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Inledning
Det är dags att summera antologins olika infallsvinklar och slutsatser. Givetvis kan 
vi inte ge en rättvis bild av den kunskapsrikedom som alla kapitel bidrar med. I stäl-
let har vi valt att diskutera forskningsresultaten utifrån vissa utgångspunkter. Vi tar 
avstamp i syftet med lagstiftningen och diskuterar därefter de effekter den fått och 
varför den fått just dessa effekter. Slutligen går vi igenom författarnas förslag till för-
bättringar och behovet av ytterligare forskning på arbetskraftsinvandringsområdet.

Vilka är syftena med regleringen av  
arbetskraftsinvandring till Sverige?
I inledningskapitlet redogjorde vi kortfattat för syftet med 2008 års lagstiftningsre-
form. Här diskuterar vi syftet lite mer ingående för att bättre förstå vad lagstiftaren 
vill uppnå med lagstiftningen för arbetskraftsinvandring och vem eller vilka som 
ska bära huvudansvaret för uppfyllelsen av syftets olika bestånddelar. För att upp-
nå detta måste vi söka på lite olika håll. I budgetpropositionerna från den förra och 
den nuvarande regeringen ger de angivna målen för utgiftsområdet en tydlig led-
ning. Målen är att främja en behovsstyrd arbetskraftsinvandring (prop. 2013/14:1 
och 2015/16:1). Behoven ska alltså styra.

En fråga här är förstås vilka behov vi talar om. Vems behov står i centrum? 
Propositionen till arbetskraftsinvandringsreformen från 2008 ger vissa ledtrådar. 
Syftet med att avskaffa den tidigare arbetsmarknadsprövningen och i stället låta 
arbetsgivaren avgöra om det behövs rekrytering från tredje land är att arbetsgiva-
rens kompetensbehov bättre och snabbare kan tillgodoses. Rekrytering från tredje 
land ska underlättas och arbetsgivare ska effektivt kunna bedriva sin verksamhet. 
Arbetstillstånd ska beviljas för att avhjälpa "en enskild arbetsgivares svårighet att 
rekrytera" (prop. 2007/08:147, s. 1, 26, 30 och 35). Av detta kan vi dra slutsatsen att 
det är arbetsgivarens behov som står i centrum för lagstiftningen.
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I propositionen från 2008 sägs ingenting direkt om att reformen ska åtgärda någon 
generell form av arbetskraftsbrist.1 Mer indirekt framkommer att lagstiftaren förut-
sätter att de behov som ska tillgodoses uppstår först när det råder en generell brist 
på arbetskraft. Det märks till exempel när regeringen diskuterar om det föreligger 
en risk för att de nya reglerna kan leda till att inhemsk arbetskraft trängs undan:

Med hänsyn till att det ur ett arbetsgivarperspektiv i regel är betydligt 

enklare att rekrytera någon från Sverige än från tredjeland, förutsatt att 

rätt kompetens finns inom landet, finns ingen anledning att befara un-

danträngning av inhemsk arbetskraft (prop. 2007/08:147, s. 33).2

Det framgår även när regeringen diskuterar vilka möjligheter arbetskraftsinvand-
raren bör ha att hitta ett nytt arbete under de tre omställningsmånader reformen 
tillhandahåller:

En förutsättning för att det första tillståndet ska beviljas är att utlän-

ningen har en kompetens som det finns efterfrågan på här i landet. Den 

arbetskraftsinvandrare som blivit av med sitt arbete bör därför ha förut-

sättningar att inom tre månader finna en ny anställning (ibid).3

Det verkar alltså som om syftet med reformen är att underlätta för arbetsgivare när 
den befintliga arbetskraften inte kan leverera det som krävs. 

Dåvarande migrationsminister Tobias Billström talade om generell arbetskrafts-
brist framför allt inom vård och omsorg på grund av Sveriges åldrande befolkning, 
och mer specifik brist på arbetskraft med rätt kompetens inom framför allt nä-
ringslivet (DN 2010-11-23). Han anförde att var fjärde arbetsgivare inte hittade rätt 
kompetens och att ingenjörer var den svåraste gruppen att rekrytera, men att det 
även rådde brist på utbildade hantverkare, kockar och yrkeschaufförer. Den refor-
mering av lagstiftningen som lades fram 2014, med förenklingar för studenter att 
få arbetstillstånd och ökade möjligheter för arbetskraftsinvandrare att få perma-
nent uppehållstillstånd, syftade till att göra Sverige attraktivt för globala talanger 
(Sydsvenskan 2014-03-25). 
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Varför ett sådant behov uppstått, diskuterades i den utredning som föregick 2008 
års reform, Kommittén för arbetskraftsinvandring (KAKI). Uppdraget gick ut på att 
föreslå ett regelverk som medgav vidgad arbetskraftsinvandring från länder utan-
för EU/EES (dir. 2004:21). I utredningens del- och slutbetänkande nämns den de-
mografiska utvecklingen och omvandlingen av samhället i stort, exempelvis ökad 
internationell konkurrens och ny teknik, som faktorer som kan aktualisera ökad 
arbetskraftsinvandring (SOU 2005:50, s. 157ff; SOU 2006:87, s. 129ff). 

Behoven, som ibland kan bottna i en generell brist på viss arbetskraft, ska alltså 
identifieras av arbetsgivaren, och staten har i princip inte något med det att göra. 
Lagstiftningens syfte är i huvudsak att underlätta för arbetsgivaren. Vissa delar 
av 2008 års reform motiverades också med att de var attraktiva för arbetskrafts-
invandrare. Chansen att få förlängning av arbetstillståndet upp till fyra år ansågs 
exempelvis göra det mer lockande att komma till Sverige. Tanken var att göra det 
möjligt för fler personer att få permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknads-
skäl (prop. 2007/08:147, s. 28 och s. 34). 

Regeringen menade att ett system där alla som invandrar av arbetsmarknadsskäl 
bedöms efter samma kriterier skapar den effektivitet, transparens och flexibilitet 
som eftersträvades (prop. 2007/08:147, s. 34). I andra sammanhang påtalades att 
öppenheten och flexibiliteten i systemet var tänkt att utgöra en konkurrensfördel, 
och därmed göra Sverige attraktivt, samt kompensera för vissa svagheter som kli-
mat och språk (DN 2010-11-23).

Före detta asylsökandes rätt att "byta spår" och söka arbetstillstånd motiverades uti-
från både de enskilda arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov. Syftet skilde sig där-
med något från det som gällde den "vanliga" arbetskraftsinvandringen. Asylsökande 
som påbörjat en etablering på den svenska arbetsmarknaden skulle inte tvingas 
lämna Sverige för att ansöka om ett arbetstillstånd efter avslag på asylansökan. För 
en arbetsgivare skulle det kunna innebära ett ekonomiskt avbräck om arbetstagaren 
måste lämna Sverige för att göra sin ansökan (prop. 2007/08:147, s. 47).
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Att arbetsgivarna själva ansvarar för att identifiera sina arbetskraftsbehov, innebär 
inte att staten avsagt sig allt ansvar för regelverkets tillämpning. Behoven får inte 
tillgodoses på vilka villkor som helst. Och det är i detta led som det statliga ansvaret 
aktualiseras. Staten ska svara för att erbjudanden avseende lön, försäkringsskydd 
och övriga anställningsvillkor lägst ska motsvara vad som gäller för arbetstagare 
som redan är bosatta i landet. Genom att en statlig myndighet, Migrationsverket, 
prövar villkoren för det aktuella anställningserbjudandet, ska en sund konkurrens 
om arbetstillfällena på arbetsmarknaden säkerställas. Reformen 2008 skulle där-
med inte underlätta för oseriösa arbetsgivare att hitta arbetskraft genom att ge 
sämre anställningsvillkor än vad som gäller för arbetstagare redan bosatta i Sverige 
(prop. 2007/08:147, s. 27). 

För att ett behov ska kunna åtgärdas genom rekrytering av arbetstagare från tredje 
land måste lön och andra anställningsvillkor motsvara vad som i övrigt gäller på 
svensk arbetsmarknad. Detta krav är en förutsättning för att behovet ska vara 
godtagbart och utgör därmed en integrerad del av behovsformuleringen. Det har 
visat sig vara svårt för staten att garantera att denna förutsättning uppfylls. Det 
förekommer att arbetskraftsinvandrare inte får den lön och de anställningsvillkor 
som de erbjudits (Ds 2013:57, s. 30 och 32). Som vi beskrev i inledningen, vidtog re-
geringen Reinfeldt under sin andra mandatperiod ett antal åtgärder för att motverka 
problemen. Ett ökat fokus på att skydda utländska arbetstagare mot utnyttjande 
kan därmed skönjas. Regeringen Löfven har aviserat ytterligare åtgärder för att 
motverka utnyttjandet (dir. 2015:75). 

Vilka effekter har 2008 års reform fått?
Det är svårt att säga något entydigt om effekterna av 2008 års lagstiftning. Till en 
del beror det på att andra förändringar i ekonomin och politiken har skett mer eller 
mindre samtidigt med reformen på arbetskraftsinvandringsområdet. Flera länder 
vars medborgare utför mycket arbete i Sverige blev nya medlemmar i EU 2004 och 
2007. Polacker, estländare, rumäner och andra behövde därmed inte längre arbets-
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tillstånd i Sverige och deras arbete försvann ur den statistiken. Vidare ledde den 
internationella finanskrisen till ökad arbetslöshet i Sverige och därmed troligen till 
en minskning av migrationen till landet (se kapitel 2 av Wadensjö). Svårigheterna 
att bedöma effekterna av reformen beror inte minst på att både lagstiftningens, rikt-
linjernas och statistikens kategorier har förändrats under perioden kring 2008. Att 
reglerna om arbetstillstånd före 2006 bara fanns i riktlinjer och generella yttranden 
i stället för i lagstiftning, bidrar till otydligheten om vad som gällde på den tiden.

De nya reglerna genom 2008 års reform och deras effekter skiljer sig inte så mycket 
från de tidigare reglerna som det ofta kan verka av den offentliga debatten. Inte hel-
ler före 2008 utövade myndigheterna någon kontroll över att anställningsvillkoren 
för dem som fått arbetstillstånd var kollektivavtalsenliga i praktiken. I stället utgick 
man enligt den svenska modellen från att de fackliga organisationerna skötte över-
vakningen. Den fackliga kontrollen kan dock ha varit mer effektiv under tidigare 
decennier än i dag på grund av organisationernas större styrka förr och på grund av 
mer enhetliga företags- och organisationsformer (se vidare nedan). 

Som framhålls i flera av kapitlen i vår antologi, har 2008 års regler medfört att 
främst tre sinsemellan mycket olika kategorier arbetskraftsinvandrare kommit till 
Sverige. Det är bärplockare, arbetstagare i yrken med låga eller inga kvalifikations-
krav, som till exempel städning och arbete i restaurang, samt dataspecialister (en-
ligt Migrationsverkets statistik). Vilka villkor gällde då för de grupperna före 2008 
års lagstiftning?

För dem som plockade bär och frukt med mera fanns det före år 2000 krav på sä-
songsarbetstillstånd. Från 2000 (enligt vissa uppgifter 2002) fanns det dock inget 
krav på arbetstillstånd för personer som kom till Sverige för att plocka vilda bär 
så länge arbetet pågick i högst tre månader. Det betyder att det inte fanns några 
krav på anställnings- och arbetsvillkoren, och inte heller fördes någon statistik över 
utländska bärplockare. Från 2007 krävdes återigen arbetstillstånd för att plocka 
vilda bär efter en skatterevision av bärbranschen (se även Hedberg, kapitel 4).4 
Detta kan förklara en stor del av ökningen i statistiken över arbetskraftsinvandring 
redan 2007 och 2008 (de nya reglerna trädde i kraft i december 2008). Från att ha 
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varit nära noll, ökade antalet arbetskraftsinvandrare från Thailand till drygt 2 000 
år 2007 och knappt 4 000 året efter, och detta skedde alltså innan 2008 års lagstift-
ning började gälla. Bärplockning, som tidigare under 2000-talet hade skett utanför 
systemet med arbetstillstånd, utfördes nu inom systemet och blev synlig.

För plockning av odlade bär och odlad frukt samt för skogsplantering krävdes sä-
songsarbetstillstånd som gällde i högst tre månader med krav på kollektivavtal-
senliga villkor.1 Ingen kontroll utövades av myndigheterna över att villkoren faktiskt 
tillämpades. Men tillstånden för säsongsarbete var inte knutna till en viss arbets-
givare, vilket innebar att en arbetstagare som var missnöjd med villkoren kunde 
försöka byta arbetsgivare och skaffa sig bättre villkor.

För lokalvårdare, restaurangbiträden/diskare och vissa andra yrkesgrupper med 
låga kvalifikationskrav – områden där det länge inte ansetts råda någon brist 
i Sverige – har möjligheten att komma hit på arbetstillstånd ökat i och med den 
avskaffade arbetsmarknadsprövningen. Antalet arbetstillstånd på dessa områden 
uppgick till cirka 3 000 åren innan Migrationsverket 2012 införde särskilda kontrol-
ler av de berörda branscherna (se kapitel 1). Sedan dess har gruppen minskat grad-
vis (se kapitel 5 av Frödin & Kjellberg). 

Vad gällde då för de "högkvalificerade"? Ett begränsat antal högkvalificerade 
kunde tidigare komma till Sverige med permanent uppehållstillstånd (liksom an-
dra med "särskilda kvalifikationer"). En annan möjlighet var att komma på arbets-
tillstånd för täckande av tillfällig brist hos en viss arbetsgivare under högst arton 
månader, med möjlighet till förlängning. I sådana fall skulle kollektivavtalsenliga 
villkor gälla. Under vissa perioder har högkvalificerade också rymts bland dem som 
fått arbetstillstånd för internationellt utbyte. Så sent som enligt 2008 års riktlin-
jer för Arbetsförmedlingen kunde personer som utförde ledningsuppgifter eller 
specialistarbete inom internationella koncerner få arbetstillstånd inom ramen för 
internationellt utbyte i upp till fyra år. Arbetserbjudandena och villkoren för anställ-
ningar i internationellt utbyte kontrollerades inte, eftersom de ansågs falla utanför 
den öppna arbetsmarknaden. Ännu en möjlighet för högkvalificerade att komma 
till Sverige och arbeta utan kontroll av anställningsvillkoren erbjöds 2002 – och 
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erbjuds fortfarande – genom att personer med "specialistuppgifter inom en inter-
nationell koncern" kan arbeta i Sverige i upp till ett år utan arbetstillstånd (5 kap. 
2 § p. 10 UtlF).

Det betyder att mönster och problem delvis var desamma, men mer osynliga med 
det tidigare systemet än med det nuvarande. Två tendenser som trots detta är tyd-
liga är att arbetskraftsinvandringen har ökat totalt, och att den har ökat i vissa yr-
ken som städning och arbete i kök och restauranger, där det tidigare inte var möjligt 
att få arbetstillstånd på grund av arbetsmarknadsprövningen. I stort sett är den 
utvecklingen i enlighet med de politiska målen; att arbetskraftsinvandringen ska 
öka totalt har varit ett gemensamt önskemål i de genomförda utredningarna om 
arbetskraftsinvandring som genomförts under 2000-talet. 

Vad gäller lönenivåerna i Sverige kan arbetskraftsinvandringen knappast ha på-
verkat dem generellt, eftersom invandringen hittills varit så pass liten. Inte heller 
kan den förväntas påverka lönenivåerna generellt i framtiden. Däremot kan lönerna 
eventuellt påverkas inom särskilda sektorer med många arbetskraftsinvandrare 
(se kapitel 2 av Wadensjö). 

Vilka drivkrafter ligger bakom arbets-
kraftsinvandrarnas val att komma till 
Sverige?
I inledningen pekade vi på att drivkrafterna kan variera för den enskilde migrantens 
val att resa till ett annat land för att arbeta. Denna bild bekräftas och fördjupas av 
kapitlen i boken. Vi söker i detta sammanhang svar på två frågor. Varför väljer ar-
betskraftsmigranterna att lämna sitt land för att arbeta i ett annat? Varför väljer de 
just Sverige som mål? Wadensjö betonar att personer främst flyttar för att få bättre 
ekonomiska villkor (kapitel 2). Allra tydligast visas denna drivkraft i Hedbergs kapi-
tel om de thailändska bärplockarna (kapitel 4).



Calleman & Herzfeld Olsson

508

De bärplockande säsongsarbetarna ser jobbet i Sverige som en väg att skaffa sig 
kompletterande inkomster, eftersom jordbruket hemma i Thailand blivit en alltmer 
osäker försörjningskälla. Bärplockarna kommer hit som ett led i en hushållsstra-
tegi. Med hjälp av arbetet i Sverige, på villkor som inte accepteras av människor 
som redan är etablerade i Sverige, kan de stärka familjernas ekonomi i Thailand. 

Bärplockningen gör det möjligt att utnyttja en period av relativ sysslolöshet på den 
thailändska landsbygden. Detta är ett skäl till att bönderna söker sig just till Sverige. 
Ett annat skäl är de starkt etablerade sociala nätverken i Sverige. Bärplockarna be-
höver dessutom bara vara borta från familjen i tre månader. Två års kontraktsarbete 
i Taiwan är ett annat av deras alternativ. Det blir, som Hedberg skriver, möjligt att 
förena familjeliv med arbete utomlands. Arbetstagarna saknar i allmänhet intresse 
för att bosätta sig permanent i Sverige. De är cirkulära migranter, de strävar med an-
dra ord inte efter att stanna utan gör återkommande besök här av ekonomiska skäl.

För de högkvalificerade arbetstagarna, som Emilsson & Magnusson skriver om, 
verkar drivkrafterna variera (kapitel 3). Författarna påtalar att en stor del av de hög-
kvalificerade arbetstagarna bara stannar under en kort period. Många reser runt 
till olika enheter i multinationella företag och utför kortare uppdrag. Det är oklart 
om de över huvud taget funderat över att stanna i Sverige under någon längre tid. 
Mycket tyder på att det är tillgången till viss spetskompetens under begränsad tid 
som är företagens mål (Kommerskollegium 2015:2, s. 14). Företagens drivkrafter 
spelar i dessa fall en tydligare roll än vid annan arbetskraftsmigration. 

När det gäller högkvalificerade arbetskraftsinvandrare som väljer att stanna här en 
längre period, har vi bara begränsad kunskap om varför de lämnar sitt land för ett 
annat. Emilsson & Magnusson pekar på att det framför allt verkar vara kontakter 
och nätverk som gjort att de hamnat i just Sverige. Sverige var inte direkt utvalt. 
I deras intervjumaterial framkommer att drivkraften kunde handla om nya utma-
ningar och möjlighet att resa mer. En intervjuperson uppgav sig vara missnöjd med 
arbetskulturen i hemlandet. För dem som väljer att stanna under en längre period 
verkade framför allt det svenska välfärdssystemet och balansen mellan arbete och 
privatliv vara avgörande faktorer. Statistiken pekar på att det totala antalet högkva-
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lificerade arbetskraftsinvandrare är stabilt och andelen med teoretisk specialist-
kompetens ökar. Kanske sprids information om några svenska konkurrensfördelar 
– välfärdssystemet och möjligheten att kombinera arbete och familj – genom de 
internationella nätverken som sedan inspirerar potentiella arbetskraftsinvandrare 
att komma just hit. 

För den tredje stora gruppen tycks drivkrafterna mycket komplexa. Gruppen be-
står av arbetskraftsinvandrare som finns i huvudsak i sektorer där låga kvalifika-
tionskrav ställs, framför allt inom restaurang/storhushåll, lokalvård och andra 
delar av servicesektorn. Som påpekas i både Pellings (kapitel 5) och Emilsson & 
Magnussons kapitel innebär det inte att arbetskraftsinvandrarna själva är lågkvali-
ficerade. En stor andel har faktiskt eftergymnasial utbildning. 

Både Frödin & Kjellberg och Pelling illustrerar att gränsen mellan asyl och arbets-
tillstånd verkar vara oklar för många i denna grupp. Pelling talar om skyddssökande 
arbetskraftsinvandring, och pekar på att en betydande andel av arbetskraftsin-
vandrarna kommer från länder som också toppar listan över asylsökande och att 
en stor andel av dessa får arbetstillstånd inom vad Pelling kallar icke-bristyrken. 
En effekt av reformen 2008 och den borttagna arbetsmarknadsprövningen, be-
tonar Pelling, är att det blivit möjligt även för människor som inte har utbildning 
eller yrkeskunskaper som särskilt efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden 
att invandra. Wadensjö uttrycker saken som att det är nytt att även personer med 
kortare utbildning kan komma för annat än säsongsarbete. I Pellings intervjumate-
rial märks också uppfattningen att reglerna om arbetstillstånd ger människor som 
vill undkomma våld och osäkerhet i Irak chansen att komma till Sverige på lagliga 
vägar. Pelling och även Frödin & Kjellberg kategoriserar denna rörlighet som en ut-
budsstyrd arbetskraftsinvandring och inte en efterfrågestyrd sådan.

Frödin & Kjellberg har särskilt undersökt arbetskraftsinvandring till restaurang- 
och städbranscherna i Stockholm 2012, och visar att det finns en omfattande 
"spårbytaraktivitet" inom gruppen. Människor rör sig från asylansökan till arbets-
kraftsinvandring och från arbetskraftsinvandring till asyl. De rör sig också från 
uppehållstillstånd för studier till arbetstillstånd och från familjeanknytning till ar-
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betstillstånd. Drygt 40 procent av dem som fått arbetstillstånd inom branscherna 
som Frödin & Kjellberg undersökt var spårbytare. De allra flesta av spårbytarna 
tillhörde de kategorier som utförde de minst kvalificerade arbetsuppgifterna inom 
den undersökta gruppen. Varannan hotellstädare och var tredje övrig städare och 
köks- och restaurangbiträde var spårbytare med anknytning till asyl.

Frödin & Kjellberg har också ställt frågor om antalet ansökningar om förlängning 
och nya arbetstillstånd inom alla branscher med särskilda utredningskrav förutom 
bärplockarbranschen. Under 2013 och 2014 gjordes sammanlagt mer än 15 000 
sådana ansökningar. Det tyder på att arbetskraftsinvandrare inom dessa näringar 
gärna vill stanna i Sverige under längre tid.

Vissa kan ha som sitt primära syfte att undkomma våld och förtryck. Vilka andra 
drivkrafter som finns hos denna grupp framkommer inte i vår antologi. Här får 
man falla tillbaka på annan forskning (se till exempel Axelsson et al. 2013, s. 21; 
Vogiazides et al. 2014, s. 67). Vad som däremot märks är att dessa arbetskraftsin-
vandrare till stor del anställs genom sina sociala nätverk. Återigen bekräftas bilden 
av de sociala nätverkens betydelse för valet av ett visst land. Frödin & Kjellberg 
påtalar vidare att efterfrågetrycket på arbete framför allt kommer från människor 
som redan befinner sig i Sverige.

Arbetar arbetskraftsinvandrarna enligt 
de villkor som lagstiftningen påbjuder?
Antologin ger inte några definitiva svar på frågan om arbetskraftsinvandrare i prak-
tiken arbetar enligt de villkor som själva arbetstillståndet vilar på. Flera av förfat-
tarna berör frågan. Hedberg pekar i sitt kapitel om bärplockare på att de föreskrivna 
arbetstiderna inte följs. Arbetstiden anges ofta vara 12–19 timmar per dag sju dagar 
i veckan. Uppgifterna om deras lön varierar. Vissa verkar få den lön som föreskrivs 
i utlänningslagen och kollektivavtalet, medan andra tvingas avtala bort sin grund-
lön eller skriva på dubbla kontrakt. Även om situationen för bärplockarna förbätt-
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rats sedan de extra kontrollerna av arbetsgivarnas betalningsförmåga infördes 
2011 (se kapitel 1) och den kollektivavtalsreglerade grundlönen började tillämpas, 
tycks inte regelverket respekteras till fullo. 

I några högkvalificerade yrken har arbetskraftsinvandrarna inkomster i nivå med, 
eller över, genomsnittet inom yrket (direktörer, chefer för särskilda funktioner, civil-
ingenjörer, ekonomer och tekniker och ingenjörer). Det visar Emilsson & Magnusson 
med statistik. Inom andra högkvalificerade yrken har arbetskraftsinvandrarna en-
ligt statistiken betydligt lägre inkomst än yrkesgenomsnittet (fysiker och kemister, 
dataspecialister, hälso- och sjukvårdsspecialister, lärare och dataoperatörer). 
Emilsson & Magnusson påtalar också att en stor majoritet av alla arbetskraftsin-
vandrare med mindre än treårig högskoleutbildning har mycket låga inkomster en-
ligt SCB:s statistik, långt under det svenska genomsnittet. Vad detta beror på och 
vilka slutsatser som kan dras, är mer osäkert. Det saknas uppgifter på individnivå. 
Närmare studier av arbetsvillkoren inom även dessa branscher är angelägna. 

För arbetstagare inom den lågkvalificerade sektorn framkommer vissa uppgifter i 
Frödin & Kjellbergs kapitel. I deras grupp visar det sig att bara 49 procent av ar-
betskraftsmigranterna erbjudits arbete i företag med kollektivavtal. Vilka villkor 
som tillämpades i dessa företag, vet vi inget om, men det är mera troligt att de 
erbjudna villkoren tillämpas av företag som är bundna av kollektivavtal, eftersom 
fackföreningen har möjlighet att granska dem. Det ligger också i fackets intresse 
att kollektivavtalsnivån tillämpas på arbetsplatsen. I 85 procent av anställnings-
erbjudandena för den grupp Frödin & Kjellberg undersöker handlar det om tillsvi-
dareanställning. Om parterna sedan faktiskt träffar ett tillsvidareanställningsavtal, 
är däremot oklart. Var tredje arbetskraftsmigrant erbjöds deltidsarbete, men det är 
osäkert i vilken mån det blev deltidsarbete också i praktiken. I Pellings intervjuma-
terial finns uppgifter om att de föreskrivna anställningsvillkoren inte följs. Hur pass 
utbrett missbruket av regelverket är, vet vi inte. 

Frödin & Kjellberg visar att den erbjudna medellönen för kockar i deras undersök-
ningsgrupp var ca 20 200 kronor per månad och för köks- och restaurangbiträden 
ca 19 300 kronor. Uppgifter hämtade från SCB och Skatteverket tyder dock på att 
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kockar med arbetstillstånd har en genomsnittlig lön på bara ca 13 300 kronor i måna-
den och köks- och restaurangbiträden ca 16 000 kronor. Undersökningsperioderna 
sammanfaller inte, men uppgifterna kan enligt författarnas mening tala för att den 
lön som förekommer i anställningserbjudandet och den lön som betalas ut är två 
helt skilda saker.

Av Callemans kapitel framgår att asylsökande som arbetat under handläggnings-
tiden och som sedan söker arbetstillstånd ibland har arbetat under mycket dåliga 
villkor (kapitel 8). De har fått en lön långt under kollektivavtalets nivåer, de kan 
ibland inte redovisa någon lön alls, och har i andra fall fått stora avdrag från lönen 
på grund av en skuld till arbetsgivaren. Ibland har lönen varit kollektivavtalsenlig 
eller nära nog kollektivavtalsenlig. För asylsökande ställs dock inga krav på anställ-
ningsvillkoren förrän de byter spår och söker arbetstillstånd.

Hur kan de uppkomna problemen och 
bristerna förklaras?
Bokens författare visar exempel på att de utlovade anställningsvillkoren inte alltid 
erbjuds i praktiken. Liknande problem har nämnts i den allmänna debatten: Det har 
talats om utnyttjande och missbruk, om tvångsarbete och människohandel.

Lagstiftningens konstruktion är givetvis en viktig del av förklaringen. En grund-
läggande fråga när det gäller lagstiftning som har det dubbla syftet att både öka 
arbetskraftsutbudet och säkerställa anställningsvillkoren är vilket syfte som varit 
det primära. Har det varit att öka arbetskraftens storlek eller att skapa goda förhål-
landen för arbetstagarna (Costello & Freedland 2014)? Som vi nyss sett har arbets-
givarnas möjlighet att "bedriva sin verksamhet" varit avgörande för 2008 års lag-
stiftning. Lagstiftaren har lagt ner mer omsorg på avreglering och avbyråkratisering 
än på kontroll av förhållandena för dem som kommer som arbetstagare till Sverige. 

Arbetsgivarna gavs i 2008 års lagstiftning rätt att bestämma om det fanns behov 
av arbetskraft från länder utanför EU, och arbetstagaren bands vid en arbetsgivare 
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under sina första två år. Arbetsgivaren har också fått ett avgörande inflytande på 
möjligheten till förlängd anställning i Sverige. Detta försätter arbetstagaren i ett 
beroendeförhållande som påverkar den egna förhandlingspositionen, både när 
anställningsavtalet ingås och under anställningens gång (se kapitel 11 av Herzfeld 
Olsson). Det kan också ha haft en viss betydelse för förhandlingspositionerna att 
arbetsgivaren i så kallade bristyrken fick rätt att avgöra om behovet av arbetskraft 
var så stort att en person efter besök hos arbetsgivaren skulle få beviljas tillstånd 
inom landet (se kapitel 1).

Som flera av bokens författare förklarat finns det en inneboende sårbarhet för ar-
betskraftsmigranten i ett system där hans eller hennes rätt att stanna i landet är 
kopplad till en specifik arbetsgivare (se t.ex. Pellings och Fudges kapitel). 

Sambandet mellan migrationsrätten och förhållandena i arbetslivet blir viktigt för 
arbetstagarnas möjligheter att hävda sina rättigheter. Ett arbetstillstånd kan ses 
som en institutionell mekanism genom vilken en stat reglerar maktförhållanden 
mellan arbetsgivare och arbetstagare (Frank 2003). Varje person som kommit in 
i ett land har en migrationsrättslig status på basis av de gällande villkoren för att 
få komma in i eller stanna i landet (Costello & Freedland 2014). Den migrations-
rättsliga statusen har stor betydelse för arbetstagarens beroende av arbetsgivaren 
och den förhandlingsposition som arbetskraftsmigranten får. Med dagens regler 
om arbetstillstånd går det att upprätta en hierarki mellan olika arbetstagare från 
länder utanför EU utifrån deras migrationsrättsliga status. Hierarkin skapar i sin tur 
olika beroenden och förhandlingspositioner:

• de som har permanent uppehållstillstånd, 

• de som haft arbetstillstånd i mer än två år så att de kan byta arbetsgivare,

• de som haft arbetstillstånd i mindre än två år och är bundna till en arbets-
givare, 

• de som är undantagna från kravet på arbetstillstånd, som har AT-UND, 

• de som saknar arbetstillstånd, så kallade papperslösa.
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Den näst sista kategorin består av dem som enligt utlänningsförordningen är un-
dantagna från kravet på arbetstillstånd under allt från två veckor till ett år. Det rör 
sig exempelvis om asylsökande (se kapitel 9 av Borg Jansson), chaufförer, artister, 
gästforskare och specialister. De har sinsemellan mycket olika ställning av andra 
skäl än migrationsrättens, men de har det gemensamt att inga krav ställs på deras 
anställningsvillkor. Längst ner i hierarkin kommer de som är papperslösa, dvs. som 
varken har arbetstillstånd och uppehållstillstånd och dessutom riskerar straff för 
sitt arbete (se kapitel 10 av Selberg). 

De uppkomna problemen kan även förklaras med bristande kontroller, att arbets-
marknadsprövningen har avskaffats och att anställningserbjudandet inte gjorts 
bindande (kapitel 11 av Herzfeld Olsson). Kontroller i förväg av arbetsgivarna har 
visserligen införts i vissa branscher och för nystartade företag, och det har även 
blivit möjligt att återkalla uppehållstillstånd, men inga sanktioner har införts mot 
arbetsgivare som bryter mot reglerna. 

Arbetsmarknadsprövningen har avskaffats och flera kapitelförfattare diskuterar 
situationen för de arbetskraftsmigranter som kommer till Sverige inom yrken där 
det inte anses råda någon arbetskraftsbrist (se kapitel 7 av Pelling och kapitel 5 av 
Frödin & Kjellberg). Inom många av dessa branscher finns redan andra problem. 
Det finns de som hävdar att flödet av arbetskraftsmigranter till utsatta sektorer be-
fäster de dåliga anställningsvillkor som redan gäller där (se kapitel 12 av Fudge). 
Frödin & Kjellberg menar att 2008 års reform sannolikt bidragit till att försvaga ar-
betstagarnas ställning i branscher där deras förhandlingsposition redan tidigare 
var relativt svag. 

Förklaringar till de uppkomna problemen finns även på arbetstagarsidan. I den 
offentliga debatten och även hos lagstiftaren används uttrycken "missbruk" och 
"utnyttjande" frekvent. De används då oftast i betydelsen att någon bryter mot reg-
lerna om anställningsvillkor, som i hög grad har till syfte att skydda den svenska 
arbetsmarknaden. Brott mot reglerna är naturligtvis missbruk i den meningen. Men 
det är viktigt att komma ihåg att den globala ojämlikheten, främst den ekonomiska 
men också olikheten vad gäller förtryck, förföljelse eller olidliga anställningsvillkor, 
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gör att förhållandet inte alls behöver upplevas som missbruk eller utnyttjande i den 
individuella arbetstagarens ögon. Många är villiga att ta arbeten till mycket låg lön 
av ekonomiska eller andra skäl. Det kan vara fråga om en överenskommelse som 
både arbetstagare och arbetsgivare är nöjda med. I andra fall handlar det natur-
ligtvis om situationer som också arbetstagarna upplever som grovt utnyttjande. 
Däremellan finns olika grader av överenskommelser och utnyttjande. Allt beror på 
vilka alternativ arbetstagaren har.

Ännu en viktig förklaring till problemen är "den svenska modellen" för arbetsmark-
naden i mötet med utländska arbetstagare. Reglerna för kontroll av förhållandena 
i arbetslivet bygger på att fackföreningarna har tillräcklig styrka för att skydda ar-
betstagarnas intressen i förhållande till arbetsgivarna. Utvecklingen mot mindre 
företag, outsourcing, utstationering och bemanningsverksamhet har dock inne-
burit att komplexiteten ökat i näringslivet, att den svenska modellen försvagats 
och den fackliga kontrollen försvårats (se kapitel 6 av Neergaard och kapitel 12 
av Fudge). Dessutom har organisationsgraden minskat bland annat till följd av nya 
a-kasseregler, särskilt i branscher med hög arbetslöshet (Kjellberg 2009). Inom 
samma branscher, där arbetskraftsinvandringen ökat i och med 2008 års regler, är 
också andelen företag med kollektivavtal låg och därmed är möjligheten till facklig 
kontroll särskilt liten (se kapitel 5 av Frödin & Kjellberg och kapitel 6 av Neergaard). 
De lokala fackliga organisationernas betydelse har begränsats i tillståndsproces-
sen. Deras enda uppgift i dag är att säga om lönevillkor och försäkringar motsvarar 
kollektivavtalets skrivningar. Avsaknaden av myndighetskontroll blir därmed mer 
iögonenfallande.

Människor som kommer hit på tillfälliga arbetstillstånd kan dessutom vara ovana 
vid den svenska modellen eller vara ointresserade av eller skeptiska till fackliga or-
ganisationer. Neergaard påtalar att arbetskraftsinvandringen utgör en betydande 
utmaning för LO och dess förbund, och att den fackliga hållningen präglas av osä-
kerhet om möjligheterna att organisera den nya arbetskraften. Neergaard drar slut-
satsen i sitt kapitel att det pågår ett sökande efter nya strategier för organiseringen 
av arbetsmarknaden. En facklig utmaning som Neergaard identifierar är att finna 
strategier för att skapa en inkluderande ram för den fackliga kampen.
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Är regelverket ändamålsenligt utformat?
För att hitta svar på frågan om regelverket är ändamålsenligt utformat, får vi backa 
tillbaka till syftet med lagstiftningen. Lagens ursprungliga syfte var att hjälpa en-
skilda arbetsgivare att hitta den arbetskraft som behövdes för en specifik uppgift. 
Denna utgångspunkt verkar fortsatt gälla (dir. 2015:75, s. 5).

En fråga som infinner sig är om det ska uppfattas som ett problem att inte fler ar-
betskraftsinvandrare kommer till Sverige för att arbeta, i synnerhet inom högkva-
lificerade yrken. Vår antologi ger inte något svar. Emilsson & Magnusson pekar på 
faktorer som bidrar till att så förhållandevis få högkvalificerade arbetsmigranter 
kommer: bristande matchningsfunktioner, högt ställda språkkrav, svårigheter att 
få sina yrkeskvalifikationer erkända till reglerade yrken, och bristande kunskap om 
Sverige. Några av deras informanter efterfrågar en snabbare väg till permanent up-
pehållstillstånd, och snabbare administrativa processer när man exempelvis vill få 
förlängt arbetstillstånd eller vill byta arbetsgivare och få ett nytt arbetstillstånd.

Även Svenskt Näringsliv har påtalat problem med långa handläggningstider (Arbetet 
2015-07-02). I övrigt får man inte intrycket att organisationen anser att 2008 års 
regelverk hindrar deras medlemmar från att rekrytera behövlig arbetskraft från 
tredjeland (Svenskt Näringsliv 2014-05-12). När larmet går om arbetskraftsbrist, är 
det inte en ändring av reglerna om arbetskraftsinvandring som ses som lösningen 
(SvT Nyheter 2015-02-28; Kollega 2015-09-09).6

Som redan nämnts finns enligt flera kapitelförfattare en stor del av de arbets-
kraftsmigranter som kommer till Sverige inom yrken där det inte anses råda gene-
rell arbetskraftsbrist (se kapitel 7 av Pelling och kapitel 5 av Frödin & Kjellberg). 
Dessutom befinner sig många – åtminstone arbetskraftsinvandrare i sektorer med 
låga kvalifikationskrav – redan i Sverige när de ansöker om arbetstillståndet. Några 
författare beskriver delar av denna arbetskraftsinvandring som utbudsstyrd. Det 
är alltså inte arbetsgivarens behov som styr rekryteringen från tredjeland, det är 
arbetskraftsmigrantens behov att bli rekryterad som är det primära.
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Det finns emellertid ingenting som tyder på att vare sig den förra eller den nuva-
rande regeringen planerat åtgärder som hindrar arbetskraftsmigranter från att 
arbeta inom vissa sektorer (dir. 2015:75, s. 5). Trots att lagstiftaren ursprungligen 
förutsatte att arbetskraftsinvandringen skulle styras till sektorer med brist på ar-
betskraft, har det i samband med förändringarna av regelverket aldrig påståtts vara 
ett problem i sig om att många faktiskt kommer till sektorer där det inte anses råda 
någon generell arbetskraftsbrist (se till exempel kapitel 7 av Pelling och kapitel 5 av 
Frödin & Kjellberg). Denna typ av arbetskraftsinvandring antas därför rymmas inom 
ramen för de mål lagstiftningen ska fylla. Så länge någon kan garantera att arbets-
kraftsmigranterna arbetar enligt de villkor lagen uppställer som krav, är tilliten total 
till arbetsgivarens bedömning. 

Vi lämnar därför frågan om reformen tillgodoser behoven, och diskuterar i stället 
om regelverket skyddar mot utnyttjande. Vad som menas med utnyttjande kan som 
sagt diskuteras. Vad menar då den svenska lagstiftaren med begreppet? I direkti-
ven till den senaste utredningen i ämnet får vi vissa förklaringar: 

Goda villkor och ordning och reda ska gälla för alla arbetstagare. Det är 

också viktigt att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen. När en 

arbetstagare har beviljats arbetstillstånd och är i Sverige har olika aktö-

rer ett ansvar för att människor inte utnyttjas i arbetslivet. Ett grundläg-

gande krav för att beviljas arbetstillstånd är att lönen, försäkringsskyd-

det och övriga anställningsvillkor motsvarar vad som följer av svenska 

kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Det förekommer 

dock att villkoren i praktiken inte motsvarar kraven (dir. 2015:75, s. 4).

Åtgärderna som infördes 2014 för att motverka missbruk av regelverket var också 
inriktade på att det är miniminivån enligt utlänningslagen som ska upprätthållas 
dvs. att lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor motsvarar vad 
som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. I de 
utredningsdirektiv som antogs 2015 finns, förutom skrivningarna ovan, även an-
dra formuleringar som tyder på att de överenskomna villkoren i exempelvis ett 
anställningsavtal är vad som ska värnas – detta oavsett om villkoren innebär mer 
långtgående rättigheter än vad utlänningslagen föreskriver (dir. 2015:75, s. 1). För 
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närvarande är dock utgångspunkten att det är den i utlänningslagen föreskrivna 
miniminivån som ska garanteras.

Som vi tidigare nämnt är det statens ansvar att inom systemet för arbetskraftsin-
vandring se till att anställningsvillkoren följs och att arbetskraftsinvandrare inte ut-
nyttjas. Statens ansvar i detta avseende får betraktas som främmande i en svensk 
kontext. Grundidén är att staten ska hålla sig borta när det gäller uppfyllelse av lag 
och kollektivavtal för inhemsk arbetskraft. Arbetsmiljökrav är ett undantag. Det är 
arbetsmarknadens parter och framför allt de fackliga organisationerna som ansva-
rar för kontrollen av att villkoren följs.

För arbetskraftsinvandrare är logiken omvänd. Själva upplägget kring vilken nivå 
på anställningsvillkor som migranterna ska få tillgång till står i motsättning till den 
svenska modellen som säger att staten aldrig lägger sig i lönefrågor. Det är kanske 
också här, i denna motsättning, som en del av förklaringen ligger till att regelver-
ket inte alltid fungerar som tänkt. Många av de rapporterade problemen uppstår ju 
som nämnts inom sektorer där det inte råder generell arbetskraftsbrist eller där den 
svenska modellen redan är svag. Lagstiftaren måste skapa strukturer som kan kom-
plettera eller i vissa fall till och med ersätta de fackliga organisationernas tillsyn. 
Dessutom måste åtgärder vidtas för att kompensera för den sårbarhet som migra-
tionsrätten i sig skapar. Ovanpå detta kommer komplikationen att det inte är givet 
att alla arbetskraftsinvandrare är lika intresserade som den svenska lagstiftaren av 
att villkoren verkligen tillämpas. Som Wadensjö påtalar i kapitel 2: "De som flyttar 
får i många fall betydligt högre inkomster än i hemlandet även om deras löner skulle 
vara lägre än för dem som är födda i invandringslandet." Vi antar att det under alla 
omständigheter ligger i arbetskraftsmigranternas intresse att kunna bedöma vilka 
arbetsvillkor som tillämpas vid ankomsten till Sverige. Det finns anledning att mi-
nimera risken för beslut som fattas på felaktiga grunder, betonar Herzfeld Olsson, 
Pelling och Wadensjö i sina respektive kapitel. 

Lagstiftaren verkar inte ha lyckats integrera dessa aspekter i konstruktionen av re-
gelverket och därför har det inte blivit tillräckligt robust för att säkerställa att rätt 
nivå på lön och andra anställningsvillkor tillämpas.
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Ett flertal författare lyfter fram förslag som syftar till att göra regelverket mer robust 
när det gäller dess förmåga att upprätthålla nivån på anställningsvillkoren och dis-
kuterar för- och nackdelar med olika lösningar. För bärbranschen föreslår Hedberg 
ökade kontroller av anställningsvillkoren och skärpt kontroll så att arbetstagarna 
inte står i skuld vid hemkomsten. Hon vill ha nolltolerans mot bristfälliga arbets-
villkor och en gränsöverskridande dialog mellan thailändska och svenska myndig-
heter. Fudge föreslår att Sverige ska införa ett solidariskt ansvar för bärföretagare 
och grossister vad gäller arbetsvillkor och lön för dem som är anställda av beman-
ningsföretag. Hon vill även se ett strikt licensieringssystem, bland annat med krav 
på att ställa stora säkerheter till förfogande som kan användas när bärplockares 
anställningsvillkor inte uppfylls. 

Arbetstillståndets koppling till en viss arbetsgivare och ett visst yrke är problema-
tisk i kombination med den begränsade tid som arbetskraftsmigranten har på sig 
att finna ett nytt jobb när det föregående arbetet förlorats, anser flera författare 
(Frödin & Kjellberg; Fudge; Pelling). Avsaknaden av permanent uppehållstillstånd 
eller lång väg till permanent uppehållstillstånd, är en annan stötesten (Frödin & 
Kjellberg; Pelling). Flera författare menar att en väg framåt är att ställa krav på 
bindande anställningserbjudande alternativt anställningsavtal för att få arbets-
tillstånd, menar flera (Fudge; Herzfeld Olsson; Pelling), och någon föreslår att en 
särskild anställningsform ska inrättas som stärker arbetskraftsmigrantens möjlig-
heter att förutse och utkräva sina rättigheter (Herzfeld Olsson). Pelling uppmärk-
sammar också att förbättringar av arbetskraftmigranternas villkor måste vägas 
mot risken att fler rättigheter leder till att färre får chansen att komma till Sverige, 
och funderar på hur avvägningen mellan rättigheter och antal ska göras i så fall. 
Påpekandet aktualiseras i samband med hennes diskussion om skyddssökande 
arbetskraftsmigranter. 

Fudge lämnar en rad förslag på åtgärder som Sverige bör vidta för att få till stånd 
en bra balans för migranter som rekryteras för lågkvalificerade arbeten. Hon vill att 
arbetsmarknadsprövningen ska återinföras, att arbetsgivare ska dokumentera att 
de verkligen ansträngt sig för att rekrytera och utbilda svenska medborgare, och att 
arbetsgivare ska betala en hög avgift för arbetstillstånd. Dessutom föreslår Fudge 
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att en uppsagd arbetstagare ska få stanna i Sverige under hela arbetstillståndets 
löptid, och att särskilda kontrollåtgärder ska införas i branscher med svag facklig 
kontroll. Även om begränsningar av den lågkvalificerade arbetskraftsmigrationen 
och ett bättre tillvaratagande av migrantarbetarnas rättigheter kan leda till att färre 
migrantarbetare tas emot, blir det mer sannolikt att de som kommer kan integreras 
till fullo på den svenska arbetsmarknaden, menar hon. Sådana ändringar skulle 
dessutom minska risken för otrygga miljöer på delar av arbetsmarknaden där ar-
betskraftsinvandrare är sysselsatta. 

Oavsett vilken väg som är den rätta för att få till stånd ett regelverk som kan sä-
kerställa att lagstiftningens syften uppfylls, vill vi framhålla hur viktigt det är att 
balansera de vidtagna åtgärderna. I dag är det staten som bär ansvaret för att ar-
betskraftsinvandrarnas utförda arbete sker under de anställningsvillkor som utlän-
ningslagen föreskriver. Statens ansvar begränsar sig till en kontroll som i praktiken 
ska skydda den inhemska arbetskraften mot underbudskonkurrens. De hittills vid-
tagna åtgärderna för att motverka missbruk har lett till att arbetsgivare i vissa bran-
scher får genomgå en särskild granskning inför beslut om arbetstillstånd (via kon-
trollåtgärder som Migrationsverket införde 2011 och 2012 inom vissa branscher), 
men arbetsgivare drabbas inte av någon sanktion om den föreskrivna nivån på 
anställningsvillkor inte tillämpas efter utfärdat arbetstillstånd (prop. 2013/14:147). 
Uppehållstillståndet ska dock under sådana omständigheter återkallas om arbets-
kraftsmigranten misslyckas med att hitta ett nytt arbete inom viss tid (i Selbergs 
kapitel diskuteras vissa konsekvenser av att uppehållstillståndet återkallas). 
Kontrollen drabbar alltså främst arbetskraftsinvandraren. Arbetsgivaren kan med 
dagens system inte ställas till svars inom ramen för det migrationsrättsliga regel-
verket när villkoren som arbetstillståndet vilar på inte respekterats.

I teorin kan ett visst ansvarsutkrävande aktualiseras genom det arbetsrättsliga sys-
temet. Både Herzfeld Olsson och Fudge lyfter fram vikten av att utforma regelverket 
på ett sätt som skapar incitament även för arbetsgivare att göra genomtänkta val 
inför beslut om att rekrytera från tredjeland. Författarna ger även olika förslag om 
hur detta kan åstadkommas, exempelvis genom åtgärder som innebär att arbetsgi-
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varna inte kan undgå att betala ut avtalad lön under den tid arbetskraftsinvandra-
ren beviljats arbetstillstånd eller genom att arbetsgivaren måste ställa säkerhet för 
framtida lön till förfogande.

Ansvarsfördelningen mellan stat, arbetsgivare och arbetskraftsinvandrare är cen-
tral för att garantera regelverkets ändamålsenlighet. Vägvalen framöver kommer 
att avslöja hur den nuvarande lagstiftaren ser på rimligheten i den gällande an-
svarsfördelningen.

Slutligen vill vi här säga något om ändamålsenligheten hos reglerna om asylsökan-
des och före detta asylsökandes arbete och om ändamålsenligheten av krimina-
liseringen av arbete utan arbetstillstånd. Flera författare menar att det kan vara 
svårt att skilja ekonomiska orsaker till migration från sociala, kulturella och poli-
tiska orsaker (Calleman; Frödin & Kjellberg; Pelling). Migranter som främst flyttar 
av ekonomiska skäl kan samtidigt fly från politiskt förtryck och vice versa. Rädslan 
för att asylsökande ska komma till Sverige av ekonomiska skäl, snarare än för att 
söka skydd, har präglat regleringen av asylsökandes rätt att arbeta under hand-
läggningstiden. De som söker asyl fick redan 1992 en sådan rättighet, och de var då 
undantagna från kravet på arbetstillstånd. Syftet med denna rätt till arbete var dels 
att sänka kostnaderna för de asylsökandes försörjning, dels att skapa en snabb 
integration av dem som så småningom får asyl (se Borg Janssons och Callemans 
kapitel). 

Rädslan för att asylsökande ska komma till Sverige av ekonomiska skäl präglar där-
med bland annat de krav på att styrka sin identitet som är kopplade till rätten att 
arbeta utan arbetstillstånd. Borg Jansson föreslår en lättnad eller ett klargörande 
när det gäller de krav på att styrka sin identitet som är kopplade till rätten att arbeta 
utan arbetstillstånd under handläggningstiden. Hon menar att det ska räcka att 
göra sin identitet sannolik för att få AT-UND. Detta skulle inte enbart bli ett första 
steg mot målet att så många asylsökande som möjligt ska arbeta under handlägg-
ningstiden. Det skulle även öka tydligheten och rättssäkerheten kring beslut som i 
hög grad påverkar individen enligt Borg Jansson.
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De asylsökandes rätt att "byta spår", d.v.s. att stanna i Sverige och ansöka om ar-
betstillstånd efter att de fått avslag på sin ansökan om asyl, har motiverats utifrån 
både arbetsgivarnas och arbetskraftsmigranternas behov. 

I Callemans kapitel finns förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas för att under-
lätta sådana spårbyten. Ett exempel är att låta anställningar i fyra månader vara ett 
"särskilt skäl" att upphäva återreseförbud som beror på att den sökande tidigare 
har "undanhållit sig verkställighet" av en avvisning eller utvisning. Detta skulle 
kunna göra tillämpningen enhetlig och förutsägbar på ett sätt som inte verkar strida 
mot rättspraxis.

En annan möjlig åtgärd är att låta de anställningsvillkor som tillåtits under hand-
läggningstiden också vara tillräckliga för att kvalificera för arbetstillstånd, under 
förutsättning att den sökande varit anställd under en viss tid och haft en viss mini-
miarbetstid. Det verkar annars orimligt att först ge utrymme för i stort sett vilka an-
ställningsvillkor som helst under handläggningstiden, och sedan i efterhand ställa 
relativt höga krav på samma villkor för att ge en person rätt till spårbyte.

En tredje åtgärd skulle kunna vara att låta en anställning som övergått från en ar-
betsgivare till en annan räknas som en sammanhängande anställning i stället för 
två, när anställningstiden ska beräknas. Slutligen skulle tidsfristen för att lämna in 
ansökan kunna förlängas från två veckor till fyra veckor. Fristen på två veckor finns 
därför att detta motsvarar fristen för avvisning. Eftersom de sökande varit i Sverige 
i mer än tre månader (reglerna förutsätter att de har arbetat i minst fyra månader) 
och alltså hotas av utvisning (i stället för avvisning), borde fristen kunna vara lika 
lång som för personer som blivit utvisade, alltså fyra veckor.

För den som saknar arbetstillstånd är det straffbart att arbeta (20 kap. 3 § UtlL). 
Selberg analyserar denna bestämmelse utifrån ett antal olika infallsvinklar och ar-
gumenterar för att den ska avskaffas. Av största betydelse för alla arbetstagare är 
enligt Selberg att sanktionerna i lagstiftningen för den reglerade arbetskraftsmigra-
tionen inte riktas mot (irreguljära) migrantarbetare under några omständigheter.
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Behov av framtida forskning
Under arbetet med den här antologin har vi upptäckt en rad områden där vi finner 
det mycket intressant och önskvärt med mer forskning.

Empirisk forskning om arbetsgivarna kan belysa många ännu obesvarade frågor. 
Vilka är arbetsgivarna som anlitar arbetstagare från länder utanför EU? Vilka är de-
ras motiv till att göra det? Vilka är deras erfarenheter? Vilka särskilda fördelar har 
arbetskraft från länder utanför EU och vilka problem är förknippade med importen 
av sådan arbetskraft? I vilken mån har arbetsgivarna använt sig av arbetskraftsin-
vandring för att få möjlighet att anställa en bekant eller en släkting? I vilken mån 
betyder en viss nationalitet en särskild kvalifikation, till exempel för specialkockar 
eller för anställda inom vård och omsorg? 

En viktig fråga är naturligtvis vilka villkor som faktiskt tillämpas för arbetskraftsin-
vandrarnas anställningar, och i vilken grad villkoren skiljer sig från vad som gäller 
för arbetstagare som redan är etablerade i Sverige. Mer forskning om arbetstagar-
nas upplevelser och situation kan givetvis vara värdefull, men sådant kan väcka 
både etiska och metodologiska frågor på grund av arbetskraftsinvandrarnas ofta 
utsatta position.

Migrationsverkets tillämpning av reglerna är intressant att undersöka vidare. Det 
kunde till exempel röra tillämpningen av de beviskrav som gäller för att medverka 
till att styrka sin identitet (Borg Jansson diskuterar frågan). Ett annat exempel är 
undantagen från kravet på arbetstillstånd, inte bara för asylsökande utan också för 
vissa yrkesgrupper och specialister med flera. Vilka grupper ryms i dessa katego-
rier och hur definieras "specialist" och "ledningsuppgifter"?

En fråga som diskuteras bara kortfattat i antologin (kapitel 4 av Hedberg) är för-
medling av arbete i Sverige och internationell förmedlingsverksamhet för vissa 
yrkesgrupper. Är sådan förmedling en delförklaring till den internationella arbets-
delning bland arbetskraftsinvandrare vi ser i statistiken? Hur ser informationen om 
arbete i Sverige ut som sprids av förmedlingsbyråer? 
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Vilka kostnader för arbetskraftsinvandrare (och vilken eventuell skuldsättning) för-
knippas med förmedlingsverksamheten?

När den här boken nu ska sammanfattas kan vi konstatera att den ger en mångfa-
cetterad bild av det arbete som invandrare utför inom och till viss del utom ramen 
för 2008 års arbetskraftsinvandringsreform. Komplexiteten i några av de samband 
som påverkar möjligheten att uppfylla regelverkets syften har tydliggjorts. Några 
faktorer som ursprunglig fattigdom och svåruppfyllda kvalifikationskrav ligger 
utanför det regelverk som stått i fokus för vår bok. Andra centrala faktorer, som 
arbetskraftsinvandrarens handlingsutrymme och skydd av anställningsvillkor, lig-
ger i högsta grad inom regelverket. Boken har också väckt många nya frågor. Något 
som vi menar är ett mycket gott betyg för vetenskapligt arbete. Vi tror att texterna 
i den här boken kan inspirera till mer angelägen forskning inom temat. Vi hoppas 
också att den kommer att bidra till debatten om arbetskraftsinvandring till Sverige 
och de nuvarande reglernas ändamålsenlighet.

Slutnoter kapitel 13

1.  Det vill säga en arbetskraftsbrist som kan identifieras på ett övergripande plan. 

Arbetsförmedlingens lista över bristyrken skulle kunna utgöra ett exempel på bran-

scher och yrken där det råder generell arbetskraftsbrist.

2.  Egen kursivering. 

3.  Egen kursivering.

4.  Skatterevisionen fick till följd att svenska företag (men däremot inte utländska beman-

ningsföretag) som anlitade någon annan att plocka bär "på uppdrag", det vill säga även 

utan att vara arbetsgivare, blev skyldiga att betala sociala avgifter.

5.  Möjligheten att få arbetstillstånd för säsongsarbete upphävdes av AMS 2007.

6.  Här kan det också ha betydelse att det finns en möjlighet för dem som har specialist-

uppgifter inom internationella koncerner att arbeta i Sverige i upp till ett år utan arbets-

tillstånd.
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