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Fyra dagar senare sa [den svenska] arbetsgivaren: ”Vi har ditt arbetstillstånd, allt är klart 
och det är bara för dig att resa hit.” Men jag var inte mentalt redo att åka till Sverige! Att 
jag fick mitt arbetstillstånd [så snabbt] utlöste en rad panikattacker […] Vad har jag gjort, 
varför har jag bestämt mig för att åka till en plats där jag aldrig har varit?!  

(It-specialist 3, översättning från engelska) 
 

 
Jag tror jag ansökte om arbetstillstånd för nästan tre år sedan, i oktober 2013. Sedan har det 
tagit lång tid att få ansökan godkänd. […] På Migrationsverkets hemsida stod det att det 
skulle ta ungefär tio månader. När inget hände skrev jag några mejl till dem. Svaret var i 
princip: ”Du måste ha tålamod.” Sedan tog det ungefär 14 månader [tills jag fick mitt 
arbetstillstånd] […] Det är väntan [som är jobbig], det är alldeles för mycket tid som går 
till väntan.  

(It-specialist 14, översättning från engelska) 
 
 
 

Att ansöka om arbetstillstånd i Sverige som högutbildad it-specialist kan upplevas väldigt olika. För 

vissa, som den första it-specialisten ovan, går tillståndsprocessen så snabbt att de inte hinner förbereda 

sig mentalt på den stora livsomställning som flytten från en kontinent till en annan innebär. För andra 

kännetecknas tillståndsprocessen av långa perioder av väntan och osäkerhet. Kommer jag att bli 

beviljad arbetstillstånd? Hur lång tid kommer det i så fall att ta? Ska jag sätta livet på paus medan jag 

väntar eller ska jag köpa en bostad och börja planera för ett liv här hemma istället? Det var frågor den 

andra it-specialisten ovan ställde sig under de 14 månader han väntade på att få sin ansökan 

behandlad.1 

                                                
 
 
1 Kapitlet baseras delvis på en artikel som publicerades i Journal of Ethnic and Migration Studies 
våren 2017 (se Axelsson 2017). Studien som kapitlet bygger på finansieras av Vetenskapsrådet (bidrag 
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Tidigare forskning om olika sätt att styra arbetskraftsinvandring har bidragit till att skapa en bild 

av den högutbildade arbetskraften som en relativt privilegierad grupp. Det anses allmänt att regelverk 

för arbetskraftsinvandring skapas för att locka internationella talanger och därför erbjuder 

högutbildade migranter ett snabbspår genom tillståndsprocessen eller omfattande rättigheter, till 

exempel rätten till familjeåterförening och möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd och 

medborgarskap (Boeri 2012; Menz & Caviedes 2010; Khoo 2014; Shachar 2006). Den lågutbildade 

arbetskraften, å andra sidan, migrerar allt oftare inom ramen för så kallade gästarbetarprogram som 

inte ger dem rätt att bosätta sig permanent i värdlandet (Castles 2006; Fudge & MacPhail 2009; Lenard 

& Straehle 2012). Den svenska arbetskraftsinvandringslagstiftningen är unik i det att den inte skiljer 

mellan hög- och lågutbildad arbetskraft. I praktiken gör Migrationsverket dock den åtskillnaden genom 

att ställa hårdare krav för att bevilja arbetstillstånd inom många lågkvalificerade yrken 

(Migrationsverket 2017), samtidigt som många högutbildades ansökningar snabbehandlas 

(Migrationsverket 2012). Därför är det relevant att diskutera det svenska fallet i relation till tidigare 

forskning om olika sätt att styra arbetskraftsinvandring.  

Baserat på en studie av den svenska it-branschen utmanar det här kapitlet bilden av den 

högutbildade arbetskraften som en priviligierad grupp. Det fokuserar på en grupp it-specialister som 

liksom den andra it-specialisten ovan väntade länge på att få sina arbetstillståndsansökningar 

behandlade. Det tar också upp ett annat perspektiv som sällan hörs i den akademiska debatten om 

arbetskraftsinvandring: hur de it-företag som väntar på den specialiserade arbetskraft de behöver för att 

bedriva och expandera sina verksamheter i Sverige ser på systemet för arbetskraftsinvandring. Det 

krävs ingen legitimering för att arbeta inom it-branschen i Sverige. Det finns inte heller några direkta 

språkbarriärer eftersom arbetsspråket för det mesta är engelska. Att dessa barriärer saknas inom it-

branschen gör det lättare att renodla de effekter som arbetskraftsinvandringssystemet har på bilden av 

Sverige hos företag och högutbildad arbetskraft.  

Kapitlets analytiska ramverk fokuserar främst på den tid det tar att migrera från ett land till ett 

annat. Migration har traditionellt framförallt betraktats som en rumslig process. Migrationsforskningen 

handlar till stor del om vad som driver människor att flytta från ett land till ett annat samt vem som har 

rätt att flytta vart och vilka rättigheter de erbjuds där. Att migration också är en process som utspelar 

sig över en längre tidsperiod – från det att tankar på att migrera uppstår, via de dokument som ska 

fyllas i och alla praktiska arrangemang som ska göras inför flytten, till det att resan faktiskt påbörjas – 

diskuteras sällan, liksom att migrationsprocessen för vissa är väldigt kort medan den för andra är en 
                                                                                                                                                                
 
 
2013-46339-107809-35). Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Kungliga Vetenskapsakademiens 
fonder har bidragit med medel för att täcka kostnaderna för fältarbeten.  
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utdragen process som tar många månader eller till och med år att slutföra (Axelsson 2017). 

Kapitlet har undersökt två perioder av väntan. Den första perioden är tiden innan migranten har 

beviljats arbetstillstånd i Sverige, med fokus på Migrationsverkets så kallade väntetider, det vill säga 

tiden från det att en ansökan lämnas in till dess att ett beslut fattas i ärendet, och företagens upplevelser 

av den tid som passerar medan de väntar på ett beslut. Den andra perioden är tiden efter att 

arbetskraftsmigranten har fått sitt första arbetstillstånd och börjat arbeta i Sverige. Då är det 

utlänningslagen, snarare än Migrationsverkets handläggningsprocess, som ger upphov till ytterligare 

väntan för vissa it-specialister. För trots att den svenska arbetskraftsinvandringslagstiftningen har 

kallats en av världens mest öppna (OECD 2011) medger den inte permanent uppehållstillstånd för 

högutbildade vid det första ansökningstillfället (Utlänningslag 2005:716). Istället måste alla 

arbetskraftsinvandrare, oavsett utbildningsnivå, arbeta i Sverige i fyra år för att bli behöriga för att 

ansöka om permanent uppehållstillstånd. 

Den studie som kapitlet bygger på använde en rad olika källor för att belysa de två perioderna av 

väntan. För att undersöka den första perioden, som framför allt har med Migrationsverkets sätt att 

implementera den svenska lagstiftningen att göra, har jag analyserat Justitiedepartementets 

regleringsbrev avseende Migrationsverket samt Migrationsverkets årsredovisningar, interna 

styrdokument, arbetstillståndsstatistik och handbok. Jag har intervjuat åtta anställda vid 

Migrationsverkets arbetstillståndsenheter. För att undersöka den andra perioden av väntan har jag 

analyserat det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring, bland annat kommittédirektiv, 

utredningar, propositioner, lagtext och förordningar. Analysen genomfördes i slutet av 2014 och 

innefattar inte förändringar som skett sedan dess.  

Mitt huvudsakliga intresse i kapitlet är hur dessa perioder av väntan upplevs av företag och it-

specialister från länder utanför EES eftersom det är de som omfattas av den svenska 

arbetskraftsinvandringslagstiftningen. För att belysa detta intervjuade jag åtta företagsrepresentanter 

och sexton it-specialister i mars och maj 2015. It-specialisterna kom från Brasilien, Etiopien, Indien, 

Iran, Kanada, Kina, Pakistan, Sydafrika och USA. Majoriteten var män i åldrarna 29–41 år.  

 
 
Om väntan – nedslag i tidigare forskning 
 
Tid är något som sällan diskuteras i relation till migration. Ett antal forskare har mer eller mindre 

uttalat ifrågasatt bilden av migration som ett i huvudsak rumsligt fenomen. Det som framförallt 

intresserar mig är hur staters sätt att reglera internationell migration påverkar hur snabbt migranter 

korsar gränser på olika sätt. Under vissa omständigheter och för vissa individer går förflyttningen från 

ett land till ett annat fort och nästan obemärkt förbi, till exempel när högutbildade migranters 
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ansökningar snabbehandlas (Shachar 2006) och när affärsresenärer kontrolleras i förväg för att de ska 

komma igenom gränskontrollen så snabbt som möjligt (Sparke 2006). Under andra omständigheter och 

för andra individer, i synnerhet dem som vi har bestämt inte ska ha samma rätt att röra sig fritt i 

världen, kan migration mellan länder vara långa och utdragna processer (Andersson 2014; Khosravi 

2008). 

Fokus i det här kapitlet ligger på upplevelser och erfarenheter av migrationsprocesser som går 

långsamt, och jag har därför hämtat inspiration från tidigare forskning om väntan. 

Väntan, skriver Shahram Khosravi (2014), är en alldeles särskild upplevelse av tid. För den som 

väntar utgör den tid som passerar en paus, ett mellanrum mellan nutid och framtid. Denna paus kan 

upplevas på olika sätt beroende på om man kan fylla tiden med aktivitet eller om man ”bara” väntar 

(Gasparini 1995). För den som är begränsad till att bara vänta kan det kännas som att tiden står stilla, 

som att man saknar kontroll över tiden eller som att tid går förlorad. Det kan sin tur leda till missnöje 

och obehag. Den som väntar länge, till exempel på en framtid som kanske aldrig kommer, kan fyllas 

av känslor av uppgivenhet, otålighet och maktlöshet, av att sakna mål och mening och av att hamna 

efter och gå miste om avgörande livshändelser (Jeffrey 2010).  

Giovanni Gasparini (1995) skiljer mellan väntan som saknar ett tydligt slut och situationer där de 

som väntar tror att det de väntar på kommer att inträffa vid en given tidpunkt. Väntan är alltså också 

förväntan, ett löfte om något som ska komma (Bissell 2007; Gasparini 2004), till exempel ett beslut på 

en asylansökan (Griffiths 2014), möjligheten att migrera till ett land där man tror sig ha bättre 

förutsättningar att bygga ett liv (Schuster 2011) eller att bli behörig för att ansöka om permanent 

uppehållstillstånd (Axelsson, Malmberg & Zhang 2017). De som vet hur länge de förväntas vänta kan 

välja att sluta vänta om tiden de väntar framstår som alltför lång. Här ger förväntan ger en känsla av 

kontroll över situationen som den som väntar utan slut saknar (Gasparini 1995). 

Den väntan som det här kapitlet handlar om är dels den som sker medan myndigheters 

byråkratiska system maler. Med utgångspunkt i den brittiska asylprocessen har Melanie Griffiths 

(2014) visat att de som ansöker om asyl oftast upplever systemet som väldigt långsamt. Beslut kan ta 

flera år och försök att kommunicera med den myndighet som ansvarar för beslut i asylärenden kan 

innebära månader av väntan på ett svar. Denna väntan, som Rebecca Sutton, Darshan Vigneswaran och 

Harry Wels (2011) kallar ”rå väntan”, väntan som inte går att undvika och som därför måste uthärdas, 

är en central del av byråkratin. Att låta människor vänta kan vara en del av myndigheters strategier för 

att hantera ansökningar från allmänheten eftersom väntan i vissa fall kan leda till att den sökande ger 

upp (Sellerberg 2008). Ur myndighetens perspektiv, hävdar Ann-Mari Sellerberg, är den tid som 

sökanden väntar med andra ord nyttig tid. I det här fallet är väntan resultatet av maktutövning – statens 

makt över individen, elitens över dem som saknar inflytande (t.ex. Auyero 2012; Olson 2015). Genom 
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att dröja med att fatta beslut kan myndigheter påverka den hastighet med vilken människor migrerar.  

När ett beslut fattats i ett arbetstillståndsärende inleds för de som av olika skäl vill stanna i 

Sverige en ny väntan: på att tillräckligt lång tid ska passera för att att man ska bli behörig att ansöka 

om permanent uppehållstillstånd (Axelsson 2017; Axelsson, Malmberg & Zhang 2017). Den skiljer sig 

från den tidigare perioden av väntan på flera sätt och präglas mycket av upplevelsen av att ständigt 

påminnas om att man saknar rätten att stanna permanent, till exempel i samband med att man måste 

förnya sitt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd (Warren & Mavroudi 2011) och av att sakna 

rättigheter som andra har, till exempel rätten att bestämma vem man ska arbeta för om man har ett 

arbetstillstånd som är kopplat till en viss arbetsgivare (Anderson 2010). Hur lång den perioden är 

avgörs av invandringslagstiftning snarare än av myndigheters administrativa rutiner. När vi talar om 

migrationens tidsmässiga dimensioner är det inte hur snabbt människor rör sig mellan länder som är 

intressant utan även hur snabbt det går att bli behörig för permanent uppehållstillstånd och 

medborgarskap (Cwerner 2001).  

 
 
Vänta på arbetstillstånd 
 
Idag råder det stor arbetskraftsbrist inom it-branschen och många företag behöver rekrytera arbetskraft 

från hela världen. Branschen karakteriseras av snabbhet och flexibilitet, och att vänta på att 

Migrationsverket ska fatta beslut i arbetskraftsinvandringsärenden är en frustrerande upplevelse för 

många it-företag. Det här avsnittet bygger på berättelser från två typer av företag för vilka den tid det 

tar att få ett arbetstillstånd beviljat är avgörande: företag, ofta av indiskt ursprung, som är 

specialiserade på konsulttjänster inom it och små teknikföretag som befinner i en expansionsfas och 

har ett stort behov att snabbt hitta nya medarbetare. Det som framförallt kännetecknar deras 

upplevelser är att väntan på Migrationsverkets beslut i tillståndsärenden helt saknar tydligt slut. 

 
 

Sakna kontrol l  över t iden 

 
När OECD utvärderade Sveriges arbetskraftsinvandringsystem två år efter att den nya lagstiftningen 

trätt i kraft beskrev de Migrationsverkets beslutsprocess som snabb (OECD 2011). Sedan dess har 

väntetiderna blivit längre. Flera av de företagsrepresentanter som jag intervjuade vittnade om långa 

väntetider, i vissa fall över ett år. Två av företagen hade gått miste om personer de ville anställa när 

dessa erbjöds ett jobb i ett annat europeiskt land under den tid det tog Migrationsverket att handlägga 

deras ärenden. En av företagsrepresentanterna sa (it-företag 4): ”Det kostar otroligt, otroligt mycket tid 

och kraft och energi och det är jättetråkigt, för det är ju en duktig utvecklare som vi jättegärna hade 
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anställt här – men det går ju liksom inte.” 

Det som framförallt resulterade i stress och oro hos företagsrepresentanterna var känslan av att 

sakna kontroll över hur lång tid det skulle ta innan de kunde ha en ny medarbetare eller konsult på 

plats i Sverige. ”När en ansökan befinner sig i limbot mellan registrering och att ha en handläggare … 

då är det som att den inte finns. […] Den här limboperioden är jättejobbig, för jag kan inte göra 

någonting”, sa en av de intervjuade (it-företag 6). Något som också genomsyrar 

företagsrepresentanternas berättelser är att systemet upplevs som oförutsägbart, svårbegripligt och 

oförlåtande. En företagsrepresentant sa (it-företag 5): 

 
 
Vi har flera exempel där ärenden inte ens har hanterats och sedan när de väl hanteras efter 
ett visst antal veckor så visar det sig att de [Migrationsverket] behöver mer information 
som vi inte visste om eller som inte stod i [instruktionerna]. […] Jag vet faktiskt inte vad 
det beror på. Vi har inte fått nån klarhet i det heller, så varje gång vi skickar in så har vi ett 
batteri med dokument som vi skickar in från första början så att de inte ska komma tillbaka 
och säga: ”Nä, vi behöver det här och det här.” […] Så länge man vet ”det kommer ta så 
här lång tid”, då är det fine men just nu är det väldigt inkonsekvent […] Det är just den här 
ovissheten om när det kommer att bli godkänt. […] Det är en ganska stressande situation 
för oss att inte veta vad som händer och när det kommer att hända.  

 
 

Andra sa att om man ”fyllt i något fel då hamnar man uppenbarligen i någon form av väntehög och blir 

lagd längst ner” (it-företag #4) och då är det som att ”den plötsligt tar någon helt annan väg […] Då, 

säger de [Migrationsverket], gäller inte deras [normala] handläggningstider” (it-företag #6). En 

konsekvens av den osäkerhet som Migrationsverkets tillståndsprocess skapade var att de flesta företag 

på olika sätt försökte ta kontroll över väntetiden. 

 
 

Köpa s ig  före i  kön 

 
Regeringen har flera gånger påpekat att Migrationsverket bör se över hur tiden från det att en ansökan 

lämnas in till dess att ett beslut fattas kan förkortas (t.ex. Justitiedepartementet 2011). År 2011 

sjösattes därför det så kallade certifieringssystemet, som ger vissa företag som ansöker om minst 25 

arbetstillstånd per år ett snabbspår genom tillståndsprocessen. Systemet permanentades året därpå 

(Migrationsverket 2012). Tillsammans med ett fåtal större företag certifierades ett antal så kallade 

relocation-företag – företag som säljer tjänster som underlättar flytt av internationell arbetskraft till 

andra företag: till exempel hjälp med att hitta boende, registrera sig för att få ett personnummer, öppna 

ett bankkonto och så vidare. Flera relocation-företag har på senare år breddat sin service till att även 
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inkludera arbetstillståndshantering. Företag som inte själva kvalificerat sig för att bli certifierade kan 

på så sätt köpa sig tillgång till certifieringssystemet – att, som en av de intervjuade sa, ”betala för att gå 

före kön” (it-företag 1). 

Medan de företag som säljer konsulttjänster hanterade alla sina arbetstillståndsansökningar själva 

hade de mindre företagen i min studie lagt ut hanteringen på relocation-företag för att göra hanteringen 

snabbare och mer pålitlig. En företagsrepresentant som hade väntat i 18 månader på ett beslut på en 

ansökan hon hade skickat in utan att ta hjälp av ett relocation-företag sa (it-företag 4): 
 

 
Det är tråkigt att känna att jag vill inte ta i den processen utan jag lejer ut det till nån som 
kan det […] [Men] vi blev ju lite brända […] i och med [ärendet som tog 18 månader] så vi 
kände ”det funkar inte, vi kan inte lägga den här tiden själva […] och vi kan inte lägga så 
mycket juristkostnader” […] Och sedan vi har fått hjälp av vårt relocationföretag [det 
relocation-företag som företaget anlitar], som är superbra, då tar det ju några veckor så har 
de arbetstillstånd. […] Men den snabba hanteringen har inte vi om vi söker själva. Så är det 
ju. För [relocation-företaget] har fast track och de har den typen av kanaler, inte som inte 
vi har. […] Söker vi själva hamnar vi i det här hålet av ansökningar från människor […] 
som vill komma till Sverige [av olika anledningar].  

 
 
En annan strategi som företagen använde i syfte att ta kontroll över tiden var att ringa och skriva brev 

till Migrationsverket för att försöka få sina ansökningar framflyttade i kön. En företagsrepresentant 

berättade att de hade som strategi att alltid ansöka om ett tvåårigt arbetstillstånd oavsett längden på it-

konsultens kontrakt för att själva skapa den flexibilitet de menade att Migrationsverkets 

tillståndsprocess saknade. Om de behövde få någon på plats fort kunde det hända att de ansökte om 

korttidsvisum i ett annat Schengenland där företaget också hade ett kontor för att sedan låta it-

specialisten åka till Sverige därifrån. 

 
 
Vänta på permanent uppehållstillstånd 
 
Att vänta i fyra år på att bli behörig att ansöka om permanent uppehållstillstånd kan vara en 

frustrerande upplevelse. Det här avsnittet lyfter fram två motsägelsefulla upplevelser av väntan på 

permanent uppehållstillstånd: dels osäkerhet kring möjligheten att stanna kvar och bygga ett liv i 

Sverige på längre sikt, dels känslan av att vara tillfälligt fast i Sverige när Migrationsverkets 

tillståndsprocess påverkar möjligheten att röra sig fritt i världen. Ingen av de it-specialister vars röster 

hörs i det här avsnittet hade haft förmånen att gå genom Migrationsverkets snabbspår och flera av dem 

hade, liksom it-specialist 14, långa och krångliga tillståndsprocesser bakom sig, vilket bidrog till den 

osäkerhet de kände inför en eventuell framtid i Sverige. 
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Leva i  ovisshet 

 
Att inte själv få bestämma om man ska stanna på en plats eller inte är något vi oftast förknippar med 

asylsökande och så kallade ekonomiska migranter. Tidigare forskning har visat att den lägre utbildade 

arbetskraftens möjligheter att stanna kvar på längre sikt ofta är kringskuren (t.ex. Castles 2006; Lenard 

& Straehle 2012). Däremot talas det sällan om att även högutbildade kan känna sig osäkra när det 

gäller möjligheten att välja var de ska bo och leva. Snarare har tidigare forskning antagit att 

högutbildade migranter inte kommer att bosätta sig i det land där de för tillfället jobbar, till exempel 

för att de är utstationerade på tillfälliga kontrakt (Koser & Salt 1997), för att internationell rörlighet är 

en del av deras strategi för att öka sin konkurrenskraft på inhemska och globala arbetsmarknader (Kõu 

& Bailey 2014) eller för att de planerar att återvända hem (Findlay, King, Geddes, Smith, Stam, 

Dunne, Skeldon & Ahrens 2010). 

För de it-specialister som ingår i den här studien var framförallt bestämmelsen att den som slutar 

eller förlorar sitt arbete måste hitta ett nytt arbete inom tre månader en källa till oro och stress (se 

Utlänningslag 2005:716; tiden förlängdes senare till fyra månader under vissa förutsättningar). En av 

de intervjuade, en 35-årig man, som hade förlorat sitt första arbete i Sverige och därför hade personlig 

erfarenhet av tremånadersregeln, sa (it-specialist 16, översatt från engelska): 

 
 
Innan jag fick permanent uppehållstillstånd tänkte jag alltid: jag har tre månader på mig. 
[…] Tre månader, det kan hända [att du förlorar jobbet]. Nu [när jag har permanent 
uppehållstillstånd] känner jag mig trygg, men de första två åren trots att man betalar a-
kassa och fackavgifter, de kan inte göra någonting [för att hjälpa dig]. Ifall man inte får 
stanna, vad ska de göra? Det finns ingen trygghet. Ingen trygghet.  
 
 

 
Med tanke på de långa svenska rekryteringsprocesserna, som ofta innebär att den sökande genomgår 

flera intervjuer och arbetsprov över en längre tid, ansåg den här forskningsdeltagaren att tre månader 

var alldeles för kort. En annan av de intervjuade, som inte hunnit ansöka om ett nytt arbetstillstånd 

inom tre månader efter att han hade förlorat sitt arbete och följaktligen blev utvisad, berättade om den 

osäkerhet han kände inför sin situation i Sverige (it-specialist #7, översatt från engelska): ”Nu har jag 

ett jobb, men vad händer om jag förlorar mitt arbete? Efter tre månader kommer de att slänga ut mig 

igen.” Andra pratade om rädslan för att förlora de liv de börjat bygga upp i Sverige. För vissa fick det 

konsekvensen att de inte vågade fatta långsiktiga beslut. En av forskningsdeltagarna sa (it-specialist 6, 

översatt från engelska): 
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Jag kan inte planera. Jag känner mig inte trygg. Ibland tänker jag ”behöver jag en plan B?” 
[…] [Om jag hade permanent uppehållstillstånd] så skulle jag veta att jag kan bo här i 
Sverige. Jag skulle kunna planera för framtiden. Men nu kan jag inte planera för mer än två 
år i taget utan att riskera att förlora det jag har byggt upp här i Sverige. Jag vet ju inte vad 
som kommer att hända politiskt. De fyra år [som idag krävs för att man ska bli behörig att 
söka permanent uppehållstillstånd] kan ändras till tio år. Så man kan inte planera.  
 
 

När livet blir beroende av omständigheter bortom ens omedelbara kontroll, som eventuella framtida 

politiska beslut om hur lång tid det krävs för att en individ ska vara behörig att söka permanent 

uppehållstillstånd, kan känslor av att leva i limbo uppstå. Trots att väntan på att bli behörig för att 

ansöka om permanent uppehållstillstånd, till skillnad från väntan på att Migrationsverket ska fatta 

beslut om arbetstillstånd, är tidsbegränsad till fyra år, åtminstone så länge regelverket inte ändras, 

upplevde flera av forskningsdeltagarna en stor osäkerhet kring sin framtid i Sverige. Det gjorde att de i 

många fall satte livet på paus i väntan på att de skulle kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd. 

 
 

Fast i  Sverige 

 
När arbetskraftsinvandrare ska ansöka om förlängning av sina arbetstillstånd (Bevelander Emilsson, 

Magnusson & Osanami Törngren 2014) och för vissa grupper, till exempel studenter, som kan ansöka 

om förstagångstillstånd medan de är på plats i Sverige (Axelsson 2017), leder Migrationsverkets långa 

väntetider till nästan motsatta problem. Till skillnad från arbetskraftsinvandrare som anländer till 

Sverige först efter att de har ett giltigt arbetstillstånd kan dessa två grupper arbeta medan de väntar på 

att Migrationsverket ska fatta beslut i deras ärende. Däremot kan de inte lämna Sverige under den här 

perioden eftersom de då inte kan vara säkra att få återvända.  

Att inte kunna lämna Sverige under långa perioder kan inge en känsla av att vara fast eller 

strandsatt. En av de intervjuade återkom flera gånger till Migrationsverkets väntetider som gjorde att 

han inte kunde lämna Sverige på åtta månader (it-specialist 1): 

 
 

Om man kollar på dagens väntetider då står det att 90 procent av ansökningar om 
arbetstillstånd fick svar inom 18 månader någonting. Det är en orimlig tid alltså. Man har 
ju sitt liv. Man kan inte bara bli fast i Sverige i ungefär 18 månader utan att åka ut. […] 
Det borde vara orimligt, man sitter här i Sverige papperslös … ja, inte papperslös men utan 
något giltigt uppehållstillstånd. Då känns det som ett fängelse. Man har ingen frihet att åka 
till vart man vill.  
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På det yrkesmässiga planet uttryckte flera av forskningsdeltagarna oro för att inte kunna besöka 

klienter utomlands om beslutet på deras arbetstillstånds- eller förlängningsansökan dröjde. En av de 

intervjuade sa att det var otänkbart för henne att ta ett jobb som innebar att hon måste åka på 

tjänsteresor utomlands innan hon hade fått sitt permanenta uppehållstillstånd. Att detta kan vara ett 

problem och påverka arbetsgivares villighet att anställa personal utan permanent uppehållstillstånd 

uppmärksammades också av flera av företagsrepresentanterna. 

Också på ett mer personligt plan var det obekvämt och stressande att inte vara fri att resa. Flera 

av forskningsdeltagarna hade sett vänner och kollegor åka på semester och hade missat familjehögtider 

medan de var fast i Sverige. Framförallt var de rädda för att inte kunna åka hem om något hände en 

familjemedlem. 

Att inte fritt kunna resa in i och ut ur Sverige under långa tidsperioder gör det väldigt tydligt för 

dessa individer att de att inte bor och arbetar i Sverige under samma villkor som sina kollegor och 

vänner som har permanent uppehållstillstånd eller är svenska medborgare. 

Arbetskraftsinvandringssystem som inte medger permanent status vid det första ansökningstillfället 

och som låter högutbildad arbetskraft vänta en förutbestämd tid på att kvalificera sig för permanent 

uppehållstillstånd har alltså även rumsliga konsekvenser som exempelvis manifesteras i osäkerhet 

kring var i världen man har möjlighet att bosätta sig och begränsningar av individens internationella 

rörlighet. 

 
 
Slutsatser 
 
Att förstå hur det svenska arbetskraftsinvandringssystemet upplevs är viktigt för att Sverige ska kunna 

konkurrera om högutbildad arbetskraft och för att kunna behålla de företag inom exempelvis it-

branschen som är beroende av specialistkunskaper från andra länder. Genom att fokusera på it-

branschen, där legitimering inte är nödvändigt och där arbetsspråket numera är engelska, har jag 

kunnat undersöka hur arbetskraftsinvandringssystemet påverkar bilden av Sverige hos företag och 

högutbildade individer. 

Kapitlet visar framförallt tre saker. För det första: att låta företag och individer vänta på beslut i 

arbetstillståndsärenden utan tydligt slut leder, som Gasparini (1995) påpekat, till missnöje och 

osäkerhet, i synnerhet när oförutsägbara väntetider gör det svårt att planera verksamheten eller sitt liv. 

I vissa fall leder detta till att företag överväger att flytta verksamheten utomlands eller till att it-

specialister väljer att arbeta i ett land där arbetstillståndsprocessen är mer förutsägbar. 

Handläggningstid inte bara är en konsekvens av administrativa beslut utan även kan fungera som ett 

indirekt styrmedel som attraherar eller avskräcker högutbildad arbetskraft.  
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För det andra: att låta högkvalificerad arbetskraft vänta i minst fyra år på att kvalificera sig för 

permanent uppehållstillstånd bidrar till att skapa ytterligare osäkerhet för de individer som önskar 

stanna i Sverige på längre sikt. 

För det tredje: det är viktigt att skilja på väntan till följd av den svenska 

arbetskraftsinvandringslagstiftningen och väntan som beror på Migrationsverkets handläggning. Till 

skillnad från tidigare forskning om olika system för arbetskraftsinvandring, som i huvudsak fokuserat 

på regelverkens betydelse, visar den här studien att företagsrepresentanternas upplevelser av att 

tillståndsprocessen går långsamt går framförallt att härleda till Migrationsverkets rutiner. En 

konsekvens av Migrationsverkets långa handläggningstider och certifieringssystemet är att företag som 

har råd kan välja att köpa sig före i kön. Den osäkerhet som vissa av it-specialisterna upplever efter att 

de väl fått sina arbetstillstånd är å andra sidan direkt kopplad till bestämmelser i utlänningslagen som 

kräver att högutbildade väntar i fyra år innan de kan söka permanent uppehållstillstånd och att de 

måste hitta ett nytt arbete inom tre månader om de förlorar jobbet under dessa fyra år.  

Kapitlet har också visat att det är nödvändigt att revidera synen på den högutbildade 

arbetskraften som en priviligierad grupp som stater gör allt för att locka till sig med olika former av 

förmåner. Snarare är arbetskraftsinvandringssystem alltid selektiva, även för den högutbildade 

arbetskraften. För att till fullo förstå konsekvenserna av olika arbetskraftsinvandringssystem och kunna 

utforma dem så att de får avsedda effekter räcker det inte att jämföra högutbildade 

arbetskraftsinvandrare med lågutbildade.  uppmärksamma att den högutbildade arbetskraften är en 

heterogen grupp med vitt skilda upplevelser av migrationspolitik och praktik. För att se detta kan man 

behöva bredda perspektivet till att till exempel även inkludera administrativa beslut som fattas av 

myndigheter som ansvarar för att upprätthålla arbetskraftsinvandringslagstiftning eller tidsmässiga 

aspekter av staters sätt att reglera internationell migration.  
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