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Förord

Det var ett stort steg när Sverige i slutet av 2008 reformerade regelverket för ar-

betskraftsinvandring av medborgare från länder utanför EU. Sedan reformen har 

Sverige både nationellt och internationellt lyfts fram i positiva ordalag som världens 

öppnaste land. Samtidigt har kritiker påpekat problem som lönedumpning, exploa-

tering av utländska arbetstagare och rekrytering till yrken där det inte finns brist på 

arbetskraft. Regeringen och Migrationsverket har i omgångar försökt att med olika 

kontrollåtgärder åtgärda bristerna. Den grundläggande karaktären i systemet som 

efterfrågestyrt och med minimal statlig inblandning har dock vidmakthållits. 

Regleringen av arbetskraftsinvandringen till Sverige och dess olika effekter är fort-

farande föremål för omfattande diskussion. Det talar för att regelverket fortsatt 

kommer genomgå förändringar. I juli 2015 aviserade regeringen att en utredning 

ska tillsättas om framtida åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställ-

ning på arbetsmarknaden. På EU-nivå pågår samtidigt en översyn av direktivet om 

högkvalificerade arbetstagare (blåkortsdirektivet) som också kan påverka lagstift-

ningen i Sverige. 

Delegationen för migrationsstudier (Delmi) vill med denna antologi bidra till den 

pågående översynen av regelverket och till samhällsdebatten i stort. Rapporten 

är Delmis största satsning hittills och samlar studier från 13 författare från olika 

forskningsdiscipliner. De ger en bred bild av arbetskraftsinvandringen till Sverige 

och dess konsekvenser. De olika bidragen ger också konkreta inblickar i den mig-

rationspolitiska verkligheten; av högutbildade arbetstagare, bärplockare, mig-

rantarbetare i städ- och restaurangbranschen, papperslösa migranters ställning 

på arbetsmarknaden samt övergångar och samband mellan asyl och arbetskrafts-

invandring.
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Sammanfattning
I den här boken ger en rad forskare från olika discipliner – internationell migra-
tion och etniska relationer, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och 
statsvetenskap – en mångfasetterad bild av arbetskraftsinvandringen i Sverige. En 
ny lagstiftning för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU infördes i Sverige 
år 2008 av dåvarande Alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet. Syftet 
var att underlätta den globala rekryteringen av arbetskraft och ge arbetsgivarna 
bättre möjligheter att anställa personer med rätt kompetens. En viktig nyhet var 
att Arbetsförmedlingen inte längre skulle pröva behovet av arbetskraft inom olika 
branscher. I stället lyftes de individuella arbetsgivarnas behov fram. 

Reformen blev både hyllad och kritiserad. Framför allt arbetskraftsmigranternas 
situation har debatterats intensivt i media och forskning. Det har talats om utnytt-
jande och missbruk, om tvångsarbete och människohandel, och kritiken har för-
anlett olika typer av kontrollåtgärder. Sverige har dock samtidigt också lyfts fram 
både nationellt och internationellt som världens öppnaste land. 

Boken handlar inte bara om villkoren för de medborgare i länder utanför EU som 
kommer till Sverige i syfte att arbeta. Den tar också upp villkoren för dem som byter 
spår från asylsökande till arbetskraftsinvandrare eftersom spårbyten var en del av 
2008 års reform. Dessutom problematiseras den gällande lagstiftningen i förhål-
lande till irreguljära eller papperslösa arbetstagare för att illustrera förutsättning-
arna för dem som inte uppfyller utlänningslagens krav för arbete i Sverige. 

Antalet arbetskraftsinvandrare det första året då lagstiftningen var i kraft, 2009, 
var ca 18 000. Antalet har sedan varierat mellan ungefär 16 000 och 20 000, och 
två tendenser är tydliga: arbetskraftsinvandringen har ökat totalt sett efter 2008 
och den har ökat tydligt i vissa yrken med låga kvalifikationskrav där det tidigare 
inte var möjligt att få arbetstillstånd på grund av den myndighetsbaserade arbets-
marknadsprövningen. Det är främst tre olika kategorier arbetskraftsinvandrare 
som kommit till Sverige sedan reformen 2008: bärplockare, de som arbetar med 
städning och i restauranger samt dataspecialister. Boken kommer fram till att det 
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finns en "internationell arbetsdelning" bland arbetskraftsinvandrarna till Sverige: 
Bärplockare kommer från Thailand, dataspecialister från Indien, specialkockar från 
Kina och så vidare. Av de högkvalificerade arbetstagarna och bland bärplockarna 
stannar många bara under en kort period. 

Antologin ger inte några definitiva svar på om arbetskraftsinvandrare arbetar enligt 
de villkor som arbetstillståndet vilar på. Flera av författarna berör dock frågan och 
mycket tyder på att arbetskraftsinvandrarna ofta får sämre villkor än de erbjudits 
och sämre villkor än arbetstagare som är etablerade i Sverige. En förklaring till 
detta är lagstiftningens konstruktion. Arbetskraftsmigranterna kan försättas i ett 
beroendeförhållande som påverkar deras förhandlingsposition gentemot arbets-
givarna, både när anställningsavtalet ingås och under anställningens gång. Det 
går också att finna förklaringar till de uppkomna problemen på arbetstagarsidan. 
Många är villiga att ta arbeten till mycket låg lön. Bokens författare framför en rad 
förslag till lösningar på problemen med regelverkets oönskade sidoeffekter. Ett 
förslag är exempelvis att kriminaliseringen av irreguljära migranters arbete avskaf-
fas. Flera författare vill se ett krav på bindande anställningserbjudanden som en 
förutsättning för arbetstillstånd. För bärbranschen föreslås ökade kontroller för 
att arbetstagarna inte ska stå i skuld vid hemkomsten och en gränsöverskridande 
dialog mellan thailändska och svenska myndigheter. Andra idéer som lyfts är att 
arbetsmarknadsprövningen ska återinföras och att arbetsgivare ska säkerställa att 
de verkligen ansträngt sig för att rekrytera och utbilda arbetstagare i Sverige. Ett 
bättre tillvaratagande av migrantarbetarnas rättigheter kan leda till att färre mig-
rantarbetare tas emot, men också att de som kommer mer sannolikt kan integreras 
på ett bättre sätt. Det framförs även förslag för att förbättra möjligheterna till "spår-
byte" för dem som fått avslag på ansökan om asyl.

Författarna framhåller vikten av att de vidtagna åtgärderna blir balanserade. Statens 
ansvar begränsar sig idag till en kontroll som ska skydda den inhemska arbetskraf-
ten mot underbuds-konkurrens och som när det visar sig att rätt villkor inte tillämpas 
främst drabbar arbetskraftsinvandraren. Arbetsgivaren kan med dagens system inte 
ställas till svars när de villkor som arbetstillståndet vilar på inte tillämpats. Det är vik-
tigt att utforma regelverket på ett sätt som skapar incitament även för arbetsgivare 
att göra genomtänkta val inför beslut om att rekrytera från tredjeland.
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Summary
This anthology conveys a multifaceted image of labour migration to Sweden - as-
sembled by researchers from a number of different disciplines, including interna-
tional migration and ethnic relations, law, cultural geography, economics and po-
litical science. New legislation regulating labour migration from countries outside 
of the EU was enacted in Sweden in 2008 by the then-current non-socialist Alliance 
government, together with the Green Party. 

The purpose of the new law was to facilitate global recruitment of labour, and to 
give employers better possibilities to employ persons with the right skills. An im-
portant innovation here was that the Swedish Public Employment Service would no 
longer assess the need for labour at the sectoral level before permission for labour 
immigration was granted. Instead, the needs of specific employers would be fo-
cused upon.

The reform has attracted both acclaim and criticism. Above all, the situation of la-
bour migrants has been the object of intense debate both in the media and among 
researchers. The topics of discussion have included exploitation and misuse, even 
forced labour and human trafficking, and the criticism has prompted the enactment 
of various new control measures. However, at the same time, the law has been used 
to promote Sweden both nationally and internationally, as being the most open 
country in the world.

This anthology is not only about working conditions for citizens from countries out-
side of the EU who come to Sweden to work. It also takes up the working conditions 
for those who change tracks, from that for asylum seekers to that for labour mi-
grants. This is important to examine, since the possibilities for track changing were 
part of what the reform of 2008 was supposed to affect. In addition, the anthology’s 
authors problematize existing law in relation to irregular or undocumented migra-
tion, so as to illuminate conditions for those who do not fulfil the prerequisites for 
authorised work in Sweden as set out in the Aliens Act.
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The number of labour immigrants during the first year the new law was in force, 
2009, was approximately 18 000. The numbers since have varied between about 16 
000 and 20 000 annually. Two trends are evident: labour immigration in total has 
increased since 2008, and it has increased most evidently in certain occupations, 
where it previously has not been possible to obtain work permits because of the 
authorities’ earlier prerogative for prior sectoral labour needs assessment. 

There are three major categories of labour migrants who have come to Sweden 
in markedly greater numbers since the reform of 2008: seasonally employed ber-
ry pickers, restaurant and cleaning workers, and IT specialists. One conclusion 
reached in the anthology is that an “international division of labour" exists among 
labour migrants to Sweden: berrypickers come from Thailand, IT specialists from 
India, specialised cooks come from China, and so on. Among the most highly qual-
ified specialists, as well as among the berry pickers, many also stay in Sweden for 
only a short period.

The anthology provides no definitive answers on whether labour migrants actual-
ly work under the conditions which are presupposed when their work permits are 
granted. However, many of the authors do take up this issue. There are many indi-
cations that labour migrants often work on terms which are worse than those which 
they have been formally offered, as well as terms which are worse than for workers 
who have been established in Sweden for a longer time. 

One of the explanations for this lies in the legislation’s design. Labour market im-
migrants may be placed into a relation of dependence which undermines their ne-
gotiating position with respect to the employer, both when the contract is entered 
into and when employment is ongoing. It is also possible to find explanations on 
the employees’ side for the problems which have emerged. Many are willing to take 
jobs at very low wages.

The authors of the anthology put forward a number of solutions to the problems 
with the legislation’s undesirable side effects. One proposal is that the work done 
by irregular immigrants be decriminalised. Some authors wish to see that legisla-
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tors demand legally binding employment offers as a precondition for granting work 
permits. Specifically in the berrypicking industry, authors also advocate stricter 
regulations to the effect that employees are not in debt upon their return home, 
as well as cross-border dialogue between Thai and Swedish public authorities. 
Other ideas which are put forward are that labour needs assessment actually be 
re-implemented, and that employers should be compelled to demonstrate that they 
have made a genuine effort to recruit and train employees in Sweden before going 
abroad to fill their labour needs. 

Better safeguards for migrant workers’ rights may lead to fewer migrant workers be-
ing admitted, but can also lead to the result that those who do arrive can be better 
integrated. Proposals are also put forward that the opportunities for track change 
be improved for those who have had their asylum applications rejected.

The authors emphasise how important it is that measures undertaken be well bal-
anced. Currently, the responsibility of the Swedish state is limited to upholding 
regulations which protect the domestic labour force from competitive underbid-
ding, regulations which mainly hurt labour migrants in those cases where it is es-
tablished that proper working conditions have not been upheld. In the present-day 
system, employers cannot be held responsible when those conditions which the 
work permit presupposed have not been fulfilled. It is important to design the reg-
ulatory framework in a way which makes it possible also for employers to make 
well-considered choices before they recruit workers from non-EU countries.
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Inledning och frågeställningar
En ny lagstiftning för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU infördes i 
Sverige 2008 av Alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet. Syftet var att un-
derlätta rekryteringen av arbetskraft från dessa länder och ge arbetsgivarna bättre 
möjligheter att rekrytera personer med rätt kompetens (prop. 2007/08:147, s. 53). 
Det är den reformen som står i centrum för den här antologin. En viktig nyhet var 
att Arbetsförmedlingen inte längre skulle pröva behovet av arbetskraft inom olika 
branscher. I stället lyftes de individuella arbetsgivarnas behov fram när uppehålls- 
och arbetstillstånd beviljades. 

Reformen var kontroversiell. Delar av fackföreningsrörelsen och partier som inte 
var med i uppgörelsen framhöll riskerna med att slopa arbetsmarknadsprövning-
en, exempelvis risken för utnyttjande av de arbetskraftsinvandrare som kom till 
branscher där det inte rådde brist på arbetskraft.

Arbetskraftsmigranternas situation har sedan lagstiftningen infördes debatterats 
intensivt i media och forskning. Det är nu dags att systematiskt analysera och bedö-
ma vad reformen har lett till, anser vi. Har målen med 2008 års lagstiftning infriats 
eller har farhågorna besannats? Vi har samlat en rad forskare från olika discipliner 
för att ge en mångfasetterad bild av arbetskraftsinvandringen i Sverige. Boken be-
handlar inte bara situationen i förhållande till de medborgare i länder utanför EU 
som kommer till Sverige i syfte att just arbeta. 

Den tar också upp situationen för dem som byter spår från asylsökande till arbets-
kraftsinvandrare – spårbyten var en del av 2008 års reform. Dessutom problema-
tiseras gällande lagstiftning för irreguljära eller papperslösa arbetstagare för att 
illustrera förutsättningarna för dem som inte uppfyller utlänningslagens krav för 
arbete i Sverige. 

Villkoren för arbetskraftsmigranterna beror inte enbart på migrationsrätten utan 
den samspelar med andra delar av rättssystemet och inte minst med den svenska 
arbetsmarknadsmodellen. Vissa kapitel handlar därför mindre om 2008 års regel-
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verk och mer om andra aspekter av det svenska systemet som påverkar arbets-
kraftsmigranterna. Några frågor som belyses i antologin är: 

• Varför kommer arbetskraftsinvandrarna till Sverige? 

• Under vilka villkor arbetar de?

• Hur fungerar den svenska modellen i förhållande till arbetskraftsinvand-
rarna?

• Vilka är effekterna av 2008 års reform och hur kan de förklaras?

• Är regelverket ändamålsenligt utformat för sina uttalade syften? 

Antologin är som sagt inriktad på villkoren för migranter från icke-europeiska län-
der. EU/EES-medborgare, schweizare och nordiska medborgare omges av andra 
regler och behandlas därför inte. Utanför studiens fokus ligger även villkoren för de 
migrerande egenföretagarna.

Författarna kommer från olika vetenskapliga discipliner: internationell migration 
och etniska relationer (Henrik Emilsson och Karin Magnusson), juridik (Catharina 
Calleman, Dominika Borg Jansson, Judy Fudge, Petra Herzfeld Olsson och Niklas 
Selberg), kulturgeografi (Charlotta Hedberg), nationalekonomi (Eskil Wadensjö), 
sociologi (Olle Frödin, Anders Kjellberg och Anders Neergaard) och statsvetenskap 
(Lisa Pelling). 

Innan vi introducerar bokens innehåll, är det angeläget att placera arbets-
kraftsmigrationen i ett bredare perspektiv. Vi berör hur situationen i Sverige förhål-
ler sig till den övriga världen och granskar olika faktorer som anses påverka migra-
tionen. För att undvika upprepningar i de olika kapitlen ger vi i inledningen också en 
kort historisk tillbakablick, beskriver dagens regelverk och hur det har förändrats, 
samt belyser debatten efter 2008.
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En globaliserad arbetsmarknad

Antalet personer som lämnar sitt land ökar från år till år. År 1990 fanns 154 miljoner 
internationella migranter i världen och 2013 uppskattades antalet till 232 miljoner. 
Migranternas andel av världens totala population är dock fortfarande liten: 3,2 pro-
cent (FN 2013). Här finns emellertid stora variationer. Enligt Världsbankens beräk-
ningar utgör exempelvis de utlandsfödda 74,6 procent av befolkningen i Qatar, 10,3 
procent i Frankrike och 0,1 procent i Kina (Världsbanken 2014). Uppskattningsvis 
svarar arbetskraftsmigranterna och deras anhöriga för 90 procent av alla migranter 
i världen (ILO 2010, s. 2). 

Drivkrafterna bakom beslutet att flytta till ett annat land för att arbeta varierar. 
Migration kan till stor del förklaras av globaliseringen och kapitalismens dynamik. 
Kapital, varor och tjänster rör sig alltmer över gränserna. Den snabba tekniska ut-
vecklingen och organisationsförändringar ställer krav på att rätt mängd arbetsta-
gare med rätt kvalifikationer finns tillgängliga där investeringarna görs. Samtidigt 
råder mycket stora skillnader i välstånd mellan länder, och människors förhopp-
ningar om högre inkomst, säkra levnadsförhållanden och mänskliga rättigheter 
är kraftfulla motiv för att migrera. Man talar om efterfrågestyrd och utbudsstyrd 
arbetskraftsmigration (ILO 2010, s. 1ff), ett tema som Henrik Emilsson och Karin 
Magnusson utvecklar i kapitel 3 i boken. 

För att en person ska ta steget och flytta till ett annat land krävs att ett antal faktorer 
på mikro- och makronivå samspelar i gynnsam riktning. Exempelvis verkar klass, 
etnicitet, migrantnätverk, familjeband, nya sektorer på arbetsmarknaden, den 
internationella ekonomin och staters försök att kontrollera migrationen spela roll 
(Castles 2014, s. 26ff). Det är svårt att skilja ekonomiska orsaker från sociala, kul-
turella och politiska orsaker. Migranter som främst flyttar av ekonomiska skäl kan 
samtidigt fly från politiskt förtryck (Castles 2014, s. 26ff). Detta bekräftas också 
i ett flertal bokkapitel (se kapitel 8 av Calleman; kapitel 5 av Frödin & Kjellberg; 
kapitel 7 av Pelling).
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Rätten att kontrollera det egna territoriet och dess gränser är ett av nationalstatens 
karaktärsdrag (se till exempel artikel 2.3, FN-stadgan). De villkor som stater uppstäl-
ler för tillträde till sitt territorium är därför någonting som varje person som övervä-
ger att emigrera måste förhålla sig till. Det är enbart medborgarna i ett visst land 
som enligt internationell rätt har en ovillkorlig rätt till tillträde och vistelse i landet. 
Asylrätten är ett undantag från denna aspekt av statssuveräniteten. Dessa utgångs-
punkter kommer till uttryck i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
(artiklarna 13 och 14).

Principen om medborgares särställning har utmanats av forskare som Hannah 
Arendt och Seyla Benhabib. Filosofen Benhabib lyfter fram hur motsägelsefullt 
det är att tala om universella mänskliga rättigheter samtidigt som den territoriella 
statssuveräniteten upprätthålls (Benhabib, 2004, s. 11). Diskussionen är framför 
allt angelägen i relation till de så kallade papperslösa migranterna. Vilka rättigheter 
kan människor som inte respekterar statens villkor för tillträde till och vistelse inom 
territoriet göra anspråk på? Denna brännande fråga aktualiseras i Niklas Selbergs 
kapitel om kriminaliseringen av papperslösas arbete i svensk rätt (kapitel 10).

En förändring i förhållande till tidigare arbetskraftsmigration är att dagens rekry-
tering bygger på tidsbegränsade tillstånd i större utsträckning, och att det finns 
ett uttalat syfte att migranterna ska återvända hem så småningom eller kanske 
flytta fram och tillbaka mellan länder flera gånger, så kallad cirkulär migration (SOU 
2011:28; Wickramasekara 2011, s. 9). Syftet är att samordna arbetskraftsmigran-
ternas tid i landet med arbetskraftsbehovet och därmed undvika belastningar på 
välfärdssystemen. Detta kan skapa nya spänningar (ILO 2010, s. 28; Castles 2014, 
s. 220). Målet om förbättrad integration har till exempel ansetts gå stick i stäv med 
användandet av tidsbegränsade tillstånd (Chatty 2015, s. 202). Charlotta Hedbergs 
kapitel om thailändska bärplockares liv i Sverige och Thailand ger en bild av män-
niskors val (kapitel 4). Tidsbegränsad arbetskraftsmigration kan vidare ge upphov 
till en segregerad arbetsmarknad, där löner och arbetsvillkor i vissa sektorer inte 
utvecklas på samma sätt som på arbetsmarknaden i övrigt (Massey, et al. s. 279).
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Samtidigt är det långt ifrån alla arbetskraftsinvandrare som vill bosätta sig i det 
nya landet. En begränsad arbetsperiod utomlands kan ingå i en hushållstrategi för 
att minska riskerna för inkomstbortfall i hemlandet (Massey, et al. 2008, s. 278f). 

Arbetskraftsmigranter migrerar i allmänhet i hopp om att förbättra sina försörj-
ningsmöjligheter, men det finns stora skillnader mellan olika migrantgrupper och 
deras chanser att förverkliga sina ambitioner. De högkvalificerade arbetstagarna, 
som ibland anses vara föremål för en "tävling om talanger", beskrivs sällan som 
sårbara eller som offer för exploatering. Henrik Emilssons och Karin Magnussons 
kapitel visar emellertid att det förekommer löneskillnader mellan arbetskraftsin-
vandrare och inhemsk arbetskraft även inom högkvalificerade sektorer.

De lågkvalificerade arbetstagarna rapporteras oftare råka illa ut och de finns inte all-
tid i branscher med brist på arbetskraft i destinationslandet. Forskare och debattörer 
har diskuterat hur regleringen av arbetskraftsinvandringen bör utformas så att ar-
betskraftsmigranter ska kunna få samma arbets- och anställningsvillkor som andra. 
I antologin förs en sådan diskussion främst av Fudge, Herzfeld Olsson och Pelling.

Det finns komplexa samband mellan migrationsrätten och arbetsmarknadens reg-
lering och organisation. Hur ansvaret fördelas mellan stat, arbetsgivare och arbets-
tagarorganisationer för att de föreskrivna arbetsvillkoren tillämpas spelar in. Allt 
detta påverkar arbetskraftsmigranternas möjligheter att förverkliga sina mål och 
att realisera kravet på likabehandling med den inhemska arbetskraften (Anderson 
2013; Fudge 2012 m.fl.). Det är inte heller alltid som arbetskraftsmigranter är pri-
märt intresserade av sådan likabehandling. För det egna landets arbetare däremot 
har det ansetts viktigt att slippa konkurrens från utländska arbetstagare som utför 
arbete till lägre löner. 

Europeiska unionen

Den fria rörligheten för arbetstagare inom EU utgör ett undantag från nationalsta-
ternas rätt att kontrollera sina gränser. Samtidigt har gränserna mot omvärlden 
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stärkts genom Schengensamarbetet. Utgångspunkten var länge att den fria rörlig-
heten inom EU skulle täcka nationella variationer i arbetskraftsbehov och att det 
inte skulle behövas särskilt mycket arbetskraft från länder utanför EU.

År 1999 inträdde en vändpunkt i EU:s politik för arbetskraftsinvandring. Den demo-
grafiska utvecklingen i Europa, med en allt äldre befolkning och specifika kompe-
tensluckor hos den inhemska arbetskraften, sades aktualisera en förändrad politik. 
Enligt EU:s regeringschefer måste EU göras attraktivt för arbetskraftsinvandring 
för att kunna upprätthålla sin konkurrenskraft i världen. Reformer som innebar en 
harmonisering av lagstiftningen (som gjorde den enhetlig för medlemsstaterna) 
och enklare ansökningsprocesser sågs som en del av lösningen (Europeiska rådet 
1999; KOM 2000, s. 3).

Behovet av arbetskraft från länder utanför EU har ifrågasatts. Somliga forskare me-
nar att det är en bristfällig nationell utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som är 
orsaken till den eventuella bristen, eller att det egentligen rör sig om att arbetsgi-
vare vill hålla nere lönekostnaderna inom vissa sektorer. Att identifiera "luckorna" 
i arbetskraftsutbudet kräver därför en mer komplex analys (Chan, et al. 2010; Ruhs 
2014, s. 67f). EU:s politik på området har emellertid resulterat i ett antal direktiv 
om tillträdesvillkor och rättigheter bland annat för högkvalificerade arbetstagare 
(2009), för säsongsarbetare (2014) och för företagsinterna förflyttningar (2014). 

Arbetskraftsinvandringens roll för att stärka EU:s konkurrenskraft är under ständig 
debatt. Hösten 2014 gav EU-kommissionen tillsammans med OECD ut rapporten 
Matching Economic Migration with Labour Market Needs. En slutsats i rapporten är 
att migrationen spelar en roll, men kanske inte den viktigaste rollen, i kampen för att 
mildra obalanser på arbetsmarknaden och för att främja en inkluderande ekonomisk 
tillväxt i Europa (OECD 2014, s. 15). 

Enskilda stater

Många enskilda medlemsstater i EU har de senaste åren utvecklat sin politik för 
arbetskraftsinvandring. Systemen varierar, men vissa karaktärsdrag kan urskiljas. 
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Ambitionen är oftast att styra migranterna till sektorer där det råder arbetskrafts-
brist (både i fråga om antal arbetare och kvalifikationer). Många länder listar vissa 
bristyrken och underlättar tillträdet till just dessa. Det gäller exempelvis Estland 
(från 2016), Frankrike, Irland, Nederländerna och Österrike. Ett antal använder sig 
av arbetsmarknadstester (till exempel Tyskland) för att fastställa brister. Andra 
har poängssystem (Storbritannien, Österrike) som premierar vissa eftersträvade 
egenskaper – som hög utbildning och låg ålder (se till exempel Ruhs 2014, s. 68f; 
EMN 2015a och 2015b). Österrike och flera andra kombinerar de ovan uppräknade 
modellerna. 

Även utanför EU pågår en sådan utveckling. Judy Fudges kapitel i boken behand-
lar det kanadensiska regelverket för lågkvalificerade arbetskraftsinvandrare, med 
tidsbegränsade tillstånd. Hon illustrerar hur lagstiftaren försökt styra migrationen 
till Kanada genom ändringar i regelverket.

Sverige

I Sverige utgör arbetskraftsmigranter en mycket liten del av landets befolkning. 
Arbetskraften består av drygt 5 miljoner personer (AKU 2015). År 2014 fick 12 094 
personer från länder utanför EU arbetstillstånd i Sverige, året innan var det 15 357. 
Vid årsskiftet 2014–2015 fanns i Sverige totalt 16 238 utländska medborgare som 
kommit med arbetstillstånd och som fortfarande hade gällande tillstånd.1 Samtidigt 
fanns ett relativt stort men svårbestämbart antal EU-medborgare som arbetade i 
Sverige.2

Även om arbetskraftsinvandrarna från länder utanför EU står för en mycket liten del 
av arbetskraften, finns det variationer mellan olika branscher. Bland bärplockarna 
utgör de en stor andel och vissa delar av IT-sektorn har också en icke obetydlig 
andel arbetskraftsmigranter (Emilsson 2014, s. 40). 

En central fråga är varför antalet arbetskraftsmigranter från länder utanför EU/EES 
är så lågt, trots att Sverige anses ha ett av de mest öppna systemen för arbets-
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kraftsmigration inom OECD och trots att Migrationsverket har en ganska lång lista 
över yrken med brist på arbetskraft.3 

En förklaring kan vara att den inomeuropeiska migrationen har ökat (Gabóz, et al. 
2012), och att den inte minst i spåren av 2008 års ekonomiska kris fyller en del 
luckor på arbetsmarknaden. Andra tänkbara förklaringar diskuteras i antologin – 
som att svenska språket är avgörande i många bristyrken och att det är ett litet 
språk som få behärskar, samt att processen att få sina yrkeskvalifikationer erkända 
ofta är tidskrävande. 

Historik – svensk lagstiftning om arbets-
kraftsinvandring efter andra världskriget
I ett historiskt perspektiv har arbetskraftsinvandring spelat en viktig roll i Sverige. 
Efter andra världskriget följde en högkonjunktur i Sverige med stort behov av ar-
betskraft. En rad avtal slöts med Italien, Ungern och Österrike om överföring av 
arbetskraft till Sverige, och 1954 ingicks en överenskommelse med de andra nord-
iska länderna om en gemensam nordisk arbetsmarknad. En liberalisering genom 
en ny utlänningslag (SFS 1954:193) och ändrad praxis öppnade därefter vägen för 
en relativt fri invandring även från övriga Europa. För utomnordiska medborgare 
krävdes arbetstillstånd. Mellan 1961 och 1965 ansökte mer än 90 000 utländska 
medborgare om arbetstillstånd för första gången, och över 140 000 ansökte om 
fortsatt eller ändrat tillstånd. Tillstånden blev oftast klara på ett par dagar och mer 
än 95 procent av förstagångsansökningarna beviljades. En praxis hade vuxit fram 
som innebar att de fackliga organisationerna alltid fick yttra sig över förstagångs-
ansökningar om arbetstillstånd (Lundh & Ohlsson 1999, s. 64). 

Från mitten av 1960-talet utsattes svensk industri för hårdnande internationell kon-
kurrens. Industriproduktionen stagnerade och sysselsättningen minskade framför 
allt inom den privata sektorn. Samtidigt började fackföreningsrörelsen komma med 
invändningar. Man menade att den stora arbetskraftsinvandringen innebar exploa-
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tering, att den konserverade otidsenliga förhållanden och hotade den ekonomiska 
strukturomvandlingen (Lundh & Ohlsson 1999, s. 65). 

År 1967 infördes kravet att arbetstillstånd skulle beviljas före inresan till Sverige, 
ett principiellt ställningstagande av största betydelse för invandringspolitiken 
(SOU 1982:49, s. 45). Året därefter antog en enhällig riksdag nya riktlinjer för till-
ståndsprövningen (prop. 1968:142), med principer som skulle bli vägledande under 
lång tid framöver. Invandringen skulle kontrolleras för att anpassas till landets re-
surser och politik inom andra områden. 

Tillstånd fick endast beviljas om det svenska arbetsmarknadsläget motiverade 
detta (arbetsmarknadsprövning). Principen var samtidigt att invandrare skulle 
ha möjlighet att leva på samma standard som den inhemska befolkningen. 
Arbetskraftsinvandrarna skulle tillförsäkras samma lön som den inhemska arbets-
kraften för samma arbete. Detta garanterades genom att anställningsförmånerna 
prövades i ärenden om arbetstillstånd (prop. 1968:142, s. 96f). De berörda arbets-
givar- och arbetstagarorganisationerna fick tillfälle att yttra sig om de önskade 
(SOU 1982:49, s. 87). Ett arbetstillstånd beviljat för första gången kunde inte ges 
för kortare tid än ett år.4

Samtidigt som den spontana utomnordiska invandringen motverkades, förordades 
organiserad kollektiv arbetskraftsrekrytering. Sådana rekryteringsavtal slöts 1967 
med Jugoslavien och Turkiet. Parallellt med detta ökade invandringen från Finland 
kraftigt. Sammanlagt invandrade ca 134 800 personer under de båda åren 1969 och 
1970, varav närmare 80 000 från Finland (prop. 1975:26, s. 10f). 

Invandrarverket (SIV) fick 1971 rätt att bevilja arbetstillstånd för vissa yrkesgrupper 
där en arbetsmarknadsprövning i vanlig mening inte ansågs möjlig.5 Antalet sådana 
yrkesgrupper ökade allteftersom. Det var Invandrarverkets uppgift att pröva att 
sökandens försörjning var tryggad och att bostadsfrågan var löst innan tillståndet 
beviljades (SOU 1982:49, s. 85).

Trots de skärpta reglerna under 1960-talet fortsatte arbetskraftsinvandringen på 
grund av att myndigheterna var inkonsekventa och därför att det gjordes undantag 
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från reglerna (Lundh & Ohlsson, 1999, s. 64ff). I cirkulärskrivelser 1972 och 1973 
uppmanade LO sina fackförbund att vara restriktiva med att tillstyrka arbetstill-
stånd. Motiveringen var en ökad arbetslöshet och facklig oro för att arbetskraften 
inom landet skulle gå miste om de lediga arbetstillfällena. Antalet tillstyrkta ar-
betstillstånd inom tillverkningsindustrin sjönk därefter kraftigt, men antalet bevil-
jade tillstånd inom servicesektorn förblev tämligen oförändrade (SOU 1982:49, s. 
83). Servicesektorn svarade från 1973 för över hälften av arbetskraftsinvandringen  
(Ibid, s. 28). 

I samband med lagändringar 1985 utfärdade Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) nya 
riktlinjer.6 Lediga jobb skulle i första hand ges till arbetssökande som var bosatta 
i landet och till nordbor. Arbetskraftsinvandring skulle bara tillåtas i undantagsfall 
och då gälla främst nyckelpersoner inom industrin, näringslivet och kulturområdet.

Under 1980- och 1990-talen minskade arbetskraftsinvandringen kraftigt från län-
der utanför EU/EES. Mellan 100 och 400 permanenta uppehållstillstånd av arbets-
marknadsskäl beviljades årligen (Migrationsverkets statistik) och dessutom fanns 
olika slag av säsongsbetonat arbete och internationellt utbyte. 

Ett par åtgärder vidtogs så småningom för att öka möjligheterna för tredjelands-
medborgare att arbeta i Sverige. Asylsökande fick redan 1992 rätt att arbeta under 
väntetiden om Migrationsverket bedömde att det skulle ta mer än fyra månader 
att fatta beslut. Gäststudenter med uppehållstillstånd för studier på högskolenivå 
fick 2002 rätt att arbeta utan arbetstillstånd. År 2004 tillsattes den parlamenta-
riska Kommittén för arbetskraftsinvandring (KAKI) för att ta fram ett regelverk som 
medgav vidgad arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES.7 Kommittén pre-
senterade sitt arbete i betänkandet Arbetskraftsinvandring i Sverige – förslag och 
konsekvenser (SOU 2006:87). Ett av förslagen var att arbetsmarknadsprövningen 
skulle behållas.

År 2006 fördes de övergripande bestämmelserna om arbetstillstånd in i den nya 
utlänningslagen (SFS 2005:716). Tidigare hade bestämmelserna bara funnits i 
riktlinjer hos myndigheterna. Den nya utlänningslagen (UtlL) innehöll också regler 
om permanent uppehållstillstånd på grund av arbete. Ett permanent uppehållstill-
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stånd fick beviljas för en utlänning som erbjudits en tillsvidareanställning, om ut-
länningen hade särskilda kvalifikationer och om behovet av arbetskraft inte kunde 
fyllas av arbetssökande inom landet eller genom rekrytering från något annat EES-
land inom EES eller Schweiz (5 kap. 5 § UtlL).

Arbetstillstånd fick enligt 6 kap. 2 § UtlL ges till en utlänning som erbjudits säsongs-
arbete eller en anställning inom ett yrke med tillfällig brist på arbetskraft, samt till 
deltagare i ett internationellt utbyte. Arbetstillstånd fick även ges inom ramen för 
ett internationellt avtal eller avtal med ett annat land.8

Beslut om arbetstillstånd fattades av Migrationsverket.9 Verket skulle samråda med 
Arbetsmarknadsstyrelsen eller följa AMS riktlinjer. AMS skulle lämna arbetsgivares 
och arbetstagares berörda organisationer tillfälle att yttra sig, om ärendet hade 
principiell betydelse eller annars var av större vikt (5 kap. 5–7 §§ UtlF). Beslut om 
att avslå ansökan eller återkalla arbetstillstånd kunde normalt inte överklagas.10

AMS riktlinjer gav möjligheter till arbetstillstånd på följande villkor:11

•  Arbetstillstånd för täckande av tillfällig brist kunde ges inom yrkesområden 
där bristen på arbetskraft inte kunde täckas genom rekrytering inom EU/
EES och Schweiz. Tillståndet skulle begränsas till ett visst yrke hos en viss 
arbetsgivare och normalt gälla sammanlagt 18 månader. Det kunde för-
längas med sex månader efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och 
Länsarbetsnämnden. 

•  Arbetstillstånd för internationellt utbyte kunde gälla exempelvis lednings-
uppgifter och specialistuppgifter inom internationella koncerner, specifika 
insatser inom kultur, undervisning, idrott eller forskning, praktikantanställ-
ningar inom ramen för internationella utbytesavtal samt au pair-anställning-
ar. Tillstånd för internationellt utbyte gavs vanligtvis för 48 månader, utom 
för praktikanter (18 månader) och au pairer (12 månader). Det begränsades 
normalt till ett yrke och en arbetsgivare.

•  Säsongsarbetstillstånd kunde ges för bland annat bär-, frukt- och grönsaks-
odling, men även för arbete i växthus, med skogsplantering och torvbrytning 
om det fanns särskilda skäl. Tillstånden utfärdades av länsarbetsnämnderna 
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för tre månader under perioden april–oktober, förutsatt att det inte fanns ar-
betskraft tillgänglig från EU/EES-staterna. Det var knutet till branschen men 
inte till en viss arbetsgivare. För utlänningar som kom för att plocka vilda bär 
krävdes inte något arbetstillstånd om det gällde högst tre månader.12

Till de allmänna utgångspunkterna för arbetstillstånden hörde att de inte fick kon-
centreras till arbetsplatser där svårigheterna att rekrytera arbetskraft kunde hänga 
samman med faktorer som lönesättning, arbetsmiljö och lokala förhållanden. 

Riktlinjerna för arbetstillstånd innehöll också bestämmelser om anställningsvill-
kor. Nivån på lönen, försäkringsskyddet och de övriga villkoren skulle lägst mot-
svara kollektivavtal eller svensk praxis inom yrket. Vidare måste arbetstiden vara 
tillräckligt lång för att ge arbetstagaren försörjning under vistelsen i Sverige. Enligt 
Migrationsverkets praxis gavs tillstånd bara för heltidsarbete, och med minimilö-
nen 13 000 kronor i månaden eller enligt kollektivavtal.13 Bostad skulle vara ordnad, 
och den berörda arbetstagarorganisationen skulle få tillfälle att yttra sig i ärendet.

Vid sidan om permanenta uppehållstillstånd för arbete kunde tidsbegränsade ar-
betstillstånd alltså meddelas för att täcka tillfällig brist och för internationellt ut-
byte – båda kategorierna omfattade ett relativt stort antal yrkesgrupper. Antalet 
tidsbegränsade arbetstillstånd för åren 2000–2008 framgår av tabell 1.1.

Tabell 1.1. Beviljade tidsbegränsade arbetstillstånd  
respektive permanenta uppehållstillstånd av arbets-
marknadsskäl 2000–2008

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tidsbe-
gränsade 10 493 11 803 10 118 10 291 8 538 5 866 6 095 7 567 14 198

Permanenta 433 442 403 319 209 293 349 543 796

Källa: Migrationsverkets statistikavdelning 
Not: Migrationsverkets kategorier är ibland svårtolkade. Dessa siffror för arbetstillstånd inklu-
derar både "spårbytare" och internationellt utbyte. Siffror för "uppehållstillstånd av arbets-
marknadsskäl" (visas inte här) är betydligt högre i början av 2000-talet än siffrorna ovan för 
arbetstillstånd och permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl tillsammans.
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Den svenska lagstiftningen från 200814

Syftet med 2008 års lagstiftning var som redan nämnts att underlätta rekryteringen 
av arbetskraft från tredjeland och att ge arbetsgivarna bättre möjligheter att rekry-
tera personer med rätt kompetens. Arbetsförmedlingen skulle inte längre pröva be-
hovet av arbetskraft på olika områden; de individuella arbetsgivarnas behov skulle 
vara utgångspunkten när arbetstillstånd beviljades. 

Regeringen avvisade KAKI-utredningens (SOU 2005:50) förslag om att behålla ar-
betsmarknadsprövningen eftersom den ansåg att den rådande handläggningsord-
ningen var otillfredsställande. Det var den enskilde arbetsgivaren som hade bäst 
kunskap om rekryteringsbehoven i den egna verksamheten. Den nya ordningen 
innebar att arbetsgivarens kompetensbehov kunde tillgodoses bättre och snab-
bare (prop. 2007/08:147, s. 26).15

EU:s regler om gemenskapsföreträde innebär dock att medborgare i EU-länderna 
måste få företräde till lediga platser (prop. 2007/08:147, s. 65).16 Detta betyder 
dock i praktiken enbart att arbetsgivaren måste annonsera ut tjänsten så att 
personer bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. En annons ska 
läggas ut under minst tio arbetsdagar på Arbetsförmedlingens platsbank och där-
med automatiskt också i den europeiska platsbanken, EURES (Migrationsverket). 
Därefter kan arbetsgivaren välja fritt. Före 2008 var principen att arbetstillstån-
det skulle vara beviljat före inresan till Sverige. Regeln hade införts 1967 för att 
undvika att personer kom hit utan att kunna klara sitt uppehälle (SOU 2006:87, 
s. 87 och 126). Beslutet från 1967 skulle också fortsättningsvis vara huvudregeln, 
men 2008 års lagstiftning gjorde det lättare att ansöka om uppehålls- och arbets-
tillstånd inom Sverige. En person som har kontaktat en arbetsgivare i Sverige 
och söker arbete inom ett område med stor efterfrågan på arbetskraft får numera 
ansöka även från Sverige, ifall arbetsgivaren annars kan förorsakas olägenheter  
(5 kap. 18 § 3 st. UtlL). Även studenter tilläts på vissa villkor ansöka om arbets-
tillstånd inom landet (5 kap. 18 § 2 st. 9 p. UtlL).
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En annan grupp som 2008 fick samma rättighet var asylsökande som fått avslag på 
sin asylansökan. De kunde nu byta spår och söka arbetstillstånd inom landet, om 
de hade arbetat i Sverige under sex månader (från 2015 fyra månader) och erbjudits 
ett års fortsatt anställning med kollektivavtalsenliga villkor. Ansökan måste göras 
inom två veckor från tidpunkten när avslaget på asylansökan vunnit laga kraft. Även 
en förlängning av arbetstillståndet kan sökas från Sverige, liksom ett nytt tillstånd 
som ansökts under giltighetstiden för ett tidigare arbetstillstånd (6 kap. 4 § och 5 
kap. 18 § 2 st. 6 och 10 p. UtlL).17

En viktig förändring 2008 var att möjligheten till permanent uppehållstillstånd re-
dan vid invandringstillfället för dem som erbjudits en tillsvidareanställning, togs 
bort. Regeringen menade att om reglerna för permanenta uppehållstillstånd av ar-
betsmarknadsskäl inte ändrades, skulle en myndighetsbaserad arbetsmarknads-
prövning behövas även i framtiden (prop. 2007/08:147, s. 34). 

Ett viktigt förhållande är att det görs många undantag från kravet på arbetstill-
stånd: det görs undantag för alla som har permanent uppehållstillstånd, studenter 
i högskoleutbildning och gästforskare i vissa fall, samt för asylsökande i många 
fall under handläggningstiden för deras ansökan. Dessutom görs undantag för sär-
skilda yrkesgrupper: chaufförer, medföljande vårdare, medarbetare vid radio och 
TV, montörer och artister för olika lång tid. För specialister i internationella koncer-
ner kan undantag göras i högst ett år. Slutligen görs det undantag för personer som 
ansökt om förlängning av sitt arbetstillstånd medan det tidigare tillståndet fortfa-
rande gäller, och som väntar på beslut (se framför allt 5:2–4 UtlF).18

Villkoren för arbetstillstånd 

Reglerna om arbetskraftsinvandring finns i dag främst i 6 kap. utlänningslagen 
(UtlL) och 5 kap. utlänningsförordningen (UtlF). Medborgare i länder utanför EES 
som ska vara anställda i Sverige måste med vissa undantag ha arbetstillstånd (2 
kap. 7 § UtlL, 5 kap 1 och 2§§ UtlF). Den som har en anställning men saknar ar-
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betstillstånd kan straffas (20 kap. 3 § UtlL); detsamma kan gälla arbetsgivare som 
anställer någon som inte har giltigt tillstånd (20 kap. 5 § UtlL).Ett arbetstillstånd får 
inte ges för mer än två år och får inte heller avse längre tid än själva anställningspe-
rioden. Tillståndet kan förlängas men den sammanlagda tillståndstiden får uppgå 
till högst fyra år.  

Om det finns särskilda skäl, får dock tillståndet gälla maximalt sex år (6 kap. 2 a § 
UtlL). Ett sådant särskilt skäl kan vara att en arbetsuppgift behöver slutföras (prop. 
2013/14:213, s. 30). Tillståndet ska knytas till en viss arbetsgivare och avse ett visst 
slags arbete, men efter två år knyts det endast till ett visst slag av arbete (6 kap. 2a § 
UtlL). Med ett visst slag av arbete menas ett visst yrke (prop. 2007/08:147, s. 31). Om 
anställningen avslutas innan tillståndstiden löpt ut, har utlänningen tre månader på 
sig att skaffa nytt jobb inom arbetstillståndets ram eller ansöka om nytt tillstånd för 
en ny anställning (7 kap. 3 § 2 p. UtlL). Bestämmelsen gäller vare sig personen blivit 
uppsagd eller har sagt upp sig själv. Efter sammanlagt fyra års anställning finns det 
möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd (se nedan).

För att få arbetstillstånd måste utlänningen ha erbjudits en anställning (6 kap. 2 
§ UtlL). Dessutom ställs vissa andra krav. Erbjudandet måste ge arbetstagaren 
möjlighet att försörja sig, och lönen, försäkringsskyddet och de övriga villkoren får 
inte vara sämre än vad som föreskrivs i svenska kollektivavtal eller i praxis inom 
yrket eller branschen (6 kap. 2 § 1 st. UtlL). Försörjningskravet utgår från social-
tjänstlagens regler för ekonomiskt bistånd. Det innebär att arbetet måste ge en 
sammanlagd inkomst på minst 13 000 kronor per månad (prop. 2007/08:147, s. 59); 
Migrationsverket).19 Migrationsverket ska liksom tidigare ge arbetsgivarnas och ar-
betstagarnas berörda organisationer tillfälle att yttra sig om anställningsvillkoren 
(5 kap. 7 och 7a §§ UtlF). 

Krav på uppehållstillstånd

En person som vistas i Sverige mer än tre månader för att arbeta måste ha både 
arbetstillstånd och uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL). Han eller hon kan då få ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd (5 kap. 10 § UtlL). 
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Ett uppehållstillstånd för arbete ska återkallas om utlänningen inte inom fyra måna-
der, räknat från tillståndets första giltighetsdag, har påbörjat arbetet som anges i 
tillståndet. Det ska också återkallas om arbetsgivaren inte uppfyllt villkoren i fråga 
om lön och försäkringar (7 kap. 7e § 1 st. UtlL). Om anställningen upphört därför 
att det inletts en utredning om återkallelse på grund av att villkoren om lön och 
försäkringar inte uppfyllts, måste arbetstagaren inom fyra månader hitta ett nytt 
jobb inom ramen för det befintliga arbetstillståndet eller ansöka om nytt tillstånd 
för en ny anställning (7 kap. 7 e § 2 st. UtlL). Ett återkallat uppehållstillstånd ska 
följas av beslut om utvisning eller avvisning, om det inte finns särskilda skäl som 
talar emot (8 kap. 16 § 1 st. UtlL). Ett uppehållstillstånd kan också återkallas om en 
person arbetar utan arbetstillstånd (7 kap. 3 § UtlL).

En utlänning som de senaste sju åren haft uppehållstillstånd för arbete i samman-
lagt fyra år kan få permanent uppehållstillstånd om de grundläggande villkoren 
för uppehållstillstånd fortfarande är uppfyllda (5 kap. 5 § UtlL). Om prövningen till 
exempel visar att den sökande arbetat utanför ramen för sitt tillstånd, det vill säga 
hos en annan arbetsgivare eller inom ett annat yrke än tillståndet anger, kan per-
sonen nekas permanent uppehållstillstånd. Kvalificeringstiden ändrades 2014 från 
fem till sju år för att skapa ökade möjligheter att röra sig mellan Sverige och ett eller 
flera andra länder (prop. 2013/14:213, s. 27). Om personen inte får något permanent 
uppehållstillstånd, ska han eller hon lämna Sverige (prop. 2007/08:147, s. 30).

Debatten

Ända sedan lagstiftningen om arbetskraftsinvandring trädde i kraft 2008 har till-
lämpningen av reglerna väckt mycket uppmärksamhet. Åsikterna har gått kraftigt 
isär i den offentliga debatten. Svenskt Näringsliv har ställt sig mycket positivt och 
menar att Sverige med det nya regelverket valt att vara ett föregångsland i Europa. 
Organisationen har presenterat en rad positiva rapporter från företag som lyckats 
med sina rekryteringsbehov tack vare reglerna.20 

Andra har påtalat grova missförhållanden för till exempel utländska bärplockare, 
att det finns oseriösa företagare som säljer arbetstillstånd utan att erbjuda något 
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arbete, och att det förekommer kontrakt som säger att den anställde omedelbart 
ska skickas hem om denne yppar något om sina anställningsvillkor (Lag & Avtal 
2010; Larsson, P. 2011; SVT 2015). Omfattande kritik har framförts av LO i rapporten 
Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen (LO 2013). LO 
riktar sig framför allt mot avskaffandet av arbetsmarknadsprövningen och menar 
att rekrytering till branscher där det inte råder någon brist på arbetskraft inbjuder 
arbetsgivare att försöka hitta billig arbetskraft (LO 2013, s. 52). 

Tillsammans med TCO, Saco, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har LO också 
kritiserat att erbjudandena om anställning som ligger till grund för arbetstillstånds-
prövningen inte är juridiskt bindande i den meningen att arbetstagarna får juridiskt 
utkrävbara rättigheter (LO 2013, s. 53f; TCO 2013; S A-Ö; S-motion). 

Arbetstagarna kan med andra ord ansöka om arbetstillstånd i Sverige på felaktiga 
premisser, eftersom de vid ankomsten till Sverige kanske erbjuds helt andra villkor 
(se till exempel också TCO:s och Sacos remissvar, Ds 2013:57). Svenskt Näringsliv 
menar att kravet på juridiskt bindande erbjudanden inte är rimligt. Det är svårt för 
arbetsgivare att binda upp sig så långt i förväg – oförutsedda händelser kan göra 
det nödvändigt att ändra villkoren (Svenskt Näringsliv 2014).

Fackföreningar och politiker har vidare riktat kritik mot att det saknas sanktioner 
mot företag som inte lever upp till kraven på kollektivavtalsenliga villkor enligt 6 
kap. 2 § utlänningslagen (TCO 2013; S A–Ö). Dessutom har LO krävt att alternativet 
permanenta uppehållstillstånd för arbete ska återinföras. 

Dagens regler – att en arbetstagare som förlorat sin anställning bara har fyra 
månader på sig att söka nytt arbete – skapar sårbara arbetare. LO anser även att 
arbetstillstånden inte bör kopplas till en viss arbetsgivare. Om det blir lättare att 
byta jobb, kan arbetstagarna ställa högre krav på arbetsgivarna (LO 2013, s. 54). 
Svenskt Näringsliv förespråkar också att kopplingen till en viss arbetsgivare slo-
pas, men då med motiveringen att detta ökar rörligheten på arbetsmarknaden. 
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Statistik över arbetskraftsinvandringen till Sverige 
2009–2014

Migrationsverkets statistik över beviljade arbetstillstånd under 2009, det första 
året lagen var i kraft, visar att de som fått arbetstillstånd enligt de nya reglerna kom 
från ett stort antal länder och tillhörde olika yrkesgrupper. Det stora flertalet kom 
från Thailand, Indien, Kina och Ukraina. Spridningen var stor på länder. De största 
yrkesgrupperna var medhjälpare inom jordbruk trädgård, skogsbruk och fiske, 
dataspecialister och storhushålls- och restaurangpersonal. Också här rådde stor 
spridning. 

Tabell 1.2. De tio största yrkesgrupperna bland arbets-
kraftsinvandrare, 2009

Yrkesgrupper Antal

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 7 200

Dataspecialister 2 202

Storhushålls- och restaurangpersonal 769

Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 541

Ingenjörer och tekniker 481

Städare m.fl. 295

Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.m. 278

Köks- och restaurangbiträden 257

Byggnads- och anläggningsarbetare 191

Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 170

Källa: Migrationsverkets statistik.
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Tabell 1.3. De tio största nationaliteterna bland arbets-
kraftsinvandrare, 2009

Nationalitet Antal

Thailand 6 173

Indien 2 011

Ukraina 1 083

Kina 1 073

Turkiet 336

USA 293

Vietnam 244

Ryssland 225

Serbien 208

Kanada 184

Källa: Migrationsverkets statistik.

Statistiken uppmärksammar inte alls arbetsgivarna. Det framgår därför inte om 
både privata och offentliga arbetsgivare är representerade, hur många anställda 
de har, om de genomgående är juridiska personer eller även fysiska personer. Inte 
heller syns det om arbetsgivarna har sitt säte i Sverige eller utomlands (även ar-
betstagare som är utstationerade till Sverige av en arbetsgivare i utlandet ska ha 
arbetstillstånd).

Tabell 1.4. Antal arbetskraftsinvandrare till Sverige, 
2009–2014

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal 14 481 13 612 14 722 16 543 15 357 12 094

Källa: Migrationsverkets statistik.
Not: Siffrorna omfattar inte dem som fått arbetstillstånd enligt särskilda regler: som 
idrottsutövare,artister, au-pairer, praktikanter eller feriearbetare.
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Antalet arbetskraftsinvandrare har skiftat ganska mycket efter 2008. Störst föränd-
ringar visar gruppen medhjälpare inom jordbruk, trädgård och skogsbruk, som till 
absolut största delen har kommit från Thailand. Mellan 2009 och 2010 minskade 
hela yrkesgruppen till exempel från 7 200 till 4 508 personer och antalet thailändare 
från 6 173 till 3 520. 

Det är tydligt att de flesta arbetskraftsinvandrarna är antingen relativt högkvali-
ficerade inom IT och annan teknik eller har yrken som kräver liten eller ingen yr-
kesutbildning. På Migrationsverkets hemsida publiceras detaljerad statistik över 
nationaliteter och yrkesgrupper. 

Det visar sig finnas en "internationell arbetsdelning" bland arbetskraftsinvand-
rarna till Sverige: bärplockare med flera kommer från Thailand, dataspecialister 
från Indien, specialkockar från Kina, och så vidare. Andelen städare från Mongoliet 
och Uzbekistan är åtminstone vissa år mycket hög, liksom andelen tidningsutdelare 
från Pakistan.

Tabell 1.5. De tio största yrkesgrupperna bland arbets-
kraftsinvandrare, 2014 

Yrkesgrupp Antal

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 2 885

Dataspecialister 2 525

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 903

Storhushålls- och restaurangpersonal 666

Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 424

Köks- och restaurangbiträden 364

Ingenjörer och tekniker 335

Städare m.fl. 208

Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 199

Vård- och omsorgspersonal 189

Källa: Migrationsverkets statistik.
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Tabell 1.6. De tio största nationaliteterna bland arbets-
kraftsinvandrare, 2014

Nationalitet Antal

Indien 3 193

Thailand 2 975

Kina 933

Syrien 688

Turkiet 394

Ukraina 370

USA 367

Iran 299

Ryssland 225

Irak 223

Källa: Migrationsverkets statistik.

Rapporter och utvärderingar

Migrationsverket rapporterade 2009 till regeringen om sitt arbete med de nya regler-
na. Verket framhöll att lagstiftningen inte ställde några krav på att Migrationsverket 
skulle kontrollera att arbetsgivaren skötte skatter, avgifter och andra skyldigheter. 
Inte heller fanns det krav på att kontrollera att företaget hade tillräckliga ekono-
miska resurser för att anställa ytterligare personal. Det var också oklart vilka sank-
tionsmöjligheter Migrationsverket hade när oegentligheter upptäcktes. Verkets 
enda skyldighet var att undersöka att det inte handlade om skenanställningar 
(Rapportering 2009).

Det svenska regelverket utvärderades 2011 i en rapport från OECD. 
Rapportförfattarna ansåg att Sverige efter 2008 hade det öppnaste systemet för 
arbetskraftsinvandring av samtliga OECD-länder, eftersom reglerna saknade kvali-
fikationskrav och lönetrösklar och eftersom de heller inte innehöll några begräns-
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ningar av antalet arbetstillstånd. Systemet i Sverige skilde sig från andra EU-regimer 
om arbetskraftsinvandring genom att det behandlade migranter av olika kategorier 
lika. Enligt OECD:s allmänna bedömning var det svenska systemet relativt enkelt, 
snabbt och billigt för arbetsgivaren (OECD 2011).

Organisationen rekommenderade dock Sverige att bevaka ansökningar om ar-
betstillstånd till områden där det inte rådde någon brist och till lågkvalificerade 
yrken. Vidare rekommenderade OECD bevakning av antalet ansökningar till arbets-
platser där kollektivavtal och facklig organisering saknades. Det var angeläget att 
kontrollera att anställningserbjudandet respekterades efter ankomsten och att in-
hämta information om förändringar i anställningsvillkoren under de första två åren. 
Bevakning av företagsinterna förflyttningar rekommenderades också, särskilt 
inom IT-sektorn, så att inte lägre löner utomlands gav företagen incitament att inte 
anställa inhemsk arbetskraft (OECD 2011).

Reformer

Kritiken mot regelverket ledde till åtgärder. I regleringsbrevet till Migrationsverket 
för 2011 betonade regeringen kravet på korta handläggningstider, men gav dess-
utom verket i uppdrag att motverka skenanställningar och missbruk av reglerna 
(Regleringsbrev 2011, s. 4). Migrationsverket införde därefter särskilda regler, 
först för gruppen bärplockare (2011)21 och senare (2012) för vissa andra bran-
scher – Städning, Hotell och restaurang, Byggnads-, Handel, Jord- och skogsbruk, 
Bilverkstad, Service och bemanning (med SNI-koder angivna) – samt för nystartade 
företag. 

De särskilda reglerna innebär bland annat att en arbetsgivare ska bevisa sin för-
måga att betala den utlovade lönen för minst tre månader. En arbetsgivare som 
tidigare anställt personer från länder utanför EU ska visa att den har betalat ut deras 
löner. Vidare krävs att utlandsbaserade företag som utstationerar arbetstagare till 
Sverige har en filial i landet (Migrationsverket).
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Av statistiken ser det ut som att Migrationsverkets kontroll av branscher och nystar-
tade företag fått effekt. År 2012 var andelen bifall av det totala antalet ansökningar 
82 procent, men inom de kontrollerade sektorerna bara 56 procent. Eftersom den 
senare kategorin inte fanns 2011, går det inte att göra någon jämförelse mellan 
åren. Året innan, 2011, var andelen bifall 83 procent av samtliga ansökningar.

Tabell 1.7. Andel bifall bland alla ansökningar respek-
tive inom de särskilt kontrollerade sektorerna, 2012

År 2012 Avgjorda Bifall %

Alla ansökningar 16 241 13 279 82 %

Kontrollerade sektorer 2 469 1 378 56 %

Källa: Migrationsverkets statistik.

I september 2013 lade regeringen tillsammans med Miljöpartiet fram ett förslag om 
åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (prop. 2013/14:227). 
Ändringar i utlänningslagen trädde i kraft 1 augusti 2014 – med bland annat nya 
bestämmelser om återkallelse, straffsanktionerad uppgiftsskyldighet för arbetsgi-
vare och möjligheter för Migrationsverket att göra efterkontroller.

De nya bestämmelserna har gjort det lättare att återkalla uppehållstillstånd för 
arbete. Tillstånden ska nu återkallas om lön, försäkringsskydd och övriga an-
ställningsvillkor inte når upp till gällande villkor enligt svenska kollektivavtal eller 
praxis inom yrket eller branschen (7 kap. 7e § 1 p. UtlL). 

Migrationsverket har rätt att kontrollera om villkoren är uppfyllda och kan begära 
in uppgifter från arbetsgivaren. Arbetsgivare som inte lämnar ut sådana uppgifter 
riskerar straff. För att kunna behålla sitt uppehållstillstånd när Migrationsverket 
upptäckt att kraven för arbetstillstånd inte följts, måste arbetstagaren hitta ett nytt 
arbete inom fyra månader. Om villkoren inte stämmer med lagens krav, kan perso-
nen förlora sitt uppehållstillstånd och sin rätt att vistas i Sverige. 



Calleman & Herzfeld Olsson

26

I propositionen gavs Migrationsverket också i uppdrag att ta fram informationsma-
terial om villkoren för arbetskraftsinvandring. Detta skulle bland annat bifogas alla 
beslut om beviljande av arbetstillstånd.

Näringslivet har länge riktat kritik mot de långa handläggningstiderna i ärenden 
om arbetstillstånd (jfr Kommerskollegium 2015). Från och med 1 oktober 2012 till-
lämpar Migrationsverket ett certifieringssystem för vissa företag. Det innebär att 
Migrationsverket och arbetsgivarna kan komma överens om en enklare och snab-
bare handläggning. Vid ansökningar om arbets- och uppehållstillstånd för arbete 
hos certifierade arbetsgivare fattar Migrationsverket beslut inom 20 dagar. En ar-
betsgivare som vill komma i fråga för certifiering ska ha medverkat i minst 25 ansök-
ningar om arbetstillstånd per år (Migrationsverkets handbok; Migrationsverkets 
hemsida). 

Sommaren 2015 tillsatte regeringen en ny utredning som ska föreslå åtgärder för 
att stärka arbetskraftsmigranters ställning på arbetsmarknaden (dir. 2015:75). 
Utredaren ska bland annat överväga krav på att anställningsavtal visas upp i sam-
band med en ansökan om arbetstillstånd; begränsningar i arbetsgivarens möjlighe-
ter att försämra anställningsvillkoren efter att tillståndet beviljats; utökade sanktio-
ner mot arbetsgivare samt mer omfattande kontroller av arbetsgivare. Uppdraget 
ska redovisas den 1 september 2016.

Genomförandet av EU-regleringen på området innebär vidare att särreglering in-
förts eller kommer att införas för vissa kategorier. I utlänningslagen har exempelvis 
ett nytt kapitel (6 a) om EU-blåkort införts. För att beviljas EU-blåkort i Sverige krävs 
att erbjudandet måste gälla minst ett års arbete. Månadslönen ska vara minst en 
och en halv gång den genomsnittliga svenska bruttolönen (44 700 kronor år 2014). 
Innehavaren av ett blåkort har rätt att flytta till en annan medlemsstat tillsammans 
med sin familj efter 18 månaders anställning.

Under de tre gångna åren sedan reglerna infördes har bara elva ansökningar om 
EU-blåkort lämnats in. Sju av dessa har beviljats, varav tre gällde samma person 
som bytt arbetsgivare. Tre av de fem personerna var läkare från Australien, Irak 
respektive Pakistan. De övriga två var högre chefer inom näringslivet från USA och 
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Brasilien. En av ansökningarna gällde i själva verket en företagsintern förflyttning. 
Att så få ansökningar har gjorts beror förmodligen på att blåkortet inte har särskilt 
stora fördelar jämfört med vanliga arbetstillstånd.

Särskilda EU-betingade regler finns också för forskare (lagen 2008:290 om god-
kännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare). Ytterligare särregle-
ring kommer när EU:s säsongsarbetardirektiv och EU-direktivet om företagsinterna 
förflyttningar genomförs senast hösten 2016. EU:s krav medför en återgång till 
olika behandling av olika kategorier av arbetskraftsmigranter. 

Bokens innehåll

Vi som har skrivit den här boken kommer från en rad vetenskapliga discipliner och 
använder ett brett spektrum av metoder och perspektiv. Forskningen som presente-
ras bidrar på olika sätt till en helhetsbild av reglerna om arbetskraftsinvandring och 
situationen i Sverige för arbetsmigranter från länder utanför EU/EES. 

– Nationalekonomen Eskil Wadensjö inleder med Arbetskraftsinvandring från 
länder utanför EU/EES -ekonomiska förklaringar och ekonomiska effekter (kapitel 
2). Han diskuterar i vilken utsträckning 2008 års reform påverkat antalet arbets-
kraftsmigranter som kommit till Sverige, deras sammansättning i fråga om nationa-
litet och vilka sektorer de sökt sig till. I kapitlet beskrivs vilka faktorer som påverkar 
migrantgruppens specifika sammansättning. Specialister är internationellt rörliga. 
De har kommit redan tidigare, men i dag är det administrativt lättare och därför 
kommer troligen fler. Säsongsarbetare kom också tidigare och här har antalet mig-
ranter från länder utanför EES tvärtom minskat de senaste åren. Företagen rekryte-
rar från EU-länder i stället. Arbetskraftsinvandringen till servicesektorn är svårare 
att förklara. Farhågorna för låga löner och dåliga arbetsvillkor gör det viktigt att 
undersöka villkoren för denna kategori.

Invandringen är ännu av liten omfattning och de ekonomiska effekterna är därför 
små. Arbetskraftsinvandring ger i regel ett bidrag till den offentliga sektorn – de 
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som kommer till Sverige betalar mer i skatt än vad kostnaderna för det offentliga 
ökar. Migrationen har små eller inga effekter på löner och arbetslöshet, visar inter-
nationell forskning, men det finns skäl att närmare studera delar av servicesektorn. 
För utvandringsländerna är kanske framför allt remitteringarna av intresse.

Migrationsforskarna Henrik Emilsson och Karin Magnusson belyser i sitt kapitel, 
Högkvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige (kapitel 3), de högkvalificerade 
migranterna från icke-EU/EES-länder, med särskilt fokus på vad som hänt efter 
2008. De kartlägger arbetskraftsinvandrarna med hjälp av statistik, vilka jobb de 
kommer till och deras ställning på arbetsmarknaden. Intervjuer med enskilda per-
soner kompletterar statistiken och ger en fylligare bild av invandringens karaktär. 
Författarna konstaterar att den svenska politiken skiljer sig från politiken i andra 
länder genom att inte prioritera de högkvalificerade arbetskraftsinvandrarna. 
Samtidigt är det tydligt att migranternas utbildningsnivå samvarierar med deras 
ställning på arbetsmarknaden.

Författarna lyfter sedan fram faktorer som kan förklara omfattningen av den hög-
kvalificerade invandringen till Sverige. Krav på legitimation och språkkunskaper, 
som är vanliga i högkvalificerade yrken, utgör påtagliga hinder för rekrytering. Det 
är kanske därför som högkvalificerade arbetstagare i stort sett bara kommer till 
engelskspråkiga arbetsplatser och till yrken, till exempel dataspecialister, där kom-
petensen lätt kan överföras till andra länder. Det finns också, menar Emilsson och 
Magnusson, vissa inslag i det svenska samhället som kan verka lockande, som en 
god balans mellan arbete och privatliv, social välfärd och en god miljö.

Säsongsarbetare är en grupp som, till skillnad från de högkvalificerade, fått stor me-
dial uppmärksamhet. De kommer företrädesvis som bärplockare men på senare tid 
även som skogsplanterare. Det är framför allt deras problem i Sverige som uppmärk-
sammats hittills. Kulturgeografen Charlotta Hedberg tar i kapitlet Thailändska bär-
plockare – hushållsstrategier på en global arbetsmarknad ett större grepp (kapitel 4). 

Hon ger oss en inblick i sådant som annars är osynligt i debatten genom att un-
dersöka bärplockarnas situation i rörelsen mellan Thailand och Sverige. Genom 
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intervjustudier och fältstudier kan hon illustrera rekryteringen på den thailändska 
landsbygden, bärplockarnas och andra bybors inställning till bärplockning, deras 
arbetsförhållanden i Sverige, inklusive inkomster och inställning till arbetet. 

Bärplockning visar sig vara starkt lokalt förankrad i en region i nordöstra Thailand, 
och många hushåll ser den svenska inkomsten som ett viktigt komplement till det 
traditionella jordbruket och som en relativt hållbar lösning för familjen. Samtidigt är 
bärplockning förenad med skuldsättning och andra risker för hushållet. Dessutom 
bedrivs inte alltid arbetet i enlighet med svensk arbetsrätt. Detta väcker frågor om 
hur svensk politik ska förhålla sig till bärplockarnas svårfångade ingenmansland 
i skärningspunkten mellan länder, med skillnader i lagstiftning och med olika för-
väntningar på rättigheter och inkomster.

OECDs utvärdering (2011) av 2008 års reform lyfter fram behovet av mer kunskap 
om migranterna i servicesektorn. Den studie som ligger till grund för sociologerna 
Olle Frödins och Anders Kjellbergs kapitel Arbetskraftsinvandring från tredje land i 
restaurang- och städbranscherna (kapitel 5), vill bland annat förklara varför företag 
rekryterar arbetskraftsmigranter från tredje land till lågkvalificerade yrken där det 
inte råder någon arbetskraftsbrist. Författarna har undersökt samtliga nya arbetstill-
stånd som beviljades 2012 i restaurang- och städbranschen i Stockholms kommun.

Det visar sig finnas ett betydande efterfrågetryck från spårbytare (asylsökande som 
fått avslag på sin asylansökan, studerande och andra från tredje land som tidigare 
fått tillfälliga uppehållstillstånd) som nu söker arbetstillstånd för att få återvända 
till Sverige eller stanna kvar här. Närmare 60 procent av arbetskraftsmigranterna 
rekryterades till så kallade mikroföretag med högst nio anställda, medan företag 
med minst 50 anställda svarade för mindre än en femtedel av migranterna. I dessa 
lite större företag hade 90 procent kollektivavtal, medan endast vart tredje mikro-
företag hade det.

Eftersom det främst är de minsta företagen som rekryterar från tredje land till sek-
torer utan arbetskraftsbrist, blir författarnas slutsats att rekryteringen sannolikt 
bidrar till att försvaga arbetstagarna på en del av arbetsmarknaden där det inte är 
särskilt vanligt med kollektivavtal och facklig anslutning.
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– I flera kapitel talas om arbetskraftsmigranternas särskilda utsatthet, eftersom de 
är just migranter och därför att anställningen är förutsättningen för deras rätt att 
vistas i Sverige. Den svenska modellen bygger på hög facklig anslutningsgrad och 
på de fackliga organisationernas förmåga att säkerställa villkoren på arbetsmark-
naden. Den enskilda individen har marginella möjligheter att själv säkerställa att 
villkor i anställningsavtal och arbetsrätten i övrigt efterlevs. Fackets förmåga och 
vilja att ta sig an arbetskraftsmigranterna är därför central för deras ställning på 
arbetsmarknaden. Detta är sociologen Anders Neergaards undersökningsobjekt 
i "Det fackliga löftet" -solidaritet, fackföreningsrörelse och arbetskraftsinvandring 
(kapitel 6). 

Neergaard sätter arbetskraftsmigrationen till Sverige i relation till de skiftande upp-
fattningarna inom fackföreningsrörelsen. Huvudfokus är på 2008 års arbetskrafts-
invandringsreform och LO:s och LO-förbundens syn – i ett landskap där gränserna 
för olika former av migration suddas ut. Analysen utgår från den pågående globala 
samhällsförändringen som påverkar produktionens organisering och den under-
stryker betydelsen av kapitalets och arbetets ökade flexibilitet. 

Författaren hämtar även inspiration från teorier om arbetskraftsmigration och fack-
lig organisering. Informalisering, rasifiering och ofritt arbete är nyckelbegrepp i 
Neergaards resonemang. Han betonar att de fackliga organisationernas varierande 
inställning är en effekt av förändrade styrkeförhållanden mellan kapital och arbete. 
Olika slags solidaritet skapar gränser för vilka arbetare som inkluderas och vilka 
som exkluderas. Kapitlet belyser även hur fackföreningsrörelsen ser på den ekono-
miska utvecklingen och på sin egen roll i sammanhanget.

Att det inte finns någon klar gräns mellan ekonomisk migration och migration för att 
söka asyl, framgår av flera kapitel. Statsvetaren Lisa Pelling undersöker i Fristad 
Sverige? Om skyddssökande arbetskraftsinvandrares villkor (kapitel 7) i vilken ut-
sträckning människor som söker arbetstillstånd i Sverige också är skyddssökande, 
till vilka sektorer de söker sig och hur skyddsbehovet påverkar deras villkor på 
arbetsmarknaden. Cirka en tredjedel av dagens arbetskraftsinvandring sker till 
icke-bristyrken där det varken krävs längre utbildning eller yrkeskompetens. En 
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hög andel av migranterna till icke-bristyrken är medborgare i länder som också ger 
upphov till asylinvandring till Sverige. Det innebär antagligen att de nya reglerna 
för arbetskraftsinvandring har öppnat en alternativ väg för människor som tidigare 
enbart kunde få uppehållstillstånd av asylskäl eller anhörigskäl.

Ett tiotal av de tjugo viktigaste ursprungsländerna för arbetskraftsinvandring till 
Sverige 2009–2013 finns också bland de tjugo viktigaste ursprungsländerna för 
asylinvandring. Pelling analyserar arbetskraftsinvandringen från dessa länder och 
hur människors villkor påverkas av kombinationen arbete inom icke-bristyrken och 
(upplevt) skyddsbehov.

Lagstiftaren har skapat möjligheter för asylsökande som fått avslag på sin asylan-
sökan att byta spår under vissa förutsättningar och i stället söka arbetstillstånd i 
Sverige. I arbetsrättsjuristen Catharinas Callemans "Byta spår" – ett nålsöga mel-
lan asyl och arbete diskuteras villkoren för sådana tillstånd (kapitel 8). Frågan är 
vilka principer och intressen som styr regleringen. Kapitlets huvudfokus ligger på 
en empirisk undersökning av samtliga Migrationsverkets beslut 2013 om uppe-
hållstillstånd för arbete för asylsökande som bytt spår.

Calleman granskar vilka anställningar de sökande haft och vilka anställningserbju-
danden den dryga tredjedel som beviljats arbetstillstånd fått. Även motiveringar i 
besluten om avslag blir föremål för granskning. I mer än hälften av fallen ansågs inte 
anställningen eller anställningsvillkoren motsvara lagstiftningens krav. En viktig 
fråga är om Migrationsverkets tillämpning kan sägas vara rättssäker, i betydelsen 
förutsägbar, för de sökande. Som avslutning diskuteras tänkbara effekter av reg-
lerna och deras tillämpning. 

Också juristen Dominika Borg Jansson intresserar sig för asylsökande och rätten 
att arbeta i sitt kapitel: Asylsökande och rätten att arbeta – regelverkets innebörd 
och möjliga konsekvenser (kapitel 9). År 2010 infördes regler för att integrera asyl-
sökande på den svenska arbetsmarknaden genom att låta dem arbeta från dag ett 
av asylprocessen. En tidig etablering på arbetsmarknaden ses ofta både som ett 
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viktigt redskap för integration och som ett sätt att minska statens kostnader för 
mottagandet. För att kunna arbeta under handläggningstiden måste den asylsö-
kande beviljas ett så kallat undantag från arbetstillstånd (AT-UND) och för att få 
AT-UND krävs att personen antingen styrker sin identitet genom en giltig identitets-
handling eller medverkar till att klarlägga sin identitet.

Det är dessa beviskrav som står i fokus för Borg Jansson. Huvudfrågan är vad kraven 
egentligen innebär, och om de är utformade på ett sätt som i praktiken bidrar till 
statens mål att slussa in så många asylsökande som möjligt på arbetsmarknaden 
under handläggningstiden. Svårigheterna att tolka "medverkan till klarläggande av 
identiteten" har lett till en situation där ytterst få asylsökande får AT-UND. Därmed 
är de uteslutna från arbetsmarknaden. Kapitlet avslutas med några rekommenda-
tioner om hur reglerna för AT-UND kan reformeras.

Samtidigt som staterna motarbetar irreguljär migration, så erkänns i allt högre grad 
att även irreguljära migranter har rättigheter på arbetsmarknaden. Å ena sidan krä-
ver EU:s sanktionsdirektiv att staterna ska motverka de papperslösas existens på 
arbetsmarknaden och å andra sidan föreskriver det att även den som arbetar utan 
arbetstillstånd ska ha rätt till lön.

Här finns med andra ord en konfliktzon, som kartläggs i arbetsrättsjuristen Niklas 
Selbergs kapitel Om kriminaliseringen av papperslösas arbete och argumenten för 
att avskaffa den (kapitel 10). Författaren diskuterar kriminaliseringen av irreguljära 
migranters arbete som ett led i den reglerade arbetskraftsinvandringen. Analysen 
inriktas på så kallat ofritt lönearbete, och bland annat undersöker Selberg hur reg-
lerna inskränker människors möjligheter. Han problematiserar att lagstiftningen 
behandlar papperslösa som skyddsvärda och klandervärda på samma gång.

Selberg menar att kriminaliseringen av papperslösas arbete är kontraproduktiv i 
förhållande till både migrations- och arbetsrätten. Den sätter press på anställ-
ningsvillkoren. Kriminaliseringen kritiseras vidare utifrån perspektivet att arbetet 
är oskiljaktigt från bäraren, människan. Papperslösa erbjuds inte skäliga möjlighe-
ter att rätta sig efter lagen. Förbudet mot att omsätta sin arbetskraft jämförs med 
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modernt slaveri: tvånget att arbeta och förbudet mot arbete blir en form av frihets-
inskränkning. Det är dags att avkriminalisera papperslösas arbete, blir Selbergs 
slutsats.

Flera författare diskuterar lösningar för att stärka arbetskraftsmigranter som ham-
nar i utsatthet på arbetsmarknaden. Arbetsrättsjuristen Petra Herzfeld Olsson ger i 
kapitlet Bindande eller inte? – ger anställningserbjudandet arbetskraftsinvandraren 
tillräcklig förutsägbarhet? (kapitel 11) förslag på hur lagstiftaren kan säkerställa 
att anställningsvillkoren som ligger till grund för arbetstillståndet stämmer över-
ens med vad arbetstagaren faktiskt kan utkräva vid ankomsten till Sverige. Hon 
diskuterar vidare om ett anställningsavtal ger arbetskraftsinvandraren tillräcklig 
trygghet att utkräva sina avtalsenliga rättigheter utan risk för att förlora arbetet. 
Riskperspektivet är viktigt. Frågan är vem som rimligen bör bära risken när förut-
sättningarna för ett visst arbete ändras efter ankomsten. Är det arbetskraftsmigran-
ten, arbetsgivaren eller staten? 

Arbetskraftsinvandringen i Sverige behöver förstås även sättas in i ett interna-
tionellt sammanhang. Vi har valt att lyfta in Kanada som jämförande exempel, ett 
land som ofta beskrivs som föregångare när det gäller arbetsmigration. Svenska 
ministrar åker regelbundet dit för att söka inspiration i sitt reformarbete. Juristen 
Judy Fudge kontrasterar i kapitlet: Lågkvalificerad arbetskraftsinvandring – en 
jämförelse mellan Kanada och Sverige (kapitel 13) ländernas migrationssystem för 
tidsbegränsade anställningar inom lågkvalificerade yrken. Vilka karaktärsdrag hos 
de två systemen är det som ger upphov till utnyttjande och problem?

Judy Fudge granskar en tes som ekonomen Martin Ruhs formulerat. Enligt Ruhs 
finns en koppling mellan den uppsättning rättigheter som arbetskraftsmigranter 
tillerkänns i en viss stat och antalet arbetskraftsmigranter som tillåts verka i staten. 
Sambandet är användbart för att analysera de kanadensiska och svenska syste-
men och deras effekter. Fudge kommer fram till att Ruhs rekommendationer delvis 
är användbara, delvis måste kompletteras. Mot bakgrund av Kanadas erfarenheter 
ger hon råd om hur det svenska regelverket bör utformas för att motverka otrygga 
arbetsvillkor och anställningsvillkor. 
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Boken avslutas med en summering av våra erfarenheter under arbetets gång – och 
en diskussion om behovet av fortsatt forskning (kapitel 13). Några reflektioner är 
dock på sin plats redan här. För- och nackdelarna med 2008 års reform har debat-
terats intensivt sedan lagens tillkomst. Alliansregeringen reformerade delar av re-
gelverket för att stävja missbruk av bestämmelserna. Den nuvarande regeringen 
(Socialdemokraterna och Miljöpartiet) har aviserat ytterligare förändringar. Vår 
antologi bidrar med kunskap om regelverkets funktionalitet och effekter och vi tror 
att den kan bli en viktig pusselbit inför framtidens reformarbete. Vi hoppas också 
att boken ska inspirera till nya idéer och tankar om arbetskraftsmigrationen till 
Sverige. 

Slutligen vill vi tacka alla författare och medarbetarna på DELMI för ett mycket 
fint och lärorikt samarbete. Vi vill också framföra ett varmt tack till personalen 
på Migrationsverket för utmärkt service och mycket värdefull information.

Slutnoter kapitel 1

1.  De 16 238 är personer som hade ett giltigt uppehållstillstånd vid tidpunkten och vars 
senaste skäl till uppehållstillstånd varit att de är arbetstagare (antingen hade de per-
manent uppehållstillstånd efter ett antal förlängningar av arbetstillståndet eller ett 
tidsbegränsat, giltigt uppehållstillstånd som arbetstagare). Personer som redan blivit 
svenska medborgare ingår inte (Migrationsverkets statistikavdelning).

2.  Under senare år har antalet EU-medborgare som registrerat sin uppehållsrätt som ar-
betstagare varit i genomsnitt ungefär 8 000 per år (Migrationsverket). Sedan 2014 be-
höver EU-migranter inte registrera sin uppehållsrätt, men däremot måste utstationerad 
arbetskraft, det vill säga personer som bara tillfälligt utför arbete i Sverige, registreras. 
Under 2014 inrapporterades 38 251 sådana utstationeringar till Arbetsmiljöverket, de 
flesta för en kort tid. Drygt 30 000 av dessa kom från länder inom EU (Arbetsmiljöverket 
2015:10)

3.  Migrationsverket ska i samråd med Arbetsförmedlingen upprätta en förteckning över 
sådana yrken (5 kap. 12 § UtlF). Den fastställs genom MIGRFS 02/2015.

4.  Regeln byggde bland annat på en bestämmelse i OECD:s arbetskraftsstadga om att ar-
betstillstånd i regel inte borde meddelas för kortare tid än ett år (prop. 1968:142, s. 118). 

5.  Dit hörde så disparata grupper som markpersonal vid utländska flygbolag, anställda 
vid utländska handelskammare, lumpsorterare och gästforskare.

6.  AMS riktlinjer byggde på prop. 1983/84:144, s. 61f.
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7.  Dir. 2004:21. 
8.  Se Maria Fritz, Tredjelandsmedborgares rättigheter vid arbete inom EU, Ny Juridik 3:04.
9.  Även ett svenskt konsulat, AMS och länsarbetsnämnderna fick under vissa förutsätt-

ningar besluta om arbetstillstånd.
10.  Ett sådant beslut kunde överklagas till migrationsdomstol bara om frågan hade be-

handlats i samband med ett beslut om avvisning eller utvisning (14 kap. 1 § och 3 § 2 st. 
UtlL). 

11.  Denna presentation bygger på riktlinjerna från november 2004 och februari 2008.

12.  AMS beslutade något senare att säsongsarbetstillstånd inte längre skulle utfärdas, ef-
tersom det gick att klara behovet av säsongsarbetskraft med hjälp av arbetare från EU/
EES och Schweiz (prop. 2007/08:147, s. 18).

13.  Enligt uppgift från beslutsfattare på Migrationsverket. Om det senare skulle visa sig att 
man avvikit från lönekravet, vidtog Migrationsverket inga åtgärder.

14.  Reglerna presenteras här och i följande avsnitt i grova huvuddrag och – för att under-
lätta läsningen – inte alltid ordagrant.

15.  Syftet med regelverket diskuteras mer ingående i bokens avslutande kapitel.

16.  Denna princip om gemenskapsföreträde, som lades fast 1994, är politiskt men inte juri-
diskt bindande. De svenska reglerna finns i 6 kap. 2 § 2 st. UtlL. 

17.  Migrationsverket. Se också 5 kap. 3 § UtlF; Handbok i migrationsärenden, s. 321; MIG 
2009:3. 

18.  Kravet på arbetstillstånd eller undantag från detta krav gäller medborgare i länder utan-
för EES-området.

19.  Denna summa har länge varit oförändrad och har funnits åtminstone sedan AMS riktlin-
jer för arbetstillstånd publicerades 2005.

20.  En serie artiklar på http://www.svensktnaringsliv.se, till exempel Utländska talanger 
bäddar för svensk spelsuccé, (publicerad 2010-12-02) och Full snurr tack vare utländsk 
arbetskraft (publicerad 2010-11-17). Utmaningar kring arbetskraftsinvandring från tred-
je land (om bärplockning och skogs- och lantbruk, 2013).

21.   Om ett svenskt företag tar in bärplockare från ett land utanför EU, ställer Migrationsverket 
i dag krav på att företaget ordnar med bland annat bostad och transport för de nyan-
lända. Företaget måste dessutom garantera dem en lön på 18  495 kronor i månaden 
plus semesterersättning, oavsett om det finns några bär att plocka och även om de inte 
klarar av att plocka tillräckligt med bär.
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