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Sammanfattning 

 

I ”ekonomisk asyl – en ofrivillig reform” behandlas vilken roll reglerna om arbetstillstånd har 

i Utlänningslagen. Det är en analys av lagstiftarens syfte med bestämmelserna och hur syftet 

beskrivs av domstolarna, Migrationsverkets handläggare och media.  

 

Undersökningen visar att lagstiftningen har som syfte att gynna den svenska arbetsmarknaden 

ekonomiskt men att det av domstolar, Migrationsverket och media behandlas som akt av 

barmhärtighet gentemot sökanden, en sorts ”ekonomisk asyl”. Med införandet av ”ekonomisk 

asyl” behandlas fattigdom som ett skäl till uppehållstillstånd på humanitära grunder och 

likställs därmed med krig, konflikt och politisk förföljelse. Det är att omkullkasta grunderna 

för asyl och att gå ifrån principen om renodlade grunder för uppehållstillstånd. Vidare visas 

att lagändringen inte fört med sig att arbetsmarknaden blomstrat utan snarare lett till att 

parallella system med undermåliga arbetsvillkor och en marknad för försäljning av 

uppehållsgrundande arbetserbjudanden framträtt.  

 

Som material har framförallt de traditionella rättskällorna använts. I avsaknad av litteratur i 

ämnet används akademiska rapporter av såväl enskilda akademiker som internationella 

organisationer. För att få en inblick i Migrationsverkets anställdas uppfattning av syftet med 

lagstiftningen har sju intervjuer med före detta eller nuvarande handläggare och beslutsfattare 

i arbetstillståndsärenden genomförts. En överskådlig analys av mediers rapportering har gjorts 

med hjälp av ett axplock av artiklar och tv/radio-inslag. Uppsatsen har därmed tydligt 

rättssociologiska inslag.  
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1. Inledning  

 

År 2015 kommer att gå till historien som året då migration diskuterades överallt. Under 

arbetet med uppsatsen har flera politiska förändringar införts på migrationsområdet. Frågor 

om asyl är ständigt aktuella på högsta politiska nivå både i Europa och Sverige. 

Arbetskraftsinvandringen har däremot inte lyfts i några politiska diskussioner. Gruppen 

arbetskraftsinvandrare anses stå utanför diskussionen om migration, som fokuserar på 

asylsökande och deras anhöriga. Detta trots att grupperna har flera beröringspunkter. Inte 

minst delar arbetskraftsinvandrare och asylsökande ursprungsländer gällande de stora 

grupperna från Syrien och Irak. Det är inte heller ovanligt att individer byter spår och därmed 

tillhör båda kategorierna under olika perioder.  

 

Uppsatsen behandlar frågeställningen vilket syfte arbetstillstånd har i Utlänningslagen. Det är 

en undersökning av lagstiftarens syfte med bestämmelserna men också av vad gällande praxis 

i arbetstillståndsärenden säger om arbetskraftsinvadringsreformens syfte så som den har 

kommit att uppfattas. Det senare har jag analyserat med hjälp av domstolsuttalanden, 

intervjuer med Migrationsverkets personal och medias bevakning av frågan. 

 

Historiskt har lagstiftningen om arbetskraftsinvandring tydligt syftat till att gynna arbets-

marknaden ekonomiskt. Förarbetena belyste vikten av att identifiera bristyrken på lång 

respektive kort sikt och att det skulle avgöra vilka som skulle kunna invandra med arbets-

tillstånd. Det fanns inte med någon demografisk eller humanitär aspekt i avvägningen av vad 

som skulle påverka vilka som tillåts invandra till Sverige genom arbetstillstånd.  

 

Med lagändringen 2008 gick Sverige från att ha en av OECD:s mest restriktiva till dess mest 

öppna lagstiftning för arbetskraftsinvandring. Det är sedan dess arbetsgivaren som avgör om 

det finns behov av att rekrytera utländsk arbetskraft. Lagändringen ledde till en kraftig ökning 

av arbetstillstånd inom lågkvalificerade yrkesgrupper, ofta överskottsyrken. En svart marknad 

för försäljning av arbetstillståndsgrundande arbetserbjudanden har uppkommit. Vidare är 

arbetsvillkoren i realiteten ofta undermåliga.  

 

Medan ett antal viktiga bestämmelser på migrationsområdet snabbt reformerats såsom 

införandet av tillfälliga uppehållstillstånd som generell praxis, striktare anhöriginvandring, 
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införandet av tillfälliga gränskontroller och restriktioner av vilket stöd Sverige erbjuder under 

själva asylprocessen, gäller för arbetskraftsinvandrare att visum och tillstånd ges i samtliga 

fall där arbetsgivarens anställningserbjudande uppfyller svensk kollektivavtalsnivå och där 

tjänsten först har annonserats ut på Platsbanken.  

 

I ljuset av det senaste årets förändringar på asyl- och anknytningsinvandringen framstår 

arbetskraftsinvandringen som den mest liberala invandringsform Sverige har. Detta skulle 

vara lätt att förstå om gruppen hölls åtskild från övrig invandring och hade ett annat syfte än 

att, som för flyktingar och övriga skyddsbehövande, erbjuda skydd. Om detta var fallet skulle 

arbetskraftsinvandrare vara att jämföra med utländska studenter vid svenska lärosäten, vars 

syfte att vara här är att gynna en global kompetensutveckling. Jag har velat undersöka varför 

gruppen arbetskraftsinvandrare skiljer sig från studenterna och istället, i många fall, behandlas 

som en subkategori till asylsökande. Därför har jag valt att undersöka om ”ekonomisk asyl”, 

genom arbetskraftsinvandringsreformen 2008, omedvetet införts i det svenska rättssystemet. 
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2. Metod och material  

 

2.1 Frågeställningar 

 

Jag ska undersöka vilken roll arbetstillstånd har i Utlänningslagen och därmed vad syftet med 

bestämmelsen varit ur lagstiftarens synpunkt. Vidare kommer övergripande undersökas vad 

utfallet av lagstiftningen blivit och hur arbetstillstånd beskrivs av några av Migrationsverkets 

anställda och utvalda medier. Är arbetstillstånd tillräckligt avskilt från asyl eller har reformen 

2008 inneburit att ”ekonomisk asyl” indirekt införts? 

 

2.2 Rättskällor 

 

Det huvudsakliga materialet består av lagtext, förarbeten och utredningar om Utlännings-

lagen. För att utläsa lagstiftarens intention med lagtexten har jag valt att studera utvecklingen 

i propositionerna från 50-talet och framåt. De tidiga propositionerna har gett värdefull grund 

till vilken utgångspunkt migrationslagstiftningen i stort har. Det i sin tur har varit underlag för 

att reda ut vilken roll arbetstillståndslagstiftningen fyller i Utlänningslagen. För att få en bild 

av i vilket sammanhang reglerna om arbetskraftsinvandring verkar har jag redogjort 

övergripande för övriga grunder till uppehållstillstånd. 

 

Rättskällorna i uppsatsen är främst lagtext (Utlänningslagen) men även till viss del EU-

reglering. Uppsatsen berör arbetskraftsinvandring globalt sett vilket har gett mig anledning att 

översiktligt studera utländsk lagstiftning. Studien av utländsk lagstiftning är ytterst över-

siktlig, detta för att begränsa materialet. Migrationsrätt är ett ämne med en tydlig inter-

nationell aspekt. Det finns en hel del konventioner som berör ämnet. Gällande arbetskrafts-

invandring är lagstiftningen i regel nationell. Paralleller till internationella konventioner dras 

på de få ställen där det anses relevant. 

 

Det blev tidigt påtagligt att det saknas litteratur i ämnet. Det är ytterst begränsat med tryckt 

material med specifik inriktning på juridiken bakom Sveriges arbetskraftsinvandring. En hel 

del sekundära källor i form av rapporter av såväl enskilda akademiker som internationella 

organisationer har däremot varit till stor hjälp. Det har framförallt handlat om utvärderingar 

av lagändringen 2008 med hänvisning till vad lagändringen fått för följd. För att få en bild av 
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arbetsvillkoren för arbetskraftsmigranten har dels artiklar från de större dagstidningarna, dels 

fackförbundens rapportering använts.  

 

Migrationsverkets statistiker har varit behjälpliga med att tillhandahålla väsentlig statistik 

avseende antalet beviljade uppehållstillståndsansökningar samt till vilka yrken 

arbetstillstånden knutits.   

 

2.3 Praxis  

 

För att få en ytterligare dimension på frågeställningen om syftet har jag valt att undersöka hur 

syftet beskrivs av olika aktörer, varför den använda metoden har starka rättssociologiska 

inslag. Jag valde att begränsa aktörerna till domstolen, lagstiftaren, Migrationsverket och 

media. Lagstiftarens beskrivning av syftet speglas i förarbeten och utgör därför den huvud-

sakliga källan i det avsnittet. Domstolens tolkning av lagstiftningen har speglats i praxis. 

Eftersom Migrationsöverdomstolen endast har prövat sakfrågor sedan 2012 är antalet domar 

begränsade i, denna uppsats har endast en dom från Migrationsöverdomstolen behandlats. 

Samtliga beslut avseende arbetstillstånd från Migrationsdomstolen i Malmö och Stockholm 

från 2015 (till och med oktober månad) har istället få ge en överblick av hur domstolarna 

resonerat. Jag valde Stockholm och Malmö eftersom de prövat flest antal mål om arbets-

tillstånd. Ett mål från Arbetsdomstolen används för att få in en ytterligare dimension av 

domstolarnas bearbetning av målen.  

 

2.4 Migrationsverket  

 

För att få en inblick i Migrationsverkets anställdas uppfattning av syftet med lagstiftningen 

har sju intervjuer med före detta och nuvarande handläggare och beslutsfattare i arbets-

tillståndsärenden genomförts. Då det är de som arbetar närmast med ansökningarna och 

därmed kan få en bild av såväl hur lagstiftningen ser ut i praktiken och kan reflektera över 

vilket syfte lagtexten har, kopplat till utfallet. Intervjuerna har genomförts med personal från 

olika delar av landet. Samma frågor har ställts men eventuella följdfrågor har anpassats till 

personens svar. Intervjuerna har inte haft som syfte att dra slutsatser om Migrationsverkets 

personals uppfattning om lagstiftningen. För det hade krävts en större och mer djupgående 



Kajsa Aldstedt  Ekonomisk asyl – en ofrivillig reform 

 10 

studie. Istället har de använts för att visa på komplexiteten i hur lagstiftningen kan tolkas. Sju 

intervjuer ansågs tillräckligt för det syftet. 

 

Jag har valt att citera mycket från både intervjuer och domar. Detta för att jag anser det vara 

det mest pedagogiska sättet att förmedla en poäng. Korta förklaringar och slutsatser följer där 

det behövs för att förtydliga resonemanget. I övrigt dras analytiska slutsatser framförallt i 

diskussionen.  

 

2.5 Medier 

 

Anledningen till att jag valt att undersöka mediers beskrivning av syftet är för att det utgör 

den främsta källan till allmänhetens uppfattning om lagstiftningen. Eftersom den demo-

kratiska processen grundar sig i att allmänheten, genom politikerna, stiftar lagar är det 

väsentligt att båda parter är överens om vad lagen är till för. Även gällande analysen av 

mediers beskrivning av syftet handlar det om en inblick i hur arbetskraftsinvandringen kan 

beskrivas. Syftet är inte att göra en djupgående kartläggning av mediers rapportering.  Jag har 

gjort sökningar på rapportering om arbetstillstånd i svensk media och lyft fram artiklar jag 

anser avspeglar tonen i rapporteringen. Materialet som använts är såväl tv-inslag, radio och 

artiklar i dagstidningar. Jag har inte begränsat media till de största mediakällorna utan har i 

vissa fall även refererat till mindre lokaltidningar eftersom jag ser samtlig rapportering som 

relevant och likstämmig.  

 

2.6 Brister 

 

Brister som kan nämnas i materialet gäller framförallt att jag varit tvungen att begränsa antalet 

domar, intervjuer och material från media. Det hade varit givande att utöka samtliga delar av 

det materialet men begränsningen är nödvändig. Jag har valt att inte göra undersökningar av 

allmänhetens uppfattning mer än i vad som speglats i media. Ett alternativ till att använda 

medias rapportering vore att genomföra en enkät. Jag har valt bort det eftersom jag anser det 

svårt att få en rättvisande bild genom enkät. Vidare hade det varit värdefullt med intervjuer 

med personer som beviljats arbetstillstånd men även där har jag varit tvungen att dra en linje 

för att begränsa den totala mängden material. Bristen på doktrin är uppenbar men beror på 

motsvarande brist i utbudet. 
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3. Globalisering och migration 

 

Att människor rör på sig är naturligt. I en värld som blir allt mer globaliserad är det 

oundvikligt. Såväl intern som internationell migration har gjort att en tredjedel av världens 

befolkning idag bor utanför sin ursprungsort. Ur ett svenskt perspektiv är utgångspunkten just 

det, att migration är naturligt. Det tillfaller en stat att påverka och styra migrationen så att den 

kan användas på det sätt som är mest gynnsamt för staten i fråga.
1
 I diskursen om migration 

skiljs mellan två olika typer av migration; migration påtvingad av politisk förföljelse eller krig 

eller konflikt i hemlandet och ekonomisk migration, arbetskraftsutvandring. År 2015 har 

antalet människor på flykt uppnått den högsta siffran sedan andra världskriget.  

 

För att förstå den moderna globaliseringen behöver man även förstå reglerna om viserings-

tvång. En person född i Sverige tillhör de mest fria och rörliga personerna i världen. En 

svensk medborgare kan resa till 174 av världens länder utan att på förhand ansökt om visum. 

För någon född i Libanon är motsvarande siffra 39, för en irakier 31 och för någon från 

Afghanistan 28.
2
 Den begränsade rörligheten bidrar ytterligare till ojämlikheten och till att en 

flytt till ett annat land ses som en större sak för någon från Bagdad som flyttar till Karlskrona 

än för någon som flyttar från Falun till Beirut. Det är inte självklart att vänner och släktingar 

kan komma och hälsa på efter en flytt, vare sig flytten skett av ekonomiska eller politiska 

skäl. 

 

3.1 Suveränitet 

 

I internationell rätt är principen om staters suveränitet en av de mest grundläggande. När det 

kommer till migration innebär det att det är upp till varje stat att avgöra hur de väljer att 

reglera vem och under vilka förutsättningar någon får bosätta sig i, besöka och bli medborgare 

i landet. Det är även grundläggande för en stats funktion att reglera vilka som är medborgare i 

landet. För att få en grundläggande välfärd måste det vara tydligt vem som omfattas av den. I 

och med tillkomsten av EU med fri rörlighet mellan medlemsstaternas medborgare som en 

grundläggande princip har spelreglerna ändrats något. Alla förmåner som svenska 

                                                        
1
 SOU 2006:87 Arbetskraftsinvandring till Sverige, s. 121. 

2
 Henley & Partner Visa Restriction Index 141101. 
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medborgare ges måste nu även omfatta unionsmedborgare. Det finns dessutom en yttre gräns 

som gemensamt behöver ombesörjas.  

 

3.2 Arbetskraftsmigration globalt sätt 

 

Globalt kan konstateras att all typ av arbetskraftsinvandring syftar till att gynna mottagar-

landet ekonomiskt på ett eller annat sätt. Exakt hur länder väljer att reglera det kan skilja sig 

åt från land till land men det finns vissa generella bedömningsgrunder som kommer igen. 

Oftast välkomnas kvalificerad arbetskraftsinvandring. Vad som kategoriseras som 

kvalificerad arbetskraft varierar. Det kan handla om krav på en viss typ av utbildningsnivå 

eller en specifik typ av bristyrke. I Gulfstaterna tillämpas ett sponsorsystem, kafala, som 

innebär att arbetsgivaren står som ansvarig för arbetstagaren under vistelsen i landet. Detta 

inkluderar att ha hand om migrantens pass och avgöra när han eller hon får byta arbetsgivare 

och lämna landet.  

 

Länder kan tillämpa kraven på olika sätt och i olika kombinationer men övervägande är alltså 

att det ska handla om så kallad kvalificerad arbetskraft. Regleringen kan dessutom delas in i 

efterfrågedriven och utbudsdriven reglering. I USA tillämpas en efterfrågedriven lagstiftning 

vilket innebär att de ger arbetsgivaren i uppgift att hitta en viss individ som passar in på det 

han eller hon efterfrågar och kopplar då tillståndet specifikt till den arbetsgivaren. Kanada 

tillämpar en utbudsdriven reglering och bedömer då istället om personen anses kunna utöka 

utbudet på arbetskraftsmarknaden med passande kompetens. Om så är fallet kan han få arbets-

tillstånd som alltså inte är knutet till en specifik arbetsgivare. I Sverige tillämpas en 

lagstiftning som främst liknar en efterfrågedriven process men med lägre tröskel än den 

amerikanska lagstiftningen kräver vilket gör att utbudet får en stor påverkan på utfallet.
3
 

 

Migration kan diskuteras utifrån många olika perspektiv och läror. Det finns biologiska, 

sociologiska och filosofiska aspekter av frågan. Juridiken är en oundviklig del av svårighet-

erna med migration. Även en person som förespråkar totalt öppna gränser måste ägna sig åt 

den juridiska problematiken med det ställningstagandet.  

 

 

                                                        
3
 SOU 2006:87, s. 68-69.  
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4. Historisk bakgrund 

 

Under 1800-talets senare hälft gällde principen om fritt folkutbyte, det vill säga en utlänning 

kunde fritt resa in i landet och fritt arbeta. I och med första världskriget ändrades detta och i 

1927 års ”Lag om utlännings rätt att här i riket vistas” reglerades den svenska arbets-

marknaden i syfte att skydda den inhemska arbetskraften.
4
  

 

Sverige gick under 1900-talet från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland. 

Efter Andra världskrigets slut infördes begreppet flykting och Sverige profilerade sig redan då 

som ett asylvänligt land. Under 60-talets massiva tillväxt behövdes arbetskraft och det 

lättades därmed upp för utlänningar att komma till Sverige för att jobba. När det behovet inte 

längre fanns skärptes reglerna och, bland annat efter påtryckning av fackförbunden, infördes 

en arbetsmarknadsprövning.
5
  

 

Från krigsslutet fram till 70-talet invandrade i snitt 30 000 personer om året till Sverige. 

Majoriteten var arbetskraftsinvandrare.
6
 Sverige hade gått från att vara ett av Europas 

fattigaste länder i början av 1900-talet till att bli ett av de rikaste i Europa efter kriget och det 

var en av orsakerna till att det fanns ett tryck på Sverige som invandringsland. Många av de 

övriga europeiska länderna hade gått igenom motsatt utveckling och befolkningen sökte dit 

jobben fanns.  

 

Asylmottagningen har gått i vågor, under 80-talet beviljades i snitt 10 000 personer asyl varje 

år.
7
 Beroende på omvärldssituationen har siffran ökat respektive minskat. Historiskt sett kan 

Sverige ses som ett asylvänligt land som har haft och fortsätter ha lagstiftning som möjliggör 

för långt fler än de som klassas som flyktingar av FN att beviljas asyl. FN:s kvotflykting-

system baseras på urval som görs i UNHCR:s flyktingläger. Flyktingarna fördelas sedan 

enligt kvoter överenskomna av 27 av FN:s medlemsländer. Sverige tar årligen emot runt  

                                                        
4
 Prop. 1954:41, Kungl. Maj:ts proposition med till riksdagen förslag till utlänningslag, s. 11. 

5
 Bevelander, Peter, Emilsson, Henrik, Magnusson, Karin, Osanami, Törngren, Sayaka, Väldens öppnaste land, 

s. 12. 
6
 Ibid. s. 8. 

7
 Migrationsverket, beviljade uppehållstillstånd 1980-2014 enligt Genèvekonventionen, krigsvägrare, de facto 

flyktingar, skyddsbehov, humanitära skäl, tidsbegränsade, kvotflyktingar, tillfällig lag, tidigare tidsbegränsat 

tillstånd och verkställighetshinder.  
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2 000 personer via FN:s kvotflyktingsystem.
8
 Utöver kvotsystemet kan en person beviljas asyl 

om han eller hon uppfyller de krav som ställs i Utlänningslagen.
9
 

 

Även regleringen kring anhöriginvandring har varit generös. Sedan 90-talet har runt 20 000 

personer om året beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning. Från 2008 har siffran 

legat närmre 30 000 om året och 2014 beviljades över 40 000 personer uppehållstillstånd på 

grund av anknytning.
10

  

 

Sammanfattningsvis ökade Sveriges befolkning med 2,4 miljoner under efterkrigstiden varav 

2 miljoner förklaras bero på invandringen.
11

 Demografiskt har Sverige varit och kan sägas 

fortfarande vara beroende av invandring.  

 

5. Utlänningslagen 

 

I första Utlänningslagens förarbeten fastslås de viktigaste principerna för invandrings-

regleringen: passtvång, viseringstvång, att en utlänning inte får vistas i Sverige i mer än  

3 månader utan uppehållstillstånd och att det krävs arbetstillstånd för att jobba i landet.
12

 Det 

kan sägas vara grunden för Sveriges suveränitet och än kvarstår principerna, dock med vissa 

undantag. Idag är det Utlänningslagen från 2005 som reglerar invandringen till Sverige.
13

  

 

5.1 Viseringstvång 

 

Reglerna om visering finns i Utlänningslagens tredje kapitel. Huvudregeln om viseringstvång 

finns i 2 kap. 3 §. Eftersom Sverige är en del av Schengensamarbetet är det i huvudsak 

Schengens viseringskodex som styr vilka personer och under vilka förutsättningar visum 

beviljas.
14

 I huvudsak kan sägas att en person behöver visa upp tillräckliga medel för sitt 

uppehälle och att det inte finns någon avhoppsrisk. Med avhoppsrisk menas risken att en 

person med tillfälligt visum väljer att inte återvända till sitt ursprungsland när visumet gått ut. 

                                                        
8
 Migrationsverket, Den svenska flyktingkvoten. 

9
 Se avsnitt 5.2.3. 

10
 Migrationsverket, beviljade uppehållstillstånd 1980-2014… 

11
 SOU 2005:50, Arbetskraftsinvandring till Sverige, Delbetänkande av Kommittén för arbetskraftsinvandring s. 

162. Perioden som avses är 1945-2004.  
12

 Prop. 1954:41, s. 12. 
13

 Utlänningslagen (2005:716). 
14

 EU-kodex om viseringar, EG 810/2009.  
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Viseringsreglerna kan sägas vara ytterligare ett tecken på länders, eller i det här fallet 

Schengens, självbestämmanderätt. Medlemsstaterna vill kunna kontrollera vilka som 

uppehåller sig inom statens territorium. Det finns en möjlighet att utfärda nationell visering, 

alltså en visering som endast är giltig inom Sveriges gränser, om vissa villkor är uppfyllda.  

 

Sedan Sveriges inträde i EU gäller principen om fri rörlighet mellan medlemsstaterna. Det gör 

att alla unionsmedborgare undantas från passtvång och viseringstvång men även att de inte 

behöver arbetstillstånd för att få jobba i landet. Alla unionsmedborgare har således viserings-

fri uppehållsrätt i EU-länderna under en tremånadersperiod. En unionsmedborgare får stanna 

längre om personen får jobb eller på annat sätt har medel för sitt uppehälle.
15

 Vidare finns 

bilaterala avtal mellan Sverige och ett antal stater som undantar deras medborgare från 

viseringstvånget.  

 

5.2 Uppehållstillstånd 

 

Generellt kan sägas att det finns fyra olika grunder för uppehållstillstånd i Sverige: asyl, 

arbete, studier och anknytning. Eftersom, som nämnts ovan, viseringstvång råder är huvud-

regeln att tillstånd ska vara ordnat innan inresa i Sverige. Det gäller för arbete, studier och 

anknytning. Asyl däremot är ett undantag och kan i regel inte sökas utanför Sveriges gränser. 

Det tillvägagångssättet är nu gällande världsordning när det kommer till asyl med undantag 

för FN:s kvotflyktingsystem.  

 

5.2.1 Studier 

 

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan beviljas en utlänning som önskar studera i landet.
16

 

Efter att Sverige 2011 införde avgift för tredjelandsmedborgare som önskade studera på 

landets universitet och högskolor har antalet utländska studenter minskat. År 2010 hade 

Sverige ett rekord med 14 188 beviljade uppehållstillstånd på grund av studier. År 2011 sjönk 

antalet till 6 836. År 2014 hade det ökat något igen med 9 267 beviljade ansökningar.
17

  

 

                                                        
15

 Utlänningslagen 3 a kap.  
16

 Ibid. 5 kap. 10 §. 
17

 Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd 1980-2014… 
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Det finns ett tydligt syfte med att ge utländska studenter möjligheten att läsa vid svenska 

universitet och högskolor. Universiteten och högskolorna är beroende av att få studenter, 

oavsett härkomst och studenter med olika bakgrund och erfarenheter främjar såväl lärosätena 

som studenterna och lärarna. Det handlar om att gynna en global kompetensutveckling. När 

en student avslutat sina studier finns möjlighet att ansöka om arbetstillstånd och med ett 

jobberbjudande som uppfyller kraven beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete.  

 

5.2.2 Anknytning 

 

Uppehållstillstånd på grund av anknytning beviljas en utlänning som är gift eller sambo med 

en person som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd i Sverige samt till ett utländskt 

barn som är ogift och har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd i 

Sverige. Samma sak gäller om barnet har en förälder som är gift eller sambo med någon som 

är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Ett utländskt, ogift barn, som har 

kommit hit utan sina föräldrar, möjliggör för sina föräldrar att komma till Sverige som 

anhöriga.
18

 Med en person som är bosatt i Sverige avses någon som är folkbokförd i landet.  

 

Antalet beviljade uppehållstillstånd har framförallt bestått av anhöriginvandring alltsedan 

1980.
19

 Som nämnts ovan kom över 42 000 personer till Sverige på den grunden under år 

2014. Efter tillströmningen av flyktingar hösten 2015 ökade antalet asylsökande drastiskt och 

anhöriginvandringen förväntades ha en motsvarande ökning. Den tillfälliga lagstiftning som 

väntas införas som en följd av flyktingtillströmningen kommer kraftigt minska möjligheten 

till anhöriginvandring.    

 

Anknytning är en uppehållstillståndsgrund som har missbrukats under lång tid. 

Skenäktenskap i syfte att erhålla uppehållstillstånd har ofta använts, även av Olof Palme som 

år 1949 gifte sig med tjeckoslovakiska Jelena Rennerová för att hjälpa henne att lämna 

hemlandet efter Pragkuppen. Syftet med bestämmelsen om anhöriginvandring är att tillse 

rätten till familjeliv för samtliga som bor i landet.  

 

 

 

                                                        
18

 Utlänningslagen 5 kap. 3 §.  
19

 Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd 1980-2014… 
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5.2.3 Asyl  

 

Flyktingkrisen under hösten 2015 har inneburit förändringar i Utlänningslagen. I november 

2015 fattades beslutet att Sverige skulle anpassa sin asyllagstiftning till den miniminivå som 

råder inom EU. Det handlar om en totalförändring av lagstiftningen. Detta efter att över  

80 000 personer sökt asyl under en period av två månader och över 160 000 personer sökt 

asyl under hela år 2015.
20

 Siffrorna motsvarar 17 asylsökande per 1 000 invånare. I och med 

de nya reglerna, som uttalades gälla retroaktivt för de som sökt asyl från 24 november 2015, 

ska endast temporära uppehållstillstånd gälla för alla skyddsbehövande förutom för kvot-

flyktingar, rätten till anhöriginvandring begränsas, försörjningskraven skärpas och kategorin 

övriga skyddsbehövande slopas.
21

  

 

En person beviljas asyl när han eller hon antingen inte kan återvända till sitt ursprungsland på 

grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, sexuell läggning eller annan 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp och dessutom inte kan få eller, på grund av sin fruktan 

inte vill få, skydd av sitt ursprungsland.
22

 Alternativt kan asyl beviljas då den sökande inte 

kan återvända på grund av att han eller hon riskerar att dödas eller torteras alternativt att han 

eller hon riskeras skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre 

väpnad konflikt och inte kan eller, på grund av sin fruktan vågar, begagna sig av landets 

skydd.
23

 Som huvudregel har Sverige beviljat permanenta uppehållstillstånd vid skyddsskäl. 

Om förändringarna som presenterades 24 november 2015 träder ikraft, kommer tillfälliga 

uppehållstillstånd som regel att beviljas. Permanenta uppehållstillstånd kommer fortsatt att 

beviljas FN:s kvotflyktingar.  

 

Asyl ges alltså till en person som av humanitära skäl anses behöva bosätta sig i Sverige. Med 

asyl riktas syftet helt på personen i nöd. Det handlar inte om på vilket sätt personen i fråga 

kan bidra till Sverige utan det är den humanitära aspekten som är avgörande. Det finns även 

en folkrättslig grund i FN:s flyktingkonvention
24

 men Utlänningslagen går längre än 

                                                        
20

 Migrationsverket, antal asylsökande – aktuell statistik. 
21

 Presskonferens med Stefan Löfven och Åsa Romson 24 november 2015. 
22

 Utlänningslagen 2 kap. 1 §.  
23

 Ibid. 2 kap. 2 § 
24

 1951 års FN konvention om flyktingars rättsliga ställning 
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Flyktingkonventionen kräver och i förarbeten hänvisas till den humanitära aspekten i att 

hjälpa människor i nöd.
25

  

 

Traditionellt har Sverige varit ett land med generös flyktingpolitik. 1993-1994 beviljade 

Sverige över 80 000 människor asyl, majoriteten av dem var drabbade av kriget i forna 

Jugoslavien. Vid krigets slut minskade antalet asylsökanden kraftigt och antalet beviljade 

asylansökningar höll sig mellan 5 000 – 10 000 fram till 2006.
26

 Lagstiftningen om asyl har 

dock i princip sett likadan ut.  

 

Det senaste årets flyktingkris har inneburit ett enormt tryck på Migrationsverket och på 

många andra samhällsfunktioner. År 2014 inkom över 80 000 asylansökningar till Sverige 

och 31 220 beviljades asyl.
27

 Hösten 2015 gick Migrationsverket över i krisberedskap när 

asyltrycket blev större än någonsin med över 1000 ansökningar om dagen.
28

 Läget krävde 

ansträngningar från olika myndigheter för att kunna hantera trycket. Framförallt behövdes 

bostäder till alla och assistans gällande handläggningsarbete och transporter. 

Regeringskansliet gick in i krisberedskap och Migrationsverket fick hjälp av Försvarsmaktens 

insatsförband för att fylla upp personalbehovet.
29

 

  

Sett till antalet invånare var Sverige år 2014 det land i EU som tog emot flest asylsökanden 

med 8,4 sökande per 1 000 invånare, näst flest tog Ungern emot med 4,3 per tusen invånare.
30

 

Som framgått ovan fördubblades den siffran för Sveriges del under år 2015. Även bland 

OECD-länderna står Sverige ut som ett land som har en jämförelsevis stor andel humanitär 

invandring sett till den totala invandringen i landet.
31

 Förra utrikesministern Carl Bildt pratade 

om Sverige som en humanitär stormakt. Asylmottagandet kan ses som en del i det.  

 

 

 

                                                        
25

 Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden, f. 171 ff.  
26

 1993 beviljades 36 482 personer varav 30 313 var från forna Jugoslavien, 1994 beviljades 44 875 personer 

varav 36 183 var från forna Jugoslavien, se Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd 1980-2014… 
27

 I statistiken ingår inte kvotflyktingar. Migrationsverket, Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, 

2014 och Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2014.  
28

 Vecka 37-38 2015, Migrationsverket, åter över ettusen asylsökande per dag.   
29

 Presskonferens med Morgan Johansson och Anders Danielsson 2015-10-03 och Ledarsidorna, Sverige 

mobiliserar av Johan Westerholm. 
30

 Eurostat news release 53/2015 – 20 March 2015.  
31

 OECD (2015) Indicators of Immigrant Integration, s. 57. 
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6. Arbetstillstånd 

 

6.1 Historiskt 

 

Som nämnts ovan reglerades arbetskraftsinvandringen till Sverige från 1927. Historiskt har 

lagstiftaren uttalat att invandringen till Sverige måste kontrolleras för att kunna anpassas till 

landets resurser och politik på andra områden. Som en till stor del socialdemokratiskt styrd 

stat har särskilt understrukits att landet måste värna om principen att invandrare ska ha 

möjlighet att leva på samma standardnivå som den inhemska befolkningen.
32

 När grunden till 

dagens Utlänningslag lades på 50-talet ville man ”öppna till ett friare folkutbyte, i den 

utsträckning som förhållandena så medger…”. Det infördes samtidigt en ny typ av tillstånd 

som syftade till att trygga arbetsförhållandena till de utlänningar som redan invandrat till 

Sverige. Det ansågs viktigt att värna ursprungsbefolkningen, öppna upp för nya invandrings-

möjligheter och dessutom se till att de som bor och flyttar till Sverige omhändertas.
33

   

 

Redan i 1968-års lagstiftning framgick att arbetstillfällen i första hand skulle tillgodoses av 

personer redan bosatta i landet. Arbetskraftsinvandring skulle således vara ett sista medel som 

i undantag tillgreps. I förarbeten till 1984-års lag konstaterades att invandringen måste 

kontrolleras för att anpassas till landets resurser och politik på andra områden.
34

 Det 

förklarades vidare att regleringen behövdes eftersom det annars skulle försämra möjligheterna 

till sysselsättning för kvinnor, äldre och personer med funktionsnedsättning. I svensk 

lagstiftning har det inneburit att vi i första hand reserverar arbetstillfällena till den inhemska 

befolkningen. I och med inträdet i EU inkluderas även unionsmedborgare genom det så 

kallade gemenskapsföreträdet.  

 

Tanken med att ge den inhemska befolkningen företräde har även uttryckts som ett sätt att 

undvika att arbetskraftsinvandringen koncentreras till låglöneyrken och därmed riskerar 

osäkra arbetsförhållanden för immigranten och att detta i sin tur påverkar löne- och 

anställningsvillkoren negativt för såväl den invandrade arbetskraften som för den inhemska.
 35

 

Det ansågs viktigt att försäkra sig om att den invandrade arbetskraften kunde ha samma 

                                                        
32

 Prop. 1983/84:144 om invandrings- och flyktingpolitiken, s. 14.  
33

 Prop. 1954:41, s. 1. 
34

 Prop. 1983/84:144, s. 14. 
35

 Ibid. s. 55. 
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levnadsnivå som den inhemska befolkningen. I förarbeten refereras särskilt till mottagna 

flyktingar när ”inhemsk befolkning” definieras. Ansvaret för flyktingar och deras nära 

anhöriga understryks och att de, på samma sätt som personer som är födda i Sverige, måste ha 

möjlighet till förtur till jobb i landet.
36

 Språket vittnar om att arbetskraftsinvandring ansetts 

vara en resurs landet kan använda sig av med måtta och efter noga överväganden kring hur 

det påverkar samhället i övrigt. Det visar även på hur lagstiftaren poängterat vikten av att 

värna om de som beviljats asyl.   

 

6.2 Processen för arbetstillstånd innan 2008 

 

Enligt 2005 års Utlänningslags ursprungliga regler kunde arbetstillstånd beviljas på olika 

grunder. Tillfälliga arbetstillstånd kunde erbjudas säsongsarbetare och när det handlade om 

rekrytering till tillfälliga bristyrken. Dåvarande arbetsmarknadsstyrelsen, idag en del av 

Arbetsförmedlingen, skulle göra en arbetsmarknadsprövning och tillsammans med aktuellt 

fackförbund avgjordes om det rörde sig om ett bristyrke och därmed om arbetstillstånd skulle 

beviljas. Det fastslogs i förarbetena till 1984års Utlänningslag att arbetsmarknadens parter 

skulle vara aktiva i bedömningen. Vidare krävde man att prövningen skulle se till arbets-

marknadens behov ur ett långt perspektiv för att inte riskera att arbetskraftsinvandrarna 

koncentrerades till utpräglade låglönebranscher med osäkra anställningsförhållanden och hög 

arbetslöshetsrisk.
37

  

 

Den som hade erbjudits en anställning och hade särskilt efterfrågade kvalifikationer kunde 

direkt beviljas permanent uppehållstillstånd. Bedömningen av om en person hade förut-

sättningar för att beviljas arbetstillstånd på den grunden gjordes utifrån riktlinjer fastlagda av 

Arbetsmarknadsstyrelsen. Det kunde handla om yrkesgrupper där man identifierade att det 

skulle finnas brist på lång sikt.
38

 En del i bedömningen handlade om att se till att unions-

företrädet
39

 respekterades och att villkoren stämde överens med vad som allmänt gäller på den 

svenska arbetsmarknaden men också att arbetstillstånden inte skulle koncentreras till arbets-

platser där svårigheterna att rekrytera kunde bero på lönesättning, arbetsmiljö, lokala 

förhållanden etcetera.
40

 

                                                        
36

 Ibid. s. 56.  
37

 Prop. 1983/84:144, s. 55. 
38

 Bevelander, P, Emilsson, H, Magnusson, K, Osanami, Törngren, S, Väldens öppnaste land, s. 79. 
39

 Se nedan under 6.5.  
40

 Prop. 2004/05:170, s. 206 och 210. 
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När 2005 års Utlänningslag trädde ikraft pågick en utredning om hur man kunde vidga arbets-

kraftsinvandringen. Detta påtalades särskilt i förarbetena. Samtidigt underströks, precis som i 

förarbetena från 80-talet, att arbetstillstånd skulle användas i undantagsfall och vara inriktat 

på nyckelpersoner inom industrin, näringslivet och det kulturella området.
41

  

 

Syftet med lagstiftningen var tydligt att gynna svensk arbetsmarknad ekonomiskt. 

Inriktningen på att identifiera bristyrken på lång respektive kort sikt visar att det var vad som 

ansågs prioriterat när man skulle avgöra vilka som skulle kunna invandra med arbetstillstånd. 

Det fanns inte med någon demografisk eller humanitär aspekt i avvägningen vad som skulle 

påverka vilka som tillåts invandra till Sverige genom arbetstillstånd.  

 

I siffror kan nämnas att det under 2000-talets början beviljades mellan 10 000 – 15 000 

personer per år arbetstillstånd. Mellan år 2003 och 2006 sjönk antalet beviljade arbetstillstånd 

till 6 000 – 9 000 tillstånd per år.
42

 Detta ledde till att en utredning tillsattes om en eventuell 

utvidgning av lagstiftningen.  

 

6.3 Varför lagändring? 

 

Den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsatte år 2004 en utredning om arbetstill-

ståndsregleringen.
43

 Utredningens uppdrag var att lämna förslag till en vidgad arbetskrafts-

invandring från länder utanför EU/EES-området.
44

 Den skulle studera sambandet mellan 

regelverket för arbetstillstånd och det för asyl och skyddsbehövande i övrigt med utgångs-

punkten att asylrätten inte skulle urholkas.
45

  

 

Behovet av en utvidgad arbetskraftinvandring sågs utifrån det demografiska läget med en 

åldrande befolkning vilket i sig misstänktes skulle komma att leda till en mindre dynamisk 

arbetsmarknad och arbetskraftsbrist. Arbetskraftsbristen ansågs alltså inte handla om 

konjunkturläget utan var långsiktig med sin grund i det demografiska läget.
46

 Enligt 

utredningen var arbetskraftsbristen inte generell utan knuten till specifika yrken, framförallt 

                                                        
41

 Ibid. s. 219. 
42

 Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl efter medborgarskap 2000-2004.  
43

 Direktiv 2004:21, Översyn av regelverket för arbetskraftsinvandring. 
44

 SOU 2006:87, s. 61. 
45

 Prop. 2004/05:170, s. 209. 
46

 SOU 2006:87, s. 73. 
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inom vårdsektorn och industrin. Det uttalades särskilt att det inte kunde väntas bli brist i 

yrkeskategorier utan krav på utbildning, istället antogs det bli svårt att finna jobb i de 

sektorerna i framtiden.
47

  

 

Sverige kunde inte mätas med länder som USA, Tyskland och Storbritannien när det kom till 

att locka högkvalificerade arbetskraft till sin arbetsmarknad. I och med att globaliseringen 

fortgår blir även kampen om talangerna mer påtaglig. För att kunna bli ett kandidatland till 

den typen av resurs behövdes lagstiftningen ses över.  

 

6.4 Utredningen 

 

Utredningen uttalade i sitt delbetänkande att avsikten med arbetskraftsinvandring är att bidra 

positivt till vår samhällsutveckling, både genom att täcka den specifika arbetskraft som inte 

inhemsk befolkning klarar av och på ett mer generellt plan genom tillförsel av kompetens och 

erfarenheter. Utredningen påtalade också att det fanns risk att det skulle komma att påverka 

arbetsplatser och arbetsmarknaden i negativ riktning. De kom fram till att ett antal frågor 

behövde besvaras och diskuteras vidare. Bland dem fanns att klargöra dels vilka yrkes- och 

branschmässiga behov som skulle täckas dels hur de geografiska arbetskraftsbehoven såg ut. 

Därutöver ville lagstiftaren undvika att arbetskraftsinvandring tränger undan inhemsk arbets-

kraft och att invandrad arbetskraft utnyttjas genom att inte få avtalsenliga löner och villkor.
48

  

 

Utredningen såg rättsområdet som något som på många sätt kan bidra till syftet att positivt 

gynna Sveriges ekonomi och arbetsmarknad. Både genom specifika arbetstagare och på ett 

generellt plan. Samtidigt uttalades att ovanstående beskrivna risker ständigt finns närvarande 

och måste hanteras.  

 

Det föreslogs fyra olika kategorier av arbetstillstånd: tidsbegränsat arbetstillstånd på grund av 

brist på arbetskraft, internationellt utbyte, säsongsarbetstillstånd och permanent uppehålls-

tillstånd på grund av arbetsmarknadsskäl samt entreprenadverksamhet.
49

 Tillstånden för 

säsongsarbete och internationellt utbyte var kvar sedan tidigare lagstiftning. Samma sak 

gällde möjligheten till permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Det tillfälliga 

                                                        
47

 Ibid. s. 78. 
48

 SOU 2005:50, s. 218. 
49

 SOU 2006:87, s. 23. 
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arbetstillståndet skulle kunna förnyas och om anställningen kvarstod och arbetsvillkoren fort-

farande var uppfyllda efter 24 månader skulle det kunna förlängas med max ytterligare  

24 månader. Efter 48 månader skulle permanent uppehållstillstånd kunna beviljas.
50

  Vidare 

föreslog utredningen ett införande av jobb-sökar-visum för speciellt kvalificerade yrkes-

grupper med särskild efterfrågad kompetens.
51

 

 

Bedömningen om brist förelåg skulle, precis som tidigare, göras av Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Det diskuterades i slutbetänkandet om man skulle överföra bedömningen på arbetsgivarna 

men kom fram till att en arbetskraftsbrist inte kan konstateras av en enskild arbetsgivare utan 

att det behövs ett bredare perspektiv när frågan avgörs. Utredningen ansåg det nödvändigt 

med en myndighetsbaserad prövning för att systemet skulle bibehålla trovärdighet och 

legitimitet och att det var det säkraste sättet att minimera riskerna för överutbud av utländsk 

arbetskraft.
52

  

 

Vad som bör noteras är att utredningen tillsattes och utfördes under socialdemokratiskt styre. 

Lagändringen tillkom under en borgerlig regering med stöd av Miljöpartiet.   

 

6.5 Lagstiftningen idag  

 

Efter lagändringen 2008 ser reglerna om arbetstillstånd ut som följer:  

 

2 § Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om 

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

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

följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. 

Arbetstillstånd enligt första stycket får endast ges om rekryteringsförfarandet är förenligt med 

Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. 

 

Arbetstillstånd får även ges till en utlänning som deltar i ett internationellt utbyte eller om det 

följer av ett internationellt avtal eller ett avtal med ett annat land. Lag (2008:884).
53

 

 

                                                        
50

 Ibid. s. 131. 
51

 SOU 2006:87, s. 26.  
52

 Ibid. s. 165 f.  
53

 Utlänningslagen 6 kap. 2 §. 
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Idag beviljas arbetstillstånd till en sökande som uppfyller kraven ovan. Det som krävs är att 

personen har ett erbjudande om en anställning och att villkoren enligt det erbjudandet uppgår 

till kollektivavtalsmässig standard inom branschen. I övrigt krävs enligt andra stycket att det 

inte går emot Sveriges åtaganden i EU, d.v.s. gemenskapsföreträdet. Det har senare 

definierats som ett krav på att tjänsten utlyses på Arbetsförmedlingen i 10 dagar. 
54

 Annonsen 

syns då automatiskt även på EU:s gemensamma jobbportal.  

 

Ett arbetstillstånd är idag alltid tillfälligt, max 2 år. Uppfylls fortfarande kraven kan en 

sökande efter två år få det förlängt ytterligare två år och har en person haft tillfälligt 

uppehållstillstånd under fyra år av en femårsperiod beviljas permanent uppehållstillstånd.  

 

Dåvarande regeringen ansåg den då gällande handläggningsordningen otillfredsställande och 

att arbetsgivaren är den som bäst och snabbast kan avgöra om rekryteringsbehov finns. De 

ansåg därför att bedömningen kring om behov finns borde läggas över på arbetsgivaren.
55

 

Migrationsverket fick ansvar för att se till att gemenskapsföreträdet respekterades och skulle 

även se till att arbetsvillkoren överensstämmer med svenska arbetsmarknadens villkor i 

övrigt. I praktiken fungerar det så att Migrationsverket skickar över anställningserbjudandet 

till branschens fackförbund som får uttala sig. Anställningserbjudandet är inte ett bindande 

avtal utan ett erbjudande.  

 

Det är på så sätt arbetsgivaren som själv avgör om det finns behov av att anställa någon 

utifrån. Marknaden ansågs bättre lämpad att göra behovsprövningen än staten. Den tidigare 

prövningen som genomfördes av Arbetsförmedlingen togs bort. Möjligheten att tilldelas ett 

arbetstillstånd är med dagens lagstiftning öppen för vilken yrkeskategori som helst och inte 

bara för de som bedöms som bristyrken av svenska myndigheter.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
54

 Ds 2007:27, Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, s. 24 och prop. 2013/14:227, 

Åtgärder mor missbruk av reglerna om arbetskraftsinvandring, s. 8. 
55

 Prop. 2007/08:147, Nya regler för arbetskraftsinvandring, s. 26. 
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6.6 EU-reglering  

 

EU har ännu inte fokuserat på att reglera och harmonisera arbetskraftsinvandringen. I 

Lissabonfördraget framgår att varje medlemsstat har rätt att själv avgöra hur många och på 

vilka grunder en stat önskar ta in tredjelandsmedborgare som vill jobba i landet ifråga.
56

 

Utöver det finns gemenskapsföreträdet vilket innebär att EU-medborgare ska ha företräde till 

arbetstillfällen framför tredjelandsmedborgare. Sedan år 2009 finns ett projekt som handlar 

om att kunna ge högkvalificerade och högavlönade arbetare en väg in i EU. Ett blue card 

(EU-blåkort) har införts som ett svar på USA:s green card och är ett sätt för EU att försöka 

konkurrera med de andra aktörerna på den globala marknaden för högkvalificerade arbets-

tagare.
57

  

 

Det som krävs för att få ett EU-blåkort är att man har universitetsexamen eller fem års yrkes-

verksamhet, ett anställningserbjudande om en högkvalificerad anställning i minst ett år och att 

lönen man erbjuds är minst en och en halv gång landets genomsnittslön. År 2015 innebar det 

att i Sverige skulle lönen vara minst 47 100 kronor per månad.
58

 Direktivet har för svenskt del 

inte varit en succé. År 2013 utfärdades två EU-blåkort, år 2014 ett och fram till oktober 2015 

hade två kort beviljats.
59

  

 

Det kan även nämnas att det år 2014 genomfördes ett skyddsdirektiv för säsongsarbetare som 

syftar till att försäkra likabehandling oberoende av vilken medlemsstat arbetet utförs i. 

Direktivet var EU:s första med uttalad inriktning på cirkulär migration. Cirkulär migration 

innebär att en person arbetar och bor utanför sitt ursprungsland men samtidigt bidrar 

ekonomiskt genom remitteringar, det vill säga hemsändning av delar av sin lön. Från ett 

svenskt perspektiv inkluderar cirkulär migration att migranten kan bo längre perioder åt 

gången i sitt ursprungsland utan att förlora sitt uppehållstillstånd i landet där han eller hon 

arbetat.
 60

   

 

                                                        
56

 EU TFEU, Art. 79.5. 
57

 EU direktiv 2009/50/EC om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad 

anställning.   
58

 Migrationsverket, EU-blåkort. 
59

 Statistik framkommen genom mailväxling med Olle Kylensjö, statistiker på Migrationsverket.  
60

 Det finns ingen internationell definition på begreppet men den som beskrivs återfinns i prop. 2013/14:213 s. 

17 och är definitionen som Sverige utgår från. 
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Det går att konstatera att EU-regleringen inte är något som får stor effekt på svensk 

migrationslagstiftning avseende arbetstillstånd. Varför systemet med EU-blåkort varit så illa 

fungerande är svårt att hitta en tydlig förklaring till. En anledning skulle kunna vara att det är 

så pass lätt att beviljas arbetstillstånd i Sverige att det använts i första hand. En annan 

förklaring kan vara att Migrationsverket varit dåliga på att förmedla information om EU-

blåkort och att sökande därför inte vetat om möjligheten.
61

 Alternativt är det få som sökt det 

av samma anledning som att det är relativt få kvalificerade arbetare som sökt arbetstillstånd 

till Sverige överhuvudtaget. Problemet är således något som politikerna fortfarande söker en 

lösning på.  

 

Framförallt är det gemenskapsföreträdet som kan sägas påverka svensk lagstiftning. Trots att 

det nämns som inte bindande har man konstaterat att det inte finns någon anledning till att 

Sverige inte skulle följa det.
62

  

 

7. Lagändringens konsekvenser 

 

Lagändringen innebar att Sverige gick från att ha en av OECD:s mest restriktiva reglering av 

arbetskraftsinvandring till den mest öppna.
63

 Att i princip släppa den statliga kontrollen måste 

sägas vara unikt. Med en så påtaglig förändring uppkommer nya frågor och en hel del 

svårigheter. I den här uppsatsen har jag nedan valt att belysa några av dem.  

 

7.1 Bristen på kvalificerad arbetskraft  

 

Sverige är det enda landet i OECD som kan rekrytera arbetskraft till icke-kvalificerade yrken 

från tredjeland på ett relativt snabbt och effektivt sätt. De flesta av OECD-länderna har olika 

vägar till arbetstillstånd för kvalificerad arbetskraft. Det behöver inte betyda att det inte finns 

tredjelandsmedborgare som arbetar med icke-kvalificerade arbeten men regleringen syftar 

främst till att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Exempelvis har Storbritannien och Kanada 

problem med att personer som är högutbildade ändå hamnar i okvalificerat arbete.
64

  

 

                                                        
61

 Dagens Juridik, "EU välkomnar högkvalificerad arbetskraft - men Sverige måste tydliggöra fördelarna med 

blåkortet” av Åsa Nelhans och Sara Lindqvist. 
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 Prop. 2007/08:147 s. 21. 
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 OECD (2011) Recruiting Immigrant Workers: Sweden, s. 34. 
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Det finns en internationell konkurrens om talanger och högkvalificerade invandrare vilka 

enligt forskning har en tendens att lockas till länder med höga löner och låga skatter. Sveriges 

expertskatt är ett exempel på en typ av ekonomiskt incitament för att locka högkvalificerad 

arbetskraft. Det har dock inte haft särskilt stor effekt.
 65

 Expertskatten innebär en skattelättnad 

för arbetstagare från tredjeland som tillhör en viss kategori av efterfrågade välkvalificerade 

experter.  

 

Utredningen om arbetskraftsinvandring föreslog i sitt slutbetänkande att man skulle införa ett 

jobb-sökar-visum för vissa grupper av kvalificerad arbetskraft. Det skulle kunna beviljas 

personer som hade en särskild efterfrågad kompetens.
66

 Norge hade tills nyligen ett liknande 

system. Lagstiftaren valde att inte införa den möjligheten i lagändringen och i Sverige finns 

nu inga specifika möjligheter för högutbildade personer att få arbetstillstånd med förutom 

EU:s blåkort-system. 

 

De högkvalificerade arbetare som kommer till Sverige med arbetstillstånd är främst data-

specialister men även ingenjörer. Framförallt kommer de från Indien och Kina och stannar i 

landet i några månader. Av de över 2 200 dataspecialister som fick arbetstillstånd 2009 var 

det bara 146 som var kvar i landet vid utgången av 2011.
67

 Anledningen till varför vistelsen är 

så begränsad kan ha att göra med att inget intresse finns av att stanna i Sverige under en 

längre period. Ett annat alternativ kan vara att den sökande vill hålla sin vistelse under sex 

månader, för att av ekonomiska skäl få ta del av den så kallade 6-månadersregeln. Denna 

innebär att en utländsk arbetstagare kan arbeta utan att behöva skatta i Sverige under sex 

månader under förutsättning att ett avtal härom finns mellan Sverige och arbetstagarens 

hemland. Vidare kan den korta vistelsen handla om att rekryteringsbolag till stor del är aktiva 

i sektorn och att de potentiellt tjänar på att tillhandahålla ny personal för korta perioder istället 

för stadigvarande personal.  

 

År 2008, innan lagändringen trädde ikraft, arbetade 23 procent av de som beviljades arbets-

tillstånd i bristyrken och 18 procent i överskottsyrken. År 2009 var 12 procent av de som 

beviljats arbetstillstånd inom bristyrken och 38 procent i överskottsyrken. Även i siffror 
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 Svenskt Näringsliv, Kampen om talangerna, en politik för ökad invandring av högkvalificerad arbetskraft.  
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 SOU 2006:87 s. 151. 
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 Bevelander, P, Emilsson, H, Magnusson, K, Osanami, Törngren, S, Väldens öppnaste land, s. 65 och s. 89. 
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noterades en minskning av antalet beviljade tillstånd för bristyrken.
68

  Hälften av arbets-

tillstånden som beviljades år 2009 var inom yrkesgrupper som inte listas under Arbets-

förmedlingens bristyrken-lista.
69

 Listan över bristyrken baseras på antalet annonser på 

Platsbanken. Det innebär att även arbetsgivare som endast utannonserar en tjänst för att kunna 

anställa en person via arbetstillstånd kommer att bidra till att det yrket kan komma in på 

listan. De personer som stannar i landet under en längre period är huvudsakligen sådana som 

kommit hit för att arbeta inom överskottsyrken.
70

 Det handlar till stor del om låglöneyrken 

och de största grupperna arbetar som storhushålls- och restaurangpersonal, städare samt köks- 

och restaurangbiträden.
71

  

 

Ett sätt att locka högutbildade personer från tredjeland att jobba i Sverige skulle kunna vara 

att få de som studerat i landet att bli kvar. Möjligheten att byta från uppehållstillstånd på 

grund av studier till arbetstillstånd med tillfälligt uppehållstillstånd finns och utnyttjas även 

det till viss del. Av de som utnyttjade möjligheten under år 2009 har dock statistiken visat att 

endast en av fyra var kvar år 2011.
72

  

 

En möjlighet till arbetstillstånd specifikt inriktat på kvalificerad arbetskraft finns via EU-

regleringen om EU-blåkort. Det är ytterst få som utnyttjar möjligheten till det och endast ett 

fåtal EU-blåkort har beviljats i Sverige.
73

 Lagändringen var inte specifikt inriktad på hög-

kvalificerad arbetskraft men frågan kvarstår om syftet hade med det att göra.  

 

7.2 Arbetsvillkor 

 

Av 2009 års arbetskraftsinvandrare från tredjeland som var kvar år 2011 var 73 procent 

sysselsatta, en femtedel saknade inkomst från samma år och ytterligare en femtedel hade en 

inkomst som var 160 000 kronor per år eller lägre det vill säga lägre än den undre gräns 

Migrationsverket kräver för att bevilja arbetstillstånd.
74

 Vidare har lönen för 
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tredjelandsmedborgare som beviljats arbetstillstånd minskat med över 5 000 kronor i 

månaden jämfört med innan reformen.
75

  

 

Flertalet fall av missförhållanden har uppmärksammats i media och av fackförbunden de 

senaste åren. Det har handlat om utebliven och/eller långt under avtalsmässig lön, långa 

arbetsdagar och andra biverkningar av ett system där arbetstagaren är beroende av sin 

arbetsgivare. Som ett exempel kan nämnas fallet med skogsarbetare från Kamerun som kom 

till Norrland för att arbeta i skogen men knapp fick någon lön.
76

 

 

Av Hotell och restaurang fackets granskning av 54 arbetsplatser i Stockholmsområdet som 

beviljats att anställa migrerad arbetskraft från år 2012 var ingen arbetsplats helt prickfri. Hos 

33 av företagen hittades ett eller flera allvarliga lag- eller avtalsbrott.
77

 Skatteverket kom i 

oktober 2015 ut med en rapport om svartjobb inom städbranschen där misstankar om att 

personal i städföretag som var i landet med arbetstillstånd fick sin lön inbetald på bankkonton 

men sen ombads att genast gå till en bankomat och ta ut samma belopp alternativt genast 

överför motsvarande belopp till ett annat konto, vilket misstänks gå tillbaka till arbets-

givaren.
78

 I den typen av fall kan misstänkas att arbetstagaren får en betydligt lägre summa 

betalt än pappret visar. LO har rapporterat om fusk och utnyttjanden och särskilt påtalat den 

marknad för försäljning av arbetstillstånd som uppkommit i och med lagändringen.
79

  

 

Ingenjörsförbundet bröt år 2011 sitt samarbete med Migrationsverket på grund av att det 

framkommit 143 fall där dataspecialister beviljats arbetstillstånd kopplat till rekryterings-

bolag. De hade inte någon arbetsgivare men kunde komma till Sverige. Arbetsvillkoren var på 

så sätt totalt okända eftersom ingen arbetsplats fanns angiven.  Ingenjörsförbundet uppmärk-

sammade att det fanns anställningsavtal som specifikt nämnde att en anställd skulle få sparken 

om han (det handlar i princip uteslutande om män) yttrade något om arbetsvillkoren.
80
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År 2014 tillkom en lag som syftade till att upptäcka och stoppa missbruk av arbetstillstånd. 

Lagen förde med sig att arbetsgivare fick en straffsanktionerad skyldighet att lämna in 

uppgifter till Migrationsverket om vilka arbetsvillkor som gäller för de arbetskraftsinvandrare 

som anställts. Migrationsverket fick även möjlighet att utföra efterkontroller av beviljade 

arbetstillstånd.
81

    

 

7.3 Gemenskapsföreträdet 

 

Såväl den tidiga svenska lagstiftningen som senare EU-reglering har påtalat vikten av att 

prioritera inhemsk respektive unionens arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Från 

svenskt håll har det handlat om att prioritera svenska medborgare och de som fått skydd här 

men också att se till att arbetsmarknadsvillkoren bibehålls och att det inte utvecklas en ny 

underklass av arbetskraftsinvandrare som accepterar arbetsförhållanden som den inhemska 

arbetskraften vill undvika. Från EU:s håll är fokus framförallt på att EU:s medborgare inte får 

behandlas sämre än de svenska medborgarna men även där finns uttalanden om att den 

europeiska arbetsmarknaden i första hand ska utgöras av unionsmedborgare.  

 

För att uppfylla EU:s krav ska alltså en tjänst utlysas på Arbetsförmedlingens jobbportal i 

minst 10 dagar. När den finns tillgänglig där blir den också synlig på EU:s gemensamma 

jobbportal Eures. I och med att tjänsten syns där anses gemenskapsföreträdet uppfyllt. I en 

dom från Migrationsöverdomstolen från 2015 uttalades att det inte krävs något mer från en 

arbetsgivare än att just lägga ut tjänsten.
82

 Det kan alltså inte krävas att arbetsgivaren går 

vidare med några av de eventuella ansökningar som inkommer. Resonemanget hänger på att 

lagstiftaren förlitar sig på att arbetsgivaren självmant vidtar de åtgärder som krävs för att 

gemenskapsföreträdet respekteras.   

 

Enligt den OECD-rapport från år 2011 som granskade den svenska arbetskraftsinvandringen 

noterades och kritiserades precis den hållningen.
83

 Rapporten noterade att det inte fanns några 

krav på att arbetsgivaren skulle vidta åtgärder för att försäkra sig om att inga EU-medborgare 

skulle utgöra potentiella kandidater. Den går inte djupare in på problematiken men det kan 

anas en tveksamhet till om de godtar samma bedömning som den svenska lagstiftaren gjort.  
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Utgångspunkten för reglerna om arbetstillstånd är, som tidigare nämnts, att arbetsgivaren är 

bäst lämpad att göra en bedömning av om arbetskraftsbrist råder och vem som är mest lämpad 

att rekryteras. För att förstå hur det synsättet går ihop med att respektera gemenskaps-

företrädet måste antas att det setts som en självklar del i arbetsgivarens bedömning. 

Arbetsgivaren skulle då alltså självmant alltid föredra en EU/EES medborgare framför en 

tredjelandsmedborgare om man endast ser till nationaliteten. Alternativet vore att se det som 

en självklarhet att arbetsgivaren ser över alla ansökningar som inkommer via platsbanken och 

övriga officiella europeiska jobbportaler och att det därför inte finns något behov av vidare 

reglering.  

 

I en dom från Migrationsdomstolen i Malmö från 2015 avslogs en irakisk medborgares 

överklagan på sitt avslag om arbetstillstånd, bland annat på grund av en tveksamhet från 

domstolens sida om gemenskapsföreträdet hade respekterats. Arbetet som pizzabagare hade 

utannonserats i enlighet med praxis men i domskälen konstaterande följande:  

 

Det är nämligen svårt att tro att det inte skulle finnas någon annan i Sverige eller övriga EU 

bosatt som har rätt kompetens och som till kollektivavtalsenlig lön skulle vara intresserad av 

det erbjudna arbetet som pizzabagare. Detta talar för att syftet med anställningserbjudandet är 

något annat än att få en vakant arbetsuppgift löst.
84

 

 

Liknande resonemang har förts i flera av Migrationsdomstolens i Malmö domar från 2015.
85

 

Domstolen ser inte endast till det formella kravet utan utökar bedömningen till vad som kan 

anses rimligt. De nämner inte Migrationsöverdomstolens dom från samma år. 

Migrationsverket uttalade i ett fall att ytterligare åtgärder bör väljas om en utannonsering inte 

framkallar någon respons: 

 

Om ett utannonserat arbete inte framkallar någon respons från arbetssökande i Sverige, 

EU/EES eller Schweiz bör det väcka funderingar hos arbetsgivaren om varför rekryterings-

åtgärden inte fungerat som tänkt och om förfarandet kanske bör göras om eller om någon 

annan åtgärd i stället bör väljas. För det fall flera sökande finns men arbetsgivaren anser att 

dessa saknar rätt kompetens, måste underlaget för denna bedömning kunna 
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presenteras, så att det går att avgöra om gemenskapsföreträdet åsidosätts om rekrytering görs 

från tredje land.
86

  

 

Målet handlade om arbetstillstånd för en tjänst som libanesisk kock. Ännu har inget liknande 

uttalats i Migrationsöverdomstolen. 

 

När reglerna om arbetstillstånd ändrades skulle de nya reglerna för tredjelandsmedborgare 

vara mer lika de som sedan tidigare gällde för EU/EES medborgare.
87

 Det i sig behöver inte 

vara problematiskt men däremot om gemenskapsföreträdet inte följs och man rekryterar 

tredjelandsmedborgare i första hand blir det svårare att förstå. Ställningstagandet framstår då 

som att man ersätter gemenskapsföreträdet med att tillämpa samma regler för såväl EU/EES 

medborgare som för tredjelandsmedborgare. Gemenskapsföreträdet handlar inte om att 

garantera tillträde till medlemsstaternas arbetsmarknad utan om att få företräde framför 

tredjelandsmedborgare. Att utjämna spelreglerna för samtliga tycks inte vara i linje med 

gemenskapsföreträdet. Migrationsdomstolen svårtolkade praxis visar att det finns frågetecken 

som behöver redas ut.  

 

7.4 Möjligheterna till permanent uppehållstillstånd  

 

Innan lagändringen fanns en möjlighet för utländsk arbetskraft att direkt få permanent uppe-

hållstillstånd vid tillfället för beviljat arbetstillstånd. Som nämnts ovan gällde det om den 

sökande hade kvalifikationer som ansågs värdefulla för svensk arbetsmarknad ur ett längre 

perspektiv. I realiteten handlade det om 200-300 personer per år. Vid lagändringen togs den 

möjligheten bort. Förarbetena nämner att ett av lagändringens syften är att öka antalet 

permanenta uppehållstillstånd på grund av arbete. Då det inte görs någon distinktion mellan 

olika typer av kvalifikationer eller arbetskraft i övrigt såg de inte någon anledning att ge en 

viss grupp möjlighet till permanent uppehållstillstånd redan från början.
88
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7.5 Sammanblandning med asyl 

 

Efter lagändringen kan en person som sökt asyl men fått avslag på sin ansökan söka och 

beviljas arbetstillstånd. Det krävs då att den sökande har arbetat under sex månader innan 

ansökan. I utredningen som låg till grund för lagändringen föreslogs motsatta lösning. 

Utredningen underströk vikten av att asyl och arbetskraftsinvandring inte blandas ihop och 

ville därför inte tillåta ett undantag från huvudregeln att arbetstillstånd ska sökas utanför 

Sveriges gränser. Anledningen till att lagstiftaren ändå valde att tillåta ett undantag var att det 

ansågs ligga i linje med de övriga förslagen om ett effektivare system för arbetskrafts-

invandring.
89

 Eftersom asylsökande tillåts att arbeta under tiden de väntar på beslut kan de 

under den tiden ha etablerat sig på arbetsmarknaden och därmed skulle det inte bidra till en 

effektiv arbetsmarknad att be de personerna avbryta anställningen för att söka arbetstillstånd 

från utlandet.
90

 Av remissinstanserna som motsatte sig förslaget ansåg man att det var ett 

avsteg från principen om en tydlig början och ett tydligt slut i asylprocessen och att det 

riskerade att leda till missbruk av asylsystemet.
91

  

 

Motsvarande risk kan ses åt andra hållet det vill säga att människor kommer till Sverige med 

arbetstillstånd men sedan väl framme söker asyl. Eftersom vägen till en asylansökan är 

kostsam och i många fall direkt farlig är det tryggt att istället sätta sig på ett flygplan och 

direkt komma fram med hjälp av ett UT-kort som visar på uppehållstillstånd i Sverige. Väl 

framme kan personen välja att ansöka om asyl. När kraven på att få arbetstillstånd var högre 

ställda fanns inte den möjligheten eftersom det krävdes mer från den potentiella migranten.  

 

Med en möjlighet som den ovan beskrivna följer även en potentiell marknad. Av de som 

söker sig till Sverige för att söka asyl betalas stora summor till smugglare. Att istället kunna 

betala för att få ett arbetstillstånd kan vara lönsamt på flera sätt. Det är ett tillvägagångssätt 

som inte bara skulle kunna användas av potentiella asylsökande utan även av andra som av 

olika anledningar önskar söka sig till Sverige. Detta är något som uppmärksammats av bland 

annat LO som i en rapport intervjuat personer som kommit till Sverige genom arbetstillstånd 
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och då kunnat konstatera att handeln med arbetstillstånd är ett faktum.
92

 Problemet angående 

försäljning av arbetstillstånd handlar om mer än sammanblandningen med asyl. Att en svart 

marknad byggs upp påverkar samhället i flera avseenden vilket kommer utvecklas nedan. 

 

Det kan konstateras att det går att se ett samband mellan ursprungsländer för de med arbets-

tillstånd och de som söker asyl.
93

 Mer än hälften av de som stannar längre än två år i Sverige 

med arbetstillstånd söker även asyl i landet och omkring hälften av de irakier som fick arbets-

tillstånd år 2011 hade tidigare sökt asyl.
94

 Bland de av Migrationsverkets anställda som 

intervjuats under arbetet med uppsatsen finns en utbredd uppfattning om att det till stor del är 

samma typer av personer som söker asyl som arbetstillstånd.
95

  

 

Problematiken med att sammanblanda uppehållstillstånd på grund av arbete och asyl framgår 

vidare nedan då de potentiella syftena med lagstiftningen utreds.  

 

8. Integration 

 

I sammanhanget bör nämnas något om integration. 21,5 % av Sveriges befolkning är födda 

utomlands eller har minst en förälder som är född utomlands.
96

 Det tar i genomsnitt sju år för 

en person som beviljats asyl eller kommit som anhörig att komma i arbete.
97

 Invandrade 

kvinnor har i regel längre väg till ett jobb än män i samma position. De som kommer som 

asylsökande har varierande bakgrund men även högutbildade har en lång väg till arbete och 

ännu längre till ett arbete i nivå med deras utbildning.
98

 I en rapport från International 

Monetary Fund (IMF) om Sveriges ekonomi 2015 konstaterades att arbetsmarknaden blir allt 

mer polariserad och trots att arbetslösheten minskar generellt, ökar den bland utrikesfödda. En 

utveckling som spås fortsätta med den höga andelen asylsökande.
99

  

 

                                                        
92
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Svenska förorter är exempel på områden där integrationen kan fungera särskilt dåligt. I en 

rapport från 2015 om integrationen i 38 av våra förorter framkommer att antalet förvärvs-

arbetare bland 20 - 64-åringar i förorterna varit 55 procent de senaste 10 åren, genomsnittet 

för hela landet var 77,1 procent.
100

 Vidare visade undersökningen att utbildningsresultaten i 

förorterna var betydligt sämre, valdeltagandet lägre och den genomsnittliga disponibla 

inkomsten år 2013 bara 69,7 procent av riksgenomsnittet. Den låga genomsnittliga disponibla 

inkomsten innebär att förorterna i rapporten närmar sig EU:s definition av fattigdom, det vill 

säga en inkomst efter skatt som understiger 60 procent av landets medianinkomst.
101

 

 

I utredningen om arbetskraftsinvandringen diskuterades sambandet mellan arbetskrafts-

invandring och asyl och om arbetskraftsinvandring skulle kunna underlätta integrationen av 

redan invandrade personer.
102

 Ett återkommande mönster i tidiga förarbeten till arbets-

tillståndsregleringen är att de understryker vikten av att först tillse att Sveriges inhemska 

befolkning har jobb. Det nämns särskilt vid flera tillfällen att det inkluderar flyktingar som 

kommit till landet.  

 

I genomsnitt kommer 0,6 anhöriga per arbetskraftsinvandrare till Sverige. Av de anhöriga 

som kom under 2009 och 2010 var en av fem registrerade som sysselsatta år 2011. Det 

vanligaste jobbet var städare, vård och omsorgspersonal.
103

  

 

De invandrare som får jobb tenderar att hamna i lågkvalificerade yrkesgrupper men 

framförallt är vägen till ett (vitt) jobb överhuvudtaget alltför lång, såväl för de som beviljats 

asyl som för de som kommit som anhöriga.  
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9. Potentiella syften   

 

I det följande avsnittet kommer vilka alternativa syften regleringen om arbetstillstånd skulle 

kunna ha att undersökas. Framförallt avser frågan om lagstiftningen är tänkt att ha som syfte 

att gynna Sverige ekonomiskt eller om syftet är humanitärt. Ett ekonomiskt syfte vore att 

lagstiftningen syftar till att gynna arbetsmarknaden och därmed Sveriges ekonomi. Ett 

humanitärt syfte innebär i det här sammanhanget att gynna den sökande. Om syftet är 

ekonomiskt bör vidare utredas vilken typ av arbetskraft som man avser att locka. 

Lagstiftningen kan ha mer än ett syfte i fokus men det är det primära syftet som kommer 

undersökas. Nedan följer en redogörelse för vad respektive syfte skulle innebära. Därefter 

kommer undersökas hur olika instanser uppfattat syftet, vad utfallet av lagen kan säga om 

syftet och slutligen vad syftet bör vara.  

 

9.1 Ekonomiskt 

   

Huvudregeln för arbetskraftsinvandring i världen är att den syftar till att gynna destinations-

landet ekonomiskt. Det har beskrivits innebära att sätta arbetsmarknaden och behovet av 

arbetskraft det annars råder brist på i fokus.
104

 Ovan har nämnts hur andra länder arbetar med 

frågan utifrån samma utgångspunkt. Det är då ofta kvalificerad arbetskraft som efterfrågas 

alternativt vissa specifika yrkesgrupper utifrån kriterier som ständigt uppdateras.
105

 Det är ett 

sätt att kunna utgå från hela världen när man rekryterar och därmed få tillgång till kompetens 

som landets arbetsmarknad annars gått miste om.  

 

Arbetsmarknaden gynnas genom att yrken där den inhemska arbetskraften inte räcker till 

identifieras och tomrummen fylls med arbetskraftsinvandring. Det bidrar i sin tur till att nya 

jobbtillfällen kan skapas.  

 

Med Sveriges ekonomiska utveckling som syfte finns även arbetstagarens ekonomiska 

utveckling med. Det är att använda invandring som ett verktyg att forma samhället och 

arbetsmarknaden. I det ser man migranterna som en tillgång för arbetsmarknaden och 
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migranten kommer att utvecklas ekonomiskt. Ett jämlikt utbyte med ekonomin i fokus där 

samhälle och individ utnyttjas och gynnas på lika villkor.  

 

Tecken på att lagstiftning om arbetskraftsinvandring har ett ekonomiskt syfte kan variera 

beroende på hur landet ifråga ser ut. Exempelvis skulle lagstiftningen kunna vara inriktad på 

att identifiera specifika bristyrken och snävt begränsa arbetskraftsinvandringen till de som 

uppfyller kraven för att arbeta inom de yrkena, men det skulle även kunna vara lagstiftning 

som, åt andra hållet, välkomnar många olika typer av yrkesgrupper eftersom landet har brist 

på arbetskraft i stort.
106

 Det handlar alltså om hur det specifika landet ser ut och vilka behov 

som finns och inte om hur många som tas emot, båda typer av lagstiftning kan syfta till att 

bidra till landets ekonomi. 

 

Den knappa EU-reglering som finns på området förespråkar cirkulär migration och har ett 

tydligt ekonomiskt syfte. Att man vill göra migrationen mer smidig för migranten kan i det 

sammanhanget ses som ett steg i att underlätta för dem på arbetsmarknaden. Eftersom det 

med cirkulär migration blir lättare att röra sig mellan länder gör det att rekryteringsbasen 

vidgas vilket gynnar arbetsmarknaden.  

 

9.2 Humanitärt 

 

Ett alternativt syfte vore att erbjuda en typ av ”ekonomisk asyl”. Med det menas att lag-

stiftaren ser till individens behov eller önskan att komma från sitt ursprungsland i första hand. 

Ett synsätt som det behöver i sig inte betyda att Sverige inte skulle kunna gynnas, men syftet 

enligt svensk rätt är inte det.  

 

Migrationslagstiftningen avgör vilka och hur många som ska få uppehållstillstånd till Sverige 

och därmed i förlängningen omfattas av det svenska välfärdssystemet. Det handlar om att 

hitta en grund utifrån vilken bedömningen om vilka som ska få bosätta sig i Sverige ska 

göras. Grunderna för asyl har hittills varit en bedömning om vilka som bör kunna bli en del av 

Sverige utifrån humanitära grunder. Lagstiftaren har valt att prioritera de som flyr från krig 

eller konflikt och är utsatta för politisk förföljelse och inte får tillräckligt skydd i sitt 
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ursprungsland. Att innefatta ekonomiskt utsatta personer vore att utvidga asylbegreppet och 

införa något som närmast kan beskrivas som ”ekonomisk asyl”. 

 

”Ekonomisk asyl” skulle handla om att hjälpa en människa i kris och det är hjälpen i sig som 

är målet. I det här fallet skulle krisen vara fattigdom. Till skillnad från ett jämlikt utbyte finns 

vid asyl, ekonomisk eller inte, ett tydligt maktförhållande där migranten ses som någon som 

behöver hjälp och där hjälpen består i att få komma till Sverige. Arbetstillstånd som 

”ekonomisk asyl” syftar inte till att bidra till en persons ekonomi utan om att ta personen ur 

situationen i ursprungslandet. Vad han eller hon kommer fram till i Sverige kommer då att 

spela mindre roll.  

 

För att staterna ska kunna upprätthålla sin suveränitet krävs att de kontrollerar vilka som 

uppehåller sig i landet och vilka som är medborgare. Som välfärdsstat är kontrollen över vilka 

som är medborgare avgörande. Lika tydligt som välfärden ska täcka alla medborgare och i 

stor utsträckning även de som är bosatta i landet, så ska välfärden inte omfatta de som inte är 

medborgare.
107

  

 

9.3 Demografiskt 

 

Ett tredje alternativt syfte vore att påverka den demografiska utvecklingen. Den allt äldre och 

nedåtgående befolkningsmängden gör att Sverige behöver invandring. Det är något som 

nämns såväl i debattartiklar som förarbeten. För att utgöra syftet med lagstiftningen krävs att 

det ensamt ses som en anledning till att lagtexten är utformad som den är.  

 

10. Hur syftet beskrivs  

 

I följande avsnitt kommer undersökas hur syftet med arbetstillståndslagstiftningen beskrivs av 

olika aktörer. Förarbeten har studerats eftersom de är källan till lagstiftarens tankegångar, 

domstolarna då de är de yttersta tillämparna av lagarna och Migrationsverkets handläggare 

och beslutsfattares uppfattning är intressant då de dagligen arbetar med bestämmelserna. 
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Mediers uppfattning och tolkning av syftet med lagstiftningen har använts för att få en bild av 

den källa som allmänhetens uppfattning om syftet till stor del får antas utgå från. 

 

10.1 Förarbeten 

 

Vad som framgår i förarbetena angående syftet har delvis redogjorts för ovan. Nedan 

sammanställs de olika syftena som berörs och för att på så sätt komma fram till vad som kan 

utläsas om det primära syftet.  

 

Den demografiska utvecklingen går att rama in som ett syfte som ständigt återkommer i 

förarbetena. För Sverige, precis som för Tyskland och flera andra europeiska länder, blir 

befolkningen allt mindre och allt äldre. Invandring är ett sätt att möta den utvecklingen och 

vända den. Det går att dra slutsatsen att Sverige är beroende av invandring och det är inte 

konstigt att demografin nämns som en anledning till att ha en generös invandringspolitik. En 

generös invandringspolitik har många olika delar. Det finns dessutom många olika typer av 

invandring och lagstiftningen ser olika ut beroende på vilken typ av invandring staten ifråga 

vill locka.  

 

Demografin framstår i förarbetena som ett syfte med att ha invandring. Sverige behöver 

invandring för att ta hand om den åldrande befolkningen. Att det är syftet till att reglerna är 

utformade som de är är svårare att se. Det kan snarare ses som ett syfte med att ha invandring 

till landet överhuvudtaget än som ett syfte till att lagstiftningen om arbetstillstånd ser ut som 

den gör. Därmed kan inte demografin i sig utgöra ett syfte. Eftersom Sverige har invandring 

genom asylsökande och anhöriga så måste syftet med arbetskraftsinvandring vara något annat, 

alternativt riktas in på en specifik grupp av invandrare.  

 

Arbetsmarknadens och arbetsgivarens rekryteringsbehov står i centrum för förarbetenas 

resonemang.
108

 Då det beskrivs att en person som blivit av med sitt arbetstillstånd ska få tre 

månader på sig att söka ett nytt arbete motiveras det med att ”en förutsättning för att det första 

tillståndet ska beviljas är att utlänningen har en kompetens som det finns en efterfrågan på här 
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i landet”.
109

 Språkbruket tyder på att det är arbetsmarknadens utveckling som varit syftet att 

gynna med de nya reglerna.   

 

I förarbetena konstateras att det inte kan antas att alla som vill jobba i Sverige också vill 

bosätta sig här, men samtidigt föreslås regler för att underlätta för arbetskraftsinvandrare att 

beviljas permanent uppehållstillstånd.
 110

  Det resonemanget hade kunnat tolkas som ett 

humanitärt ställningstagande. I all typ av migration finns en humanitär aspekt eftersom det 

handlar om människor men en mer trolig tolkning av den utökande möjligheten till permanent 

uppehållstillstånd handlar om att det skulle användas som ett lockbete för att få kvalificerad 

arbetskraft till landet. Med tanke på att cirkulär migration förespråkas är även tanken att en 

person med arbetstillstånd ska kunna återvända till sitt ursprungsland under perioder utan att 

det påverkar det svenska uppehållstillståndet. 

 

Lagändringen tillkom som en följd av utredningen vars mål var att utöka möjligheten till 

arbetskraftsinvandring. Utredningen i sin tur klargör tydligt att syftet med arbetskrafts-

invandring ska vara att gynna arbetsmarknaden. Även om förarbetena inte följer utredningens 

rekommendationer till punkt och pricka borde det övergripande syftet kunna uppfattas som 

samma.  

 

Hade tanken med lagändringen varit att ge ekonomiskt utsatta människor möjlighet att 

komma till Sverige och jobba hade man gått emot praxis för vad syftet med arbetskrafts-

invandring är i resten av världen. En så stor förändring borde uttryckligen ha nämnts i 

förarbetena.  

 

I lagen som tillkom för att förhindra missbruk av reglerna om arbetskraftsinvandring år 2014 

justerades perioden den sökande har på sig att hitta ett nytt jobb om han eller hon blir av med 

jobbet under en pågående tillståndsperiod. Det sades vara för att motverka ett starkt beroende-

förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare.
111

 Det var en nödvändig reaktion på lag-

ändringens utfall av missförhållande och en alltför stark beroendeställning från arbetstagaren 

till arbetsgivaren. Missbruksreglerna kan sägas utgöra en humanitär reaktion på en lag-

stiftning med syfte att gynna arbetsmarknaden vars utfall krävde humanitära åtgärder. 
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Huvudsyftet är då fortsatt ekonomisk tillväxt och kompetenstillförsel för landet men med en 

tilltäppning av luckor som bäddade för inhumana konsekvenser för individen. 

 

Maktskiftet från staten till arbetsgivarna som kan ses som ett tydligt utfall av lagändringen 

nämns som betydelsefullt i förarbetena. Skiftet beskrivs bero på att lagstiftaren ansåg arbets-

givarna vara bättre lämpas att göra bedömningen om arbetskraft från tredjeland behövs.  

Det är en del i ett liberalt skifte från stat till privata aktörer och följde efter andra politiska 

reformer i samma riktning. Det bör därför inte uteslutas att maktskiftets politiska 

implikationer i sig kan ansetts vara ett syfte med lagändringen.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det tydligaste syftet med lagändringen enligt för-

arbetena var att gynna Sveriges ekonomi. Att demografin påverkas ansågs visserligen som en 

positiv följd av att arbetskraftsinvandringen potentiellt skulle öka, men ansågs snarare som en 

konsekvens av reglerna än som dess primära syfte. Maktskiftet från stat till arbetsgivare var 

ytterligare en betydande faktor i vad som skulle bli utfallet av lagändringen och potentiellt ett 

syfte med att de infördes.   

 

10.2 Domstolar  

 

Migrationsöverdomstolen och Migrationsdomstolarnas domar har studerats för att få en bild 

av hur domstolarna tolkar lagstiftningen om arbetstillstånd. För att begränsa antalet domar har 

endast domar från Stockholm och Malmös Migrationsdomstol under perioden 2015-01-01 till 

2015-10-31 valts ut. Vidare jämförs Migrationsdomstolarnas domar med ett utvalt mål av 

intresse från Arbetsdomstolen.  

 

Migrationsöverdomstolen har prövat ett fåtal ärenden om arbetstillstånd. Bland de som 

prövats finns målet från 2015 som redogjorts för ovan i vilket domstolen fastslog 

utannonseringskravet om 10 dagar för att gemenskapsföreträdet skulle anses respekterat.  Som 

framkommit i avsnittet om gemenskapsföreträdet har det ställningstagandet ifrågasatts av 

Migrationsdomstolen när det i princip ansetts orimligt att man inte kunnat finna någon 

passande arbetskraft i EU. Ytterligare åtgärder har då tyckts kunnat krävas.
112
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Vidare har vid flera tillfällen Migrationsdomstolen i Malmö under 2015 riktat särskild 

uppmärksamhet på att den sökande kommit från Syrien och att det då behöver finnas bevis 

som entydigt visar att arbetserbjudandet är seriöst. Detta beroende på situationen i landet och 

att en person från Syrien därmed skulle beviljas permanent uppehållstillstånd vid ankomst i 

Sverige.
113

 Domstolen stödjer sitt resonemang på skyldigheten att undersöka att arbets-

erbjudandet inte är ett skenerbjudande. Är den sökande från ett land där arbetstillståndet hade 

kunnat användas som ett medel för att ta sig till Sverige med avsikt att söka asyl har 

Migrationsdomstolen i Malmö i ett antal fall från 2015 alltså krävt att den sökande entydigt 

kan visa på att erbjudandet är seriöst. Migrationsdomstolen i Stockholm har däremot framfört 

motsatta resonemang och uttalat att det förhållande att den sökande efter ankomst till Sverige 

skulle komma att beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande inte har någon relevans i 

sammanhanget.
114

  

 

De sökande själva hänvisar i flera fall till situationen i sina ursprungsländer i sin ansökan om 

arbetstillstånd. En sökande i en dom från Migrationsdomstolen i Malmö uppger följande:  

 

Han befinner sig nu i Turkiet eftersom han är jagad för livet av Islamiska Staten (IS) då han är 

kristen samt jagad av regimen eftersom han är inkallad till militären men vägrar bära vapen 

och delta i kriget. Hans mål var att komma till Sverige för att arbeta och försörja sig själv 

samt sina föräldrar i hemstaden Aleppo. Vad är bäst; att komma hit och jobba på ett lagligt 

och säkert sätt, eller att ta sig in i Sverige illegalt?
115

 

 

I en annan dom uttalar Migrationsdomstolen i Malmö att: 

 

Det förefaller därför svårförståeligt varför arbetsgivaren måste rekrytera en kock just från 

Syrien med beaktande av arbetslösheten i Europa… Med hänsyn till det anförda finner 

migrationsdomstolen att det är sannolikt att syftet med anställningen är något annat än att 

sökanden ska arbeta i Sverige.
116
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 Se bl.a. Migrationsdomstolen i Malmö mål nr UM 331-15 och mål nr UM 57 – 15.  
114

 Migrationsdomstolen i Stockholm, mål nr UM 5537 – 15.  
115

 Migrationsdomstolen i Malmö Mål nr UM 57 – 15, se även Migrationsdomstolen i Stockholm mål nr UM 

5066-15 och UM 5063-15.  
116

 Migrationsdomstolen i Malmö mål nr UM 1287 -15.  



Kajsa Aldstedt  Ekonomisk asyl – en ofrivillig reform 

 43 

I flera av överklagandena om beslut om arbetstillstånd har arbetsplatsen i fråga redan tidigare 

anställt en eller flera tredjelandsmedborgare. Vid ansökningstillfället har de som redan 

tidigare kommit till arbetsplatsen med arbetstillstånd ofta antingen sagt upp sig eller blivit 

uppsagda, gissningsvis har de bytt spår till asyl men det framgår inte av domarna. 

Domstolarnas tolkning av betydelsen av en sådan bakgrund hos en arbetsgivare har varierat. 

Migrationsdomstolen i Stockholm har gått emot Migrationsverkets resonemang och klarlagt 

att det faktum att arbetsgivaren tidigare anställt tredjelandsmedborgare som i vissa fall ansökt 

om asyl, inte kan vara grund till ett avslag.
117

 Domstolen uttalar i ett ärende från 2015 att: 

 

I detta fall har, enligt vad som anförts av Migrationsverket, två personer tidigare beviljats 

uppehålls- och arbetstillstånd i företaget utan att påbörja sina anställningar där. Enligt 

migrationsdomstolen är förekomsten av två fall dock inte ensamt tillräckligt för att påvisa ett 

sådant mönster som ger anledning att ifrågasätta syftet med anställningen.
118

 

 

Migrationsdomstolen i Malmö har samma år kommit till motsatt slutsats: 

 

Det framgår också att arbetsgivaren tidigare anställt en person som efter inresan aldrig 

påbörjade sin anställning. Med hänsyn härtill och till den situation som för närvarande råder i 

Syrien finner migrationsdomstolen att den anställning som erbjudits den sökande inte kan 

anses vara seriöst menad utan att anställningen måste ses som en skenanställning vars syfte är 

att utverka uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige.
119

 

 

I en dom från oktober 2015 förtydligas till en thaimassagesalong där många arbetskrafts-

invandrare anställts att bestämmelsen om arbetstillstånd är fakultativ. Massagesalongen har 

haft ett system där de löpande skickat in ansökningar från tredjelandsmedborgare de vill 

anställa och sedan anställt de vars byråkratiska process först blivit klar. De har alltså uppfattat 

det som att det är okej att ha ett antal reserver väntandes hos migrationsverkets handläggare. 

Domen förkunnar att: 

 

Bestämmelsen om arbetstillstånd är fakultativ. Det finns således inte någon ovillkorlig rätt för 

en utländsk medborgare att få ett tillstånd och eventuella tveksamheter eller oklarheter bör 
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medföra att tillstånd inte beviljas. Numera har anförts att företaget aldrig haft för avsikt att 

anställa samtliga de personer vilka erbjudits anställning. Detta är inget som nämnts under 

handläggningen hos Migrationsverket. Att en arbetsgivare erbjuder anställning till fler 

personer än denne avser att anställa innebär att seriositeten i erbjudandena kan ifrågasättas 

och det finns anledning att anta att det rör sig om skenavtal.
120

 

 

Det framstår som oklart för Migrationsdomstolarna vilken betydelse den sökandes ursprung 

ska ha. Den sökande påtalar utsattheten i ursprungslandet som ett skäl till varför domstolen 

borde bevilja arbetstillståndet. Av domstolarna diskuteras det framförallt som en faktor i 

bedömningen av vad som kan tänkas utgöra ett skenavtal och i den bedömningen är dom-

stolarna knappast överens om vilken roll ursprunget bör spela.  

 

Det poängteras i flera fall att domstolen och Migrationsverket vid sin prövning ska motverka 

oseriösa anställningar och skenavtal. Domstolen i Malmö uttalar särskilt att: 

 

Syftet med bestämmelsen är att inte underlätta för oseriösa arbetsgivare att hitta arbetskraft 

genom att erbjuda anställningsvillkor som är sämre än de som gäller för arbetstagare som 

redan är bosatta i Sverige.
121

 

 

Förutom Migrationsdomstolarna kan även en utblick göras till hur Arbetsdomstolen hanterat 

fall med arbetstillstånd. I en dom från 2012 konstaterades att ett anställningsavtal upprättats 

för skens skull. När domstolen konstaterat detta bedömdes avtalet som ogiltigt. Villkoren i 

anställningserbjudandet skulle frångås till förmån för en lön som beslutats i en inofficiell 

muntlig överenskommelse mellan parterna.
122

 Domstolen uttalade att det framstod som 

”osannolikt att bolaget skulle ingått ett avtal med så fördelaktiga anställningsvillkor” som på 

det erbjudande som låg till grund för arbetstillståndet.   

 

Det måste ses som problematiskt att Arbetsdomstolens resonemang inte är förenligt med 

Migrationsverkets resonemang. Trots att Migrationsverket och Migrationsdomstolen 

poängterar att de ska vara uppmärksamma på skenavtal har här alltså en separat domstol 

funnit ett avtal, som Migrationsverket grundat ett beslut för arbetstillstånd på, vara upprättat 

                                                        
120

 Migrationsdomstolen i Malmö mål nr UM 3787 – 15.  
121

 Migrationsdomstolen i Malmö mål nr UM 583 – 15. 
122

 Arbetsdomstolen mål nr 34/12.  



Kajsa Aldstedt  Ekonomisk asyl – en ofrivillig reform 

 45 

för skens skull. Dessutom kunde Arbetsdomstolen snabbt bedöma de villkor som låg i linje 

med vad andra inom samma yrkesgrupp begärt då de sökt arbetstillstånd och som genomgått 

den fackliga prövningen som “osannolikt fördelaktiga”. 

 

Arbetsdomstolen kom fram till motsatt slutsats mot Migrationsverket. Arbetserbjudandet 

ansågs av Arbetsdomstolen ha tillkommit för skens skull. Avgörandet kom flera år före de 

domar från 2015 som diskuterats i föregående avsnitt. Det ger onekligen intryck av att 

Arbetsdomstolen uppfattat tillvägagångssättet med skenavtal för att få in en tredjelands-

medborgare som troligt i ett tidigare skede än Migrationsverket. Migrationsdomstolen i 

Malmö ser nu ut att följa Arbetsdomstolens spår medan Stockholms Migrationsdomstol håller 

fast vid tidigare resonemang. Ett avgörande från Migrationsöverdomstolen vore vägledande.  

 

I avsaknad av prejudikat saknas samstämmighet när det gäller bedömning av syftet med en 

ansökan om arbetstillstånd och vilken linje domstolar och Migrationsverket bör följa.   

 

10.3 Migrationsverket 

 

För att få en bild av uppfattningen om arbetstillståndens syfte hos de som arbetare med 

lagstiftningen dagligen har sju intervjuer genomförts med personer som tidigare eller i dags-

läget arbetar som handläggare eller beslutsfattare om ärenden om arbetstillstånd. Samma 

frågor ställdes till samtliga med anpassade följdfrågor beroende på svar.  

 

Under intervjuerna noterades en påtaglig försiktighet i hur de intervjuade diskuterade 

frågorna. En av de som intervjuades ville vara anonym och tre kände sig inte bekväma med 

att svara på alla frågor och svarade därmed inte på dem. En fråga om fördelar och nackdelar 

med lagstiftningen blev obesvarad i två av intervjuerna. Försiktigheten och återhållsamheten 

var särskilt tydlig vid frågor om lagstiftningens konsekvenser.  

 

Den sökandes möjlighet till ett bättre liv som en positiv konsekvens av lagstiftningen 

nämndes av samtliga. På frågan om vilken funktion arbetstillståndet fyller för den sökande 

svarade en av de intervjuade:  
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 …det fyller en bra funktion i och med att personerna kan framträda med sina rätta identiteter 

och ordna med tillstånd innan avresa så de inte behöver riskera farliga smuggelvägar och 

behöva gömma sig under sin resa hit till Sverige…”.
123

  

 

Ett liknande resonemang fördes av en annan av de intervjuade:  

 

…det känns ju snarare som att det är så, att man först identifierar att man vill komma till 

Sverige och sen hittar man någon man känner som kan fixa ett arbetserbjudande till en...
124

 

 

På frågan om de tror att arbetskraftsinvandringen bidrar till den svenska arbetsmarknaden 

svarade majoriteten ja, en del med eftertryck ”absolut”.
125

 Ett par svar kan lyftas fram som 

särskilt intressanta:  

Absolut, det är en global utveckling, samarbete, utbyte som pågår. Det är bra att vi kan bevilja 

arbetstillstånd till Sverige och att det bidrar till utveckling, det gör det absolut… Vi kan inte 

titta på Sverige enbart just nu. Den globalisering som pågår och som vi befinner oss i gör att 

vi måste titta på, arbetsmarknaden är enormt stor…
126

 

  

Jo men till viss del kan jag väl tycka det, det finns ju särskilt inom IT-branscher och 

bristyrkesbranscher där det finns stora behov. Sen kan jag ifrågasätta hur nödvändigt det 

egentligen är att bevilja arbetstillstånd till städare och restaurangbiträden och så vidare men 

att det är ju klart att de bidrar på sitt sätt också.
127

 

 

Det framgår att de intervjuade vill svara att arbetskraftsinvandringen bidrar till arbets-

marknaden men har svårt att hitta förklaringar till på vilket sätt det bidrar. I det första av de 

två citerade svaren ovan drogs paralleller till migration i stort och att globaliseringen är 

positiv. I nästa svar nämndes dataspecialisterna som det primära bidraget men även de 

okvalificerade yrkesgrupperna förklaras, med viss tvekan, bidra till arbetsmarknaden. På 

vilket sätt blir svårare att komma fram till: 
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Vet inte, städare och sånt också, det är ju ingen som vill städa som kommer från Sverige. Sen 

så finns det vissa branscher man ser där det kanske är någon släkting som bara startar företag 

alltså har företaget, det kanske inte är så stor del men att man startar ett företag bara för att 

kunna ta in folk och egentligen inte för företagets skull…
128

 

 

…jag vet inte riktigt i vilken utsträckning okvalificerat arbete gynnar Sverige som sådant för 

det finns ju väldigt mycket folk som är arbetslösa i Sverige som det är och visst man kan ju 

titta på det utannonseringskravet och så men det är ju ja, det är inte alltid kanske att man 

verkligen tittar på de sökande som har sökt inom Europa heller utan det kanske finns ett 

specifikt syfte med att man väljer ut en specifik individ…
129

  

 

Ytterligare en av de intervjuade uttryckte skepsis kring om gemenskapsföreträdet respekteras: 

 

…Sen kan jag vara kritiskt mot att det måste annonseras och det är bara skit för det finns ju 

ingen som använder det eller svarar på dem man vet ju vem som ska ha jobbet innan. Det är 

bara larv.
130

   

 

Efter viss eftertanke framstod frågan om arbetskraftsinvandringens bidrag till arbets-

marknaden svårare än det instinktiva ”ja” som de flesta svarade. En av de intervjuade svarade 

att han inte har tillräckligt med information för att svara och en annan var inte bekväm med 

att svara på frågan över huvud taget. Det märktes på samtliga att det tolkas som en känslig 

och svår fråga.  

 

De problem som framhållits handlade om utnyttjandet på arbetsmarknaden. Det var tydligt att 

de intervjuade uppfattat att icke kvalificerad arbetskraft utgör en stor del av arbetskrafts-

invandringen och att det framkommit problem med arbetsvillkoren för de som anställts. 

Samarbetet med fackförbunden framstod inte som okomplicerat och av många ansågs det 

bristfälligt, speciellt som fackförbunden inte uttalar sig i alla ärenden.
131
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131
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Två av de intervjuade knyter an till att försörjningskravet om 13 000 kr inte justeras när den 

sökande har familj med sig.
132

 De håller fast vid att syftet är ekonomiskt men frågar sig om 

det fungerar med det låga försörjningskravet.  När ett potentiellt humanitärt syfte kommer på 

tal svarar en av de intervjuade att ”de går hand i hand” och en annan att ”lagstiftaren har båda 

för ögonen”.
133

 Det kan beskrivas att de intervjuade tolkar lagstiftningen som att den har ett 

ekonomiskt syfte med en framträdande humanitär aspekt. Eller, som uttrycktes i ett svar på 

frågan om vad syftet är:   

 

Hjälpa Sverige såklart är syftet för dem som har bestämt det men jag tänker att jag hjälper 

personerna när jag sitter och tar beslut...
134

  

 

10.4 Media  

 

Media har en granskande funktion. Att det finns fria medier är en väsentlig del av en 

demokrati. Det är dessutom källan till mycket av den kunskap som allmänheten får. Med 

flyktingkrisen under hösten 2015 sköt rapporteringen om migration i höjden. Det 

rapporterades om Migrationsverkets och volontärers arbete, asylärenden, EU:s och Sveriges 

gränser och hur regeringen borde hantera krisen.  

 

Rapporteringen om arbetskraftsinvandring har fokuserat på utsattheten hos de som kommit till 

Sverige med arbetstillstånd. Till en början var levnadsstandarden i sig en stor nyhet och något 

som för många i Sveriges troligtvis var okänt. En debatt avseende hur den svenska arbets-

marknaden ser ut och vilka villkor som ska eller inte ska accepteras blev en del av 

diskussionen, den andra delen handlar om ett intresse för de personer som hamnat i 

utsatthet.
135

 Maktförhållandet arbetsgivare – arbetstagare ses som problematiskt och risken att 

utvisas förklarar varför inte arbetstagarna kan larma om missförhållandena.   

 

I skuggan av flyktingkrisen har rapporterats om personer som sökt arbetstillstånd. 

Personporträtt av någon som riskerar att utvisas efter att ha kommit till Sverige med arbets-

tillstånd är vanliga. Under hösten 2015 skrevs om en albansk familj där pappan arbetat som 

byggnadsarbetare under två år men inte fick förlängt tillstånd eftersom han inte hade avtals-
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mässig lön.
136

 Debatten kring fallet handlade om det var rimligt att mannen, som tjänat 19 500 

kr i månaden istället för Byggnads krav om 32 000 kr i månaden, skulle utvisas på grund av 

detta. I fokus stod också om det var rimligt att kräva att en familj som stadgat sig i landet 

under två års tid skulle behöva lämna landet samt om kravet på avtalsmässig lön var satt för 

högt.  

 

Även innan flyktingkrisen har det rapporterats om många fall rörande människor som 

beviljats arbetstillstånd men fått ett utvisningsbeslut då lönen inte uppnått kollektivavtalsnivå. 

Bland annat berättades det 2012 om en man från kurdiska delen av Turkiet som efter avslag 

på sin asylansökan beviljades arbetstillstånd genom sitt jobb som pizzabagare. När det visade 

sig att mannen tjänade en lön under kollektivavtalsnivå fick han ett utvisningsbeslut.
137

 Ett 

liknande fall samma år handlade om en man som arbetade som vårdbiträde på basis av ett 

arbetstillstånd. Mannen avskedades och blev således av med jobbet och riskerade att 

utvisas.
138

  

 

Gemensamt för de två fallen, och fler med dem, är att fokus tydligt är på utvisningsbeslutet. I 

reportaget om pizzabagaren, med rubriken ”orsak till utvisning: 216 kronor för lite” blir det 

särskilt tydligt att det är utvisningsbeslutet, snarare än den låga lönen som kritiseras. I en 

artikel från Svenska Dagbladet 2014 om fackförbundens krav vid ansökningar om arbets-

tillstånd skrevs att ”det kan få ödesdigra konsekvenser för den enskilde invandraren, som vid 

avslag riskerar skickas tillbaka till hemlandet”.
139

 

 

Gällande familjen från Albanien skulle de kunna återvända till Sverige om arbetsvillkoren 

justerades så de hamnade i nivå med svensk standard. Efter ett beslut om utvisning skulle det 

krävas att mannen sökte tillståndet från Albanien. Utvisningsbeslutet skiljer sig därmed från 

motsvarande beslut efter en ansökan om asyl då personen ifråga inte kan ansöka om asyl när 

han eller hon lämnat Sverige. Eftersom skillnaden mellan asyl och arbetstillstånd inte beskrivs 

i mediers rapportering kan läsaren/tittaren/lyssnaren uppfatta syftet med arbetstillstånd som 

”ekonomisk asyl”.  
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När distinktion saknas kan allmänheten uppfatta att alla tredjelandsmedborgare som befinner 

sig i landet tillhör samma kategori. Det i sin tur skulle innebära att alla som söker uppehålls-

tillstånd i Sverige gör det som en del i att söka skydd eller åtminstone i jakt på ett bättre liv. 

Lagstiftningen kan då också tolkas som att syftet snarare är humanitärt än ekonomiskt. Som 

jämförelse kan nämnas utländska studenter. I fallet med studenter är det klart att syftet är att 

gynna en global kompetensutveckling snarare än att erbjuda humanitärt skydd. Inga artiklar 

om utvisningsfall skrivs i slutet av varje universitetstermin. Att beskriva arbetskrafts-

invandring på samma sätt som asyl kommer i sin tur påverka såväl hur man ser på hur 

politiken och lagstiftningen borde föras, som hur man ser på och kategoriserar personer som 

kommer från andra länder. 

 

11. Syftet utifrån utfallet  

 

Av det som framkommit avseende lagändringens utfall kan konstateras att lagen inte lett till 

en kraftig ökning av arbetstillstånden. Den ökning som ändå kan noteras består främst av icke 

kvalificerad arbetskraft och de som stannar i landet under längre perioder har i övervägande 

majoritet anställningar inom så kallade överskottsyrken. Parallellt med att de nya reglerna 

infördes gick Europa in i en finanskris med hög arbetslöshet som följd. Krisen talar för att det 

troligtvis funnits kompetenta EU-medborgare som hade kunnat utföra många av de jobb som 

ökningen av arbetstillstånd motsvarar. Det finns alltså ingen påtaglig vinst rent 

samhällsekonomiskt.  

 

Vidare har arbetsvillkoren för de som kommit hit genom arbetstillstånd försämrats och 

lönerna gått ner. De dåliga villkoren, kombinerat med den marknad som bildats där arbets-

erbjudanden utgör en del i att arbetstillstånd säljs och köps, har lett till parallella samhällen. 

Utvecklingen har noterats och motarbetas, men med en finanskris och stor arbetslöshet i 

Europa finns en debatt om de svenska kollektivavtalsnivåerna kan och bör vidhållas. Det kan 

bli en del av att villkoren på den svenska arbetsmarknaden försämras även generellt.  

  

Ett maktskifte från stat till företagare och den fria marknaden är den tydligaste skillnaden. Det 

har fått direkt konsekvens genom att arbetsgivarna har stor makt gällande vilka som beviljas 

arbetstillstånd i Sverige. Migrationsverkets anställda anser fortfarande att Migrationsverket 

har den yttersta makten men att det är en utveckling som gått fram och tillbaka. En anställd på 

Migrationsverket som arbetade när lagändringen trädde ikraft har beskrivit hur personalen 
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blev instruerad att i princip bevilja ansökningarna på studs.
140

 Det var arbetsgivaren som 

skulle avgöra vem som skulle anställas, oavsett var personen var bosatt. Den öppna 

inställningen ändrades med tiden eftersom brister i arbetsvillkoren uppmärksammades när 

tillstånden skulle förnyas efter två år. Idag har alltså arbetsgivaren fortfarande stor makt men 

även Migrationsverket gör numera en undersökning som sträcker sig längre än att endast kolla 

att rätt dokument skickats in.  

 

Av utfallet kan alltså utläsas att framförallt gruppen okvalificerad arbetskraft tillkommit och 

ökat medan tillströmningen av kvalificerad arbetskraft är kvar på samma nivå som innan 

lagändringen. Vidare har statens makt försvagats, dels genom att arbetsgivarna nu har en stor 

del av makten gällande vem som ska beviljas arbetstillstånd, dels genom att ett parallellt 

maktsystem byggts upp där man kan köpa sig ett uppehållstillstånd och i realiteten ett arbete 

med andra arbetsvillkor än inhemsk arbetskraft.  

 

Utfallet av lagstiftningen har hittills inte gett någon uppenbar samhällsekonomisk vinst. 

Istället konstateras att arbetstillstånd till stor del beviljats inom lågkvalificerade yrken. I fokus 

verkar vara att erbjuda en möjlighet för en tredjelandsmedborgare att ta sig till Sverige. Det 

kan därmed liknas vid ”ekonomisk asyl”. Precis som med övriga asylskäl finns inte fokus på 

vad som händer när personen ifråga väl är i Sverige utan det handlar om att erbjuda skydd. I 

det här fallet består skyddet i att ta den sökande till ett annat socialt och ekonomiskt 

sammanhang än det i ursprungslandet, förhoppningsvis ett bättre sådant.  
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 Bilaga 7.  
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12. Slutsats 

 

Arbetskraftsinvandring har historiskt sett i Sverige syftat till att gynna arbetsmarknaden 

genom att ge tredjelandsmedborgare en möjlighet till uppehållstillstånd om de kan rekryteras 

till ett bristyrke i landet. Globalt sett är det en vanlig typ av arbetskraftsinvandringsreglering 

och syftet är ofta att locka en viss typ av arbetskraft. År 2008 genomfördes en djupgående 

lagändring gällande arbetstillstånd vilket innebar att möjligheten att rekrytera arbetstagare 

från tredjeland släpptes fri. Den tidigare statliga arbetsmarknadsprövningen släpptes och 

istället ansågs arbetsgivaren bäst kunna avgöra om brist förelåg. Sverige gick därmed från 

OECD:s mest restriktiva till dess mest liberala arbetstillståndslagstiftning.  

 

Utfallet av lagstiftningen har blivit en stor ökning av antalet beviljade arbetstillstånd kopplade 

till okvalificerade yrkesgrupper. De kvalificerade yrkesgrupperna är, precis som före lag-

ändringen, framförallt dataspecialister och ingenjörer. Av de som stannar längre än ett år är 

den övervägande majoriteten inte kvalificerad arbetskraft utan överskottsyrken. Stora problem 

med bristande arbetsvillkor har uppdagats för de som beviljats arbetstillstånd och en svart 

marknad med försäljning av arbetserbjudanden har uppstått. 

 

Syftet med arbetstillstånd som det beskrivs av förarbetena, domstolarna, Migrationsverkets 

handläggare och media är inte samstämmig. I förarbetena lyfts framförallt fram att ansvaret 

för vem som ska beviljas arbetstillstånd ska övergå från stat till arbetsgivare. Syftet med det 

sägs vara att arbetsgivaren är den som bäst kan bedöma vilka arbetsmarknadsbehov som 

existerar. I det kan utläsas syftet att gynna den svenska arbetsmarknaden ekonomiskt. 

Alternativt skulle det kunna vara önskan om att frångå en del av ett socialistiskt samhälls-

synsätt och minska statens makt överlag. Även i det kan utläsas ett samhällsekonomiskt 

synsätt. Eftersom det i tidigare lagstiftning klart uttalats att arbetskraftsinvandringen skulle 

syfta till att bidra till den svenska arbetsmarknaden och det inte i förarbeten eller uttalanden 

markerats ett avståndstagande från det är det ett ytterligare tecken på att lagstiftarens mening 

var att bevara det arbetsmarknadsekonomiska syftet med arbetstillstånd.  

 

Migrationsverkets handläggare och media har däremot uppfattat syftet som något bredare än 

att gynna Sverige ekonomiskt. Arbetskraftsinvandring ses där ofta sammankopplat med asyl 

och fokus är på att människorna ges möjlighet att komma till Sverige. Av flera av 
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Migrationsverkets personal nämns att det sannolikt är samma människor som ansöker om 

arbetstillstånd och asyl och att arbetstillstånd är ett bra alternativ till att använda sig av 

människosmugglare. Medier fokuserar framförallt på de människor som utnyttjas av oseriösa 

arbetsgivare och belyser risken att utvisas snarare än risken att bli av med jobbet i sina 

reportage. Till skillnad från studenter beskrivs arbetskraftsinvandrare av medier snarare som 

en sub-grupp till asyl än en grupp vars syfte är att gynna arbetsmarknaden och ett globalt 

kompetensutbyte.  

 

Domstolarna är inte samstämmiga i sin bedömning av ärenden om arbetstillstånd. Såväl 

Arbetsdomstolen som olika Migrationsdomstolar har värderat omständigheter olika när det 

kommer till om ett arbetserbjudande för arbetstillstånd är seriöst eller inte. Det framstår som 

oklart för Migrationsdomstolarna vilken betydelse den sökandes ursprung ska ha. I en del fall 

ifrågasätts om gemenskapsföreträdet har uppfyllts trots att utannonseringskravet är uppfyllt. 

Vägledande praxis behövs men framförallt visar domarna på svårigheten att hålla fast vid en 

arbetsmarknadsekonomisk tolkning av arbetstillståndslagstiftningen efter lagändringen.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att syftet med lagändringen var att gynna Sveriges 

arbetsmarknad ekonomiskt. Utfallet av lagändringen tycks blivit den motsatta. 

Arbetsmarknaden har inte blomstrat och den kvalificerade arbetskraftsinvandringen är kvar på 

samma nivå som innan lagändringen. Vad som däremot förändrats är att en större andel 

personer tillhörande lågkvalificerade yrkesgrupper beviljats arbetstillstånd. Det har haft till 

följd att flera fall av utnyttjande och dåliga arbetsvillkor rapporterats. En svart marknad med 

försäljning av arbetserbjudanden har utvecklats. Möjligtvis är det som en följd av utfallet som 

det av Migrationsverkets personal och medias rapportering kan utläsas att uppfattningen om 

syftet från många varit att det handlar om ”ekonomisk asyl”.  
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13. Diskussion  

 

2008 infördes en lagändring i syfte att gynna Sveriges arbetsmarknad och ekonomi. Idag åtta 

år senare, när Sveriges totala invandring dubbleras och stora behov av arbetstillfällen för 

nyanlända uppkommit, består lagens syfte utan synbara resultat och relationen mellan en stor 

asylinvandring och arbetskraftsinvandringen diskuteras inte offentligt.  

 

Min genomgång av utlåtanden från domstolar och beslutsfattare på berörda myndigheter visar 

att handläggare påfallande ofta har svårt att precisera lagändringens syfte i sina beslut och att 

domstolarna inte gör samstämmiga tolkningar av lagen. 

 

Jag tycker mig kunna se att praxis för hur arbetskraftsinvandrare beviljas arbetstillstånd 

justerats till att alltmer likna vad jag väljer att kalla ”ekonomisk asyl”. Jag hänvisar då till 

handläggares uttalanden om sin handläggning, Arbetsdomstolens syn på att anställnings-

erbjudande i ett arbetstillstånd inte är giltiga avtal utan upprätthållas i migrationssyfte och att 

Migrationsverket och Migrationsdomstolarna i flera fall inte väger in avhoppsrisk på det sätts 

som till exempel görs när ärenden om visering till personer från länder med många 

asylsökande handläggs. 

 

En sådan uppfattning stämmer också bättre överens med den mediala bilden av arbetskrafts-

invandrare. Jag har i uppsatsen visat på att indragna arbetstillstånd beskrivs av medier som 

utvisning till en för individen hotfull situation i hemlandet.  

 

13.1 Arbetsmarknaden 

 

Lagändringen har inneburit en ökad andel arbetskraftsinvandrare till lågkvalificerade 

yrkesgrupper där de dels kan ha betalat för att få tillgång till ett arbete och dels fått utstå 

villkor som inte uppnår svensk kollektivavtalsnivå. Det är alarmerande i sig sett till 

individerna som påverkas, men framförallt är det enligt mig oroande med hänsyn till vad det 

gör med arbetsmarknaden och integrationen i stort. Det bidrar till att parallella samhälls-

system utvecklas där olika villkor tillämpas beroende på om man är anställd genom arbets-

tillstånd eller inte.  
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Det är uppenbart att arbetstillståndslagstiftningen misslyckats med att tillse att arbetsvillkoren 

för arbetskraftsinvandrare uppnår svensk kollektivavtalsnivå. Eftersom det är en påtaglig 

mängd missförhållanden som rapporterats måste det ses som ett grundläggande fel i lag-

regleringen. Det kan inte uteslutas att dåliga villkor smittar övriga arbetsmarknaden. Även 

utan en sådan konsekvens är det problematiskt. Integrationen fungerar dåligt och om olika 

villkor gäller för arbetskraftsinvandrare och inhemsk arbetskraft riskerar det att ytterliga bidra 

till försämrad integration. Den lagreglering som kom år 2014 och skulle förhindra missbruk 

kan snarare ses som ett desperat försök att lappa ihop ett sjunkande skepp. Att försöka rädda 

grundläggande systemfel med tilläggslagstiftning om mer kontroll leder framförallt till ökad 

arbetsbörda för Migrationsverkets anställda och förlängd väntetid för de sökande. För att 

komma åt problemen borde lagstiftningen göras om från grunden.  

 

Den del av arbetskraftsinvandringen som utgörs av kvalificerade yrkesgrupper där det råder 

arbetskraftsbrist är som utgångspunkt något som kan anses bra för arbetsmarknaden. Även där 

verkar dock lagstiftaren stött på problem. Globalt är det vanligt att arbetskraftsmigranter 

använder sig av agenter och sub-agenter när de ska migrera. I de fallen lämnar de även sin 

migration till mellanhänder som tar mycket betalt och ofta är opålitliga och oseriösa. Som 

framgått finns förmedlingsbolag i Sverige som specialiserat sig på att förmedla jobb till 

migranter. Det finns ännu inte tillräckligt med information om deras verksamhet för att kunna 

göra en ordentlig utvärdering av vad det innebär men det är inte omöjligt att bolagen skulle 

kunna jämföras med de tjänster som finns globalt.  

 

Arbetsgivaren kan ensam styra över den anställdas avtal och villkor. Arbetstagarens vistelse i 

Sverige är helt beroende av arbetsgivarens agerande. Problematiken kan angripas från olika 

håll. Antingen förespråkas en lättnad av kraven på kollektivavtalsmässiga villkor för att öka 

individens makt och samtidigt lätta på arbetsgivarens makt eller en reglering som fasthåller 

statens makt och ansvar och värdesätter den svenska modellen. Oavsett synsätt är det viktigt 

att ta ansvar för vad en lagstiftning får för konsekvenser. Jag tror att det finns bäst möjlighet 

att forma arbetsmarknaden och samhället över huvud taget om makten ligger hos staten. Det 

kan ses som en skyldighet att en stat bör utnyttja sin makt för att tillse landets bästa. Avseende 

arbetsmarknaden kan ifrågasättas om det vare sig är arbetsmarknadens eller arbetskrafts-

invandrarnas bästa att ha en lagstiftning som den nuvarande.  
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Den potentiellt största faran med att arbetsgivarna har makten över vilka som kan komma till 

Sverige med arbetstillstånd är att det bildas parallella system. Maktstrukturen skiftar från stat 

till privatpersoner. I längden för det med sig makt över mer än arbetstillstånd. Parallella 

system blir parallella världar där personer eller institutioner med makt styr över personerna 

under dem. Med det följer att människor får olika referensramar och instruktioner för hur 

samhället ser ut och fungerar. Det kan handla om vilka som kan röra sig på gatan utan att 

känna oro, vilka som har tillgång till bibliotek eller andra servicetjänster och vad man behöver 

göra för att få ut sin lön.  

 

Det är ett sätt att förtydliga redan existerande klassklyftor. Det fastslår att en del av samhället 

är och kommer förbli utanför det övriga samhället. Dålig integration och ökad rasism bidrar 

ytterligare till samhällets segregering. Att ha tydliga sektorer för inhemsk respektive 

invandrad arbetskraft gör det svårt för människor att mötas och skapar en föreställning om 

vilka de från ”andra sidan” är.  

 

Möjligheten att betala sig till ett uppehållstillstånd går emot grundprinciper om rättssäkerhet 

och likabehandling. Istället för att staten – på grunder som är lika för alla och utformade efter 

samhällets bästa – som avgör vilka som ska vara i landet och under vilka villkor är detta upp 

till enskilda individer. Vidare är det ytterligare en faktor i uppdelningen av samhället där en 

del betalat pengar för att få ett jobb och komma till landet och därefter är helt beroende av en 

person eller ett nätverk av personer. Säljarna samt köpare i sådana situationer blir huvudkällan 

till informationsinhämtning om det nya landets system och regler. 

 

Sett till arbetsmarknadens utveckling kan konstateras att lagstiftningen om arbetstillstånd är 

ett misslyckande. Det tillskott av kvalificerad arbetskraft som kommer var i princip likadant 

till antalet som innan lagändringen och i övrigt tillkommer arbetskraft som landet inte har 

något trängande behov av. Lagändringen har gjort att individer kommit till arbetsplatser med 

villkor långt under svenska kollektivavtalsnivåer. I ett större perspektiv riskerar det leda till 

dumping av villkor och löner. Det har dessutom lett till en svart marknad med försäljning av 

arbetserbjudanden som ligger till grund för arbetstillstånd. På lång sikt riskerar detta att 

utvecklas till att parallella samhällssystem utformas där en del av befolkningen är beroende av 

grupperingar eller individer för sin tillvaro i landet och att statens makt därmed urholkas. 
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13.2 Arbetstillstånd som ekonomisk asyl 

  

Att arbetstillstånden kan uppfattas som ”ekonomisk asyl” kan förstås utifrån hur utfallet av 

lagändring blivit. Det är inte förvånande att en sökande refererar till situationen i sitt hemland, 

inklusive risker, när han eller hon söker om arbetstillstånd kopplat till ett erbjudande om 

arbete som städare. För en sökande framstår det troligtvis som mer trovärdigt att han eller hon 

erbjuds anställningen som en form av ”ekonomisk asyl” än att ha valts ut som en oersättlig 

tillgång till arbetsmarknaden och därmed först slagit ut alla inhemska sökanden följt av alla 

sökanden inom EU och EES.  

 

Grunderna för asyl är noggrant övervägda och framtagna som ett sätt att välja ut de få 

personer ska ges humanitära uppehållstillstånd. Det är en svår bedömning men har arbetats 

fram genom noga övervägning av vilka humanitära aspekter som bör väga tyngre än andra. I 

den avvägningen har hot om våld eller förföljelse ansetts väga tyngre än fattigdom. 

Arbetstillstånd har tillkommit som en ytterligare grund för invandring som helt frångår 

humanitära resonemang och istället inriktar sig på destinationslandets ekonomiska behov.  

 

Om praxis med arbetstillståndslagstiftningen blivit att införa ”ekonomisk asyl” som 

kompletterande invandringsmetod till det vanliga asylspåret skulle det innebära ett stort 

avsteg från asylreglerna så som de utformats. Det skulle innebära att lagstiftaren såg 

ekonomisk utsatthet på samma nivå som utsatthet grundad i krig, konflikt eller politisk 

förföljelse. Nämnda asylgrunder är endast uppfyllda då staten inte kan erbjuda skydd. Det 

skulle därmed vara tvunget att göras en bedömning avseende hemlandets möjlighet till att 

skydda sina invånare från fattigdom, något som kan ses som en närmast omöjlig uppgift.  

 

Det går inte längre att tala om renodlade grunder för uppehållstillstånd. Inte minst delar 

arbetskraftsinvandrare och asylsökande ursprungsländer vad gäller de stora grupperna från 

Syrien och Irak. Det är heller inte ovanligt att individer byter spår och därmed tillhör båda 

kategorierna under olika perioder. Behovet av att renodla spåren för uppehållstillstånd 

påtalades i den utredning som låg till grund för lagändringen och utgör en del av att se till att 

lagstiftningen är tydlig och förutsägbar.  
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13.3 Gemenskapsföreträdet  

 

I och med Sveriges inträde i EU frångick staten från att ha sina egna medborgares intresse i 

första rummet till att inkludera alla unionsmedborgare. Det har inneburit grundläggande 

förändringar gällande vad staten har för ansvar och vilka som innefattas i den gemenskap som 

ett medborgarskap innebär. Tidigt i Utlänningslagens förarbeten diskuterades vikten av att 

först tillse den inhemska befolkningens behov av arbete. Det är ett självklart ställningstagande 

för en stat. Statens välstånd bygger på medborgarnas välstånd. Gemenskapsföreträdet utvidgar 

kretsen för vilka staten värnar och prioriterar gällande tillgång till arbete. Att i den vevan 

införa OECD:s mest liberala arbetstillståndslagstiftning som eliminerar statens makt över 

vilka som behövs på arbetsmarknaden försvårar att upprätthålla gemenskapsföreträdet.  

 

Eftersom vi vet att lagstiftningen framförallt medfört en ökning av icke kvalificerad arbets-

kraft som snarare är en del av överskottsyrken än bristyrken i Sverige, gör det att många 

beviljats arbetstillstånd trots att det kan ses som osannolikt att kompetent personal inte kunnat 

finnas i EU. Det är svårt att se hur en ekonomisk kris som medfört arbetslöshet på över 20 % i 

en del av EU:s länder går ihop med att inga tillgängliga städare eller pizzabagare går att 

finna.
141

  

 

Trots det är 10 dagars annonsering det enda tydliga kravet som ställs på arbetsgivaren. I övrigt 

antas att han gjort ett urval och kommit fram till att den sökande han väljer är den enda 

kompetenta personen att utföra yrket ifråga. Det resonemanget är givetvis förvirrande för de 

sökande. För ingendera part kan det låta troligt att det inte finns någon i EU som på ett 

kompetent sätt skulle kunna utföra jobbet som städare, servitris eller pizzabagare. Ett flertal 

fall där precis det resonemanget förs av domstolen har presenterats. Trots det finns ett minst 

lika stort antal fall där motsvarande situation inte ger upphov till samma slutsats.  

 

Det framstår för mig som självklart att lagstiftningen inte går tillräckligt långt för att se till att 

gemenskapsföreträdet respekteras. Migrationsöverdomstolen borde förtydliga vad deras 

ställningstagande om 10 dagars annonsering innefattar. I dagsläget är det upp till 

                                                        
141

 Eurostat oktober 2015, tillgängligt via http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_October_2015.png, senast besökt 2015-

12-07. 
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Migrationsverket och domstolarna att göra bedömningar som bevisligen leder till olika 

slutsatser och därmed skapar rättsosäkerhet. 

  

13.4 Avslutande reflektioner 

 

Slutligen kan konstateras att lagstiftningen om arbetstillstånd har ett nationellt arbets-

marknadsekonomiskt syfte men att utfallet blivit vad jag valt att kalla ”ekonomisk asyl”. Det 

har inte fått den svenska arbetsmarknaden att blomstra. Istället kan utfallet liknas vid en 

import av en ny underklass. De som kommer hit får ofta undermåliga villkor som tillsammans 

med en allt sämre integration ökar segregationen av samhället. Hos allmänheten och 

Migrationsverket finns en bild av att samtliga invandrare tillhör en kategori som inte kan 

återvända till sitt ursprungsland och behöver bosätta sig i Sverige för att få ett drägligt liv. 

Som konsekvens av att arbetskraftsinvandrare skiljs från övriga befolkningen blir distansen 

större och förståelsen mindre, vilket i sin tur kommer leda till ökad rasism.  

 

I en situation med större asyltryck än någonsin är det angeläget att reda ut begreppen och 

utröna vilken typ av migration som bör prioriteras och varför. Med en arbetstillstånds-

lagstiftning som fungerar som ett sätt för utsatta personer att skaffa ett svenskt uppehålls-

tillstånd snarare än en viss position på arbetsmarknaden – något som öppnar för att i 

desperation använda sig av fusk, betalning eller accepterande av kärva arbetsvillkor – är det 

dags att på allvar se över vilka konsekvenser vår lagstiftning får såväl för människor som 

kommer hit som inhemsk befolkning och för rättssäkerheten på ett större plan. 

 

Om individer i Sverige rör sig mellan invandring på grund av arbetstillstånd och asyl eller 

skydd i övrigt går dessutom de individer som valt vägen med arbetstillstånd miste om det 

skydd de åtnjutit om de sökt asyl. På samma sätt går de asylsökande miste om de arbets-

tillfällen inom enklare arbeten som arbetskraftsinvandrare får. En sammanblandning av 

grupperna riskerar att urholka bådas rättigheter. 
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15. Bilagor  

 

15.1 Bilaga 1 

 

Intervju med Anna Bartosiewicz, 2015-12-03 

 

Namn: Anna Bartosiewicz 

Befattning: Beslutsfattare 

Var jobbar du? Arbetstillståndsenheten på Migrationsverket i Norrköping 

Hur länge har du jobbat på Migrationsverket? Sedan april 2013 

Hur länge har du jobbat med arbetstillstånd? Sedan april 2014 

 

Vilken funktion anser du att ett arbetstillstånd fyller för migranten? 

 

Det är en möjlighet, även arbetstillstånd i andra länder är en möjlighet till en global 

utveckling och till själva migranten att vara mera mobil, inte bara begränsat till ett land. Det 

blir ett helt annat perspektiv på arbetsmarknaden helt enkelt.  

 

Tror du att arbetskraftsinvandring bidrar till svenska arbetsmarknaden? I så fall, på 

vilket sätt? 

 

Absolut, det är en global utveckling, samarbete, utbyte som pågår. Det är bra att vi kan bevilja 

arbetstillstånd till Sverige och att det bidrar till utveckling, det gör det absolut.  

 

Kan du säga något om på vilket sätt du tänker att det bidrar till utveckling? 

 

Framförallt det globala utbytet, kanske inte bara till själva Sverige utan hela världen i stort, 

införstått svenska arbetsmarknaden, att man har tillgång till kompetens, tillgång till 

arbetskraft så det är ju önskvärt och det är en väldigt positiv aspekt till det här.  

 

Ja, det är olika vad man drar för kopplingar, endast till Sverige och vilken arbetskraft 

vi behöver, en del undrar vad den icke kvalificerade arbetskraften som kommer 

egentligen bidrar till men det är intressant att höra att du drar kopplingar mer globalt. 



Kajsa Aldstedt  Ekonomisk asyl – en ofrivillig reform 

 68 

 

Vi kan inte titta på Sverige enbart just nu. Den globalisering som pågår och som vi befinner 

oss i gör att vi måste titta på, arbetsmarknaden är enormt stor och den möjligheten är, såklart 

man kan säga att det finns okvalificerad arbetskraft som kommer men jag tror att 

arbetskraftsinvandring sker utifrån ett behov som finns på arbetsmarknaden det är det som 

styr arbetskraftsinvandringen och då är det positiva att det är utbud och efterfrågan och att det 

fungerar. Vi har brist på IT-tekniker och då kan vi tillgodose det genom 

arbetskraftsinvandring.  

 

Vad är fördelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

Det här är lite svår fråga eftersom jag vet inte om jag har möjlighet som tjänsteman. Jag är lite 

osäker på om jag kan svara på den frågan,  

 

Vad är nackdelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? - Hoppar över 

p.g.a. svaret ovan. 

 

Vilka skulle du säga har störst makt gällande vem som beviljas arbetstillstånd: 

Migrationsverket, fackförbunden eller arbetsgivarna? 

 

Den som har störst makt gällande arbetstillstånd är ju riksdagen för det är ju de lagarna vi 

måste följa. Vi har ingen makt egentligen som Migrationsverket eftersom vi måste följa lagar. 

Arbetsgivaren får också göra det som lagen föreskrivet. Vi alla har en viss roll gällande 

utförandet men jag skulle inte tala om någon specifik makt, vi alla är underordnat 

Utlänningslagen och det är regeringen som väljer hur den ser ut.  

 

Vad får du för signaler från domstolen när det gäller syftet med arbetstillstånd?  

 

Inte såhär rakt uppochner, kan inte erinra mig om någon specifik dom. Syftet är väl rätt klart i 

förarbetena. Jag kan inte erinra mig någon specifik dom som går emot det.  

 

Hur tycker du att reglerna för arbetskraftsinvandring samspelar med reglerna för asyl? 
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Alltså båda är ganska skilda. Man kan inte säga att det är två helt olika områden eftersom de 

är ändå i samma lagstiftning och det finns ju kopplingar dem emellan sen själva prövningen är 

helt annorlunda gällande någon som söker arbetstillstånd och en som kommer med sin 

asylansökan. Sen, det finns ett visst samspel dem emellan eftersom de som kommer hit med 

asylansökan också får frågan om arbetstillstånd, får personen ifråga arbeta? För det är ju 

tanken att personen ifråga ska komma in i samhället. Du får gärna kolla i Utlänningslagen, det 

finns ju bestämmelser som säger att om man samarbetar i sin asylansökan så kan vi bevilja 

undantag från kravet på AT om man samarbetar kring sin identitetsundersökning. Så  jag tror 

att asyl använder vår lagstiftning mer än vi gör det om det är det du menade med din fråga?  

 

Jag menar också om det är helt åtskilt vem som ansöker om vad, om det kan vara så att 

någon som sökt arbetstillstånd, när den väl är här söker om asyl eller liknande, är det 

något du fått någon uppfattning om? 

 

Jag säger såhär, varje ansökan som kommer till Migrationsverket prövas enligt gällande regler 

och är villkoren för arbetstillstånd uppfyllda; man har en anställning i Sverige, lönerna 

stämmer överens med kollektivavtalsmässiga löner, utannonserad enligt sjätte kapitlet 

Utlänningslagen. Om alla förutsättningar är uppfyllda så beviljar vi arbetstillstånd sen om 

personen ifråga reser och söker asyl, byter spår och söker asyl, det är en rättighet man har i 

Sverige, kan man åberopa skyddsskäl då är det en möjlighet man har. Vi beviljar tillståndet 

om alla villkor är uppfyllda. Vi jobbar inom våra regler, de som jobbar med 

anhöriginvandring har sina regler.  

 

Det du menar är att ni bara utgår från att kolla om villkoren är uppfyllda eller inte, sen 

vad man har för bakgrund det är inte Migrationsverket intresserade av?  

 

Vad menar du med bakgrund?  

 

Frågan handlar om reglerna för asyl och arbetstillstånd är åtskilt och det finns en del 

som säger att det är problem att man kan använda arbetstillstånd som ett sätt att 

komma till Sverige och söka asyl, att man kanske aldrig har som syfte att jobba i 

Sverige, att syftet är att komma till Sverige, sen klart att man vill jobba men man vill 

skaffa sig ett bättre liv och då är arbetstillstånd ett bättre sätt att komma till Sverige än 
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att smugglas hit eller att man kanske söker arbetstillstånd efter avslag på asylansökan 

och att syftet då är något annat än att bidra till arbetsmarknaden.  

 

Alltså jag blir såhär, utifrån prövningen och lagen som säger vad vi ska göra, man kan inte 

säga så att man gör någon skillnad på något vis utan är man erbjuden anställning, facket yttrat 

sig över anställningsvillkoren, vi har inte möjlighet att göra någon djupare undersökning utan 

vi kan inte bevilja tillstånd för uppehållstillstånd i Sverige på känn eller hur man kan säga. Är 

villkoren uppfyllda, då är det så. Kommer man till Sverige och hoppar av, det behöver inte 

betyda att man inte arbetar utan kan innebära man söker asyl för att trygga sin framtid helt 

enkelt, om man kommer från ett krigsdrabbat land är det ganska förståeligt. Vi har sånna 

regler, det är möjligt att söka asyl i Sverige så vi kan inte vägra någon. 

 

Vad anser du reglerna om arbetstillstånd ha för syfte? Hur märks det i tillämpningen?  

 

Oj, vad jag anser? Vi kan väl kolla i förarbetena till lagen. Det är väl att möjliggöra 

arbetskraftsinvandring till Sverige.  

 

Anser du att lagstiftningen om arbetstillstånd främst har som syfte att bidra till Sveriges 

ekonomi eller till migranternas välstånd? 

 

Jaha, det har inte jag tänkt så långt på. Nej men det är ju det här med arbetskraftsinvandring, 

det är någon som kommer in i landet och om vi utgår ifrån att det finns ett behov att personen 

ska komma hit så absolut att det kan bidra till Sveriges ekonomi. 

 

Vad har du för bild av fackföreningarnas granskning av att arbetsvillkoren?  

Fungerar den bra (eller tror du det finns problem med att arbetskraftsinvandrare 

kommer till arbetsplatser med arbetsvillkor som inte överensstämmer med svenska 

kollektivavtal?) 

 

Du menar innan tillståndet eller i förlängningsskedet?  

 

Främst först, ett till fackets roll, är det tillräckligt med det uttalandet i inledningsfasen? 

Funkar det? Tror du att de som jobbar kommer till svenska arbetsvillkor eller kan det 
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bli att de som kommer hit inte får de villkor som framgick av erbjudandet, att facken 

uttalade sig fel eller så? 

 

Det är ju så att fackföreningen, vi har en skyldighet att vända oss till facken och be om 

yttrande, sen förekommer det att vissa fackföreningar som avstår från att uttala sig av olika 

anledningar. Deras löner är tillgängliga och vi kan göra en egen bedömning, det gör vi, sen tar 

vi del av fackföreningarnas bedömningar det gör vi. Hur det sker mellan arbetsgivare och 

fackföreningar har jag ingen insyn i. Det finns inga krav på att man måste ansluta sig så jag 

vet inte hur det fungerar, många arbetsgivare ansluter sig inte till kollektivavtal. På vår nivå så 

har vi ett samarbete där fackföreningar ska yttra sig över anställningsvillkoren, vi har inget 

mer långtgående, inget om det inte följs eller inte. Den relationen mellan arbetsgivaren och 

facket det är inget vi följer.  

 

Tycker du det är något problem? 

 

Alltså vi är en myndighet så jag vet inte om det skulle stå i paritet med våra åtaganden och 

vad vi ska göra. Sen hoppas jag att fackföreningar följer utveckling på arbetsmarknaden för 

jag kan tänka mig att det finns många personer, inte bara de som kommit med arbetstillstånd, 

som har sina löner under kollektivavtalsnivåer, men jag hoppas verkligen att fackföreningar är 

uppmärksamma och följer utvecklingen på vad som händer och hur det ser ut. 
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15.2 Bilaga 2 

 

Intervju med Anneli Peltoniemi Sandkull, 2015-10-25 

 

Namn: Anneli Peltoniemi Sandkull 

Befattning: Viseringshandläggare 

Var jobbar du? Svenska ambassaden i Dhaka (inlånad från Migrationsverket), arbetade 

tidigare på arbetstillståndsenheten i Stockholm,  

Hur länge har du jobbat på Migrationsverket? sedan 2001 

Hur länge har du jobbat med arbetstillstånd? sedan dec 2008 

 

Om du jobbade innan lagändringen, hur förklarades lagändringen? Vilka förändringar 

blev tydliga? 

 

Jag skolades in för att klara av hanteringen enligt den nya lagändringen. 

Arbetsmarknadsprövningen från myndigheters roll togs bort, meningen var ju att 

arbetsgivaren skulle få bestämma om han eller hon behövde den personen som sökte 

arbetstillstånd. Fackförbundens roll i det hela ändrades därmed litegrann också, deras 

huvudsakliga syfte blev då att verkligen kontrollera att villkoren som personen erbjöds hölls i 

nivå med kollektivavtal. Förut var det ju Arbetsförmedlingen som godkände om personen 

skulle få arbete nu blev deras roll begränsad eller inte alls lika betydelsefull, 

Migrationsverkets kontakter med Arbetsförmedlingen i de här ärendena blev mer att 

kontrollera att annonsering gjorts. Innan lagändringen kom till så var Migrationsverket mer 

eller mindre, hanterade bara tillståndsgivningen för det hära så det blev ju en stor förändring 

för Migrationsverket att bedöma om villkoren stämde överens med kraven i kollektivavtalen.   

 

Vilken funktion tycker du att arbetstillstånd fyller för migranten? 

 

Jag tycker, om du är personligen ute efter vad jag tycker lite grann politiskt så tycker jag att 

det fyller en bra funktion i och med att personerna kan framträda med sina rätta identiteter och 

ordna med tillstånd innan avresa så de inte behöver riskera farliga smuggelvägar och behöva 

gömma sig under sin resa hit till Sverige eftersom många av dem som sökt om 

uppehållstillstånd efter inresan kanske reste iväg i syfte att få ett bättre liv inte enkom att få 

politiskt skydd eller överhuvudtaget skydd från katastrofer och annat, förföljelse och just när 
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det gäller asylprocessen så är det svårt att bevisa att man blivit utsatt för de flyktinggrundande 

förföljelserna. Jag tycker det är en bra och legal väg för de här personerna som väljer att 

skaffa sig ett bättre liv och även för de som kanske inte kan bevisa att det finns flyktingskap.  

 

Tror du arbetskraftsinvandring bidrar till svenska arbetsmarknaden?  

 

Det tycker jag absolut. Det har ju visats av statistiken att många av tillstånden som 

Migrationsverket beviljar arbetstillstånd för ingår ju yrken där arbetsgivaren uppenbart har 

svårt att rekrytera arbetskraft i landet.  

 

Baksidan är att personerna kan utnyttjas om de inte finns några kontrollmekanismer att de får 

villkor som utlovades det tycker jag man skulle man lägga mer tid till. Jag vill ju inte att det 

regelverket ska leda till att människor luras eller utnyttja obalansen i maktförhållandet när de 

vill förbättre sin livssituation med högre inkomster att det används till att det rekryteras 

människor som inte får de här villkoren eller att de dessutom får betala långt mycket mer för 

att få tillståndet.  

 

Men jag anser att det bidrar till arbetsmarknaden. Jag skulle till och med kunna spekulera i att 

om vi inte hade framgångsrikt hanterat IT-konsulternas tillstånd hade nog Sverige kunnat 

svepas in i större ekonomisk kris likt andra europeiska länderna. Så den svenska ekonomin 

lyckades man faktiskt hålla i allt bättre balans.  

 

Vad är fördelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

Jag tycker det är bra att man förhoppningsvis renodlar asylprocessen till att användas för de 

som verkligen har behov av skydd så att det blir ett alternativ till att smugglas in i Sverige, 

man kan skaffa sig tillstånd legalt. Förhoppningsvis så faller det här arrangemanget bra ut 

både för den som söker om tillstånd och den som anställer personen. Sen ska ju inte det vara 

något sätt att utnyttja systemet i övrigt. 

 

Jag har också sett i mitt arbete att arbetstillståndsprocessen använts som en slags lyxvisering 

för personer. Det var en våg av kinesiska medborgare som bildade aktiebolag där de agerade 

som VD för att kunna få ett tvåårigt tillstånd för att verka som VD. Samtidigt kringgick man 

reglerna för egenföretagare där de varit svårare att få.  
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Sen har det ju varit väldigt fördelaktigt för studenter som under sin studietid hittat ett jobb att 

bli kvar och få sysselsättning i Sverige, så det har ju varit en positiv utveckling för dem, de 

behövde annars åka tillbaka till sitt hemland och söka om tillstånd. Likaså med asylsökande 

som fått avslag om de väl arbetade under schysta villkor skulle de stanna kvar i Sverige.  

 

Vad är nackdelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

När inte anställningsvillkoren fallit ut. När folk rentav lurats, fått betala väldigt mycket 

pengar för nått som, till och med rest till Sverige, bagerier som inte ens existerade, man har 

verkligen trott att man fått chans till nytt leverne, nytt liv i Sverige när det inte blivit något. 

 

Nackdelar har också varit att inte regelverket tillåtit någon slags efterkontroll så att man ska 

kunna se vilka de seriösa arbetsgivarna varit.  

 

En annan nackdel har varit att man utnyttjat tillstånden till att kunna vistas i annat land i 

Europa, troligen, vi har inte kunnat göra någon sammanställning av register för att se det. En 

sån sammanställning skulle man behöva göra för hand. 

 

Att sen utnyttja människors, nej att ta betalt för att utnyttja människors vilja för att få ett bättre 

liv tycker jag är skandalöst. Det finns inga möjligheter att straffa en person eller arbetsgivare 

som inte varit seriös eller som utnyttjat någon, inget näringsförbud eller så. Det saknas 

straffbarhet för någon som utnyttjat det här. 

 

Vilka skulle du säga har störst makt gällande vem som beviljas arbetstillstånd: 

Migrationsverket, fackförbunden eller arbetsgivarna? 

 

Just nu till syvende sist är det nog Migrationsverket men det har ju med att göra att 

handläggningstiderna är så långa som de är. Även en seriös arbetsgivare har ju svårt att få en 

person på plats när arbetsgivaren skulle vilja just för att handläggningstiderna är så långa. 

Migrationsverket har försökt införa system där seriösa arbetsgivare fått gå längs en annan 

gräddfil men även dem har haft problem att få arbetstillstånd när de behöver. Så när det varit 

frågan om snabba avtal som ska slutas och snabba uppdrag som ska slutas. De fyller kriterier 
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och garanti för att arbetsvillkoren är korrekta och någon uppfyller dem så får de en gräddfil 

och där är de fackliga representanter med. 

 

Men vem som har makt frågade du, i det här trepartsförhållandet. Nu har jag beskrivit varför 

Migrationsverket har makt just nu.  

 

Migrationsverket är ju de som ska ge tillstånden så makten består i så fall av att förstå hur 

arbetsmarknadsläget ser ut och inte förstår det. Vi har haft den makten även när 

fackförbunden klart gett ett icke-godkännande att ändå bevilja tillstånd. Vissa gånger har ju de 

fackliga representanterna gjort en politisk fråga, att säga nej till ett anställningserbjudande för 

att, speciellt i lägen där det varit avtalslösa yrken där ingengörsförbunden till exempel hade en 

tid där man protesterade mot att inte konsulter skulle få uppehållstillstånd i Sverige, det fanns 

inga reglerade miniminivåer eller miniminivåerna tycke de var alldeles för låga men alltså att 

ingengörsyrkena inte hade några minimilöner de är ju inskrivna i kollektivavtalen, man kunde 

utgå från väldigt låga löner men där är ju individuella lönenivåer institutet någonting som är 

svårbedömt för den som sitter och handlägger ärendena på Migrationsverket. Samma sak i 

byggbranschen har det faktiskt varit. Då har migrationsverket själva fått göra bedömningen, 

på så vis kan man visa på att Migrationsverket har en egen makt gentemot fackföreningen.  

 

Arbetsgivarna då? Hur mycket tycker du de har? 

 

Stora svenska koncernen har bedrivit hård lobbyverksamhet för att kunna få den här 

gräddfilen och det finns ett system för dem att som är certifierade av Migrationsverket som att 

vara reko arbetsgivare. I början av reformen så var Migrationsverket mer eller mindre tillsagd 

att lyssna på arbetsgivaren. För nu var ju paradigmskifte, förändringen att det var 

arbetsgivaren som skulle bestämma vem som kom till Sverige och inte någon myndighet. 

  

Tycker du inte det är så längre?  

 

Ja, jag vet att även stora bolag fått avslag. Migrationsverket har mer eller mindre tagit över 

myndighetsutövningen gällande bedömningen av arbetsvillkor. Vad vi sen gått bet på är 

arbetsgivarens ekonomiska möjlighet att erbjuda de arbetsvillkor som utlovas. Det saknar en 

kontrollmekanism för Migrationsverket att bedöma om arbetsgivaren är seriös eller inte. Det 



Kajsa Aldstedt  Ekonomisk asyl – en ofrivillig reform 

 76 

tar lång tid för Migrationsverket att till exempel kolla om en arbetsgivare har skatteskulder 

eller ligger efter med arbetsgivaravgifter eller annat, eller är på väg att gå i konkurs. 

 

Är det utfall av hur det fungerade innan eller har det införts regler om att göra det? 

 

Migrationsverket har succesivt när vi såg det här utfallet började införa interna föreskrifter om 

hur man ska bedöma arbetstillståndsärenden det har inte skett några lagändringar. Det var vid 

förlängningstillfället vid de här första tillstånden som vi började upptäcka att systemet 

missbrukades. Personer kom till Sverige och hade inte fått de villkor de utlovas, vissa kom 

inte alls. Så det var först när tillståndsperioden tog slut och de ansökte om förlängning som vi 

kunde göra någon slags bedömning om det här var bra eller inte.  I början gjordes ingen 

bedömning alls om arbetsgivarens förmåga att uppfylla villkoren nu gör man en slags kalkyl. 

Man införde också att nystartade företag behövde visa realistiska affärsplaner och annat och 

visa att de hade tillgångar att betala någon mån av lön i början av anställningen.  

 

Tror du att majoriteten av arbetskraftsinvandrare har som syfte att bosätta sig i Sverige 

permanent?  Varför? Varför inte?  

 

Ja det tror jag faktiskt. Ja, förutom de här IT-konsulterna som är projektanställda. 

 

Varför tror du det? 

 

Dels så tror jag nog att det svenska välfärden fungerar bra även för nyanlända som kommer 

med arbetstillstånd, så det är ett attraktivt paket. Fru och barn som medföljande och frun får 

också arbetstillstånd, lätt för barn att komma in på dagis och skola och sådär. Så det är ett 

attraktivt sätt att känna på om man skulle trivas med att bo i Sverige och faller det bra ut sen 

så tror jag att många väljer att stanna kvar. Kanske har de inte i början ett permanent 

uppehållstillstånd i sikte.  

 

Ja jag har sett, även de här IT-konsulterna folk som varit i Sverige i ett år, åkt ut och kommit 

tillbaka sen så de väljer faktiskt inte att åka någon annanstans utan väljer att åka till Sverige 

och sen komma tillbaka.  

 

Vad får du för signaler från domstolen när det gäller syftet med arbetstillstånd?  
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Jag har varit med om att försöka driva case när arbetsgivarens seriositet varit frågan.  Ett sånt 

case var de kinesiska ärenden. Då diskuterade man lite syfte. Likaså har arbetsgivarens 

ekonomiska bedömningsförmåga varit en fråga. Nu går många av avslagen ut på bedömning 

av arbetsgivarens möjlighet att betala.  

 

Hur tycker du att reglerna för arbetskraftsinvandring samspelar med reglerna för asyl? 

Skillnader?  

 

Jag vet att regelverket är något ändrat. I början fick asylsökande ansöka om arbetstillstånd 

först efter 6 månader legalt arbete i Sverige, nu är det ändrat till 3 månader. Det var de facto 

rent orimligt att man skulle kunna visa att man arbetat i 6 månader så en justering av 

regelverket har gjorts. 

 

En asylsökande har svårt att kräva rättigheter på arbetsmarknaden, man är nyanländ, vet inte 

hur regelverket ser ut etc. De har lätt att bli utnyttjade till skillnad från exempelvis 

studenterna.  

 

Tycker du att spåren skiljs åt eller går de in i varandra? 

 

Jag vet inte om reformen i sig gjort att det kommit färre ansökningar om asyl. Om reformen 

hade avsett syfte att de som kommit till Sverige i syfte att skaffa sig ett bättre ekonomiskt liv 

använts sig av AT-spåret. 

 

Vi såg att det var en ganska stor ökning av sökande efter reformen och de första två åren tror 

jag att vi såg en allt större ökning av sökanden men sen kan man inte bara stirra sig blint på 

AT-spåret utan även asylspåret har svämmat över. Bl. a började syrienkrisen för två, nästan 

tre år sen så att det är svårt att säga riktigt. Jag tror dock att det fanns en möjlighet för vissa 

mer skrupellösa individer att utnyttja AT-spåret till annat än att skaffa folk arbete med legala 

löner, det är svårt att ge belägg för det i siffror men så är det.  

 

Jag vet ex i Bangladesh var det en några som snappade upp affärsidén att erbjuda 

bangladeshier arbetstillstånd. Förmodligen till en lägre kostnad än vad det skulle kostat att 
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smugglas till Sverige men vi vet ju inte den faktiska kostnaden för vad ett arbetstillstånd 

kostar för en bangladeshier, det kan ju variera.   

 

Vad anser du reglerna om arbetstillstånd ha för syfte? Hur märks det i tillämpningen? 

Ekonomiskt eller humanitärt? 

 

De två går hand i hand, utan regelverket hade de inte funnits möjlighet för dem som vill 

skaffa sig ett bättre liv att komma till Sverige på ett annat sätt. Sverige har de facto ett behov 

av arbetskraftsinvandring utifrån den demografiska utvecklingen av samhället. Svårare dock 

att säga någonting om detta nu när syrienkrisen pågår men om syftet med den här reformen 

var att få göra det lättare för personer att invandra till Sverige, få ett arbete och bidra till 

skatteintäkter för Sverige så hade man med det här regelverket kunnat göra det möjligt men 

med syrienkrisen, under den vet vi inte alls hur integrationen kommer ske men de personer 

som beviljats arbetstillstånd, var de kommer bo, var de kommer jobba, var de kommer gå i 

skola, var kommer de erbjudas sjukvård, hälsovård så det är svårt vad det kommer ge för 

avsikt just under den här tidsperioden men jag tycker nog att det var på tiden att det kom ett 

liberalare regelverk gentemot det som var innan men däremot hade man kunnat sätta upp ett 

skyddsnät för utnyttjade personer för det kan vara lite naivt att tro att alla 

anställningserbjudanden är genuina, så det måste man bygga in i en sån reform. Jag tror att det 

absolut kan vara läge att se över vad den här reformen faktiskt inneburit, både gentemot den 

svenska bruttonationalprodukten och gentemot förhållanden för de som beviljats tillstånd, så 

det blir en win-win för alla för det var tanken ju.  

 

Vad har du för bild av fackföreningarnas granskning av att arbetsvillkoren?  

Fungerar den bra (eller tror du det finns problem med att arbetskraftsinvandrare 

kommer till arbetsplatser med arbetsvillkor som inte överensstämmer med svenska 

kollektivavtal?) 

 

Jag tycker fackförbunden fyller en viktig roll i bedömningen och utan deras hjälp hade vi inte 

ens kunnat bedöma om villkoren stämmer överrens med vad som är överenskommet mellan 

dem och arbetsgivarna. Många fackföreningar har dessutom slagit larm om riktiga 

missförhållanden även hos arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal. Sen har jag en särskild 

solidaritet för fackföreningar som håller på med biståndsfrågor, att de skulle kunna engagera 

sig för även sånna som inte har anslutit sig. Jag tycker det varit lite snålt av dem, ibland kräva 
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rättigheter även för de som inte är kollektivavtalsansluten. Sånna här frågor är rättighetsfrågor 

och berör alla även de som inte är kollektivavtalsansluten.  
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15.3 Bilaga 3 

 

Skypeintervju med Desirée Persson, 2015-11-10 

 

Namn: Desirée Persson  

Befattning: Beslutsfattare och teamledare 

Var jobbar du? Arbetstillståndsenheten i Malmö  

Hur länge har du jobbat på Migrationsverket? Sedan september 2011 

Hur länge har du jobbat med arbetstillstånd? Började som assistent, sen handläggare efter 

10 mån, sen som beslutsfattare. 

 

Vilken funktion anser du att ett arbetstillstånd fyller för migranten? 

 

Jag skulle väl se det som, för många är det ett sätt att komma till Sverige, skulle jag väl säga 

att det är syftet för många. Syftet är ju att jobba i Sverige, så jag vet inte riktigt om man skulle 

se något annat syfte med det, ja till viss del bereda möjlighet att bosätta sig i Sverige men sen 

är det ju vissa som bara arbetar kortare perioder också så det är inte säkert att det behöver vara 

så för alla.  

 

Tror du att arbetskraftsinvandring bidrar till svenska arbetsmarknaden? I så fall, på 

vilket sätt? 

 

Jo men till viss del kan jag väl tycka det, det finns ju särskilt inom IT-branscher och 

bristyrkesbranscher där det finns stora behov. Sen kan jag ifrågasätta hur nödvändigt det 

egentligen är att bevilja arbetstillstånd till städare och restaurangbiträden och så vidare men 

att det är ju klart att de bidrar på sitt sätt också.  

 

När du säger att de bidrar på sitt sätt också?  

 

Ja, alltså tänker man, det beror ju på hur man tänker i längden. Om de rotar sig här och de tar 

med sig hela sin familj också alltså det klart att om man ser till långsiktigt att det bidrar till 

Sverige och den svenska arbetsmarknaden. 
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Vad är fördelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

Jag tycker väl just att tanken på att man inte ska behöva begränsa sig till viss arbetskraft för 

att staten bestämmer sig för det, tanken är god med att arbetsgivaren ska kunna välja vem han 

vill men sen är det klart att det är ju är väldigt lätt att missbruka. Så det öppnar ju upp för 

väldigt mycket missbruk och det är väl det som LO sett och man uppmärksammat mer och 

mer skulle jag vilja säga.  

 

När du säger att tanken med att man inte ska behöva begränsa sig, tycker du att det är 

en tanke som är god men att den sen i realiteten inte funkar eller tycker du att det är 

lika bra som en praktisk lösning? 

 

Det är lite svårt att säga alltså det är ju jättesvårt. Man ser ju inte så mycket hur det ser ut i 

verkligheten när man bara sitter och hanterar ansökningarna så det är ju svårt att säga vilken 

verklighet som arbetsgivarna befinner sig i. Men jag skulle vilja säga att just att du kan välja 

att om du känner en person från ditt hemland som du vill ska komma och hjälpa dig och du 

inte får tag på en person som kan göra det på lika bra sätt så ska du, då är det ju en bra tanke 

egentligen att kunna ta hit den personen men sen öppnar det upp för att du kan anställa 

kusiner eller äldre släktingar eller vadsomhelst för att ge dem tillstånd i Sverige som de 

annars inte hade fått med anhöriginvandring till exempel. Men sen så vet jag inte riktigt om 

det har, just för att det känns så i vissa fall att lagen kanske är utformad lite mer efter vad 

kanske de stora arbetsgivarna behöver alltså jusy med specialister och it-specialister alltså de 

stora koncernerna men att det kanske aldrig riktigt är där det varit ett problem att få hit folk 

det man behöver, det jag har förstått när jag pratat med mina kollegor och där är det inga 

problem. Det går ju väldigt enkelt för dem och att hantera de ansökningarna för oss. Det är 

inte där vi ser problemet.   

 

Vad är nackdelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

Nackdelarna är väl just att det öppnar upp för väldigt mycket fusk, särskilt i början när vi inte 

gjorde noggranna kontroller utan när vi i princip skulle ha ett anställningserbjudande så fick 

du komma till Sverige så att säga och då, vi märkte ju att det blev ju mycket fusk och det 

öppnar upp för utnyttjande av personerna som kommer till Sverige också. De blir mycket 

beroende av sin arbetsgivare när man knyter det så tydligt till en viss arbetsgivare, 
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arbetstillståndet och deras uppehållstillstånd och funkar inte det så är det arbetstagaren i 

slutändan som blir utvisad så det är ju, just att det är så pass maktlösa det blir en väldig 

obalans i det hela och sen är det som sagt, att det finns problem just med anhöriginvandringen 

också, att det inte finns lika höga krav på och att vi inte kontrollerar dem lika mycket, att det 

inte ställs krav på att de ska kunna försörja sin familj. Det finns ganska många problem som 

följer med det här kan man tycka.  

 

Vilka skulle du säga har störst makt gällande vem som beviljas arbetstillstånd: 

Migrationsverket, fackförbunden eller arbetsgivarna? 

 

Det blir ju, vi lever i symbios i och med att arbetsgivaren ger ett erbjudande men å andra 

sidan, vi gör en bedömning av om arbetsgivaren är seriös så det är väl lite både och däremot 

fackförbunden har minst makt av de tre, vi gör ju vår bedömning även om inte, alltså om 

fackförbunden avstyrker erbjudandet så gör ju vi vår egen bedömning, det klart de påverkar 

oss genom att informera vilken är lägstanivån är osv och att vi vänder oss till dem men det är 

ändå inte så att de har någon avgörande röst eller kan lägga in något veto eller så de har ju inte 

så mycket makt. 

  

Tror du att majoriteten av arbetskraftsinvandrare har som syfte att bosätta sig i Sverige 

permanent?  Varför? Varför inte?  

 

Ja det tror jag nog men så kan man väl även tillägga att jag främst jobbar med de speciella 

utredningsbranscherna, restaurangbranschen, byggbranschen, jag vet inte om du vet vilka de 

är? Och där är det ju, skulle jag säga finns det en ökad bosättningsavsikt jämfört med t.ex. de 

inhyrda konsulterna och de som är här på uppdrag och sånt där. Jag vet inte riktigt hur det ser 

ut där i nuläget men jag skulle nog säga att bland de jag hanterar så ser de ett permanent 

uppehållstillstånd i slutändan.   

 

Vad får du för signaler från domstolen när det gäller syftet med arbetstillstånd?  

 

Jag skulle nog inte säga att vi får några signaler på det viset, de arbetar ju efter, vi har ju en 

hård bedömning och domstolen håller med oss ofta, alltså delar vår bedömning men jag vet 

inte om jag skulle säga att vi får några direkta signaler på hur de ser på arbetstillstånd och 
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syftet med det, kan va svårt att säga. Särskilt inte generellt, det kan skilja ganska mycket 

mellan olika domar.  

 

Hur tycker du att reglerna för arbetskraftsinvandring samspelar med reglerna för asyl? 

 

Ja, alltså när man väl har fått avslag på asylansökan är det ett visst antal som söker ett 

arbetstillstånd och det händer ju ganska ofta, även om de inte stannar kvar i Sverige och söker 

direkt så är det rätt vanligt att man söker i efterhand för att man fått ett jobb eller så eller 

etablerat kontakter och fått ett jobb senare. Det är ju ganska vanligt när de har varit här. Sen 

ser vi ju att det är ganska många, specifikt från krigsdrabbade länder som kanske inte påbörjat 

sin anställning när de väl är här, alltså även om vi bedömt att den är seriös. Att de då går och 

söker asyl istället.  

 

Påverkar det något om det är en person t.ex. från Syrien som söker ett jobb som 

städare?  

 

Alltså vi genomför ju extrakontroller, det gör vi just för att vi vet att det är, det är ju en väldigt 

stor avhoppsrisk kan man ju säga men samtidigt kan vi ju inte avslå alla heller utan vi gör 

extra kontroller för att se lite vad som tidigare hänt, om det är någon som beviljats tillstånd för 

att arbeta hos samma arbetsgivare, om vi kan se något mönster och sånna saker tittar vi på så 

vi vet ju om att beviljas dem så är det ju väldigt stor sannolikhet att de söker, av naturliga 

skäl, då får de ju permanent uppehållstillstånd direkt. Så det är egentligen inte så konstigt. 

 

Har ni fått några särskilda instruktioner om hur ni ska förhålla er till det?  

 

Njae, generellt är det sagt att vi ska kontakta arbetsgivare och kontrollera att de erbjudits 

anställning, att arbetsgivare är medvetna om att personen finns, att de kan säga vad den ska 

jobba med och så. Vi har en dialog men det är sagt så att vi ska vara noggranna med den 

typen av anställningar men det gör vi generellt i andra ärenden också så det är ju inte bara för 

dem.   

 

Vad anser du reglerna om arbetstillstånd ha för syfte? Hur märks det i tillämpningen?  
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Ja alltså det är ju att öka arbetskraften i Sverige, att hjälpa arbetsgivare, det är ju en väldigt 

liberal lagstiftning man ser ju verkligen liberala grundtankar i den, just att få välja själv och 

så. Sen är det väl ett behov av att öka Sveriges befolkning på längre sikt. Att det finns de 

övergripande syftena i stort skulle jag vilja säga.   

 

Vad har du för bild av fackföreningarnas granskning av att arbetsvillkoren?  

Fungerar den bra (eller tror du det finns problem med att arbetskraftsinvandrare 

kommer till arbetsplatser med arbetsvillkor som inte överensstämmer med svenska 

kollektivavtal?) 

 

Ja det är många företag som inte tecknar kollektivavtal så att det är klart att det är svårt att 

säga att de, och vi märker ju att de inte alltid följer det som de har lovat, att de kanske dröjer 

med att teckna försäkring eller vad som följer med kollektivavtal eller att de inte har rätt lön 

eller att den inte höjs i nivå med kollektivavtalen när de omförhandlas. Så det klart att det 

finns problem med det, att de kanske inte alltid stämmer och det märker vi ju när de ansöker 

om förlängning sen. Och fackförbunden, deras yttranden över arbetsvillkoren kan vara ganska 

bristfälliga, de har ofta inställningen att arbetskraften finns att tillgå i Sverige och ska inte 

behöva hämtas, vet om att det finns stora grupper med arbetslösa restaurangbiträden och 

städare till exempel, som kan fylla upp det här. Så det är ju inte alltid att vi har jättestor nytta 

av att de yttrar sig.  

 

Har bilden av hur lagen om arbetstillstånd fungerar förändrats med de senaste 

månadernas utveckling med flyktingkrisen? 

 

Vi har väl varit ganska medvetna om att det finns stora brister i det redan sen tidigare, just 

med skenanställningar och andra syften med det. Sen har det väl ställts lite på sin spets just 

med kriget i Syrien eftersom det finns en stor, etablerad syrisk minoritet i Sverige som har 

möjlighet att hjälpa till också har vi ju märkt. Men det är inget nytt fenomen utan har hållit på 

ungefär lika länge som kriget nu. Så just att det har skett någon förändring i nuläget skulle jag 

inte säga.  

 

Några jag har pratat med har varit inne på att det är svårt med integrationen för de 

som söker asyl och att man därför borde se över vilka yrken som kan komma hit med 

arbetstillstånd och se till att de som söker asyl får jobb snabbare.  
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Det är ju absolut ett alternativ men är väl inget man tänkt jättemycket på kan jag inte säga 

men det klart att det finns ju säkert stora möjligheter men ja, man går ju ifrån arbetsgivarens 

fria val då. Det klart, från ett svenskt perspektiv vore det bättre att de asylsökande kom in på 

arbetsmarknaden snabbare.  
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15.4 Bilaga 4 

 

Telefonintervju med Jeanette Lindberg, 2015-12-03 

 

Namn: Jeanette Lindberg 

Befattning: Beslutsfattarexpert  

Var jobbar du? Arbetstillståndsenheten på Migrationsverket i Norrköping 

Hur länge har du jobbat på Migrationsverket? Sedan 1992 

Hur länge har du jobbat med arbetstillstånd? Sedan runt ca 2010 

 

Om du jobbade innan lagändringen 2008, hur förklarades lagändringen? Vilka 

förändringar blev tydliga? 

 

Förändringen var ju då att man gick från arbetsmarknadsprövning och att det var 

arbetsmarknaden som avgjorde vilka behov man hade till att arbetsgivarna skulle avgöra vad 

man hade behov av.  

 

Vilken funktion anser du att ett arbetstillstånd fyller för migranten? 

 

Det är att komma hit och få ett arbete, få inkomst utav sitt arbete, antar jag.  

 

Tror du generellt att det främsta syftet är att få jobbet eller att komma till Sverige? 

Jag tror att det är en kombination utav bägge två. Att vi har en arbetsmarknad som är reglerad, 

vissa villkor och förutsättningar.  

 

Menar du att det skulle vara extra attraktivt för en utlänning? 

Det är bara min gissning.  

 

Tror du att arbetskraftsinvandring bidrar till svenska arbetsmarknaden? I så fall, på 

vilket sätt? 

 

Ja jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den frågan, jag tror inte jag vill svara på frågan 

ärligt talat.  
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Vad är nackdelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

Jag tror att det finns en lite större risk att det kan bli risk för ett utnyttjande i vissa delar 

jämfört med förut, det kan vara så.  

 

Vill du utveckla om varför risken skulle vara större? 

Eftersom det är arbetsgivarna själva som väljer vem man vill ha så kan det finnas ett 

missbruk.  

 

Det låter som att det skulle kunna finnas en risk att man inte bara är ute efter vem som 

skulle passa bäst i yrket.  

 

Njae, alltså att det finns en risk att man kanske inte betalar den lön som anges. Kanske ett 

utnyttjande utav billig arbetskraft.  

 

Vad är fördelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

Ja. Vi får väl ett mer mångkulturellt utbud, i samhället över huvud taget.  

 

Du menar att det öppnar upp för fler, jämfört med gamla lagstiftningen? 

 

Ja, alltså influenser från andra kulturer mat, eller vad det än må vara.  

 

Det är ju verkligen en fördel med invandring överhuvudtaget. 

 

Även i arbetslivet kan det vara fördelar på om vi får andra ögon på hur man utför saker och 

ting. Hur man umgås, jobbar ihop, ja.  

 

Vilka skulle du säga har störst makt gällande vem som beviljas arbetstillstånd: 

Migrationsverket, fackförbunden eller arbetsgivarna? 
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Nej det är nog arbetsgivaren. Facket ibland, de väljer ju att inte uttala sig överhuvudtaget när 

det saknas kollektivavtal till exempel. Och facket ska ju bara yttra sig över arbetsvillkoren, de 

yttrar sig ju inte över vem som får jobbet, det är ju arbetsgivaren som avgör.  

 

Och Migrationsverket? 

 

Jaha, du tog med dem. Okej.  Jamen vi har ju ingen makt på det sättet utan vi ska ju bara 

pröva ansökningarna utifrån de förutsättningar som gäller och uppfylls villkoren så beviljar 

vi. Vi har inte heller så mycket erfarenheter av kvalifikationer eller annat eftersom det ofta 

inte ens framgår av ansökan. 

 

Tror du att majoriteten av arbetskraftsinvandrare har som syfte att bosätta sig i Sverige 

permanent?  Varför? Varför inte?  

 

Njae det beror nog lite på vilken kategori det gäller. I viss kategori kommer nog hit i syfte att 

bosätta sig i Sverige medan andra kommer hit för att vara en begränsad period och sen åker 

hem för att bosätta sig igen, utföra arbete mer begränsat, jag tror inte att deras syfte är att 

bosätta sig permanent. Vi har till exempel mycket folk från Indien, IT-folk som kommer hit 

men som sen åker hem igen och hela tiden kommer tillbaka för nya uppdrag. Sen har vi de 

som har tillsvidareanställningar och deras syfte är troligtvis att bosätta sig i Sverige.  

 

Har du någon uppfattning om det finns några speciella yrkesgrupper som tänker att det 

ska vara permanent? 

 

Det är nog de flesta yrken förutom de jag sa, IT.  

 

Hur tycker du att reglerna för arbetskraftsinvandring samspelar med reglerna för asyl? 

Är de tydligt åtskiljda? 

 

Det där är jätteknepigt att svara på som tjänsteman. Då blandar man in personliga, egna 

uppfattningar som jag inte vill. Ett av syftena med arbetskraftsinvandringen var ju att många 

inte skulle komma hit som asylsökande utan att arbetskraftsinvandring skulle vara ett annat 

spår. Fast det kanske blivit lite tvärtom igen i alla fall.   
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Vad anser du reglerna om arbetstillstånd ha för syfte? Hur märks det i tillämpningen?  

 

Det är ju att få hit arbetskraft eftersom vi kommer att ha ont om arbetskraft framöver sen om 

det har lett till det ena eller andra det vet vi väl ännu inte. 

 

Tror det är tänkt att vara någon specifik typ av arbetskraft eller mer demografiska 

utvecklingen överhuvudtaget?  

 

Jag tror inte att syftet varit någon speciell kategori utom till viss del kvalificerad arbetskraft 

men vi har ju behov utav alla. Vi kommer få ont om arbetskraft helt enkelt.  

 

Anser du att lagstiftningen om arbetstillstånd främst har som syfte att bidra till Sveriges 

ekonomi eller till migranternas välstånd? 

 

Det vill jag inte svara på.  

 

Vad har du för bild av fackföreningarnas granskning av att arbetsvillkoren?  

Fungerar den bra (eller tror du det finns problem med att arbetskraftsinvandrare 

kommer till arbetsplatser med arbetsvillkor som inte överensstämmer med svenska 

kollektivavtal?) 

 

Jo men det finns nog en hel del brister eftersom man inte vill uttala sig när det saknas 

kollektivavtal. Man hade väl förväntat sig lite mer inflytande från fackligt håll, mer 

samarbete.  
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15.5 Bilaga 5 

 

Telefonintervju med anonym beslutsfattare på Migrationsverket, 2015-11-05 

 

Namn: Anonym 

Befattning: Beslutsfattare  

Var jobbar du? Arbetstillståndsenheten på Migrationsverket i Malmö  

Hur länge har du jobbat på Migrationsverket? 14 år 

Hur länge har du jobbat med arbetstillstånd? 6 månader  

 

Vilken funktion anser du att ett arbetstillstånd fyller för migranten? 

 

Det är en möjlighet att kunna flytta till Sverige och arbeta. 

 

Tror du att arbetskraftsinvandring bidrar till svenska arbetsmarknaden? I så fall, på 

vilket sätt? 

 

Ja det tror jag att den gör men sen är det också väldigt olika inom olika yrkeskategorier och 

så. Men i det stora hela tror jag absolut det.  

 

Finns det några yrkeskategorier du möter oftare i ditt jobb? 

 

Vi arbetar så att vi har det uppdelat, så i Malmö arbetar vi i en specifik kategori och det är ju 

dom yrkena som man ställer lite mer krav på men också så att företag ska kunna visa att de 

har ekonomiska förutsättningar för att kunna anställa till exempel och då är det ju 

städbranschen, restaurangbranschen, byggbranschen, personliga assistenter, den typen av 

yrken och det kan ju vara, men det är ju en personlig åsikt jag vet inte riktigt i vilken 

utsträckning de okvalificerade arbetena gynnar Sverige som sådant för det finns ju väldigt 

mycket folk som är arbetslösa i Sverige som det är och visst man kan ju titta på det 

utannonseringskravet och så men det är ju ja, *skratt*, det är inte alltid kanske att man 

verkligen tittar på de sökande som har sökt inom Europa heller utan det kanske finns ett 

specifikt syfte med att man väljer ut en specifik individ. 
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Men då är det ju just inom de branscherna, tittar man på de mer kvalificerade arbetena så är 

det en jättetillgång för Sverige att kunna ta in kvalificerad personal i de yrken vi har brist, till 

exempel läkare om de då är legitimerade. 

 

Hur många i Malmö arbetar med de kvalificerade? 

 

Ingen … utan i Malmö är det ju uppdelat så att vi har de som är specifika 

utredningskategorierna eller vad man ska säga då.  

 

Har du någon uppfattning om det är många som kommer som kvalificerad arbetskraft? 

 

Jag har ju inte statistik på hur många det är som kommer men det klart att det är ju många 

som kommer till kvalificerade yrken så det är ju inte enbart okvalificerad arbetskraft som 

kommer. Det är det absolut inte.  

 

Vad är fördelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

Beror på i vilket perspektiv man ser det, för arbetsgivarna är det en stor fördel att kunna välja 

någon som kommer utanför EU/EES, att de kan välja lite mer fritt.  

 

Och det klart, för de arbetssökande är det väldigt positivt att de kan ansöka om arbetstillstånd 

och kunna få en möjlighet att flytta till Sverige.  

 

Tanken bakom det är ju att det ska vara en fördel för den svensk-ekonomiska situationen 

också, det har du ju säkert läst om i prop:en också så att det ska gynna Sverige i det långa 

loppet i och med att vi är, det svenska folket behöver ju annars jobba väldigt länge för att vi 

ska få en bra pension och så. Vi behöver ju mer personer i arbetsför ålder.  

 

Vad är nackdelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

Samtidigt som det är en fördel för arbetsgivarna kan det ju även bli en nackdel för de som är 

arbetssökande här om arbetsgivaren istället väljer att anställa t.ex. släktingar eller så, inom 

tjänsterna som utlyses då. Och sen är det ju ett väldigt lågt krav på försörjningen tycker ja, 

alltså det här med att man ska ha 13 000 i bruttolön per månad minst, det är ju väldigt lågt om 
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man då ser till att en person, arbetstagaren även har med sig sin familj kanske, och att då ska 

försörja en familj på kanske fem personer, på de här 13 000. Och då kan det ju också bli så att 

den här personen hamnar i väldigt svåra situationer och att man kanske även blir utnyttjad av 

arbetsgivaren för att då kunna behålla det här arbetstillståndet och så men det är ju sånna 

risker som man ser, det är ingenting som jag har något specifikt exempel på eller så men det 

är sånna risker man ser skulle kunna va ett problem.   

 

Vilka skulle du säga har störst makt gällande vem som beviljas arbetstillstånd: 

Migrationsverket, fackförbunden eller arbetsgivarna? 

 

Det beror ju lite på hur man ser på det, Migrationsverket följer ju de lagar och den praxis som 

finns, så jag vet inte om man ska kalla det för en specifik makt. Fackförbunden de utgår ju 

från det som är kollektivavtalsmässig lön och arbetsgivarna, ja de har ju, de får ju beviljat 

tillstånd då för en arbetstagarna om de uppfyller alla kraven gör de ju men jag tycker det är 

svårt att säga att någon skulle ha en specifik makt så.  

 

Tycker du att det är lagstiftaren som har makten? 

 

Ja, det är det ju.   

 

I regler som finns, kan man säga att någon har mer att säga till om än någon annan?  

Ja, alltså Migrationsverket har ju en hel del att säga till om naturligtvis men det är ju bara för 

att se till att alla kraven är uppfyllda, allting som det står i lagen, de specifika kraven på 

kollektivavtalsenliga löner, försäkringarna och allting sånt, utannonseringskravet till exempel, 

allting sånt men ja.  

 

Tror du att majoriteten av arbetskraftsinvandrare har som syfte att bosätta sig i Sverige 

permanent?  Varför? Varför inte?  

 

Jag vet inte, jag tycker det är svårt att säga i och med att man bara ser en begränsad del av 

ansökningarna som kommer in till Sverige helt men visst det är ju många som ansöker om 

permanent uppehållstillstånd efter den här fyra års perioden och om det är majoriteten eller 

inte. 
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Personligen eller så tror jag att det är majoriteten som har det syftet men jag kan inte säga 

säkert, absolut inte.  

 

Vad är det som får dig att tro det? 

 

Det är ju också utifrån de ärendekategorierna man själv arbetar med då, de okvalificerade 

arbetena, så är det ju många som kommer från länder där man har det lite sämre än Sverige 

och att man då söker sig ett bättre liv. Och då är det skillnad då om man har högkvalificerade 

arbeten så kanske man istället har blivit utsänd från sitt företag och har ett kortare uppdrag i 

Sverige och sen så avser att återvända till sitt hemland men jag vet som sagt ingen statistik på 

hur det ser ut liksom om det är majoritet eller inte.  

 

Vad får du för signaler från domstolen när det gäller syftet med arbetstillstånd?  

 

Nej, det är svårt att tyda några signaler också för de ser ju också till att lagen följs i den 

befintliga tappning som lagen är i nu. Nej utan de signaler man får där ifrån känns som att det 

är att man ska följa lagen så gott som det går och man inte ha utrymme för personliga 

tolkningar eller vad man ska säga.  

 

Hur tycker du att reglerna för arbetskraftsinvandring samspelar med reglerna för asyl? 

 

Jag vet inte hur du menar riktigt, det finns ju bestämmelser om att man kan ansöka om 

arbetstillstånd om man fått avslag på sin asylansökan men var det det du tänkte på eller? 

 

Jag tänkte att t.ex. att är det två väldigt skilda saker eller hade det kunnat vara samma 

personer som ansöker om asyl som om arbetstillstånd?  

 

Det är ju ofta förekommande att personer som har sökt asyl, att de istället ansöker om 

arbetstillstånd efter att deras utvisningsbeslut vunnit laga kraft då. Det är ju ofta om man 

hunnit etablera sig på den svenska arbetsmarknaden under tiden som man varit asylsökande.  

 

För en person som inte är insatt i de här ämnena, tror du det är lätt att förstå skillnaden 

på asyl och arbetstillstånd i Sverige?  
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Ja det tror jag ändå, det måste man ju utgå ifrån att folk förstår att asyl är att söka skydd.  

 

Vad anser du reglerna om arbetstillstånd ha för syfte? Hur märks det i tillämpningen?  

 

Man utgår ifrån propen och lagstiftningen så tycker jag att det känns som att det största syftet 

är att det ska bidra till Sveriges ekonomi, utvecklingen i Sverige, den svenska 

arbetsmarknaden men då att det inte ska göra det på bekostnad av migranten. Men det var ju 

det jag var inne på innan att då sätter man ett lite lågt krav på 13 000 i månaden.  

 

Grundtanken är väl ändå att de som kommer hit för att arbeta ska ha schyssta 

arbetsförhållanden och att de ska kunna livnära sig på arbetet de har, så det är ju så man 

förstår grundtanken men sen så, men så är det ju med alla saker att det kanske inte alltid blir 

så sen men.  

 

Anser du att lagstiftningen om arbetstillstånd främst har som syfte att bidra till Sveriges 

ekonomi eller till migranternas välstånd? – se ovan…  

 

Vad har du för bild av fackföreningarnas granskning av att arbetsvillkoren?  

Fungerar den bra (eller tror du det finns problem med att arbetskraftsinvandrare 

kommer till arbetsplatser med arbetsvillkor som inte överensstämmer med svenska 

kollektivavtal?) 

 

Ja de gör ju en första granskning av själva anställningserbjudandet och ser att lönen och 

försäkringarna finns och att de är kollektivavtalsenliga men sen om inte företaget är anslutet 

till kollektivavtal så ser ju inte de sen hur det blir i praktiken utan det är ju en uppföljning som 

Migrationsverket får göra efter att, eller när personen söker ett nytt tillstånd.  

 

Och är din bild då att de har följt det som står i erbjudandet eller kan det vara problem 

med fall där man inte fått de villkoren som stod i erbjudandet? 

 

Jo men det förekommer, så det är ju båda delarna. Ofta lever de upp till de villkor som finns 

men i vissa fall gör de det inte, det kanske saknas någon försäkring eller man har inte fått i 
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den omfattningen eller att man inte fått den löneutveckling eller så det finns många olika 

scenarier.  
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15.6 Bilaga 6 

 

Telefonintervju med Mattias Vallthell, 2015-12-03 

 

Namn: Mattias Vallthell 

Befattning: Beslutsfattare 

Var jobbar du? Arbetstillståndsenheten på Migrationsverket i Norrköping 

Hur länge har du jobbat på Migrationsverket? I 5 år 

Hur länge har du jobbat med arbetstillstånd? 1,5 år.  

 

Vilken funktion anser du att ett arbetstillstånd fyller för migranten? 

 

Den ger personen ett bevis på att man har rätt att arbeta under vissa förutsättningar, medans 

man har rätt att vistas i Sverige.  

 

Tror du att man främst har som syfte komma till Sverige eller att jobba med ett 

specifikt syfte?  

 

Det beror självklart på vilka personliga förutsättningar personen har. Det kan vara olika från 

fall till fall tror jag säkert. Men det är ju ändå en person som ansöker om att vistas i Sverige så 

självklart kan det säkert finnas olika syften men det är inte specifikt för arbetstillstånd utan 

det är generellt för uppehållstillstånd i övrigt.  

 

Tror du att arbetskraftsinvandring bidrar till svenska arbetsmarknaden? I så fall, på 

vilket sätt? 

 

Det har jag egentligen ingen uppfattning om, det är väl grundtanken vad jag vet av 

förarbetena men sen vet inte jag hur det har varit och hur det ser ut egentligen, jag har för 

dålig information för att veta så jag har egentligen ingen uppfattning om det. Tanken är väl att 

det ska göra det. Så har det väl varit genom alla tider även med den tidiga lagstiftningen innan 

2008, tanken var att det skulle vara något sm bidrar till det svenska samhället. Från 

förarbetena.  
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Hur det blivit i praktiken, det har du inte fått någon uppfattning om när du tittat på 

ansökningarna eller så? 

 

Det blir ju, jag är ju en individ, får ju titta på ett antal ansökningar och säg att jag är med på 

tusen ansökningar och beslut på ett år så är ju det en hundradel av alla de som kommer 

igenom. Då ger inte det ett stort perspektiv av situationen och  

Det går inte att dra en slutsats av det tycker jag. Så jag har egentligen ingen reflektion över 

det, utan jag tänker mig att jag ska handlägga ärenden utifrån gällande lagstiftning och göra 

det på ett bra sätt så jag reflekterar inte så mycket över vad funktionen av det blir utan det är 

ju en utvärdering nu som gör, det hoppas jag att den gör helt enkelt  

I kontakter med externa aktörer försöker vi också tillgodose med information och dylikt så 

människor ska ha möjlighet, så jag antar att den gör det, att den bidrar till arbetsgivare att få 

tillgång till det som efterfrågas.  

 

Vad är fördelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

Jag vet inte, det är alltid i förhållande till någonting annat. Det är väl en möjlighet att kunna 

tillgodose den arbetskraft som efterfrågas men som inte finns i landet, det är ju fördelen med 

det. Det beror ju på vad alternativet är.  

 

Frågan är ju om den lyckas med det målet, om den får hit arbetskraft som efterfrågas 

eller inte, har du någon tanke om det? 

 

Det finns ju ingen grund i det. Jag vet ju att man utvärderar, en utredning i det här fallet, det 

finns väl alltid något man behöver reflektera i där men det har inte gjorts någon utredning de 

här åren med den nya lagstiftningen, hur den bemöter målen och om den kan bemöta den 

efterfrågan som finns utan men nu görs det en utvärdering som jag förstår det så då får vi 

vänta på svar där. Ja, det är svårt att säga, jag har inte från mitt håll fått något grundat i alla 

fall sådär, alltså något som är underbyggt sådär som visar att det möter målet eller inte möter 

målet så det är svårt att säga.   

 

Vad är nackdelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 
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Utövandet av lagstiftningen kan jag reflektera över, i prövningen.  Då är det ju självklart 

utifrån den situationen att det krävs ju en inblandning av en extern part, 

arbetsgivarorganisationen och arbetstagarorganisation, fackförbund som ska ge 

Migrationsverket vägledning utifrån arbetsvillkoren då och utifrån den situationen, där skulle 

man behöva jobba på en ökad dialog och bättre förståelse för varandra. I den tidigare 

lagstiftningen då var det ju den dåvarande Arbetsförmedlingen kan man säga som gjorde 

undersökningen om villkoren och om den efterfrågade anställningen, om det fanns behov av 

den och om villkoren var okej för den erbjudna tjänsten och Migrationsverket i princip 

prövade bara tillståndet och tittade på individens förutsättningar utifrån vandel och andra 

saker. I dagsläget är mycket av den prövningen på Migrationsverket. Det försvårar ju och 

fördröjer prövningen. Det ställer ett ansvar på externa parter att de ska bistå Migrationsverket 

med information. Det försvårar ju processen så utifrån den aspekten, i det här läget är 

lagstiftningen, är det någonting man behöver jobba på och det gör man ju i praxis och så och 

nu har det inte varit så många år då det varit överprövning på sakfrågan utan det är det sedan 

2012 då så det finns inte så mycket vägledande domar på kammarrätt, alltså 

Migrationsöverdomstolsnivå så det är självklart ur det hänseendet, prövnings mässigt finns 

det en hel del, låt säga att lagstiftningen är ganska ung då.  

 

Vet du om det alltid varit oklarheter eller om det uppstått problematik med tiden 

gällande samarbetet med arbetsgivarna och fackförbunden? 

 

Jag är ju kortare referensram utifrån prövning då, jag har ju jobbat inom arbetstillstånd med 

andra typer av ärenden men då har jag även varit i kontakt med andra som jobbat med det här 

och uppfattningen är väl att det alltid varit så. Det är en dialog som behöver föras sen är väl 

det om det är ett internt arbete inom Migrationsverket som behöver förbättras eller om det 

även är andra saker, det är väl någonting att fundera över för i verklighet så förväntar man sig 

att arbetsvillkoren ska vara i en viss nivå men det är ju och då behöver det ju vara någon som 

är sakkunnigt insatt i varje enskild bransch eller avtal då för annars blir ju det en väldigt stor 

arbetsuppgift för Migrationsverket eftersom det finns ett väldigt stort antal yrken och 

kollektivavtal att ta hänsyn till och då, det säger sig självt att tidigare låg det utanför 

Migrationsverket nu är det ju Migrationsverkets ansvar via lag, de ska visserligen begära in 

ett yttrande men det är Migrationsverket som har det övergripande ansvaret, alltså som avgör 

om villkoren är okej eller inte, så var det inte i den tidigare lagstiftningen. Det försvårar ju.  
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Vilka skulle du säga har störst makt gällande vem som beviljas arbetstillstånd: 

Migrationsverket, fackförbunden eller arbetsgivarna? 

 

Som myndighet har man ju det, det är ju vi som beviljar tillstånd så det är vi som har 

monopolet på det. Det är ingen annan som kan bevilja tillstånd så utifrån den positionen så är 

det Migrationsverket som bestämmer utifrån gällande lagstiftning. Det beror ju på hur man ser 

på makt eller inte men det finns ju ingen annan som gör det. Det finns ingen annan som 

beslutar om deklaration än Skatteverket, bestämmer om sjukpenning än Försäkringskassan så 

i samma relation som dem, det finns ingen annan som har mandat att göra det. Förutom en 

överinstans då.  

 

Arbetsgivarnas roll? Nu finns det ingen bristyrkeslista eller så, utan förutom EU då men 

som jag förstår det räcker det att utannonsera tjänsten i 10 dagar utan att behöva gå 

vidare med intervju eller liknande för att det ska anses att man respekterat 

gemenskapsföreträdet?  

 

Egentligen är det en definitionsfråga för utannonseringskravet har väl inte varit uppe i så stor 

utsträckning i överinstans när det gäller alla typer men det är ju i praktiken regleras det, att ta 

hänsyn till gemenskapsföreträdet, det ligger ju inskrivet i lag då sen så hur det fungerar i 

praktiken, det hänger lite på hur myndigheten väljer att kontrollera det då om man gör det mer 

rigoröst så är det inte arbetsgivarens val utan det står ju i förarbetena att om arbetsgivaren har 

utannonserat, alltså efterfrågat arbetskraften och den inte finns inom gemenskapen, då har 

arbetsgivaren rätt att så att säga rekrytera utanför EU så det beror ju på var man väljer att sätta 

trösklarna, så det beror väl på var man väljer att sätta den tröskeln. Sen är det självklart 

svårare att kontrollera vissa situationer än andra så myndigheten kan ju vara utelämnad till 

viss information.  

 

Du menar informationen som arbetsgivaren ger?  

 

Det är ju inte specifikt för Migrationsverket utan för alla myndigheter att förlita sig på 

uppgiftslämnaren. Att om tjänsten är utannonserat så har det väl genomförts ett 

rekryteringsförfarande. Det är så resonemanget borde vara då. Om inte något annat säger det 

helt enkelt. Sen är det så att om tjänsten varit utannonserad i tio dagar men inte något annat 

rekryteringsförfarande då skulle man ju rimligtvis kunnat avslå ansökan självklart och hänvisa 
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till det men det finns ingen vägledande i dagsläget dom för det. Det finns ju domar i första 

instans där tjänsten har varit utannonserad i tio dagar men där arbetskraften bör finnas i 

unionen och ifrågasatt om det verkligen har gått igenom ett rekryteringsförfarande eller inte.  

Det är ju gemenskapsdirektivet som ska beaktas, utannonseringskravet är ju en praktisk 

handling för att bevisa det.  

 

I en dom från Migrationsöverdomstolen från i år säger de att 10 dagars utannonsering 

räcker, utan att man behöver gå igenom fler steg i rekryteringsförfarandet.  

 

Okej fast så är det inte tolkat från Migrationsverket utan det var en diskussion innan det om 

det skulle vara tio arbetsdagar eller tio kalenderdagar och det är det domen reglerar. Då sa de 

att tio kalenderdagar. I propositionen står det bara tio dagar, så det är det domen gällde, det är 

det Migrationsverket tolkat utav den. Det är också en tolkning som har gjorts utifrån 

gemenskapsföreträdet att arbetsgivaren har makten att välja vem han vill men det är inte 

riktigt så situationen ser ut. Sen är det självklart så, precis som relaterat till andra 

myndigheter, att kontrollfunktionen kan vara bristfällig, det är en fråga om resurser. Vem som 

helst kan ju skriva vad som helst i en deklarationshandling och sen säga att det är rätt nu sen 

att myndigheterna fattat ett beslut i enlighet med det, men det är ju en fråga om vad man tittat 

på eller har möjlighet att titta på också.  

 

Tror du att majoriteten av arbetskraftsinvandrare har som syfte att bosätta sig i Sverige 

permanent?  Varför? Varför inte?  

 

Jag har inte fullständig koll på det. I Norrköping har vi många utstationerade som vi 

behandlar och i och med att vi har certifieringsprocessen som finns, en process med större 

aktörer, från början är det tänkt att det skulle vara Eriksson och IKEA och så men det har väl 

blivit några fler aktörer. Inom den processen ingår det väldigt många utstationerade, så 

kallade intra corporate transfers och sånna som är utländska konsulter som bibehåller sin 

anställning i hemlandet och sen kommer hit för att arbeta hos en svensk uppdragsgivare eller 

en svensk koncern. I det läget är det en stor del av dem som inte är intresserade av att bosätta 

sig i Sverige. Sen vet inte jag exakt andelen fördelade. Sen vet inte jag exakta antalet, totala 

antalet arbetstillståndsansökningar men jag tror att det är en stor andel av de ansökningarna. 

Tanken utifrån lagstiftaren är väl att arbetstillstånd är ett tillfälligt tillstånd, ett besökstillstånd 

med ett särskilt syfte och det kan kvalificeras som ett permanent tillstånd om man då visar att 
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man, ja, du känner ju till lagstiftningen, visar att man uppfyllt det och fått en anknytning efter 

fyra år då och sen finns det ju skäl att bevilja en förlängning då. Och det är ju självklart att för 

de som inte vill bosätta sig, de kanske finns de som inte kvalificerar sig om man ofrivilligt 

ställt sig utanför arbetsmarknaden eller så men generellt är det ändå ett tillfälligt tillstånd, 

någon kanske kommer hit för att vilja jobba en stund antingen här anställd i Sverige eller 

någon skickar hit arbetskraft för att jobba en stund. Det finns ju regler i Utlänningslagen som 

säger att man måste ha arbetstillstånd, även om man är anställd av en utländsk arbetsgivare. 

Så även de som är anställda i utlandet, många av de vill inte bosätta sig utan de vill vara 

hemma.  

 

Hur tycker du att reglerna för arbetskraftsinvandring samspelar med reglerna för asyl? 

 

Ja det är ju två skilda kapitel i Utlänningslagen och de vilar på helt olika grund. Det finns ju 

ingenting i sjätte kapitlet när det nämns någonting sådär. Å andra sidan när en person får in en 

ansökan om att bosätta sig i Sverige är det en ansökan om att bosätta sig i Sverige. Sen om 

man har grund för att arbeta, driva eget eller om man har en relation till någon annan, vad det 

kan vara för någonting kommer vi att behandla många olika grunder för det men det gör vi i 

en och samma ansökan även om vi bemöter dem på olika sätt. Så att svara enkelt på frågan, en 

arbetsgivare som åberopar skyddsskäl i en ansökan, vi kommer ju generellt sätt först och 

främst ta hänsyn till det då. Och en person som skulle få det på skyddsskäl behöver ju få ett 

permanent uppehållstillstånd behöver ju heller inte ha ett arbetstillstånd. Jag vet inte om det 

var svar på frågan? Det finns olika bedömningsgrunder, anknytning, studier är annorlunda 

också i det fallet.  

 

En del jag pratat med på Migrationsverket har pratat om att det kan bli överlappning 

när en person som ansöker om arbetstillstånd sen kommer hit och söker om asyl och 

vice versa.  

 

Jaha, jamen det är väl självklart men det är ju den mänskliga aspekten bakom, att det finns en 

individ bakom ansökan och då är det ju självklart att man kanske har inte bara en renodlad 

grund på det sättet. Vi är ju inga robotar. Så vad jag skulle säga så är inte det egentligen något 

problem. Sen har ju lagstiftaren skapat möjlighet för en person som till exempel är här för att 

söka skydd men inte får det att söka ett arbete medan hon är kvar då. Och om det är så att en 

person är kvar och söker ett arbete och det kan beviljas ett arbetstillstånd utifrån de grunderna 
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i sjätte kapitlet så gör vi ju det också men rimligtvis så bemöter man den individens yttrande i 

ansökan men om man åberopar det och säger att man vill ha ett arbetstillstånd på grund av att 

man är förföljd i sitt hemland, då är det ju inte ett arbetstillstånd man söker och det brukar vi 

bena ut och då är det inte sjätte kapitlet som gäller längre. Men annars är ju det i sin natur 

väldigt enkelt, vi är ju individer och människan är komplex till sin natur och så är vi ju själva 

också. Vi är bara människor och de som söker är ju också det.  

 

Anser du att lagstiftningen om arbetstillstånd främst har som syfte att bidra till Sveriges 

ekonomi eller till migranternas välstånd? 

 

Jag har ingen reflektion där utefter. Det är ju inte så. Jag antar att lagstiftaren har båda för 

ögonen. Det ska väl bli en win win. Det är väl så det fungerar. Dels ska väl  staten tjäna 

pengar, betala skatt, sociala avgifter och sånt där och bli andra avkastningar och sånt där. Dels 

ska ju personen få en inkomst och ett liv här också. Det är väl till för båda.  

 

Vad har du för bild av fackföreningarnas granskning av att arbetsvillkoren?  

Fungerar den bra (eller tror du det finns problem med att arbetskraftsinvandrare 

kommer till arbetsplatser med arbetsvillkor som inte överensstämmer med svenska 

kollektivavtal?) 

 

Bifallsfrekvensen är högre än avslag när man ansöker om förlängning och i förlängningen 

kontrollerar vi ju tidigare villkor om man söker hos samma arbetsgivare och även om man 

söker permanent villkor så tittar vi ju på tidigare villkor så jag tror ju att i majoriteten av 

fallen är självklart villkoren helt okej sen finns det ju fall när det inte fungerar. Men den stora 

utmaningen, precis som jag nämnde tidigare är ju att lagstiftningen ger ju en ökad dialog med 

arbetsmarknadens aktörer, inte bara fackförbunden utan arbetsgivarna för att få en balanserad 

bedömning av anställningsvillkoren som utgår ifrån arbetsmarknadens parter, alltså som 

arbetsmarknaden fungerar i det här fallet alltså arbetstagarorganisationer och 

arbetsgivarorganisationer förhandlar om de här villkoren i det men där är ju Migrationsverket, 

där har man en utmaning att samla in de olika bedömningarna på ett bra sätt. Jag tror att man 

har en utmaning att förbättra den dialogen där. Att göra det enklare för allihopa, även för den 

som söker tillstånd och för verket i sig som bedömer villkoren så det kan nog bli bättre tror 

jag absolut men det är väl kul med utmaningar, det är det absolut.  
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15.7 Bilaga 7 
 
Intervju med anonym, 2015-10-26 

 

Namn: Anonym 

Befattning: Viseringshandläggare 

Var jobbar du? Svenska ambassaden i Dhaka 

Hur länge har du jobbat på Migrationsverket? Sedan 2011 

Hur länge har du jobbat med arbetstillstånd? 2011 jobbade jag 10 månader, sen blev jag 

föräldraledig och efter det jobbade jag ytterligare 9 månader, hela tiden med arbetstillstånd. 

Som handläggare.  

 

Vilken funktion fyller arbetstillstånd för migranten? 

 

Att de kan komma till Sverige och arbeta, ah jag vet inte egentligen så funkar det ju inte så det 

beror ju på. 

 

Det är väl bra att de känner att de vill komma till Sverige och då kommer de hit genom att de 

skaffar ett jobb och då har de ett jobb från början när de kommer. För det känns ju snarare 

som att det är så, att man först identifierar att man vill komma till Sverige och sen hittar man 

någon man känner som kan fixa ett arbetserbjudande till en, det är lite genväg.  

 

Tror du arbetskraftsinvandring bidrar till svenska arbetsmarknaden?  

 

Det gör det väl i vissa branscher, tänker på såhär IT-teknikerna som kommer. Vet inte, städare 

och sånt också, det är ju ingen som vill städa som kommer från Sverige. Jo men det gör det 

väl, sen så finns det vissa branscher man ser där det kanske är någon släkting som bara startar 

företag alltså har företaget, det kanske inte är så stor del men att man startar ett företag bara 

för att kunna ta in folk och egentligen inte för företagets skull, även om man kanske har en 

verksamhet, nu är det ju mer kontroller så nu kan man inte komma undan med vad som helst 

men det är ju kanske jobb som annars inte skulle finnas, man skapar ju jobb i vissa, som 

annars inte skulle behövas. 
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Vad är fördelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

Att man kommer in och ett jobb direkt, om man nu får det, om man utgår från det, än om man 

skulle välja asylspåret där man hamnar i ett helt annat läge från början och sen har vi inte 

tillräckligt mycket folk som kan göra allt det vi vill att man ska ha som städorskor och 

lokalvårdare, och hemhjälp och äldreboende. Men även de, datatekniker och så alla de 

grejerna är väl positivt att man kan ta hjälp utifrån när det inte finns tillräckligt mycket 

kompetens och vilja att jobba med i Sverige. Det är skitpositivt arbetskraftsinvandring 

egentligen för om man nu ska ha en, om man vill att folk ska komma till Sverige så är det ett 

väldigt smidigt sätt för att folk kan komma in i arbete direkt, skitbra, slippa hela asylgrejen. 

Det som blir mindre positivt är när de utnyttjas, när det inte blir som det ska.  

 

Vad är nackdelarna med arbetskraftsinvandring som den ser ut idag? 

 

Ja men det är väl att man utnyttjar folk. De som kommer hit får inte alltid det de lovats och de 

hamnar i en beroendeställning till arbetsgivarna för de som kommer vill inte tjalla på 

arbetsgivarna för då blir de utvisade, de hamnar i en sits som blir väldigt svår för dem. Sen att 

det utnyttjas att man bara hittar på ett jobb så att personen ska få komma, ja antingen att man 

hittar på ett jobb och personen verkligen börjar jobba men att, ja det är så mycket olika 

scenarion men man kanske börjar jobba men att det finns inga pengar men att det är okej för 

man jobbar i familjebusiness men det blir ju fel syfte liksom, även om man inte känner sig 

själv utnyttjad så blir det ju fel. Sen så finns det de här som får ett arbetstillstånd för att 

komma in i landet och sen bara söker asyl det är inte heller det som är meningen. Och det blir 

ju som en sluss in eftersom det är så extremt lätt att få ett arbetstillstånd.  

 

Sen kan jag vara kritiskt mot att det måste annonseras och det är bara skit för det finns ju 

ingen som använder det eller svarar på dem man vet ju vem som ska ha jobbet innan. Det är 

bara larv.  

 

Vilka skulle du säga har störst makt gällande vem som beviljas arbetstillstånd: 

Migrationsverket, fackförbunden eller arbetsgivarna? 

 

Arbetsgivarna.  De kan ju bara hitta på vad som helst. Facket kan ju avstyrka ett 

arbetserbjudande med för låg lön det kan ju arbetsgivarna bara lära sig att man skriver en 
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högre lön än man faktiskt ska erbjuda. Migrationsverket har ingen makt, ser alla papper bra ut 

så måste vi bevilja, även om man tror att det är en härva eller så, vi har ingenting att säga till 

om. Även om man tror att någon kommer hoppa av så ser alla papper bra ut, även om någon 

har ett förflutet, ett struligt asylförflutet eller så, ser alla papper bra ut så ska vi bevilja så det 

är självklart arbetsgivarna.  

 

Tror du att majoriteten av arbetskraftsinvandrare har som syfte att bosätta sig i Sverige 

permanent?  Varför? Varför inte?  

 

Ja 

 

Vad får du för signaler från domstolen när det gäller syftet med arbetstillstånd?  

 

Jag har ingen kontakt med domstolen. Det är bara beslutsfattarna som har.  

 

Hur tycker du att reglerna för arbetskraftsinvandring samspelar med reglerna för asyl? 

Skillnader?  

 

Det är tydligt att det är två separata.  

 

Du pratar som att samma personer hade kunnat söka AT som asyl – kommer till 

Sverige med AT och sen söker asyl och det låter nästan som att samma personer hade 

kunnat söka asyl som AT? 

 

Absolut, inte alla men absolut. Och man känner någon i Sverige som säger gör så här istället. 

Och det behöver ju inte vara en dålig sak. Det är ju en jättebra sak om man får ett jobb innan, 

det är bra. Om det är genuint liksom. Smidigare för alla. Slipper smugglas.  

 

Vad anser du reglerna om arbetstillstånd ha för syfte? Hur märks det i tillämpningen? 

Ekonomiskt eller humanitärt? 

 

Hjälpa Sverige såklart är syftet för dem som har bestämt det men jag tänker att jag hjälper 

personerna när jag sitter och tar beslut.  
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Det var det som var så kul när man började jobba på AT för då hade vi en chef som sa att ni 

ska göra allt ni kan för att bevilja alltså saknas det någonting då ska ni ringa upp arbetsgivaren 

och be dem komma in med det, det här ska vara en positiv verksamhet, ni ska bara tänka 

positivt. Ni kan inte tänka som resten av Migrationsverket som bara tänker negativt utan ni 

ska tänka positivt. Det här var då hösten 2011 och det tyckte jag var skitkul för man liksom 

hjälpte folk. Alla blev så glada när man ringde och såhär ”åh vad snällt, men hur ska jag göra 

då” och man bara ”ja men ni ska lägga ut en annons” ”jamen okej men jag gör det så hör vi av 

oss”. Sen skulle vi ju absolut inte göra det för vi skulle absolut inte dalta med dem utan det 

blev helt annat. Jamen vi höll väl på så fram till att jag gick på min första föräldraledighet sen 

när jag kom tillbaka skulle vi inte behålla våra egna ärenden, vi skulle inte komplettera saker, 

vi skulle inte hjälpa folk i efterhand.  

 

Vad hade hänt? 

 

Nej men vi kom på att vi skulle avslå direkt istället. Vi skulle inte komplettera utan om det 

saknades något gjorde vi avslag direkt.  Då var det inte alls lika kul för då var folk jättesura 

istället. Vi skulle inte vara lika service minded och det klart, det tog ju skitlång tid att vara 

sådär jättesnälla mot alla, hur mycket tid som helst som man lade ner på att ringa och fixa, 

ringa facket och faxa.  

 

Det var det som var kul från början. De här människorna vill komma till Sverige och nu 

hjälper jag dem med det, gud vad jag är snäll. Oavsett anledning om de hade sökt asyl, de 

hade kanske lika bra kunnat få asyl så tänker jag på mig själv om jag skulle vilja åka någon 

annanstans, för oss svenskar är det så självklart att kunna åka var vi vill, jag tänker att de här 

människorna vill åka till Sverige och nu hjälper jag dem att göra det, inte att jag är ett hinder 

att stoppa dem att komma till Sverige.  

 

På asyl kan jag tänka mig att det är stor jargong att man ser att här är en bunt med 

ansökningar som jag tänker stoppa och så var det ju inte alls på AT från början utan då såg 

man det som att alla som vill komma tänker jag att jag ska hjälpa. Men sen uppifrån så var det 

kanske ekonomiskt men jag tänkte inte så. 

 

Sen blev det ju så mycket problem under min föräldraledighet. 2011 var ju ändå hyfsat nytt, 

det började 2008 så det var ju tre år så då började vi ju få förlängningarna. Och det var ju 
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under förlängningarna, då kontrollerade vi inga förlängningar utan sökte man om förlängning 

så fick man det, vi kollade inte bakåt på hur man hade skött sig utan vi bara beviljade, ser det 

bra ut framåt, oavsett hur det ser ut bakåt. Sen när jag kom tillbaka från föräldraledigheten 

hade det gått fyra år så då kom alla PUT-ar och då kom vi på att vi skulle kontrollera och då 

efter fyra år upptäckte man att det här var ju skit och då skulle man utvisa istället och man 

skulle ju egentligen efter förlängningstillfället kontrollerat men då började man utvisa folk 

efter fyra år, vid PUT-tillfället istället och då kanske de inte hade haft någon bra inkomst på 

hela tiden och det kanske vi skulle sett till efter två år och det var ju där det vände egentligen 

att vi upptäckte massa härvor, att man utnyttjade systemet helt enkelt, att det inte stod rätt till, 

och att sökanden blev utnyttjad, inte bara att arbetsgivaren utnyttjade Migrationsverket utan 

att sökanden blev utnyttjad att de trodde de skulle komma och få en viss lön men så fick de 

något annat och de vågade inte säga någonting. Så det fanns ju flera olika, både sökanden som 

medvetet fuskar till sig något för att komma till Sverige och de som ska jobba men sen blir 

lurade på lön och förmåner.  

 

Det var ju så nytt. Man tänkte inte på vad som skulle hända vid PUT-tillfället, vad gör vi när 

vi ska flytta hem dem, när de varit i fyra år. Sen läste man lagtexten lite noggrannare och 

insåg att vi inte får kontrollera ngt för det står bara i lagtexten att har man haft AT i fyra år 

ska man få PUT oavsett. För det hade ju  alla haft så vi fick inte kontrollera något för det står 

ju bara ”du ska haft arbetstillstånd i fyra år” och det hade ju alla haft, inte att villkoren ska 

varit uppfyllda.  

 

Vad har du för bild av fackföreningarnas granskning av att arbetsvillkoren?  

Fungerar den bra (eller tror du det finns problem med att arbetskraftsinvandrare 

kommer till arbetsplatser med arbetsvillkor som inte överensstämmer med svenska 

kollektivavtal?) 

 

Nej, de har ju koll på kollektivavtalen såklart och på de företag som har anslutit sig till 

kollektivavtal och där skiljer det sig ganska mycket beroende på vilka fackförbund det är, jag 

tror att byggnads till exempel, de är ganska bra på att följa upp sina medlemmar och 

kontrollera att de följes.   

 

De som inte har kollektivavtal där har de inte den blekaste aning om vad de fyller i eller jo de 

vet vad de fyller i på blanketten men de har inte någon aning om företagen följer det eller inte 
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för det har de ju inte rätt att kontrollera. Men där tror jag också det skiljer sig, Hotell och 

Restaurang gjorde också lite räder då och då, gick och kontrollerade vilka som jobbade på ett 

visst ställe och om de hade arbetstillstånd men då hade vi kontakter på HRF som ringde lite 

då och då och ”hej, nu vill jag kontrollera de här personerna, har de arbetstillstånd” och då 

hade de gjort en räd på någon restaurang och hittat massa folk men det klart att de inte kan 

kolla alla liksom. Och det är ju inget krav på att man ska ha kollektivavtal för att anställa folk 

via arbetstillstånd och där kan de ju bara gå på, där går de ju bara på lönen som står och det är 

ju inget anställningsavtal det är ju bara ett arbetserbjudande, det kan ju ändras.  

 

 

 

 

 

 

 

 


