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Något om betydelsen av 

anställningsvillkor i utlänningslagens 

mening  

PETRA HERZFELD OLSSON1 

1  Inledning 

Sverige anses ha ett av de mest öppna systemen för arbetskraftsinvandring inom 

OECD. Detta liberala system såg dagens ljus 2008 och firade tio-årsjubileum i 

december förra året. För att en utlänning ska beviljas ett arbetstillstånd krävs ett 

anställningserbjudande av en arbetsgivare. Innehållet i anställningserbjudandet ska 

klargöra att: 

1. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och att 

2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de 

villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.2 

Det unika med det svenska systemet är att det är den enskilda arbetsgivaren som 

avgör om det finns behov av att rekrytera en arbetstagare från ett så kallat tredje 

land. Det tillämpas inte någon myndighetsprövning av arbetskraftsbehovet och 

utgångspunkten vid tillkomsten av 2008 års lag var att alla arbetstagare oavsett 

kompetens och annan profil skull behandlas på samma sätt. Just 

likabehandlingsambitionen har fått stryka på foten när ett antal EU-direktiv på 

området genomförts. Sverige har infört särskilda regler som gäller för 

högkvalificerade arbetstagare som söker EU-blåkort, för arbetstagare som är föremål 

för företagsintern förflyttning och för säsongarbetare.3  

Öppenheten har inte varit oproblematisk och frågan om hur man ska kunna säkra 

godtagbara anställningsvillkor i enlighet med lagens krav har gäckat lagstiftaren. Som 

 
1 Docent och universitetslektor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Den 

forskning som ligger till grund för artikeln har gjorts med stöd av bidrag från Vetenskapsrådet dnr 

2017-03134.   
2 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).  
3 6a-6c kap. utlänningslagen (2005:716).  
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ett led i att komma till rätta med dessa svårigheter antog lagstiftaren 2014 en 

bestämmelse om obligatoriskt återkallande av uppehållstillståndet när 

arbetsvillkoren inte uppfyllt utlänningslagens krav under tillståndets löptid. 

Migrationsdomstolarnas tillämpning av återkallelsekravet utsattes för massiv kritik. 

Begränsade, icke uppsåtliga, avvikelser från kollektivavtalade lönenivåer ledde till 

utvisning och begreppet ’kompetensutvisningar’ lanserades. Begreppet hänger kvar 

och tog sig till och med in i 2019 års regeringsförklaring.4 Redan 2017 vidtog 

emellertid lagstiftaren åtgärder för att lindra de negativa effekterna av 

återkallelsebestämmelsen. Regelverket mjukades upp ytterligare genom 

Migrationsöverdomstolens rättstillämpning.  

I den här uppsatsen ska något sägas om Migrationsöverdomstolens praxis och 

dess förhållande till lagstiftaren när det gäller bedömningen av om tillämpade 

anställningsvillkor uppfyller utlänningslagens krav. Två frågor står i centrum, i vilken 

mån kan avvikelser från lagens krav på kollektivavtalsenliga villkor och praxis i yrket 

och branschen tillåtas och vilken nivå är det som ska upprätthållas.  

2  Den nya återkallelsebestämmelsen 

I 2008 års lagstiftningsärende, som lade grunden till det nuvarande systemet för 

arbetskraftsinvandring, klargjorde regeringen att det liksom tidigare ska vara en 

förutsättning för arbetstillstånd att utlänningen erbjudits en anställning i Sverige som 

han eller hon kan försörja sig på. Det nya systemet skulle därutöver inte underlätta 

för oseriösa arbetsgivare att hitta arbetskraft genom att erbjuda anställningsvillkor 

som är sämre än dem som gäller för arbetstagare redan bosatta i Sverige. För att 

beviljas uppehålls- och arbetstillstånd uppställdes därför ett försörjningskrav och ett 

krav på att de erbjudna anställningsvillkoren inte får vara sämre än de som gäller för 

arbetstagare i Sverige. Svenska kollektivavtal eller vad som gäller i praxis för yrket 

eller branschen skulle tjäna som vägledning i detta avseende.5 

Det visade sig emellertid vara svårt att upprätthålla kravet på erforderliga 

anställningsvillkor under arbetstillståndets löptid. Ett antal åtgärder vidtogs för att 

komma till rätta med problemet.6 Brister som identifierades var bland annat att 

möjligheten att återkalla arbetstillståndet inte kunde kopplas till brister i 

efterlevnaden av anställningsvillkoren och att Migrationsverket saknade verktyg för 

att kontrollera efterlevnaden av utlänningslagens krav på anställningsvillkor under 

 
4 Regeringsförklaringen 2019 s. 3.  
5 Prop. 2007/08:147 s. 27 och s. 59.  
6 Se t.ex. C. Calleman & P. Herzfeld Olsson, Inledning i C. Calleman & P. Herzfeld Olsson, 

Arbetskraft från hela världen – hur blev det med 2008 års reform? (DELMI 2015:9) s. 24 ff. 
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ett arbetstillstånds löptid.7 Enligt den svenska modellen är det 

arbetstagarorganisationerna som ansvarar för att granska att rätt villkor tillämpas på 

arbetsmarknaden. Deras ansvar och intresse handlar dock i första hand om att 

säkerställa att rätt anställningsvillkor tillämpas i förhållande till tillämpliga 

kollektivavtal, anställningsavtal och arbetsrättslig lagstiftning inte att 

utlänningslagens krav efterlevs. Arbetstagarorganisationer har dock fått en möjlighet 

att i tillståndsprocessen granska att de erbjudna villkoren motsvarar lagens krav.8  

Som ett led i att komma till rätta med tillämpningsproblemet införde lagstiftaren 

en strikt återkallelsebestämmelse när anställningsvillkoren inte uppfyllde 

utlänningslagens krav under tillståndets löptid.9 Dessutom fick Migrationsverket i 

uppdrag att granska villkorens tillämning under motsvarande period. 10 

Återkallelsebestämmelsen fick följande lydelse: 

7 e §  Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete för en utlänning som har beviljats 

arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket ska återkallas om 

   1. förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § första stycket av något 

annat skäl än att anställningen har upphört inte längre är uppfyllda, […]. 

Enligt förarbetena ska om de faktiska anställningsvillkoren är sämre än vad som 

följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen återkallelse 

ske, oavsett anledningen till att de är sämre.11 Om emellertid anställningsvillkoren 

har ändrats i förhållande till vad som angavs i ansökningsförfarandet, men 

fortfarande är i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen ska 

återkallelse inte ske.12 Dessutom ska den situationen att de faktiska 

anställningsvillkoren har försämrats skiljas från det förhållandet att utlänningen har 

lägre lön på grund av giltig frånvaro till exempel föräldraledighet eller sjukfrånvaro. 

I dessa fall ska den lägre inkomsten inte leda till återkallelse.13 

Flera remissinstanser opponerade sig mot en obligatorisk 

återkallelsebestämmelse. Inte minst eftersom en återkallelse får långtgående 

 
7 UM 11281-11 och UM 11284-11; Prop. 2013/14:222 s. 11–14.  
8  5 kap. 7a § utlänningsförordningen (2006:97). 
9 Prop. 2013/14:227 s. 16-21.  
10 Ibid., s. 26-27.  
11 Ibid., s. 38. 
12 Ibid. 
13 Ibid.   
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konsekvenser för den drabbade arbetstagaren.14 Regeringen bemötte 

invändningarna: 

Vid en avvägning mellan vikten av att värna det svenska systemet för 

arbetskraftsinvandring och de konsekvenser som en återkallelse kan få i det enskilda 

fallet görs bedömningen att det inte bör finnas utrymme för en mer diskretionär 

prövning av om uppehållstillståndet ska återkallas när förutsättningarna för 

arbetstillståndet inte längre är uppfyllda. Utgångspunkten bör vara att återkallelse ska 

ske.15 

3  Tillämpningen 

Den nya återkallelsebestämmelsen fick snart genomslag i rättstillämpningen. 

Migrationsöverdomstolen bedömde att den strikta tillämpning som lagstiftaren gav 

uttryck för när det gällde om ett uppehållstillstånd skulle återkallas innebar att ett 

motsvarande förhållningssätt borde gälla om ett arbetstillstånd skulle förlängas och 

inför beslut om permanent uppehållstillstånd.16 I två mål som avgjordes 2015 stod 

försörjningskravet i centrum. I de fallen avvisade Migrationsöverdomstolen att 

någon helhetsbedömning skulle göras och ansökningarna om förlängning av 

arbetstillstånd avvisades och arbetskraftsmigranterna utvisades.17 

Av återkallelsebestämmelsens ordalydelse drog både Migrationsverket och 

Migrationsdomstolarna slutsatsen att någon helhetsbedömning av omständigheterna 

i fallet inte heller skulle ske när det gällde lagens andra punkt om anställningsvillkor. 

Migrationsverket avslog exempelvis en ansökan om förlängt arbetstillstånd och 

beslutade samtidigt att utvisa en arbetstagare eftersom arbetsgivaren av misstag 

betalat ut 460 kr för lite i lön per månad under en period under den tidigare 

anställningen, trots att en retroaktiv betalning skedde när misstaget uppdagades och 

under övriga anställningsmånader en lön utbetalats som motsvarade eller övergick 

lagens krav. Migrationsdomstolen avslog arbetstagarens överklagan av beslutet.18  

 
14 Prop. 2013/14:227, s. 38.  
15 Ibid., s. 18. 
16 MIG 2015:11, MIG 2015:20. 
17 MIG 2015:11, MIG 2015:20. 
18 UM 2255-16.  
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4  Reaktionerna 

Tillämpningen av återkallelsebestämmelsen tilldrog sig intensiv medial 

uppmärksamhet och kom att få benämningen ’kompetensutvisningarna’.19 Centrum 

för rättvisa företrädde ett antal av de drabbade arbetskraftsinvandrarna och bedrev 

en intensiv kampanj för att visa att rättstillämpningen saknade stöd i lag.20 

Riksrevisionen granskade arbetskraftsinvandringssystemet och identifierade ett 

särskilt problem när det gällde utlänningslagens lönekrav i förhållande till 

arbetsplatser som saknade kollektivavtal.21 Riksrevisionen påtalade att lagstiftaren 

inte har givit någon vägledning i dessa fall och att förutsättningar därför saknades 

för en enhetlig tillämpning.22 

5  Lagstiftarens motåtgärder 

Regeringen tillsatte en utredning med uppdrag att överväga åtgärder för att stärka 

arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden.23 Utredningen föreslog i 

återkallandefrågan att återkallelse ej borde ske om arbetstagaren på eget initiativ 

vidtagit åtgärd som lett till att förutsättningarna för arbetstillstånd enligt 6 kap 2 § 

första stycket blev uppfyllda.24 

Förslaget ansågs otillräckligt av flera remissinstanser. Regeringen bemötte 

kritiken och motiverade sitt ställningstagande att gå vidare med förslaget på följande 

sätt: 

 
19 Tove Lifvendahl, Blott Sverige svenska kompetensutvisningar har, SvD 24 juli 2017, 

https://www.svd.se/blott-sverige-svenska-kompetensutvisningar-har; Louise Wachtmeister,  Svenskt 

Näringsliv, Kompetensutvisningarna är katastrof och komplett vansinne, 31 augusti 2017, 

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/stockholm/kompetensutvisningarna-ar-katastrof-och-

komplett-vansinne_682897.html; Fredrik Voltaire, Almega, Kompetensutvisningarna ett växande 

problem – regeringen har bollen, 3 november 2017 , 

https://www.almega.se/2017/11/kompetensutvisningar-ett-vaxande-problem-regeringen-har-

bollen/; Stina Bengtsson Entreprenör, Beslut i dag, kompetensutvisningarna fortsätter, 7 november 

2017, https://www.entreprenor.se/nyheter/kompetensutvisningarna/beslut-idag-

kompetensutvisningarna-fortsatter_688868.html.    
20 Centrum för rättvisa, Arbetskraftsinvandrares rättslöshet i Sverige – en rapport om utvisningar 

med bristfälligt stöd, 2016.  
21 Riksrevisionen, Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring? RIR 2016:32 

(Riksrevisionen). 
22 Riksrevisionen s. 114. 
23 Dir. 2015:75. 
24 SOU 2016:91 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden s. 22, 83ff. 

https://www.svd.se/blott-sverige-svenska-kompetensutvisningar-har
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/stockholm/kompetensutvisningarna-ar-katastrof-och-komplett-vansinne_682897.html
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/stockholm/kompetensutvisningarna-ar-katastrof-och-komplett-vansinne_682897.html
https://www.almega.se/2017/11/kompetensutvisningar-ett-vaxande-problem-regeringen-har-bollen/
https://www.almega.se/2017/11/kompetensutvisningar-ett-vaxande-problem-regeringen-har-bollen/
https://www.entreprenor.se/nyheter/kompetensutvisningarna/beslut-idag-kompetensutvisningarna-fortsatter_688868.html
https://www.entreprenor.se/nyheter/kompetensutvisningarna/beslut-idag-kompetensutvisningarna-fortsatter_688868.html
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’Regeringen bedömer att en möjlighet att kunna avstå från återkallelse om 

arbetsgivaren har agerat innan Migrationsverket påpekar bristen eller underrättar 

arbetsgivaren om att ett ärende om efterkontroll ska påbörjas, inte bör medföra ökade 

risker för oseriöst agerande och utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. Att däremot 

öppna för en sådan möjlighet även efter påpekande från Migrationsverket kräver andra 

överväganden för att samma risker ska kunna undvikas. Det kan inte ske inom ramen 

för detta lagstiftningsärende. Som remissinstanserna anför kan det dock förekomma 

situationer när en seriös arbetsgivare blir medveten om att han eller hon har begått ett 

misstag först efter påpekande från Migrationsverket, och där det ändå är rimligt att 

kunna avstå från en återkallelse. En utredare kommer därför inom kort att få i uppdrag 

att lämna förslag som stärker proportionaliteten och säkerställer att en 

arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av att arbetsgivaren utan uppsåt begått 

mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd, även om felet 

upptäcks efter det att tillståndstiden löpt ut eller om Migrationsverket 

uppmärksammat det.’25   

Lagstiftningsarbetet blev överhuvudtaget dramatiskt. En grupp riksdagsledamöter 

ansåg, liksom flera remissinstanser, att den av regeringen föreslagna bestämmelsen 

var otillräcklig och fick stöd i socialförsäkringsutskottet för att försöka driva igenom 

införandet av en proportionalitetsprincip. Utskottet utarbetade en egen 

lagrådsremiss med ett sådant förslag.26 Lagrådet kritiserade förslaget av flera skäl. 

Förfarandet som sådant ansågs inte uppfylla riksdagsordningen beredningskrav (10 

kap 4 § första stycket RO) och förslagets innehåll, bedömdes innebära ’en 

grundläggande förändring av det nuvarande systemet för arbetskraftsinvandring’. 

Utskottet landade därför i en kompromiss där det antagna lagförslaget skulle följas 

av ett nytt förslag av regeringen där proportionalitetsprincipen skulle få en mer 

framträdande roll.27 

Undantaget från återkallelsekravet fick följande lydelse:  

’Trots vad som anges i första stycket 1 behöver ett tillstånd inte återkallas om 

arbetsgivaren har avhjälpt bristen utan att Migrationsverket har vidtagit någon 

åtgärd’.28 

 
25 A.a. s. 10.  
26 Socialförsäkringsutskottets Lagrådsremiss, 2017-10-24, Möjlighet att avstå från återkallelse av 

uppehållstillstånd för arbete. 
27 Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU7 s. 1, 12-13. Lagrådets yttrande, utdrag ur 

protokoll vid sammanträde 2017-10-31. 
28 7 kap. 7 e tredje stycket utlänningslagen (2005:716).  
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Redan under sommaren 2017 hade regeringskansliet emellertid tillsatt ytterligare en 

utredning som utöver uppdraget att överväga sanktioner mot arbetsgivare och/eller 

ersättning till arbetstagare för det lidande och de kostnader som indraget tillstånd 

leder till också skulle överväga förändringar i återkallelsebestämmelsen.29 Utredaren 

lämnade sitt förslag den 19 december 2017 som innebar att ett tillägg till 

återkallelsebestämmelsen skulle göras enligt följande kursiverade text.  

’Trots vad som anges i första stycket 1 behöver ett tillstånd inte återkallas om 

arbetsgivaren har avhjälpt bristen utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd 

eller annars i ringa fall.´’30 

Förslaget har remitterats men någon ytterligare åtgärd har inte vidtagits.31 

6  Migrationsöverdomstolen väljer en annan väg 

Parallellt med lagstiftningsärendet i återkallandefrågan överklagade 

arbetskraftsinvandraren som skulle utvisas på grund av den uteblivna löneökningen 

om 460 kr Migrationsdomstolens dom. Detsamma gjordes i ett annat mål där en 

arbetskraftsinvandrare skulle utvisas på grund av att arbetsgivaren inte tecknat 

erforderliga försäkringar. Migrationsöverdomstolen beviljade prövningstillstånd i 

båda fallen. Strax efter det att tillägget till återkallelsebestämmelsen trätt i kraft, 

avkunnade Migrationsöverdomstolen den 13 december 2017 två domar som kom 

att kallas Luciadomarna. En ny tolkning av återkallelsebestämmelsens innebörd såg 

dagens ljus. Händelseförloppet fick omfattande uppmärksamhet.32  

6.1 Luciadomarna 

Det första målet (MIG 2017:24) gällde en ansökan om permanent uppehållstillstånd, 

vilket är möjligt efter fyra års arbete i Sverige.33 Arbetstagaren hade tidigare begärt 

 
29 Se Ds 2017:64 Mindre och obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd och Ds 2018:7 

Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av arbetstillstånd. 
30 Ds 2017:64 s. 7.  

31 Ju2017/09870/EMA, se vidare https://www.regeringen.se/remisser/2017/12/remiss-ds-

201764-mindre-eller-obetydliga-fel-gallande-villkoren-for-arbetstillstand/. 
32 Se t.ex.: http://www.sydostran.se/ledare/politiken-maste-skynda-annu-fortare/; 

https://www.entreprenor.se/nyheter/kompetensutvisningarna/danyar-kan-utvisas-tjanade-460-

kronor-for-lite_687775.html;  https://www.svd.se/expert-ny-dom-stoppar-kompetensutvisningar ; 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bK5yOl/utvisningshotade-pizzabagaren-far-stanna-i-sverige. 
33 5 kap. 5 § första stycket 1 utlänningslagen (2015:716). 

https://www.entreprenor.se/nyheter/kompetensutvisningarna/danyar-kan-utvisas-tjanade-460-kronor-for-lite_687775.html
https://www.entreprenor.se/nyheter/kompetensutvisningarna/danyar-kan-utvisas-tjanade-460-kronor-for-lite_687775.html
https://www.svd.se/expert-ny-dom-stoppar-kompetensutvisningar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bK5yOl/utvisningshotade-pizzabagaren-far-stanna-i-sverige
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och beviljats förlängning av arbetstillståndet vid ett tillfälle. Under den första 

tidsperioden hade arbetstillstånd beviljats för arbete som webbprogrammerare och 

för den andra perioden som systemutvecklare. Under delar av den första 

tillståndsperioden saknade arbetstagaren tjänstepensions- och sjukförsäkring. 

Frågan i målet var om anställningsvillkoren därmed kunde anses ha varit sämre än 

vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen och om 

arbetstagaren därför inte kunde beviljas det nu sökta tillståndet.  

Migrationsöverdomstolen konstaterade i domen att så som bestämmelsen i 6 kap. 

2 § första stycket 2 utlänningslagen är utformad får en utlännings anställningsvillkor, 

bl.a. lön och försäkringsskydd, inte vara sämre än de villkor som följer av svenska 

kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Enligt 

Migrationsöverdomstolen innebär detta att ’man måste göra en helhetsbedömning av 

samtliga anställningsvillkor för att kunna avgöra om dessa är i överensstämmelse 

med vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen’ 

(kursivering av författare). 

Migrationsöverdomstolen väljer här således en annan väg än den lagstiftaren 

anvisat. Domstolen förklarade vidare vad en helhetsbedömning kan innebära. 

Exempelvis så ska en något sämre försäkringsskydd kunna kompenseras av högre 

lön och tvärt om. Domstolens utgångspunkt är ’att så länge som de villkor som 

erbjuds vid en helhetsbedömning inte kan anses vara sämre än vad som är brukligt 

inom yrket eller branschen bör de kunna godtas’.  

Migrationsöversdomstolen motiverade sitt ställningstagande med att när en sådan 

prövning görs för tidigare anställningsperioder kan bedömningen inte göras månad 

för månad, eftersom såväl löner som andra villkor ibland avtalas för retroaktiv tid 

till exempel om avtalsförhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter drar ut på 

tiden. Vidare påtalades att avvikelser av även andra villkor kan av något skäl ha 

inträffat vid någon tidpunkt. Det får därför ske en prövning av om villkoren över 

tid har varit likvärdiga med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen eller 

om de har varit sämre än dessa.  

Migrationsöverdomstolen framhöll att olika krav ska ställas på 

kollektivavtalsbundna arbetsgivare och övriga. Det kan inte krävas att arbetsgivare 

som inte tecknat kollektivavtal ska erbjuda villkor som helt motsvarar 

kollektivavtalet. Dessa arbetsgivare måste, enligt Migrationsöverdomstolen, kunna 

utforma sina villkor på ett sätt som avviker från vad som följer av kollektivavtalet så 

länge som anställningsvillkoren inte är sämre än vad som är brukligt inom yrket eller 

branschen. 

När det gäller utlänningslagens krav på försäkringsvillkor framhålls att merparten 

av de som arbetar i Sverige och har uppehållstillstånd för en viss tid omfattas av 

svenska socialförsäkrings- och pensionssystem. Kravet på försäkringsskydd i 
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anställningsvillkoren, i form av bl.a. tjänstepensions- och sjukförsäkring, är därmed 

ett tilläggsskydd utöver det allmänna systemet. 

I Migrationsöverdomstolens helhetsbedömning beaktas att arbetstagaren har haft 

en lön som överstiger kollektivavtalet i branschen. Under det första arbetsåret har 

arbetstagaren vidare under större delen haft ett fullgott försäkringsskydd. När 

arbetsgivaren upptäckt att arbetstagaren inte omfattades av sjuk- och 

tjänstepensionsförsäkring åtgärdades felet genom inbetalning i efterhand till 

tjänstepensionssystemet. Helhetsbedömningen ledde därmed till att lagens krav 

ansågs uppfyllt.  

Migrationsöverdomstolen biföll därmed överklagandet och beslutade att 

arbetstagaren skulle beviljas permanent uppehållstillstånd. 

Det andra målet (MIG 2017:25) gällde den arbetstagare som ansökt om 

förlängning av arbetstillståndet och som fått 460 kr för lite i lön under ett antal 

månader under tidigare tillståndperiod.  Arbetstagaren hade tidigare beviljats 

arbetstillstånd under två år som pizzabagare. Frågan i målet var vilken betydelse det 

skulle ha för bedömningen av om förlängningsansökan kunde beviljas att lönen, 

under en del av den tidigare tillståndsperioden, varit lägre än kollektivavtalsenlig lön.  

I denna dom utvecklar Migrationsöverdomstolen sitt resonemang från MIG 

2017:24 något. Domstolen framhåller att kravet på att de erbjudna 

anställningsvillkoren inte får vara sämre än vad som gäller arbetstagare bosatta i 

Sverige har tillkommit för att motverka missbruk av reglerna och utnyttjande av 

utländsk arbetskraft. Bestämmelsens utformning medför enligt 

Migrationsöverdomstolens uppfattning att det måste göras en helhetsbedömning av 

samtliga anställningsvillkor i det enskilda fallet för att kunna bedöma att dessa inte 

är sämre än vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. 

Om anställningsvillkoren vid en sådan bedömning inte kan anses vara sämre än vad 

som gäller för motsvarande arbetstagare bosatta i Sverige bör villkoren kunna 

godtas.  

Som motiv till att en helhetsbedömning måste göras anförs utöver vad som 

tidigare påtalats att det för vissa arbetstagare är möjligt att ingå enskilda 

överenskommelser med arbetsgivaren om anställningsvillkor rörande till exempel 

semester och pensionsinbetalningar. 

I detta fall hade arbetstagaren haft en lön som med god marginal överstigit 

försörjningskravet om 13 000 kr. Lönen var under juli 2013 - maj 2014 i nivå med 

kollektivavtalsenlig lön och från och med den 1 juni 2015 hade lönen överstigit 

denna nivå. Lönen hade dock under ett års tid legat under lönenivån i 

kollektivavtalet. Det fanns enligt Migrationsöverdomstolen inte anledning att 

betvivla att det berott på ett rent administrativt misstag från arbetsgivarens sida. 

Arbetsgivaren hade kompenserat detta genom inbetalning av aktuellt belopp 
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retroaktivt. Att övriga anställningsvillkor hade varit i enlighet med kollektivavtal eller 

praxis inom yrket eller branschen hade inte ifrågasatts. 

Migrationsöverdomstolen ansåg sammanfattningsvis att helhetsbedömningen 

utmynnade i att de grundläggande villkoren för arbetstillståndet hade varit uppfyllda 

under den tidigare tillståndsperioden. Överklagandet bifölls och tidigare dom och 

beslut ändrades på så sätt att utvisning upphävdes och arbetstagaren beviljades 

uppehålls- och arbetstillstånd som pizzabagare i ytterligare två år från och med dagen 

för domen.  

6.2 Vad säger oss dessa domar om innebörden av anställningsvillkor i 

utlänningslagens mening 

Att Migrationsöverdomstolen i MIG 2017:24 och MIG 2017:25 så tydligt väljer en 

annan väg än den som lagstiftaren har stakat ut kan tyckas anmärkningsvärt. 

Förhållningssättet verkar dock ligga i linje med förvaltningsdomstolarnas 

tillämpning av proportionalitetsprincipen så som den tillämpades innan dess 

kodifiering i 2017 års förvaltningslag (2017:900).34  

En helhetsbedömning ska alltså göras av de anställningsvillkor som tidigare 

tillämpats vid beslut om förlängning av arbetstillstånd och vid prövning av 

permanent uppehållstillstånd efter fyra års tillstånd för arbete. Vad som kan beaktas 

vid helhetsbedömningen förklaras också det vill säga att olika delar av 

anställningsvillkoren kan kompensera varandra och ett misstag kan åtgärdas i 

efterhand. Retroaktivitet kan också godtas av andra skäl.  En fråga som uppstår är 

om helhetsbedömningen också gäller för återkallelsebestämmelsens ursprungliga 

tillämpningsområde. I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande med anledning 

av dessa domar sägs ingenting om just den saken.35 Det förefaller dock som att det 

finns starkare skäl att tillämpa en proportionalitetsprincip när det görs ett ingrepp i 

ett tillstånd (återkallelse) än att bevilja ett nytt tillstånd.36 Det framstår därför som 

mindre troligt att en mer strikt tillämpning skulle aktualiseras vid återkallelse av ett 

tillstånd i jämförelse med bedömningen inför ansökan om ett nytt tillstånd. En rimlig 

 
34 Henrik Wenander, Proportionalitetsprincipen i 2017 års förvaltningslag, Förvaltningsrättslig 

tidskrift 2018, s. 443-456 (Wenander 2018).  
35 Migrationsverket, Rättsavdelningen, Rättslig kommentar angående bedömning av 

anställningsvillkor enligt 6:2 utlänningslagen för ansökan om förlängning av uppehålls- och 

arbetstillstånd på grund av arbete MIG 2017:24 och MIG 2017:25 samt MIG 2018:12, SR26/2018 

(SR 26/2018). 
36 Wenander, 2018, s. 543. 
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slutsats är därför att en helhetsbedömning också ska tillämpas vid 

återkallelsebeslut.37 

En annan minst lika viktig fråga som framstår som mindre klar är vilken den 

sammanlagda nivån är som ska uppfyllas. Vilken är egentligen denna nivå? I MIG 

2017:24 klargörs att kollektivavtalsnivån inte behöver uppfyllas för parter som inte 

är bundna av kollektivavtal. Man får därmed förmoda att för kollektivavtalsparter är 

det den nivå som stipuleras i kollektivavtalet som gäller. Och eftersom en 

utgångspunkt är att samma villkor ska gälla för arbetskraftmigranter som för 

arbetstagare i Sverige får man förmoda att alla villkor i kollektivavtalet ska vara 

uppfyllda. Det är ju det som gäller för arbetstagare som inte behöver arbetstillstånd 

för arbete i Sverige. Åtminstone om de är medlemmar i den kollektivavtalsslutande 

organisationen. Är arbetstagaren inte medlem aktualiseras andra regler. För 

arbetstagare på arbetsplatser utan kollektivavtal gäller enligt 

Migrationsöverdomstolen en annan nivå. Gäller detsamma för 

arbetskraftsmigranter? Domstolens utgångspunkt är att arbetsgivare som inte har 

tecknat kollektivavtal måste kunna utforma sina villkor på ett sätt som avviker från 

vad som följer av kollektivavtalet så länge som anställningsvillkoren inte är sämre än 

vad som är brukligt inom yrket eller branschen (MIG 2017:24). Nivån måste vara 

den som gäller för motsvarande arbetstagare bosatta i Sverige. De grundläggande 

villkoren för arbetstillståndet måste vara uppfyllda (MIG 2017:25) Frågan är vad 

som kan anses utgöra denna grundläggandenivån. En nyckel skulle eventuellt 

anställningserbjudandet som sådant kunna vara. De enda villkor som efterfrågas i 

den blankett som kallas anställningserbjudande, och som ska bifogas ansökan om 

arbetstillstånd, är lön, inklusive ob-tillägg och traktamente samt tecknade 

 
37 Det är visserligen möjligt att bedömningen inte nödvändigtvis ska vara likalydande enligt denna 

princip i fråga om återkallande av tillstånd och beslut om nya tillstånd. Wenander, s. 452 f. En fråga 

som det inte finns utrymme att fördjupa sig i här. Det kan dock påpekas att den EU-reglering på 

området behandlar återkallelse, beslut om förnyelse och förlängning enligt samma 

proportionalitetsprincip. Se t.ex. art. 8.5 art. 9.5 och art. 15.11 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för 

säsongsanställning (säsongsarbetardirektivet). Något som ska speglas i det svenska genomförandet av 

exempelvis säsongsarbetardirektivet genom ordet får, se proposition 2017/18:108 s. 57, 62. Som 

exempel på när en återkallelse inte ska ske anges att arbetsgivaren har gjort ett mindre misstag, t. ex. i 

fråga om lön, men självmant vidtagit en rättelse som leder till att villkoren är uppfyllda, prop. 

2017/18:108 s. 125. Propositionen avgavs 15 februari 2018 dvs. efter Luciadomarna. 
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försäkringar, närmare bestämt sjukförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, 

livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.38  

Men vilken nivå på lönen är det som krävs i dessa fall. Detta klargörs inte av MIG 

2017:24 och MIG 2017:25. I andra fall inom de sektorer där kollektivavtalen inte ger 

någon vägledning i lönefrågan eftersom de är så kallade sifferlösa avtal utgår 

Migrationsverket från SCBs lönestatistik för att få fram en jämförelsenivå.39 

Utgångspunkten är 25e percentilen. Något motsvarande tycks dock inte gälla för 

sektorer med vägledande lönenivåer i kollektivavtalet. Migrationsverket förklarar i 

ett rättsligt ställningstagande att de inte har kunskap om praxis och förhållanden 

inom alla de olika branscher som förekommer i arbetstillståndsärenden. Prövningen 

kommer därför ofta att ta sin utgångspunkt i gällande kollektivavtal och yttranden 

från fackliga organisationer. Om den sökande påstår att villkor som avviker från 

kollektivavtalet speglar exempelvis praxis i branschen är det enligt Migrationsverket 

den sökande som har bevisbördan och som ska visa att villkoren överensstämmer 

med vad som följer av praxis.40 En kollektivavtalspresumtion tillämpas därmed. Det 

rättsliga ställningstagandet behandlar därmed delvis den problematik som 

Riksrevisionen tog upp 2016 om lönekraven i förhållande till arbetsplatser som 

saknade kollektivavtal. Riksrevisionens bekymmer var att lagstiftaren inte hade givit 

någon vägledning i de fall kollektivavtal inte var tillämpliga och förutsättningarna 

saknades därför enligt Riksrevisionen för en enhetlig tillämpning.41 Alla parter är 

dock inte nöjda med detta sätt att tillämpa branschpraxis. Svenskt Näringsliv menar 

att Migrationsverkets nuvarande tillämpning av branschpraxis i praktiken är en 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal som inte gör det möjligt för arbetsgivare att 

erbjuda lön och kollektivavtal som inte är i nivå med kollektivavtalen.42  

Om det enbart är lön och försäkringsskydd som ska garanteras utanförstående 

arbetstagare uppstår en omotiverad skillnad mellan de arbetskraftsmigranter som 

arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal och andra. Något klargörande i denna del 

görs inte i dess två domar. När det gäller försäkringsskyddet för de utanförstående 

arbetstagarna påtalar Migrationsöverdomstolen att det statliga 

socialförsäkringssystemet tillhandahåller en grundnivå för alla. Övriga försäkringar 

är därmed ett tilläggsskydd utöver det allmänna skyddet. (MIG 2017:24) Innebär det 

 
38 Anställningserbjudande, blankett 232011. Finns på: 

https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312eab/1544092730861/anst_

erbj_232011_sv.pdf. 
39 Petra Herzfeld Olsson, Högkvalificerade arbetskraftsmigranters rätt till likabehandling, 2019.  
40 SR 26/2018, s. 10.  
41 Riksrevisionen s. 114. 
42 Amelie Berg & Patrik Karlsson, ’Vår nästa rekrytering gör vi i Indien’ – förslag för bättre 

fungerande arbetskraftsinvandring, Svenskt Näringsliv, 2018, s. 14.  

https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312eab/1544092730861/anst_erbj_232011_sv.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312eab/1544092730861/anst_erbj_232011_sv.pdf
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att kravet på grundläggande villkor uppfylls om arbetstagaren i denna del omfattas 

av det allmänna skyddet? 

Klart är att många frågetecken kvarstod efter Luciadomarna. Frågetecknen gällde 

inte minst vilken sammanlagd nivå på anställningsvillkoren som måste upprätthållas.  

6.3 Migrationsöverdomstolens nästa steg  

Under våren 2018 levererade Migrationsöverdomstolen ytterligare några 

klargöranden till de frågor som lyfts ovan. Som skäl för ett beslut att avslå en ansökan 

om permanent uppehållstillstånd på grund av arbete angav Migrationsverket att den 

lön som utbetalats till den sökande inte var i nivå med kollektivavtal eller praxis inom 

yrket eller branschen. Lönen motsvarade heller inte vad som erbjudits. 

Förutsättningarna för arbetstillståndet var därför inte uppfyllda under tidigare 

tillståndsperioder.43 Arbetstagaren överklagade beslutet och förklarade varför lönen 

faktiskt motsvarade kollektivavtalets krav. Lönen var ackordslön och varierade 

därför över tid. Utlovad lön i anställningserbjudandena utgjordes därför av 

uppskattad snittlön. Timlönen översteg dock alltid den för arbetstagaren gällande 

minimilönen.  

Migrationsverket bestred emellertid bifall till överklagandet med stöd av att det 

varken framgick i anställningserbjudanden, anställningsintyg eller ansökningar om 

arbetstillstånd som har lämnats in att arbetstagaren skulle uppbära lägre lön än den 

angivna.44 Migrationsdomstolen konstaterade att arbetstagaren fått lön i nivå med 

kollektivavtalet, men att arbetstagaren fått en lägre lön än den arbetstagaren erbjudits 

i anställningserbjudandet. Arbetsgivaren hade inte infriat de erbjudna 

anställningsvillkoren under tillståndsperioden. De tidigvarande förutsättningarna för 

arbetstillståndet var inte uppfyllda och några särskilda skäl för att bevilja ansökan 

ansågs inte heller uppfyllda därför avslogs arbetstagarens begäran. 

Arbetstagaren överklagade domen. Migrationsverket bestred överklagandet och 

förde in några ytterligare argument i målet. För det första hade försörjningskravet 

inte varit uppfyllt under ett antal månader och dessutom hade arbetstagaren inte tagit 

ut semester enligt lagens krav.  

Migrationsverket utvecklade argumenten om arbetserbjudandets betydelse. 

Migrationsverket menade att det måste kunna utgå ifrån att de uppgifter som 

framgår av anställningserbjudandet kommer att uppfyllas. Även om ett 

anställningserbjudande inte är juridiskt bindande har arbetsgivaren försäkrat att 

 
43 MIG 2018:12. 
44 Mål UM 5528-16, Migrationsdomstolen Avdelning 3 2017-01-27. 
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lämnade uppgifter är korrekta och därigenom kan det ställas krav på att arbetsgivaren 

verkligen uppfyller anställningsvillkoren.  

I målet lyfte Migrationsverket problemet med vad som avses i utlänningslagen 

med att ’övriga anställningsvillkor ska vara i nivå med kollektivavtal eller praxis. Som 

Migrationsverket påtalar saknas stöd i förarbeten eller praxis om vad som avses med 

övriga anställningsvillkor. Migrationsverket anser dock att omständigheter som 

arbetstid och semester bör anses som anställningsvillkor. Av lönespecifikationerna i 

målet framgick inte att arbetstagaren under 2012 fått någon semester eller 

semesterförmåner som hen enligt lag haft rätt till. 

I Migrationsöverdomstolen prövades bland annat frågan om det fanns 

förutsättningar att bevilja arbetstagaren uppehålls- och arbetstillstånd. I målet 

aktualiserade både försörjningskravet och om lönen och övriga anställningsvillkor 

var i nivå med de villkor som följer av svenska kollektivavtal och praxis. Både frågan 

om nivån på semesterförmåner liksom lön skulle prövas.  

När det gällde frågan vilken betydelse anställningserbjudandet skulle ha i 

sammanhanget refererade Migrationsöverdomstolen till förarbetena till 

återkallelsebestämmelsen där det framgick att de faktiska anställningsvillkoren skulle 

jämföras med villkoren enligt svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller 

branschen. Att anställningsvillkoren ändrats i förhållande till de i tillståndsärendet 

erbjudna villkoren borde inte i sig utgöra grund för återkallelse. Om 

anställningsvillkoren har ändrats i förhållande till vad som angavs i 

ansökningsförfarandet, men fortfarande är i nivå med kollektivavtal eller praxis inom 

yrket eller branschen ska återkallelse inte ske. 

När det gällde frågan om betydelsen av att lönen understigit 

anställningserbjudandena angav Migrationsöverdomstolen att lagstiftaren syfte med 

bestämmelsen i 6 kap 2 § första stycket utlänningslagen är att motverka oseriösa 

arbetsgivare som ger sämre villkor till utländsk arbetskraft jämfört med dem som 

redan finns i Sverige. Det är mot den bakgrunden naturligt att ett erbjudande från 

en arbetsgivare som bifogas en ansökan om arbetstillstånd ges stor betydelse vid 

Migrationsverkets prövning av om tillstånd ska beviljas. Verket måste kunna 

fastställa att erbjudandet är seriöst och utgångspunkten bör vara att arbetstagaren 

också ska få den lön som han eller hon har erbjudits. Det går dock inte att utläsa av 

bestämmelsens ordalydelse eller dess förarbeten att det ska läggas så helt avgörande 

vikt vid erbjudandet som Migrationsverket hävdar. Om det finns godtagbara 

förklaringar till avvikelsen och om lönen och övriga anställningsvillkor fortfarande 

är i nivå med bl.a. kollektivavtal ansåg Migrationsöverdomstolen att uppehålls- och 

arbetstillstånd ändå ska kunna beviljas. Migrationsöverdomstolen ansåg i detta fall 

att avvikelsen mellan erbjuden och faktisk lön är godtagbar. 
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I målet framgick att arbetstagaren hade haft en timlön som något översteg den 

kollektivavtalsenliga lönen. Det ansågs därutöver visat att semester enligt lag tagits 

ut och att missen i lönespecifikationen var ett administrativt misstag. Sammantaget 

ansåg Migrationsöverdomstolen att anställningsvillkoren inte kunde anses ha varit 

sämre än de som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. 

Överklagandet bifölls och Migrationsöverdomstolen beslutade att arbetstagaren 

skulle beviljas permanent uppehållstillstånd.  

6.4 Några ytterligare klargörande, 

Migrationsöverdomstolens dom MIG 2018:2 klargör att som huvudregel är det inte 

anställningserbjudandet som sätter nivån för vilka anställningsvillkor som kan ställas 

inför beslut om återkallelse och förlängning utan det är utlänningslagens krav som 

gäller. Visst utrymme för att lägga anställningserbjudandet till grund för prövningen 

lämnas dock. Domstolen öppnar för att det ska ges en godtagbar förklaring om 

ändringar skett. Vad som skulle ske om en sådan godtagbar förklaring inte ges är 

oklart. Det ska också påminnas om att anställningserbjudandet enbart innehåller 

uppgifter om lön och försäkringar.  

När det gäller frågan om vilken betydelse arbetsrättslig lag som semesterlagen och 

arbetstidslagen ska ha ges inte något definitivt besked. Att Migrationsöverdomstolen 

resonerar kring semesterförmånerna kan tyda på att de anses ingå i den nivå som ska 

upprätthållas. Eftersom utgångspunkten är att de villkor som gäller för inhemska 

arbetstagare också ska gälla för arbetskraftsmigranterna borde utgångspunkten vara 

att all svensk arbetsrättslig lag ska tillämpas om inte kollektivavtal träffats om saken. 

En motsvarande bedömning görs av Migrationsverket.45 Migrationsverket nämner 

särskilt semesterlagen (1977:480), arbetstidslagen (1982:673) och arbetsmiljölagen 

(1982:673).46 Rimligtvis bör detsamma gälla diskrimineringslagstiftningen och lagen 

(1982:80) om anställningsskydd. Migrationsöverdomstolens hänvisning till att 

samtliga anställningsvillkor ska ligga till grund för helhetsbedömningen talar också 

för en sådan tolkning.47 

 
45 Migrationsverket, Rättsverket, Rättsligt ställningstagande angående övriga anställningsvillkor enligt 

6 kap 2 § utlänningslagen (2005:716) och hur sådana villkor ska bedömas, SR 39/2018, s. 2 f.  
46 A.a. s. 1. 
47 A.a. s. 3.  
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7  Avslutning 

Att det finns en grundläggande problematik i att bristande tillämpning av 

anställningsvillkor i en typ av mål leder till kompensation och i ett annat utvisning 

är ett ämne vi har lämnat därhän i detta sammanhang men som väl behöver beaktas 

i den fortsatta rättstillämpningen när frågan om proportionalitetsprincipens 

innebörd i dessa fall klargörs och effekterna av dess tillämpning övervägs. 

Ett annat problem är att Migrationsverket och förvaltningsdomstolarna ska tolka 

kollektivavtal och lag som normalt inte ligger inom deras behörighet för att avgöra 

vilka villkor som i praktiken tillämpats.48 Situationen är inte ny men rymmer en 

oroande sprängkraft.  

Frågan är om det är rimligt att lagstiftaren lämnar en för alla berörda parter så 

viktig fråga som den om vilka anställningsvillkor som måste vara uppfyllda för att 

beviljas och förlora ett arbets- och uppehållstillstånd till rättstillämpningen. 

Frågeställningen rör både förutsättningarna för att verka på den svenska 

arbetsmarknaden och grundläggande rättigheter för enskilda arbetskraftsmigranter. 

Det är snarare hög tid för lagstiftaren att ta ett genomtänkt grepp om vilka villkor 

som ska gälla för arbetskraftsinvandrare i Sverige.   

 

 
48 Om Migrationsverkets roll som kontrollerande myndighet ifråga om anställningsvillkor se Birgitta 

Nyström, Svensk arbetsrätt – på väg mot vad? I K. Ahlberg, P. Herzfeld Olsson & J. Malmberg (red.) 

Niklas Bruun i Sverige – en vänbok, Iustus 2017, s. 329f.. 


