram och prioriteras i de båda länderna samt erbjuder formellt 

fria moderna subjekt att cirkulera inom ITregimen, lokalt såväl som globalt. 

Även om de båda länderna har olika politiska och ekonomiska system har de prioriterat IT 

och internet högt (Press m.fl. 2003:41). IT och internet kan betraktas som en respons emot 

Indiens och Kinas omförhandlade positioner i världen och förhåller sig därmed centralt till 

konstruktionen av nya sociala och kulturella identiteter som de moderna subjekten kan utföra 

som formellt fria individer inom länderna och på internationella marknader. Genom att 

prioritera ITsektorn har det växt fram en social och kulturell identitet; ITentreprenören. Denna 

identifikation har möjliggjort för moderna subjekt att migrera utomlands för att erbjuda sin 

kompetens. En kritik som framförts i talet om ‟techno-coolies‟ handlar om uppfattningen om 

‟brain drain‟. Men enligt forskaren Saxenian (2002, referens i Press m.fl. 2003) som studerat 

2, 273 förstagenerationsmigranter i Silicon Valley från Kina, Indien och Taiwan ser ‟brain 

drain‟ snarare ut som ‟brain circulation‟. Exempelvis hade 50 % av entreprenörerna i studien 

startat dotterbolag, samarbetsverksamhet, kontraktrelaterad verksamhet eller annan 

affärsverksamhet i ursprungsländerna, och de övriga funderade på att göra något liknande i 

framtiden. Indien har fler signifikanta ITentreprenörer i ledande position, men det kan 

reflektera tiden och platsen för studien. I framtiden kan glappet komma att överbryggas (Press 

m.fl. 2003:55). 

Den prioriterade men förgivettagna synligheten av ITindustrin avgränsar, medvetet eller 

omedvetet, det synliga från det osynliga och för på så vis in en hel rad av objekt under 

belysning (‟techno-coolies‟ och ‟brain drain‟) medan andra är helt eller delvis dolda 

(kalkyleringen av identifikationen: ITentreprenör, som möjliggör ‟brain circulation‟ inom en 

transnationell mobilitetsregim). Förhållanden av synlighet är alltid politiska enligt detta 

perspektiv. Och ur detta perspektiv kan alltså ITindustrin ses som en regim vilken Indien och 

Kina har låtit växa fram och prioriterar för att, tillsammans med ”sina” nya moderna subjekt, 

genom cirkulation inom en distinkt transnationell mobilitetsregim, omvandla sig från 

marginaliserade länder till center i det postkoloniala tillståndet. Givetvis kan man inte avgöra 
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idag om dessa prioriteringar har lyckats. Dessa prioriteringar sker i en pågående 

omvandlingsprocess. 

Och det är i denna pågående omvandlingsprocess som Indien och Kina befinner sig i goda 

positioner att uppfinna, upptäcka och använda applikationer som, i ett optimistiskt synsätt, 

kan vara av värde för de rurala såväl som de urbana subjekten. Prioriteringarna av 

informationsteknologi och internet kan exempelvis förbättra/underlätta utbildningsmöjligheter 

i rurala områden, spridning av hälsorelaterad information, nöjen, nyheter, arbetstillfällen och 

hela ekonomierna vilket samtidigt kan möjliggöra en framtida minskning av flödet av 

människor till de redan fulla städerna (Press m.fl. 2003:59) och även den sociala 

stratifieringen som följt av de växande medelklasserna och aspirationerna att återhämta sina 

positioner i världen. Då detta är en pågående omvandlingsprocess kommer tiden visa huruvida 

dessa möjligheter till förändringar av den sociala stratifieringen minskar, ökar, eller skapar 

nya elektroniska klyftor både mellan stad-land och fattiga-rika samt mellan generationer. 

Slutsats 

Mina första tankar på att undersöka talet om ‟techno-coolies‟ fick en oförväntad och 

överraskande vändning då jag kom till insikt att detta tal, medvetet eller omedvetet, dolde mer 

än det synliggjorde. Precis som problematiseringen av ‟kulier‟ under kolonialtiden. Denna 

insikt väckte min uppmärksamhet och stimulerade mig att gå utöver de dikotomiska 

perspektiv som hade ramat in både problematiseringen av ‟kulier‟ och talet om ‟techno-

coolies‟. Genom att tillämpa serendipitetsmetodologin lät jag oförväntade och överraskande 

observationer leda vägen mot nya förståelser av vad som var känt. Och genom att studera de 

samhällsförändringar som pågick och pågår i vidare kontexter reproducerade jag inte en 

dominerande narrativ med min analys. 

Problematiseringen av ‟kulier‟ under kolonialtiden förde in en hel rad av objekt under 

belysning medan pågående samhällsförändringar kring ‟kulier‟ helt eller delvis doldes, 

framförallt övergången från slavregimen till kontraktanställningsregimen. Med begreppet 

‟governmentality‟ kunde jag påvisa hur en kolonial-politisk rationalitet omkalkylerade de 

koloniserade subjektens valmöjligheter. De gavs möjligheter att delta i en transkolonial 

mobilitetsregim och kategoriseras som ‟kulier‟. Genereringen av denna producerade 

identifikation satte jag i en vidare kontext och påvisade hur den styr uppfattningar mot vissa 

associationer medan den döljer att ‟kulier‟ ersatte slavarna för att fortsätta underbygga 

resningen av de västerländska kolonialmakternas positioner i världen på bekostnad av 

exempelvis Indiens och Kinas marginalisering. 

Anledningen till att tillämpa begreppet ‟regim‟ var just att påvisa hur den förgivettagna 

synligheten, medvetet eller omedvetet, avgränsar förståelsen av vad som pågår och styr 

uppfattningar mot vissa associationer. När det gäller ITregimen har den genererat begrepp 

som ‟techno-coolie‟ och ‟brain drain‟. ‟Techno-coolie‟ styr uppfattningar mot att indiska 

högutbildade lågavlönade ITentreprenörer exploateras när de transporteras till västländer 

genom body-shops. Och när man talar om ett pågående ‟brain drain‟ av indiska och kinesiska 

ITentreprenörer till Väst osynliggörs kalkyleringen av identifikationen ITentreprenör som 

möjliggör ‟brain cirkulation‟ inom en transnationell mobilitetsregim. 
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Vad jag har velat påvisa är att talet om ‟techno-coolies‟ förvanskar förståelsen av vad som 

pågår genom att det bla. döljer möjligheten att spåra hur Indiens och Kinas prioriteringar av 

ITregimen kan omförhandla de respektive ländernas världsliga positioner. Den politiska 

rationaliteten i de båda länderna som har omkalkylerat de formellt fria aktörernas 

valmöjligheter erbjuder nu indiska och kinesiska ITentreprenörer att cirkulera inom länderna 

och på internationella marknader för att påskynda ländernas återhämtning av sina positioner i 

världen i det postkoloniala tillståndet. Tiden kommer visa vilka strategier som kalkyleras i 

Väst för att kuva detta pågående globala maktskifte som kan underminera det västerländska 

herraväldet. Och Indien och Kina kommer vara väl förberedda att mobilisera och cirkulera 

motstånd i denna informationsteknologiska era!  
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