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1. Inledning 

 

När datumet för utvidgningen av EU den 1 maj 2004 närmade sig började det väckas en oro 

på många håll både innanför Sveriges gränser men även runtom i EU:s övriga fjorton 

medlemsländer. Tio nya länder skulle komma att anslutas till den Europeiska Unionen och 

därmed utöka EU:s gränser österut och öka antalet medlemsländer från 15 till 25.  

En sak som oroade var att levnadsstandarden och lönenivåerna i de nya medlemsländerna låg 

i många fall långt under EU:s medlemsländers standard. De negativa effekter som nämndes 

runtom i Europa var bland annat att arbetare från de nya EU-länderna skulle komma in på de 

nationella arbetsmarknaderna och konkurrera ut de inhemska arbetarna från jobb och bidra till 

att lönenivåerna skulle sjunka. I flera utredningar har man försökt komma fram till vad 

utvidgningen av EU skulle få för effekter för Sverige och även förslag till vilka åtgärder som 

skulle vara nödvändiga för att begränsa de negativa effekter som arbetskraftsinvandringen 

skulle kunna innebära för Sverige. Statsminister Göran Persson uttryckte sin oro inför 

utvidgningen av EU och varnade för att människor från ekonomiskt svagare länder skulle 

komma till Sverige och utnyttja välfärdssystemet och leva på svenska bidrag. Dessa länder 

har under uppsatsens gång fyllt två år som medlemmar i den Europeiska unionen och det har 

varit ganska lugnt i debatten som startade för några år sedan. Helt lugnt har det ändå inte varit. 

Den konflikt som har fått absolut mest uppmärksamhet under de senaste åren är det så kallade 

Vaxholmsfallet där ett lettiskt byggföretag som var verksamt i Sverige vägrade att ansluta sig 

till Svenska kollektivavtal och därför utsattes för en blockad från fackföreningen Byggnads. 

Under åren sedan utvidgningen har EU jobbat med att försöka komma fram med ett 

tjänstedirektiv vilket är ett förslag om gemensamma lagar för tjänsteföretag som är 

verksamma inom den Europeiska Unionen. Detta har inte varit helt enkelt då det funnits starkt 

motstånd från de gamla EU-länderna mot en helt öppen tjänstemarknad då de fruktat 

konkurrensen från de nya EU-länderna med deras lägre lönenivåer. I februari i år röstades i 

alla fall ett det senaste förslaget på ett tjänstedirektiv igenom.  

 

1.1 Bakgrund 

 
Den Europeiska Unionen eller Europeiska Gemenskaperna, som det först hette, var från 

början ett samarbete över nationsgränserna vars främsta syfte var att bevara freden i Europa 

men som även inbegrep att det inom vissa områden utvecklades samarbeten politiskt samt 
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ekonomiskt. Detta efter att två krig hade utkämpats inom loppet av cirka 40 år på den 

europeiska kontinenten. Samarbetet började genom att sex länder Belgien, Västtyskland, 

Luxemburg, Frankrike, Italien och Nederländerna slöt ett avtal där man integrerade ländernas 

stål- och kolindustrier. Samarbetet fungerade så bra att det successivt beslutades om att 

utökade detta till att inbegripa flera områden där samarbete över nationsgränserna var 

gynnsamt. På mitten av sextiotalet inrättades ett speciellt Europaparlament där det togs 

gemensamma beslut och under sjuttiotalet fick medlemsländernas medborgare mera att säga 

till om då chansen nu gavs att rösta fram de som skulle representera det egna landet i 

Europaparlamentet. Genom Maastrichtfördraget 1992 utökades samarbetet till att inbegripa 

många fler områden och gemenskapen byter även under detta år namn till Europeiska 

Unionen. Efter detta har samarbetet utvecklats till att inbegripa en inre marknad och som det 

nya namnet antyder så har länderna förenats mer och mer genom olika gemensamma lagar till 

att fungera som en gemensam nation. En del nationella lagar som har begränsat rörligheten för 

människor, varor, kapital och tjänster har förändrats för att underlätta förflyttningar inom 

unionen. Det har även utformats gemensamma lagar som inbegriper de flesta av unionens 

deltagarländer inom områden som försvarspolitik och utrikespolitik. EU har mer och mer 

börjat verka som en enad part i olika stora världsfrågor och handelsförbindelser. Sverige var 

sena med att ansluta till Unionen då de tillsammans med Österrike och Finland anslöt år 1995 

och i och med det var bland de sista av de västeuropeiska länderna att ansluta. Först att 

ansluta till ursprungsländer var Storbritannien, Irland och Danmark i början av 1970-talet för 

att sedan följas av Spanien, Grekland och Portugal i början av 1980-talet. Trots att antalet 

medlemsländer har ökat och samarbetet successivt utökats till att inbegripa fler och fler 

gemensamma politikområden och underlätta för utbytet mellan länder så finns fortfarande 

grundtanken kvar där man vill ha ett enat Europa. Den senaste utvidgningen där man 

välkomnat de 10 nya länderna Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, 

Polen, Slovakien och Slovenien in i unionen är ytterligare ett steg i riktningen mot ett helt 

enat Europa. Denna utvidgning är den största i EU:s historia inte bara då det gäller antal nya 

medlemsländer. 75 miljoner nya invånare tillkom till regionen vilket innebär att vi nu är 

omkring 450 miljoner EU-medborgare.1  

Nu återstår en del utmaningar för EU då samtliga av dessa länder ligger under EU:s 

genomsnitt i levnadsstandard och av många av EU(15)-länderna ses som ett hot mot det egna 

                                                 
1 http://www.europa.eu.int/abc/history/index_sv.htm 



 

 3 

landets välstånd då man befarar att den fria rörligheten inom EU skall innebära en hårdare 

konkurrens framförallt på arbetsmarknaden.  

 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

 
Arbetskraftsinvandring och arbetskraftens fria rörlighet kan te sig på flera olika sätt och få 

olika effekter för ett mottagarland. Syftet med denna uppsats är att reda ut vilka olika typer av 

migration som ryms inom begreppet arbetskraftens fria rörlighet samt den tillhörande 

arbetskraftsinvandringen. Uppsatsen kommer också att belysa vad som debatterades i media 

och inom politiken inför utvidgningen av EU och jämföra detta med vad som faktiskt har hänt 

efter utvidgningen.  

Den fria rörelsen av tjänster är en fråga som på många sätt hör samman med arbetskraftens 

fria rörelse då arbetare som verkar i ett annat land i vissa fall är knutna till ett utländskt 

tjänsteföretag som utför ett projekt på en marknad utanför hemlandets gränser. 

Vaxholmsfallet är ett aktuellt och mycket omskrivet fall i frågan om vilka regler som skall 

gälla för företag och dess anställda då de verkar i ett annat land än sitt eget. Därför är det 

intressant att fördjupa sig i detta fall och om möjligt försöka utröna vad utgången av fallet kan 

få för konsekvenser för konkurrensen på de nationella marknaderna mellan inhemska företag 

och företag från EU:s nya medlemsländer där lönenivåerna inte alls är lika höga som i 

EU(15)-området.   

 

Uppsatsen vägleds av följande frågeställningar: 

 

1. Vad skiljer de olika typerna av arbetskraftsrörlighet åt och hur kan de tänkas påverka 

situationen på Sveriges arbetsmarknad?  

  

2. Vad förutspådde media och politiker skulle hända på den svenska arbetsmarknaden i och 

med inträdet av EU:s nya medlemsländer? 

 

3. Har det skett någon förändring på arbetsmarknaden och i så fall på vilka områden, det vill 

säga vilken typ av arbetskraftsinvandring har vi fått? Vilka effekter har det fått för Sverige att 

det inte infördes några övergångsregler vid datumet för utvidgningen? 
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4. Vad kan Vaxholmsfallet få för effekt för arbetskraftens rörlighet inom EU? 

 

En av de avgränsningar som gjorts är att endast behandla invandring som är knuten till 

arbetsmarknaden. Några andra typer av invandring till Sverige till exempel flyktinginvandring 

har inte fått något utrymme i uppsatsen. Vidare är det endast invandring till Sverige från EU:s 

tio nya medlemsländer som tas upp. Andra migrationsströmmar inom EU har inte fått plats i 

denna uppsats. 

 

1.3 Metod, material och källkritik 

 

För att besvara de frågeställningar som formulerats i inledningen har en litteraturstudie 

utförts. Som en utgångspunkt och presentation av migration som fenomen valdes att studera 

och presentera några övergripande migrationsteorier, vilka är hämtade från litteratur inom 

ämnet. Till delen där den politiska och mediala debatten tas upp utgörs grunden framförallt av 

stora Svenska morgon- och dagstidningar samt olika uttalanden av politiker. Det är i det 

stycket viktigt att ha i åtanke att källorna i de flesta fall är färgade av någon politisk färg och 

inte är helt objektiva i sin rapportering. 

 

Dessutom har målet varit att försöka samla ihop och belysa den lagstiftning som gäller för de 

olika fallen av arbetsrelaterad migration inom den Europeiska regionen. Till detta har EU:s 

officiella hemsida varit en stor informationskälla då all lagstiftning och olika regler finns 

samlade där.  

 

Till det kapitel i uppsatsen som tar upp vad som har hänt efter utvidgningen av unionen har en 

EU-rapport använts. Resultatet från rapporten finns med i uppsatsen då det är den första stora 

rapporten som försökt utreda vad som hänt sedan utvidgningen. Rapportens syfte var att 

vägleda de länder som från början valde att införa övergångsregler mot de nya 

medlemsländerna, då de på nytt skulle besluta om de skulle fortsätta att ha regleringar mot de 

nya EU-medborgarna. Det är viktigt att ha detta syfte i åtanke då resultaten i rapporten går 

helt linje med EU:s önskan om en öppen arbetsmarkand utan regleringar. 

  

Statistik har analyserats och redogjorts för detta för att försöka få en bild av hur förändringen 

av arbetskraftrelaterad invandring har sett ut i Sverige. 
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Vaxholmsfallet som tas upp i en egen del i texten är ett bra fall att ta upp för att beskriva en 

konflikt som kunnat uppstå mellan de gamla och de nya EU-ländernas lagstiftning då det inte 

funnits några klara direktiv att följa vad det gäller vilka regler som skall gälla för den fria 

rörelsen för tjänster. 

 

Intervjuerna som utförts syftar till att ge en fördjupad förståelse för hur utvecklingen har varit 

i Sverige sedan utvidgningen av EU. En av intervjuerna gjordes med syftet att se på förloppet 

inom en speciell bransch och då valdes byggbranschen framförallt för att denna bransch har 

hamnat mycket i fokus då det gäller arbetskraft från de nya EU-länderna bland annat genom 

Vaxholmsfallet. Önskan från början var att få en intervju till med en person från ett annat stort 

byggföretag i Sverige för att på så sätt få en något mera nyanserad bild men detta 

misslyckades. 

 

1.4 Disposition 

 
Uppsatsen inleds med en introduktion där jag redogör för varför jag valt att skriva om just 

migration inom EU och som även innehåller en kortfattad beskrivning av EU historia fram till 

idag. I inledningen redogör jag även för den oro som funnits bland politiker och fackförbund i 

Sverige inför utvidgningen av antalet medlemsstater i EU från 15 till 25 stycken. Detta får 

sedan leda fram till det syfte och de frågeställningar som avgränsar ämnet till att handla om 

den förväntade invandringen från de nya EU-länderna till Sverige och vilka effekter detta får 

för Sverige och framförallt den svenska arbetsmarknaden. Vidare följer en redogörelse för den 

metod som tillämpats i uppsatsen vilket dels är litteraturstudier av de migrationsteorier som 

finns inom kulturgeografisk forskning, dels litteraturstudier av den diskurs som pågått i media 

och inom den politiska världen samt några fördjupande intervjuer. I kapitel två ges en 

teoretisk plattform till uppsatsen där jag tar upp de olika teorier för migration som finns inom 

kulturgeografisk forskning. Kapitel tre innehåller en redogörelse för de regler och lagar som 

gäller för den fria rörelsen för arbetskraft och tjänster inom EU samt speciella regler för 

arbetstagare i Sverige. Efter det följer en beskrivning av hur det ser ut i de nya EU-länderna 

samt en genomgång av den skildring av ämnet som funnits i media före och efter den 1:a maj 

2004 då tio nya länderna officiellt blev en del av EU samt den diskussion som bedrivits på det 

politiska planet före utvidgningen fram till idag. En liten fördjupning görs i Vaxholmsfallet 
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som fått stort utrymme i media och handlar just om en konflikt rörande vilka regler som skall 

gälla för arbetskraftens rörlighet inom EU. 

I kapitel fem följer en analys och slutsatser som återknyter till och försöker besvara de 

frågeställningar som formulerats. Avslutningsvis följer en sammanfattning. 
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2. Teorier kring arbetskraftsmigration 

 

2.1 Migrationsteorier 

 

Migration är, som Huw Jones påvisar i Population Geography (1990), ett svårdefinierat 

begrepp då ”Migrant”  på engelska är en person som reser. I migrationsforskningen talar man 

om rumslig förflyttning som inbegriper fyra olika typer av förflyttningar i rummet. Dessa 

förflyttningar kan delas i två grupper där man har de återkommande förflyttningarna i den ena 

gruppen och permanenta förflyttningar i den andra. Sedan kan man även inom grupperna 

skilja på kortare och längre förflyttningar. I teorin kan alltså att pendla några mil till jobbet 

eller att flytta till en ny bostad i sin hemstad också räknas som migration. Men i de allra flesta 

fall när det talas om migration så är det längre förflyttningar som avses. Jones poängterar att 

det inom migrationsforskningen är viktigt att alltid redogöra tydligt för vad man avser med 

begreppet migration i den studie man genomför.2 

I denna uppsats då migration och arbetskraftsinvandring nämns så är det både människor som 

flyttar till Sverige permanent samt temporära förflyttningar från andra länder som åsyftas.  

 

Det finns en rad faktorer som påverkar då människor väljer att flytta till en helt ny plats. 

Dessa faktorer kan delas in under två huvudtyper. Dels är det så kallade push-faktorer som har 

de gemensamt att de på ett eller annat sätt har en slags pådrivande effekt som får människor 

att vilja lämna en plats. Dels pull-faktorer som fungerar som en attraktionskraft som lockar 

människor till sig. Några av de vanligaste push-faktorerna återfinns framförallt i de 

ekonomiskt svagare regionerna i världen och innefattar arbetslöshet, fattigdom och svält. 

Andra faktorer som också tvingar människor att flytta ifrån sitt hemland är bland annat 

faktorer där fara för det egna och familjemedlemmarnas liv finns. Bland dessa återfinns krig, 

etniska utrensningar och andra förföljelser till exempel av politisk karaktär. Extrema 

väderförhållanden och naturkatastrofer kan även dessa vara en grund för att människor 

tvingas flytta ifrån sin hemregion.3 

                                                 
2 Jones, 1990, s 178-181 
3 Jones, 1990, 231-232  
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Dessa exempel hör dock alla till extrema förhållanden. Push-faktorer kan vara mycket mindre 

påtagliga men ändå bidra till att människor väljer att flytta. I dessa fall brukar det finnas pull-

faktorer med, som lockar människor med en bättre tillvaro någon annanstans. 

De pull-faktorer som det i det flesta fall handlar om är möjligheten till arbete och även 

möjligheten att höja sin levnadsstandard genom att man flyttar till ett land där man kan få en 

högre lön och bättre arbetsvillkor.4 

När människor så bestämmer sig för att lämna sitt hemland för att arbeta i ett annat land kan 

detta innebära fördelar både för det tidigare hemlandet och för mottagarlandet. Om personen 

flyttar på grund av arbetslöshet så slipper hemlandet eventuella utgifter i form av 

arbetslöshetsersättning. Mottagarlandet drar nytta av att de får arbetskraft som inte är knuten 

till någon speciell plats utan är villigt att röra på sig till de platser där möjlighet till arbete 

finns. Detta är något som den inhemska befolkningen ofta är motvilliga till då de har en 

mängd faktorer som knyter dem till en viss plats. Arbetskraften som kommer till ett nytt land 

har heller inte kostat mottagarlandet något under sin uppväxt eller i eventuella 

utbildningskostnader vilket innebär att de kan få tillgång till högutbildad personal gratis. De 

lågutbildade arbetsinvandrarna som söker sig till ett nytt land på grund av hög arbetslöshet 

och svåra förhållanden i hemlandet är dessutom ofta villiga att ta de minst attraktiva jobben på 

arbetsmarknaden. Detta behövs ofta då dessa jobb är svåra att tillsätta eftersom landets egna 

invånare i många fall undviker dessa jobb. Ju kortare vistelsen i mottagarlandet är för 

arbetstagaren desto större är sannolikheten att det mesta av de intjänade pengarna kommer 

tillbaka till arbetstagarens hemland då många flyttar utomlands i korta perioder för att jobba 

ihop pengar till att försörja sin familj i hemlandet med. Det finns även nackdelar för både 

mottagarländer och arbetskraftsinvandrarnas ursprungsländer. För ursprungsländerna gäller 

detta i de fall då utbildad arbetskraft väljer att lämna hemlandet för bättre jobb och 

möjligheter att göra karriär i ett annat land. I dessa fall lider hemlandet förluster då de har haft 

utgifter för personens utbildning som sedan inte nyttjas i det egna landet. Detta fenomen 

brukar kallas ”Braindrain”  och innebär oftast att personal med en lägre utbildningsnivå måste 

fylla de platser som uppstår efter utflyttningen av den mera kompetenta personalen. Detta 

gäller dock inte alltid, ibland finns det ingen möjlighet att arbeta i hemlandet inom de 

områden de är utbildade. För detta gäller framförallt högutbildade från fattigare regioner. I 

mottagarländerna kan arbetskraftsinvandring skapa problem på arbetsmarkanden om den 

                                                 
4 Jones, 1990, 231-232 
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inhemska befolkningen känner sig utkonkurrerad från jobben av dem som kommer utifrån. 

Motsättningar kan uppstå och tvister om lönenivåer är vanliga.5 

Sture Öberg beskriver, i ett kapitel i People, jobs and mobility in the new Europe, ekonomiska 

teorier om vad som får människor att flytta mellan olika regioner samt vilka som mest troligt 

är villiga att flytta. Dessa teorier bygger på push- och pullfaktorer som i detta fall är 

lönenivåer och tillgången på arbete. Skillnaden i lönenivåer och tillgången på arbete mellan 

olika regioner är det som avgör var arbetskraften tar vägen. Om lönenivåerna skiljer 

tillräckligt mycket mellan två platser kommer människor att vilja flytta dit de har möjlighet att 

tjäna mer pengar. Vilka som väljer att flytta till en ny region beror på hur lång tid de kommer 

att kunna tjäna en större summa pengar. Enligt denna teori är unga människor i större 

utsträckning villiga att flytta då de får en längre period på sig att tjäna pengar innan det är 

dags att pensionera sig. En anledning till att löneskillnader uppstår är då arbetstillfällen i en 

region försvinner till exempel på grund av att en fabrik lägger ned sin verksamhet vilket även 

kan få effekter för underleverantörer i området. Det skapas då ett överflöd utav arbetskraft 

vilket gör att lönerna blir lägre på grund av att efterfrågan på arbetskraft är mindre än 

tillgången av densamma. Omvänt är det i andra regioner om efterfrågan på arbetskraft är 

större än tillgången stiger lönerna då företagen konkurrerar om kompetent personal genom 

högre löner. När dessa skillnader så uppstår börjar arbetskraften röra sig mot de regioner som 

har högre löner och större efterfrågan på personal. Samtidigt flyttar kapital genom företags 

investeringar i de regioner där arbetskraften är billigare. På sådant sätt skapas det så 

småningom åter jämvikt i lönenivåer.6 

 

                                                 
5 Jovanovic, 2005, s756-760 
6 Öberg, 1997 kap 2 
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3. Reglering av arbetskraftens rörlighet i EU 

 

3.1 Den fria rörelsen för arbetare inom EU 

 
Friheten att kunna arbeta var som helst inom den Europeiska Unionen har funnits för EU-

medborgare ända sedan EU grundades 1957. 

I paragraf 39 i det ursprungliga EG-fördraget finns följande rättigheter för arbetare fastslaget: 

 

• Rätten att söka jobb i ett annat medlemsland 

 

• Rätten att arbeta i ett annat medlemsland 

 

• Rätten att bo där för det ändamålet  

 

• Rätten att stanna i landet 

 

• Rätten till lika behandling vad gäller anställning, arbetsvillkor, och alla andra fördelar 

som kan underlätta arbetarens integrering i värdlandet  

Källa: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/free_movement/index_en.htm 

Författarens egen översättning 

 

För att en individ skall omfattas av dessa rättigheter krävs dock att han eller hon uppfyller 

kraven som fastställts av Europadomstolen för vad en arbetstagare(worker) är. Dessa krav är 

att man utför ett seriöst(genuine) och giltigt(effective) arbete under ledning av någon annan 

samt att man får betalt för att utföra det. Familjemedlemmar till arbetaren har dock rätt att bo 

tillsammans med arbetstagaren och ha tillgång till samma utbildningsmöjligheter och sociala 

förmåner som landets egna invånare.7 

Det är dock inte nödvändigt att man tjänar tillräckligt för att överleva på sin lön för att 

inbegripas inom ramen för vad en arbetstagare är.8 

                                                 
7 http://europa.eu.int/comm/employment_social/free_movement/index_en.htm 
8 Nyström, 2004 
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Senare har även egenföretagare kommit att omfattas av dessa rättigheter att förflytta sig 

mellan olika EU-länder då uppfattningen är att de bidrar positivt till värdlandets ekonomi.  

Med Maastrichtfördraget 1992 och Amsterdamfördraget 1999 kom EU-medborgarskapet 

fram. Detta har medfört att en individ inte längre behöver vara knuten till ett arbete i ett land 

för att få befinna sig där under en tid. Alla fick rätt att vistas i andra EU-länder i tre månader 

så länge de kunde uppvisa en giltig identitetshandling. Efter de tre månaderna krävs ett giltigt 

uppehållstillstånd i landet för att få stanna kvar. För detta krävs antingen att individen har ett 

arbete i landet eller att han eller hon kan visa upp likvida medel och sjukförsäkringar som 

bevisar att värdlandet inte kommer att belastas ekonomiskt. Den 29 april 2004 godkändes ett 

förslag av EU parlamentet som skall underlätta den fria rörligheten för EU-medlemmar än 

mer. Senast den 30 april 2006 skall förändringarna som innefattas i detta beslut ha genomförts 

i samtliga EU-länder. En av de största skillnaderna från tidigare är att det numera inte skall 

behövas ansökas om ett permanent uppehållstillstånd efter fem års vistelse i ett land utan efter 

fem år skall automatiskt samma rättigheter infalla som för landets egna invånare. Dock skall 

det fortfarande uppvisas tillräckligt med ekonomiska tillgångar för att kunna försörja sig själv 

samt försäkringar som täcker behandlingskostnader vid skador och sjukdomar, detta som förut 

för att inte belasta värdlandets ekonomi.9 

 

3.2 Den fria rörelsen för tjänster inom EU 

 

Närbesläktad med artikel 39 i EU-fördraget är artikel 49 i detsamma. Denna artikel rör 

röligheten för tjänster och rätten till etablering. Till denna artikel hör konsultverksamheter, 

frilansuppdrag samt drivande eller etablerande av företag.(Nyström, 2004) För de personer 

som bedriver dessa verksamheter skall samma regler gälla som för arbetare när det gäller 

rätten att fritt röra sig över nationsgränserna inom unionen.10 För utstationerad arbetskraft 

inom tjänstesektorn gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG som från och 

med slutet av 1999 skall vara genomfört i samtliga EU-länder. Enligt detta direktiv skall 

arbetstagare som utför ett arbete i ett annat land än det land där arbetstagaren i vanliga fall 

utför sitt arbete inbegripas av mottagarlandets regler för arbets- och anställningsvillkor. Dessa 

regler kan antingen vara fastställda genom lagstiftning eller genom beslut i kollektivavtal eller 

                                                 
9 http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/citizenship/movement/fsj_citizenship_movement_en.htm 
10 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/l23012.htm 
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skiljedomar som har allmän giltighet. Arbetaren ska således ha samma rättigheter som de 

inhemska arbetarna. Det är upp till medlemsstaterna där arbetet utförs att se till så att dessa 

rättigheter efterföljs. Vid kortare uppdrag än en månad så kan vissa undantag från reglerna ges 

då det gäller minimilön och semesterdagar men bara efter att detta har beslutats ihop med 

arbetsmarknadens parter. De typer av arbeten som inbegrips av detta direktiv är då utländska 

tjänsteföretag utför arbeten utanför hemlandet med egen personal eller när personal hyrs ut 

från ett företag till att utföra arbete åt ett företag i ett annat land.11 

 

3.3 Svenska regler 

 
För att ha uppehållsrätt i Sverige gäller alltså ovan nämnda regler för dem som kommer från 

ett annat EU-land. Det enda som behövs är att individen kan visa upp dels giltiga 

identitetshandlingar som bevisar att du är EU-medborgare och dels de handlingar som krävs 

för uppehållsrätt enligt förslaget. Detta är handlingar som stödjer att individen faller under 

någon utav kategorierna: Arbetstagare, Egen företagare, Tillhandahållare av tjänst, 

Studerande, Tillräckliga medel för försörjning, Familjemedlem som är EU/EES medborgare. 

Arbetstagare måste alltså bifoga handlingar med utförliga uppgifter om arbetsgivaren samt 

beskrivning av arbetet. Där ska det klart framgå hur lång arbetstiden är samt hur många 

timmars arbete som kommer att utföras varje vecka. Dessutom måste anställningsbeviset med 

arbetsgivarens namnteckning på kunna uppvisas. För egenföretagare och tillhandahållare av 

tjänster finns det också omfattande krav på att det finns registreringsbevis för företaget och 

avtal med uppdragsgivare eller annan dokumentation som beskriver de tjänster som utförs 

samt att omfattningen klart framgår. För studenter krävs antagningsbevis samt försäkringar 

och dokumentation för försörjning. Tillräckliga medel för försörjning kan till exempel vara en 

förmögenhet eller annan typ av försörjning från hemlandet. De familjemedlemmar som är 

berättigade att följa med arbetstagare etcetera är make/maka, registrerade partners, 

dokumenterade sambos samt barn under 21 år. För barn över 21 år och föräldrar till 

arbetstagare eller annan berättigad till uppehållsrätt i Sverige krävs att man är ekonomiskt 

beroende av densamme för att ha skäl till uppehållsrätt. Gästarbetare som endast arbetar i 

                                                 
11 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c10508.htm 
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Sverige under veckorna men återvänder till hemlandet minst en gång i veckan behöver inte 

registrera sig då de inte är bosatta i Sverige permanent under någon period.12  

 

3.4 Tjänstedirektivet 

 
I början av 2004 kom ett nytt förslag som inbegrep tjänster på den inre markanden inom EU. 

Detta förslag går under namnet Tjänstedirektivet och är tänkt att avskaffa de rättsliga hindren 

som finns för tjänsteföretag som vill utföra uppdrag inom ett annat land. Tanken med 

förslaget är att öka konkurrensen och på så sätt nå fram till nya innovationer och sänkta 

kostnader för kunderna. Detta för att EU skall bli mera konkurrenskraftigt inom detta område. 

Det är tänkt att de hinder som snabbt kan undanröjas skall försvinna direkt och att det sedan 

så småningom skall ske en koordinering av de nationella regelverken till att skapa en 

gemensam tjänstemarknad inom unionen.13 

 

”Förslaget täcker alla de tjänster som tillhandahålls konsumenter och företag, 

oberoende av om de tillhandahålls personligen eller på distans, till exempel via 

Internet. Det täcker således en lång rad olika verksamheter, såsom distribution, bygg- 

och anläggningsverksamhet (inbegripet arkitekttjänster), fritidstjänster såsom 

resebyråverksamhet, informationstekniska tjänster, reklam, biluthyrning, 

arbetsförmedling, säkerhetstjänster, audiovisuella tjänster och även vårdtjänster. 

Tillämpningsområdet omfattar även reglerade yrken såsom läkare, advokat och 

skatterådgivare. ”  14 

 

De hinder som skall undanröjas är framförallt mycket utav den administrativa verksamhet 

med olika tillstånd som måste beviljas innan ett företag får möjligheten att verka i ett annat 

land. Det finns även krav på att alla formaliteter runt etablering på skall skötas på elektronisk 

väg för att snabba upp processen. För att den fria rörligheten av tjänster skall kunna bli så 

smidig som önskat måste det enligt Tjänstedirektivet ske ett ökat utbyte mellan olika länders 

myndigheter där ett ömsesidigt förtroende byggs upp samt att en harmonisering av de olika 

medlemsstaternas lagstiftning i frågan sker.15 

                                                 
12 Faktablad om regler för EU/EES-medborgare, 2006 
13 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/l23014.htm 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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En del av förslaget har skapat stor debatt både i Sverige och i övriga EU-länder. Den 

omdebatterade punkten är den så kallade ursprungslandsprincipen. Denna punkt innebär att 

tjänsteföretagen endast skall omfattas av lagen i det land där företaget är etablerat vilket 

innebär att man som mottagarland inte kan kräva att ett företag som verkar inom landet, men 

är etablerat i ett annat medlemsland, skall behöva rätta sig efter den nationella 

lagstiftningen.16 

 

Näringslivsminister Thomas Östros skriver i en debattartikel i Göteborgsposten i slutet av 

2004 om tjänstedirektivets för och nackdelar. Han ställer sig positiv till huvudsyftet med 

direktivet, det vill säga att stärka tjänstesektorn inom EU och göra EU mer konkurrenskraftigt 

inom denna sektor. Det han är negativ till är just Ursprungslandsprincipen som han menar 

spelar ut löntagare mot varandra. Det är enligt Östros viktigt för Sveriges del att vi får behålla 

den svenska välfärdsmodellen utan hot från företag med stöd i annan lagstiftning. Han 

fortsätter med att säga att det är viktigt att inte bara rösta ned förslaget utan jobba för att de 

punkter som är problemfyllda förändras. Tillsammans med andra EU-länder och fackförbund 

menar Östros att man skall kunna komma fram till ett förslag som blir godtagbart för alla 

istället för att låta alla tvister inom tjänstemarknaden lösas i EG-domstolen.17 I början av 2005 

beslutade så EU-kommissionen om att förslaget till tjänstedirektiv måste skrivas om då bland 

annat Tyskland och Frankrike varit mycket negativt inställda till förslaget då de menar att det 

skulle leda till att de egna arbetarna skulle bli bortkonkurrerade från sina jobb av 

låglönearbetare från Östeuropa.18 

 

Det nya förslaget röstades igenom i februari i år och i DN dagen efter fanns uttalanden av 

politiker ifrån olika partier där de flesta var nöjda dels med att det äntligen har röstats igenom 

ett förslag men även med innehållet. Marianne Björklund på DN beskriver det som ett 

”urvattnat direktiv med många undantag” . Bland de sektorer som undantas från den fria 

tjänstehandeln i det nya direktivet finns den offentliga vården med. Annars är det 

Ursprungslandsprincipen som har förändrats mest. Alla de som fruktat en anstormning av 

billig arbetskraft från öst blev antagligen lättade när det nya förslaget fastslår att företag måste 

                                                 
16 Dagens Nyheter 17/2-06 
17 Göteborgs-Posten 25/11-04 
18 Dagens Nyheter 24/3-05 
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rätta sig efter värdlandets arbetsrättsregler. Dessutom krävs att hänsyn tas till andra regler 

inom miljö-, hälso- och säkerhetsområdet.19 

 

                                                 
19 Dagens Nyheter 17/2-06 
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4. Utvidgningen av EU 

 

4.1 Situationen i de nya EU-länderna 

  

Hur samtliga utav de nya EU-ländernas BNP per capita ser ut redovisas i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1. BNP per capita 2003 EU:s nya medlemsländer 

 
Källa: http://www.economist.com/images/GA/2004w18/SimonMap.gif 

 

Det är stora ekonomiska skillnader som uppvisas mellan EU (15) länderna och de nya 

medlemsländerna. Genomsnittlig BNP per capita korrigerad för köpkraft låg i EU (15) 2003 

på ca 24 000 euro. Bland de nya EU-länderna ligger Cypern och Slovenien i topp med BNP 

på cirka 5-6000 euro lägre än EU(15) genomsnitt. Lägst BNP per capita bland de nya EU-
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medlemmarna har Sveriges närmaste grannar i gruppen, Polen samt de tre baltiska 

grannländerna Estland, Lettland och Litauen. Alla dessa placerar sig ganska nära varandra 

med en BNP/capita på runt 10 000 euro.20 

 

De flesta utav de nya EU-länderna hade en mycket hög arbetslöshet då de blev medlemmar i 

EU. Estland, Lettland och Litauen låg samtliga på en arbetslöshetsnivå på över 10 % av den 

totala arbetskraften i respektive land år 2003. Än värre var det i Polen och Slovakien där 

arbetslösheten samma år var uppe i nästan 20 % i Polen och en bit över 17 % i Slovakien. 

Genomsnittarbetslösheten för EU(15)-länderna låg 2003 på cirka 8 %. Statistik från 2005 

visar att dessa siffror har sjunkit sedan inträdet i EU. Medan genomsnittet inom EU(15) har 

sjunkit 0.1 procentenheter på två år har arbetslöshetsnivåerna har arbetslösheten i de ovan 

nämnda länderna sjunkit med mellan 1.2 och 2.1 procentenheter.21 

 

4.2 Debatten före utvidgningen 

 
Mycket fokus i media lades inför utvidgningen på de övergångsregler som föreslagits från 

regeringshåll och som skulle begränsa arbetssökande från de nya EU-länderna att komma till 

Sverige för att jobba.22 

Osäkerheten runt hur invandringen till Sverige skulle påverkas av utvidgningen av Unionen 

debatterades och för- och nackdelar för en ökad arbetskraftsinvandring togs upp. 

Motståndarna till en ökad invandring oroade sig över att de svenska bidragssystemen skulle 

utnyttjas av människor från de nya EU-länderna och att konkurrensen skulle hårdna på den 

svenska arbetsmarknaden vilket skulle innebära färre jobb till de svenska arbetarna och att 

konkurrensen även skulle leda till lägre lönenivåer i Sverige. Detta gällde framförallt inom 

yrken med låga krav på utbildning.23 

En av huvudmotståndarna till invandringen och ivrare för övergångsregler var den svenska 

fackföreningsrörelsen med LO i spetsen.24 

                                                 
20 Jovanovic, 2005, s 823 
21http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen

=detailref& language=en&product=STRIND_EMPLOI&root=STRIND_EMPLOI/emploi/em071 

 
22 Svenska Dagbladet 2/3-04 
23 Svenska Dagbladet 17/2-04 
24 Svenska Dagbladet 29/4-04 
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De som ställde sig positiva till en invandring av ny arbetskraft menade att många branscher 

förutspådde brist på utbildad personal i framtiden då alldeles för få utbildade sig inom dessa 

områden. Lösningen på detta problem skulle vara arbetskraftsinvandring av utbildad personal 

från de nya EU-länderna. Möjligheten att locka hit utbildad personal som inte hade kostat 

landet något utbildningskostnader lyftes fram som en stor ekonomisk fördel. Oron som 

existerade bland dem som ställde sig positiva till nytillskottet av arbetskraft gällde att Sverige 

inte skulle vara så attraktivt för utländsk arbetskraft som många försökt framhäva. De menade 

att i stället för att försvåra för människor att komma till Sverige för att arbeta skulle det aktivt 

jobbas för att locka arbetskraft till Sverige.25 

 

I ett tal, ett par månader innan EU-utvidgningen, uttrycker Göran Persson en viss oro över att 

Sverige ser ut att bli ensamt bland EU(15)-länderna att inte införa några övergångsregler. Han 

talar därför om att lagstiftningen i Sverige behöver ses över för att förhindra scenarion där 

människor skall kunna komma till Sverige och jobba ett fåtal timmar i veckan och i och med 

detta ha rätten till samma sociala förmåner som den svenska befolkningen. Han menar dock 

att restriktionerna inte kommer att behövas särskilt länge då han förutspår en ekonomisk 

uppgång bland unionens nya medlemmar de kommande åren vilket kommer att medföra att få 

väljer att flytta ifrån hemlandet då nya möjligheter för arbete och ett högre välstånd kommer 

att uppenbara sig på hemmaplan.26 

 

Migrationsminister Barbro Holmberg och arbetslivsminister Hans Karlsson skriver i en 

debattartikel som publicerades i Östgöta Correspondenten en vecka före omröstningen om 

övergångsregler att det ser ut som att riksdagen inte kommer att kunna samsas om vad för 

regler som skall gälla för arbetskraftsinvandrare från de nya EU-länderna efter utvidgningen. 

De menar att de flesta partier är överens om att någon form av regler behövs för att hindra 

utnyttjandet av den svenska välfärden. Det är skillnaden i levnadsnivå mellan länderna samt 

EG-rätten som förordar att arbetare från andra länder skall ha rätt till samma sociala förmåner 

som de inhemska arbetarna som oroar. Framförallt vill de förhindra att oseriösa 

anställningsformer uppstår på den svenska arbetsmarknaden. Förslaget från regeringen gäller 

att utländska arbetare som vill jobba i Sverige måste ansöka om arbetstillstånd från hemlandet 

                                                 
25 Svenska Dagbladet 2/3-04 
26 Persson, 2004 



 

 19 

för att få komma hit och jobba. På detta sätt skall det lättare kunna kontrolleras att löner och 

arbetsförhållanden kommer att hålla för de svenska minimikraven.27 

Migrationsminister Holmberg preciserar regeringens oro i ett tal till Riksdagen på dagen för 

omröstningen. Hon menar att oseriösa arbetsgivare kan utnyttja den svenska välfärden och 

erbjuda den som något slags tillägg till lönen genom att locka hit människor att jobba några 

timmar i veckan för att sedan få resten av sin inkomst i form av bidrag från den svenska 

staten. I talet lyfter Holmberg även fram den oenighet som finns mellan Socialdemokraterna, 

Moderaterna och Folkpartiet om hur övergångsreglerna skall utformas. Denna oenighet 

riskerar att stjälpa hela omröstningen då ingen vill att den politiska motståndaren ska vinna 

genom att få igenom sitt förslag. Enligt Holmberg är det endast det egna partiets förslag som 

är genomförbart då moderaternas förslag om ett slags gästarbetarsystem, där utländska 

arbetare utestängs från de svenska sociala förmånerna, går emot EG-rätten och folkpartiets 

förslag om en kortare period på 8 månader av övergångsregler är en alldeles för kort tid.28 

 

4.2.1 En statlig offentlig utredning om arbetskraftens rörlighet 

 

I början av 2002 beslutades i regeringen att en utredning behövde göras för att utvärdera hur 

Sverige skulle agera vid utvidgningen av EU 2004. Detta blev SOU 2002:116 som har titeln 

EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet. I denna utredning fick de bland annat i uppdrag 

bedöma hur stor sannolikheten var för att en arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna 

skulle medföra stora störningar på den svenska arbetsmarknaden och innebära stora 

belastningar på det svenska välfärdssystemet. De gavs även i uppdrag att undersöka om och i 

så fall i vilken utsträckning Sverige skulle behöva ha övergångsregler mot de nya EU-

länderna samt hur dessa i sådana fall skulle utformas. I utredningen kommer man fram till att 

många arbetare från de länder som skall komma att inbegripas i den Europeiska Unionen 

redan arbetar i Sverige och gör betydande insatser främst inom de yrken där det finns en brist 

på inhemsk arbetskraft. Med dem ses det inget problem och man menar med hänvisning bland 

annat till dessa arbetare att det inte behövs införas några restriktioner för de människor som 

kommer hit för att utföra seriösa arbeten. I de fallen skall människor från de nya EU-länderna 

ha samma rättigheter att komma till Sverige och jobba som EU(15)-medborgare har. Den 

rädsla som lyfts fram i utredningen är att oseriösa arbetsgivare kan komma att utnyttja det 

                                                 
27 Holmberg, Karlsson, 2004 
28 Holmberg, 2004 
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svenska sociala trygghetssystemet till att mot ersättning anställa människor under några 

timmar i veckan. På detta sätt, menar utredningen, kan människor komma hit under falska 

premisser och få tillgång till de svenska bidragssystemen för sig själv och sina närmaste 

anhöriga. Det anses inte i utredningen att det finns någon mening med att försöka räkna ut hur 

stor ökning av arbetskraftsinvandring utvidgningen av unionen kommer att innebära för 

Sverige. Dock förutspås det en ökning mot hur det har sett ut inom EU(15) då de ekonomiska 

skillnaderna mellan Sverige och de nya EU-länderna är mycket större än hur det sett ut inom 

EU innan utvidgningen. Det är dessa skillnader som anses vara skälet till att oseriösa 

anställningsformer kan komma att öka. De åtgärder som föreslås inför utvidgningen är att en 

viss del av den svenska lagstiftningen skall behållas istället för att helt och hållet öppna upp 

för invandring enligt EU:s lagar. Dock skall seriösa arbetsgivare och människor som kommer 

hit för att utföra jobb som faller inom de svenska ramarna vad det gäller lönenivåer, uppleva 

samma öppenhet och möjligheter till rörlighet över den svenska gränsen som EU(15)-

medborgare. För att detta ska kunna flyta så smidigt som möjligt utan långa väntetider för att 

få tillstånd att arbeta på den svenska marknaden krävs det en effektivisering. Denna 

effektivisering innebär ett ökat samarbete mellan olika svenska myndigheter för att på så sätt 

snabbt kunna fastställa seriositeten hos de arbetsgivare som individer uppger att de har ett 

arbetserbjudande från då de söker arbetstillstånd. Arbetstillstånden ska sedan ges för ett år i 

taget tills femårsgränsen är nådd och först då skall EU-regler gälla. Anhöriga till den som fått 

arbetstillstånd får följa med och de skall sedan kunna söka egna jobb som är mindre i 

omfattningen men detta kommer inte att ge något självständigt uppehållstillstånd.29  

 

Den debatt som fördes inför utvidgningen av EU handlade alltså om den förväntade 

arbetskraftsinvandringen till Sverige och vilka effekter som denna skulle komma att få 

framförallt på arbetsmarknaden. Trots att allt handlar om invandring av arbetskraft i stort så är 

det viktigt att hålla isär de olika delarna som alla inbegrips i debatten om arbetskraftens fria 

rörlighet. De som i debatten kallas arbetskraftsinvandrarna är egentligen tre skilda grupper. 

Dels är det de som skulle komma till Sverige för att utnyttja de generösa bidragssystemen 

genom att endast utföra några timmars arbete i veckan och som i debatten kallats för sociala 

turister. Den andra gruppen är de som kommer till Sverige tillfälligt oftast tillsammans med 

                                                 
29 SOU 2002:116  
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andra i en arbetsstyrka tillhörande ett utländskt företag för att utföra ett kortare arbetsuppdrag. 

Den tredje gruppen är de som förväntas flytta till Sverige permanent för att arbeta. 

 

4.3 Så blev det efter utvidgningen 

 
I en rapport som publicerades av EU-kommissionen den 2 februari i år, med fokus på 

utvecklingen i EU sen utvidgningen, framkommer att utvidgningen av EU har haft många 

positiva effekter på de olika ländernas arbetsmarknader. Framförallt är det Sverige, 

Storbritannien och Irland som har fått se den mest positiva utvecklingen och gemensamt för 

dessa länder är att de var de enda som inte införde några övergångsregler som reglerar 

invandringen från de tio nya EU-länderna. I det pressmeddelande som publicerades på EU-

kommissionens hemsida samma dag som rapporten gavs ut tas det upp att rapporten är tänkt 

att vara en grund för de tolv EU-länder som valt att ha restriktioner mot de nya EU-

medborgarna och en faktagrund att använda för beslutet om en eventuell förlängning av 

övergångsreglerna. Den är en redovisning av den påverkan som EU-utvidgningen har haft på 

EU(15)-länderna och bygger på fakta och rapportering från EU(15)-länderna själva.  

Resultat i rapporten antyder även att de länder som valt att ha övergångsregler mot de nya 

EU-länderna verkar ha fått en högre andel av ”svartarbete”  samt oseriöst egenföretagande. 

Detta tyder i så fall på att det har upptäckts illegala vägar att kringgå 

övergångsbestämmelserna. EU-kommissionären Vladimir Spidla råder länderna som för 

närvarande har övergångsregler att noga se över om de anser det vara nödvändigt att fortsätta 

med dessa restriktioner mot de nya EU-medborgarna när det på tvåårsdagen av utvidgningen 

åter är dags att besluta om huruvida man tänker fortsätta med restriktionerna eller ge de nya 

EU-medborgarna samma rättigheter som den inhemska befolkningen. Det finns fastslaget att 

man inom EU(15)-länderna maximalt får behålla de upprättade övergångsreglerna i sju år 

efter införandet.30 

I rapportens slutsats tas det bland annat upp att de migrationsströmmar inom EU som följt 

efter EU-utvidgning har varit så pass små att ingen påverkan på EU-marknaden i stort har 

skett. Det rapporteras att det inte finns något som visar på en direkt koppling mellan de 

migrationsströmmar som varit och de övergångsbestämmelser som funnits i de flesta av EU:s 

gamla medlemsländer. Istället menas det att det är tillgången och efterfrågan på arbetskraft 

som bestämmer var strömmarna går. Andelen bosatta EU(10)-medborgare i procent av den 

                                                 
30 http://europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=119 
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totala befolkningen har dock gått upp efter utvidgningen i Storbritannien, Irland och 

Österrike. Förvärvsfrekvensen har ökat i många länder vilket man i rapporten tror beror på att 

andelen svartarbete utfört av dem som tidigare inte var EU-medborgare nu har kommit ut i 

ljuset tack vare att reglerna blivit tydligare vilket har gjort det lättare att etablera sig som 

företagare i dessa länder och även att arbetsgivares attityder har förändrats gentemot dessa 

individer. I rapportens slutsatser, som baseras på nationell statistik från de olika EU-länderna, 

står det även att det verkar som att arbetstagare från EU(10) som verkar i EU(15)-länder 

främst verkar vara komplement till den nationella arbetskraften då inget tyder på att den 

inhemska arbetsstyrkan har behövt byta bransch.31 

 

På frågan om det har skett någon ökning av arbetskraft från de nya EU-länderna på den 

svenska arbetsmarkanden efter den senaste EU-utvidgningen svarar Monika Arvidsson på LO 

i intervjun att det har det, men att ökningen är marginell. Många utav de som har kommit hit 

från de nya EU-länderna har som Arvidsson uttrycker det ”enbart bytt tabell i statistiken” . Det 

är människor som tidigare varit här som icke EU-medborgare men som nu efter utvidgningen 

kan titulera sig EU-medborgare. De flesta som kommer hit flyttar till Sverige för kortare 

perioder och många jobbar inom säsongsbetonade arbetsområden såsom jordbruk och 

skogsbruk. En stor del av arbetskraftsinvandrarna är olika sorters artister som under kortare 

perioder jobbar på den svenska arbetsmarknaden.32 

 

Åke Larsson på Skanska ger i en intervju en inblick i hur det ser ut i byggbranschen efter 

utvidgningen. Den bilden skiljer sig en del mot den generella bild som Arvidsson ger. Larsson 

menar att det absolut har märkts av en ökning av arbetare från de nya EU-länderna inom 

byggsektorn. Framförallt är det utländska företag som kommer hit och utför kortare jobb på 

entreprenad och till detta har med sig egen personal från hemlandet. En anledning till att 

byggbranschen har så pass hög andel arbetare från de nya EU-länderna menar Larsson kan 

bero på att det för tillfället råder högkonjunktur inom byggbranschen och mycket arbeten 

utförs. En av fördelarna med att köpa entreprenad av till exempel en polsk firma framför en 

svensk menar Larsson har att göra med skatteregler. Då det polska företaget betalar skatter 

och en del andra avgifter i Polen medför detta att de i vissa fall kan vara billigare att anlita. 

                                                 
31 Rapport om hur övergångsordningarna enligt 2003 års anslutningsakt har fungerat under perioden 1 maj 2004–
30 april 2006 
32 Arvidsson, 2006 
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Om närvaron av utländsk arbetskraft fortsatt kommer att vara hög inom byggbranschen i 

Sverige beror enligt Larsson först och främst på konjunkturen. Sverige står även inför stora 

pensionsavgångar de närmaste åren inom byggsektorn vilket kommer att innebära en större 

efterfrågan på arbetskraft men hur stor den kommer att bli beror alltså på 

konjunktursvängningarna inom branschen.33 

 

4.3.1 Statistik 

 
Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån har andelen invandrade från de tio länder som 

2004 blev EU:s nya medlemsländer ökat drastiskt de senaste åren. Från att det år 2003 kom 

hit 1992 personer från dessa länder har siffran stigit markant och år 2005 var motsvarande 

siffra uppe i 5261. Detta innebär en ökning med 164 procent på två år. Den absolut 

dominerande nationaliteten inom den här gruppen är polackerna. År 2005 valde hela 3420 

personer från landet att flytta till Sverige, vilket är mer än en tredubbling av antalet personer 

som flyttade från Polen till Sverige år 2003. Anledningarna till uppehållstillstånden för de 

polska medborgarna är främst arbetsskäl (45 %), men nästan lika många får även 

uppehållstillstånd på grund av familjeskäl (44 %).34 

 

I tabell 1 nedan, som innehåller statistik från 2005, ingår alla som enligt EES-avtalet fått 

uppehållstillstånd för första gången i Sverige. Som kan utläsas av tabellen är det endast cirka 

600 fler beviljade tillstånd till människor från EU(15)-länder jämfört med tillstånd utfärdade 

för människor ifrån de 10 nya EU-länderna. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att det 

totala antalet invånare i EU(15) länderna är cirka 4 gånger så många som de 75 miljoner nya 

EU-medborgarna. Vidare kan man utläsa ur tabellen att det finns skillnader i orsaken för 

uppehållstillstånden. Från de gamla EU-länderna är det långt många fler som kommer till 

Sverige med studier som grund för uppehållstillståndet jämfört med de nya EU-länderna. 

Däremot har de nya EU-länderna fler människor än de gamla EU-länderna inom grupperna 

Arbetstagare, Egenföretagare och Tillhandahållare/Mottagare av tjänster.  

 

                                                 
33 Larsson 2006 
34 http://www.scb.se/templates/Publikation____162429.asp 
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Tabell 1. 

  
Obs, tabellen är redigerad pga. utrymmesskäl. 

Källa: http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/statistik_5_2005.pdf 

 

Figur 2 nedan visar hur utvecklingen har varit mellan åren 1994-2005 i antalet utfärdade 

uppehållstillstånd enligt EES-avtalet. Samtliga utfärdade tillstånd enligt tabellen är 

förstagångstillstånd. Som kan utläsas ur diagrammet har det varit, med undantag för några 

mellanår, en långsam uppgång i antalet utfärdade uppehållstillstånd sedan 1994 fram till år 

2003 för att sedan stiga kraftigt under 2004 och ännu mer år 2005. Mellan åren 2003-2005 har 

antalet beviljade tillstånd inom samtliga grupper stigit. Vissa grupper har dock haft en mycket 

större ökning än andra. Antalet beviljade tillstånd för arbetstagare steg från närmare 3000 till 

cirka 6000 mellan åren 2003 och 2004 för att år 2005 vara uppe i cirka 7500 personer som fått 

tillstånd som arbetstagare. Detta är samma grupp som under åren 1994-1999 legat relativt 

stadigt runt cirka 2000 utfärdade tillstånd per år med en liten stigning upp till cirka 2500 

mellan åren 2000-2002. Gruppen Make/maka och barn som följer med på huvudpersonens 

tillstånd nära på fördubblades mellan 2003-2005 från cirka 2500 till närmare 5000. Antalet 

studenter som fått uppehållstillstånd har också ökat under de senaste åren med cirka 1000 

individer. Grupperna Egen företagare och Tillhandahållare/Mottagare av tjänster kommer 

inte alls upp i samma höga siffror som de tidigare nämnda grupperna men om man ser till den 

procentuella ökningen är även den anmärkningsvärd under de senaste åren. Antalet 

Tillhandahållare/Mottagare av tjänster har mer än fördubblats mellan 2003-2005. Bland de 
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utfärdade tillstånden för egna företagare har det nästan skett en fördubbling varje år under 

samma period.35 

 

Figur 2. 

Antalet uppehållstillstånd enligt EES-avtalet 1994-2005
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Källa: Diagrammet är baserat på statistik från migrationsverket 

 

Samtidigt som antalet beviljade uppehållstillstånd i enlighet med EES-avtalet har stigit från 

drygt 9000 till nästan det dubbla mellan 2003 och 2005 så har antalet beviljade 

förstagångstillstånd på grund av arbetsmarknadsskäl till individer som inte omfattas av EES-

avtalet sjunkit under samma period. 2003 beviljades lite drygt 10000 individer 

förstagångstillstånd till Sverige på grund av arbetsmarknadsskäl. 2005 var denna siffra nere på 

strax under 6000 beviljade förstagångstillstånd av samma orsak.36 

Ser man till Figur 2 ovan och bortser från de grupper som inte tillhör arbetsmarknaden finns 

det år 2003 kvar drygt 3000 beviljade tillstånd för grupperna Arbetstagare, Egen företagare 

och tillhandahållare och mottagare av tjänst. 2005 är denna siffra uppe i en bit över 8000 

beviljade förstagångstillstånd. 

 

                                                 
35 http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/tabs8.pdf 
36 http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/statistik_5_2004.pdf, 
http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/statistik_3_2005.pdf 
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4.4 Konflikten i Vaxholm 

 

Det lettiska företaget Laval un Partneri vinner genom sitt svenska dotterbolag, L & P Baltic 

Bygg AB, budgivningen om att få utföra ombyggnadsarbete på en skola i Vaxholm och flyttar 

över ett antal lettiska byggarbetare till Sverige för att utföra arbetet.37 I juni 2004 börjar 

Byggnads förhandla med företaget om att sluta ett svenskt kollektivavtal. Förhandlingar pågår 

under några månader men inte mycket händer. Dagarna före ett möte i september samma år 

offentliggör Laval un Partneri att de har slutit ett kollektivavtal med det lettiska 

byggarbetarförbundet och hävdar därmed att de inte längre behöver förhandla med Byggnads 

om att sluta ett svenskt avtal. Byggnads menar dock att på den svenska marknaden skall 

svenska avtal gälla och när inget avtal ännu har kommit till i slutet av oktober inför man en 

blockad mot det lettiska företaget, vilket för dem innebär att man inte längre kan samarbeta 

med svenska underleverantörer och andra samarbetspartners som samarbetar med Byggnads. 

Elektrikerförbundet stödjer Byggnads i frågan och ansluter sig i blockaden mot företaget. 

Laval un Partneri hittar dock några underleverantörer som inte är fackligt anslutna och kan 

därför fortsätta sitt arbete.38 

 I december samlas en grupp byggarbetare utanför byggarbetsplatsen och stoppar de lettiska 

byggarbetarna från att ta sig till arbetet. Polis tillkallas och detta leder till att konflikten 

försämrar de politiska relationerna mellan Sverige och Lettland.39  

Lettland hade dock redan från början av konflikten mellan Byggnads och Laval un Partneri, 

genom ett uttalande från vice utrikesministern, uttryck att de ansåg att Sveriges reglemente 

motverkar arbetskraftens fria rörlighet inom EU. Detta fortgick genom hela konflikten och 

lettiska myndigheter menade att Sverige satte upp hinder för den fria konkurrensen på 

hemmamarknaden.40 

Laval un Partneri anmälde fallet till svenska arbetsdomstolen där man menade att blockaden 

var olaglig, man sökte skadestånd för skadorna som den medfört och yrkade på att blockaden 

skulle lyftas. Arbetsdomstolens utlåtande gick emot det lettiska företaget och sade att 

Byggnads inte gjort något fel i sin strävan att sluta ett svenskt kollektivavtal med Laval un 

Partneri. I februari 2005 gav till slut företaget upp då man gjort för stora förluster på att inte 

kunna utföra arbetet som planerat och det svenska dotterbolaget gick i konkurs.41 

                                                 
37 Woolfson, Sommers, 2006 
38 Woolfson, Sommers, 2006 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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Ett år senare får Byggnads även stöd i frågan från EU-kommissionen då Johannes 

Laitenberger, talesman för EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, säger i en 

intervju med Göteborgsposten att fackliga organisationer har rätt att begära att arbetsgivare 

skall förhandla om löner och rättigheter för sina arbetare då de skall arbeta på den svenska 

marknaden.42 

 

”Laitenberg tillägger att den svenska modellen med kollektivavtal är helt förenlig 

med EU:s grundläggande friheter för människor, kapital, varor och, som i det här 

fallet, tjänster.”  43 

 

Fackförbunden måste dock hålla sig inom ramen för minimikraven. Om de 

skulle ställa högre krav än dessa utgör detta ett hinder för den fria rörlighet som 

skall finnas inom den Europeiska unionen.44 

 

Det slutliga utlåtandet i fallet dröjer cirka ett och ett halvt år till då det först skall processas i 

EG-domstolen som sedan skall lämna sin syn på saken, därefter går ärendet tillbaka till den 

svenska arbetsdomstolen som kommer att avgöra frågan.45 

 

Det är stora kontraster mellan hur det ser ut för arbetare på den svenska marknaden jämfört 

med i Lettland. I Sverige har vi en lång tradition av facklig verksamhet och här är det snarare 

regel än undantag att vara ansluten till en facklig organisation som verkar inom den bransch 

man är anställd inom. Över 80 procent av alla arbetare i Sverige är anslutna till fackförbund 

medan motsvarande siffra i Lettland ligger på cirka 20 procent. Arbetsförhållandena 

rapporteras vara dåliga för många på den lettiska arbetsmarknaden och det beräknas att mellan 

15 och 45 procent av all arbetskraft är så kallad ”grå-”  och ”svartarbetare” . För dessa 

människor är skyddsbestämmelser, regleringar av arbetstider och grundlöner obefintliga. 

Dödstalen inom industri och byggnadssektorn i Lettland ligger långt över genomsnittet för 

EU. Att det sker så mycket olyckor förklaras från myndighetshåll med att kontrollen över 

arbetssituationen är undermålig och många tvingas jobba långa pass med få raster vilket leder 

till utmattning.46 

 

                                                 
42 Dagens Nyheter, 1/2-02 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Dagens Nyheter, 1/2-02 
46 Woolfson, Sommers, 2006 
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Monika Arvidsson på LO påpekar dock i intervjun att konflikter av detta slag är mycket 

ovanliga, då de allra flesta utländska aktörerna på den svenska arbetsmarknaden inser att det 

är bäst att samarbeta med facket för att slippa stöta på problem. Många väljer att knyta ett så 

kallat hängavtal vilket innebär att de ansluter sig till ett redan framförhandlat kollektivavtal 

för den bransch man är verksam inom.47 

 

Siffror från 2004 visar att man från byggnads håll totalt slöt 98 kollektivavtal med utländska 

företag på den svenska marknaden detta år, samt att det samma år vidtog olika åtgärder mot 

nio utländska företag som vägrade sluta svenska kollektivavtal.48 

 

Enligt Åke Larsson på Skanska har man märkt av en viss skepticism från Baltiska företag att 

utföra arbeten i Sverige efter konflikten i Waxholm. Men enligt Larsson brukar det aldrig vara 

några problem när de väl fått veta bakgrunden till konflikten.49 

                                                 
47 Arvidsson, 2006 
48 Woolfson, Sommers, 2006, s54 
49 Larsson, 2006 
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5. Analys och slutsatser 

 
En av de frågeställningar som formulerades i inledningen av uppsatsen var vad som skiljer de 

olika typerna av arbetskraftsrörlighet åt och hur de kunde tänkas påverka situationen på 

Sveriges arbetsmarknad. Det finns, som tagits upp i uppsatsen, tre skilda typer av invandring 

som alla inryms i diskussionen om arbetskraftens rörlighet. Den första typen handlar om 

människor som temporärt eller tills vidare rekryteras till Sverige för anställning hos en 

arbetsgivare i Sverige. Detta kan till exempel röra sig om att rekrytera arbetskraft från ett 

annat land för att fylla positioner som tillfälligt behövs eller där det finns en brist inom det 

egna landet. Det är till exempel vanligt, som Arvidsson tar upp i intervjun, att människor från 

andra länder flyttar hit under kortare perioder för att utföra olika säsongbetonade jobb inom 

framförallt skogsbruk och jordbruk. De flesta har väl hört talas om att många från till exempel 

Polen kommer till Sverige under några månader för att plocka bär. Även inom många 

lågbetalda yrken som den inhemska befolkningen ofta är ovilliga att utföra eller branscher där 

det finns en brist på utbildad personal från det egna landet finns det en stor andel personal från 

utlandet som fyller en viktig funktion då dessa sysslor behöver utföras i landet. Det är alltså så 

att en viktig del utav arbetskraften på den svenska arbetsmarknaden som kommer från 

utlandet och om det hade införts övergångsregler som hade försvårat och i vissa fall till och 

med stoppat inflyttningen av denna typ av arbetskraft hade det kunnat uppstå brister inom 

vissa sektorer. 

 

Den andra typen av arbetskraftsinvandring har det varit mycket diskussion runt genom 

Vaxholmsfallet men är även aktuellt då, för några månader sedan, EU:s senaste förslag på 

tjänstedirektiv röstades igenom. Det gäller således då utländska företag kommer in och utför 

arbeten på den svenska marknaden och för detta för med sig egen personal från hemlandet. I 

de allra flesta fall rör det sig om tjänsteföretag och det har varit mycket diskussioner om vilka 

regler som skall gälla för företagen och dess anställda. I intervjun uppger Larsson att man sett 

ett uppsving av företag från de nya EU-länderna inom byggbranschen i Sverige. Den rädsla 

som funnits i Sverige är att dessa företag skall komma och utföra arbeten med sin personal 

men betala avgifter och löner efter de nivåer som gäller i företagens hemland och på detta sätt 

pressa ner de svenska lönerna och konkurrera ut svensk personal från jobben. I och med det 

nya tjänstedirektivet som har röstats igenom under våren blir denna fara numera mycket 

mindre påtaglig då företagen numera alltså måste rätta sig efter de bestämmelser som gäller i 
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Sverige då de verkar här. Enligt Arvidsson är det även så att de allra flesta utländska företag 

sluter svenska kollektivavtal vilket förbinder dem att ligga på de svenska lönenivåerna och 

följa svenska arbetsskyddslagar. I Vaxholmsfallet undvek det lettiska företaget att sluta ett 

svenskt kollektiv och försattes således i blockad. Om detta var rätt eller inte återstår 

fortfarande att beslutas om i domstol men i det senaste förslaget på tjänstedirektiv som EU-

länderna slutligen fann godtagbart och röstade igenom, fastslås att det är värdlandets lagar och 

regler som skall följas när företag verkar på en marknad utanför det egna landet. Larsson 

lyfter fram att det finns andra fördelar för de utländska företagen, vilket bland annat kan vara 

sådant som att betala skatt i hemlandet. I och med detta finns det fortfarande ekonomiska 

fördelar med att köpa entreprenad från utländska företag. Man kan dock misstänka att 

företagen från låglöneländer i och med den senaste versionen av tjänstedirektivet i mindre 

utsträckning kommer att söka sig till andra marknader nu när en av deras största 

konkurrensfördelar har försvunnit. 

 

Går man vidare till en annan fråga som också ställdes i början av uppsatsen och som handlar 

om vad media och politiker trodde skulle hända på den svenska arbetsmarknaden i och med 

inträdet av EU:s nya medlemsländer, kommer man in på en tredje effekt av arbetskraftens 

rörelse som tagits upp i uppsatsen. I media och politiska uttalanden fanns det en oro som 

genomsyrade hela debatten inför utvidgningen av EU. Det man var rädd för var bland annat 

att det är en så stor skillnad mellan Sverige och de nya EU-länderna i levnadsstandard. 

I den statliga utredningen från 2002, som hade i uppgift att försöka förutspå vilka effekter en 

utvidgning av EU skulle få för Sverige såddes ett frö till denna oro då man lyfte fram ett 

möjligt problem som senare fick benämningen ”social turism”. Detta handlade om att oseriösa 

arbetsgivare skulle utnyttja det svenska välfärdssystemet med dess bidrag som en produkt 

som man skulle kunna sälja. Man skulle erbjuda medborgare från de nya medlemsländerna 

mer eller mindre bluffanställningar som enbart var till för att bana vägen till de svenska 

bidragen för den anställde och dennes familj. Dessa anställningar skulle kunna säljas och på 

så sätt skulle människor kunna köpa möjligheten till svenska bidrag. 

Detta var något som flera politiker tog upp inför utvidgningen som en orsak till att Sverige 

skulle behöva införa övergångsregler för de nya EU-medborgarna. Nu verkar det som att detta 

inte har blivit något större problem. Visst kan en del av de anhöriga till arbetstagare följa med 

från andra länder och ha rätt till svenska bidrag men det har varit väldigt tyst runt den här 

frågan efter utvidgningen så det mest troliga är att det inte alls har blivit så som många 

politiker på höga poster befarade.  
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En annan oro som också bottnade i skillnaden i levnadsnivåer mellan länderna var att det 

fruktades att de svenska lönerna skulle sjunka i och med den hårdare konkurrensen från 

människor med lägre lönekrav och företag som skulle kunna hålla låga löner genom att 

åberopa löneregler från hemlandet. Detta är nog det ämne som fått mest utrymme i media 

efter utvidgningen. Stor fokus har legat på både Vaxholmfallet och tjänstedirektivet under de 

två senaste åren. Vaxholmsfallet handlade just om konkurrensen från företag som rättar sig 

efter andra regler än de som gäller på den svenska marknaden. I och med att Sverige har en så 

stark fackföreningsrörelse har vi inga lagstadgade minimilöner utan sådant bestäms genom 

kollektivavtal. Nu ville inte det lettiska företaget som utförde arbetet i Vaxholm teckna något 

svenskt avtal och följderna blev alltså blockad och att fallet gick vidare till EG-domstolen. 

Det är möjligt att det lettiska företaget får rätt i fallet då det vid tiden för tvisten var oklart 

vilka regler som skulle gälla för företag verksamma i andra länder än hemlandet. Vad som 

kommer att gälla i liknande fall i framtiden är dock klart i och med att det till slut har röstats 

igenom ett förslag på tjänstedirektiv där det fastslås att det är de nationella bestämmelserna 

som gäller för samliga aktörer på en marknad oavsett ursprungsland. Det var just den så 

kallade ”ursprunglandsprincipen”  som alltså de flesta länder inte kunde acceptera i de tidigare 

förslagen av tjänstedirektiv men sedan den slopats är det alltså klart med ett nytt 

tjänstedirektiv nu. Detta hör på sätt och vis samman med den fjärde frågan som ställdes i 

inledningen av uppsatsen och som handlade om vad Vaxholmsfallet kan få för effekt för 

arbetskraftens rörelse inom EU. Hade inte tjänstedirektivet röstats igenom i sin nuvarande 

form hade kanske domen i Vaxholmsfallet spelat en större roll för vilka regler som skulle 

gälla för arbetskraftsrörlighet inom EU, men nu står det klart i tjänstedirektivet att man måste 

rätta sig efter värdlandets reglemente vilket bland annat betyder tecknandet av kollektivavtal.  

I stort speglar konflikten i Vaxholm ett problem som, innan det nya tjänstedirektivet röstades 

igenom, skulle kunna komma att uppstå på många ställen runtom i EU, där de starka fackliga 

organisationerna försöker skydda sina medlemmar framförallt inom de sektorer som 

inbegriper de mer lågutbildade yrkena mot den nya konkurrensen från låglöneländer i östra 

Europa. Fackföreningarna kan nu, tack vare tjänstedirektivet, ställa krav på att de utländska 

företagen som söker sig till ett nytt land att verka i skall sluta kollektivavtal för att garantera 

arbetarna samma lönenivåer och förmåner som landets egna fackligt anslutna. Larsson talar i 

intervjun om att det funnits en försiktighet från företag från Baltikum efter Vaxholmsfallet 

men det verkar ändå inte som att det avskräcker särskilt många när de väl vet bakgrunden till 

fallet. Så Vaxholmsfallet verkar i stort sett vara ett avslutat kapitel när det gäller 
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arbetskraftens rörlighet. Fallet är dock en fråga som har delat Europa där de flesta av de gamla 

EU-länderna har ställt sig bakom Byggnads i frågan, medan en del av de nya EU-länderna har 

valt att ställa sig på motståndarsidan. Så även om konflikten i sig i stort sett är utagerad så tror 

jag att den har haft ett stort inflytande i frågan om tjänstedirektivet och den slopade 

ursprungslandsprincipen. 

 

En tredje fråga som formulerades i inledningen gällde om det har skett någon förändring i 

Sverige och vilken typ av arbetskraftsinvandring vi i sådana fall har fått. En följdfråga till 

denna undrade vilka effekter det har fått för Sverige att man inte införde några 

övergångsregler vid datumet för utvidgningen. Antalet beviljade arbetsrelaterade 

uppehållstillstånd i enlighet med EES-avtalet har sett en mycket stor uppgång de två första 

åren efter utvidgningen av EU. Däremot har motsvarande siffra för individer som inte 

omfattas av EES-avtalet sjunkit under samma period. Det verkar alltså till viss del vara så som 

Arvidsson på LO säger att många endast har bytt tabell i statistiken från att tidigare var 

medborgare i ett icke EU-land till att numera omfattas av EES-avtalet. Dock verkar det vara 

så att vi sett en liten ökning sedan de tio nya länderna blev medlemmar i EU. Till exempel har 

andelen polska medborgare som sökt uppehållstillstånd i Sverige, enligt statistiken ökat 

markant sen inträdet i EU. Det är inte helt lätt att genom statistiken försöka se vad som har 

hänt. Dock är det tydligt att vissa länder, Polen framförallt, sett en stor ökning av människor 

som valt att lämna hemlandet för att flytta till Sverige. Det är antagligen heller ingen slump att 

Polen är det land som många väljer att flytta ifrån då det är samma land som toppar 

arbetslöshetsstatistiken bland de nya EU-medlemsländerna. De människor som väljer att 

komma till Sverige verkar i allra största utsträckning utföra kortare ofta säsongsbetonade 

arbeten. Inom byggbranschen tycks det i stort sett vara så att nästan samtliga av dem som 

kommer från ett annat EU-land för att arbeta i Sverige kommer som anställd i ett utländskt 

företag som fått ett kortare entreprenaduppdrag i Sverige. Två år är dock en väldigt kort tid i 

sådana här sammanhang. Antagligen kommer rörligheten av arbetskraft från de nya EU-

länderna till Sverige öka med tiden om det fortsatt kommer att finnas arbetsmöjligheter i 

Sverige. Det kan nog vara så att allt fler upptäcker möjligheten till arbeten utomlands med 

tiden. Men det skulle även kunna gå åt andra hållet om man ser till de ekonomiska teorier som 

togs upp i teoriavsnittet som menar att en utjämning successivt genomförs då fler företag 

väljer att flytta till låglöneländer skapas det fler arbeten där och på så sätt skulle 

migrationsflödet kunna stanna upp efter ett tag. 
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Enligt EU-kommissionens rapport från 2006 har det gått bäst för de länder som valde att inte 

införa några övergångsregler vid utvidgningen. Sverige hör som bekant till denna grupp men 

det är framförallt Storbritannien och Irland som fått ett tillskott av arbetskraft. Även om 

Sverige också tycks ha fått en liten ökning är det främst tillfälliga jobb som utförs av 

medborgare från de nya EU-länderna. Dessutom verkar ingen större konkurrens från arbetare 

från de nya EU-länderna ha uppstått enligt rapporten. Denna rapport var tänkt som ett 

underlag för de länder som från början införde övergångsregler vid beslutet om fortsatta 

speciella regler för de nya EU-medborgarna. I rapporten nämns egentligen inget negativt alls 

för de länder som inte haft några övergångsregler. Några negativa effekter för länderna utan 

övergångsregler skulle det säkert gå att utläsa ur den nationella statistik som rapporten bygger 

på men eftersom EU-kommissionen helst ser att övergångsreglerna slopas helt har de 

antagligen valt att lyfta fram det positiva. Nu har inte arbetskraften, enligt rapporten, rört sig 

särskilt mycket. Frågan är om det inte hade sett annorlunda ut om inga länder hade infört 

övergångsregler. Sverige, Irland och Storbritannien, som valde att inte införa övergångsregler, 

skiljer sig markant i kultur från de nya medlemsländerna. Dessutom finns det en språklig 

barriär, inte minst mellan Sverige och EU(10)-länderna. Detta är faktorer som kan spela in då 

människor väljer att flytta. Hade länder som gränsar till de nya EU-länderna valt att slopa 

övergångsregler hade det antagligen varit fler som valt att röra på sig för att arbeta. Detta kan 

anknytas till teorier om migration där push- och pullfaktorer spelar in. Nu kanske inte 

pushfaktorerna var tillräckligt starka för många men om avståndet fysiskt, kulturellt och 

språkligt varit mindre kunde nog många fler valt att röra på sig. Att Sverige valde att inte 

införa övergångsregler, till skillnad mot andra länder som kanske i vanliga fall skulle ha varit 

attraktivare och enklare för de nya EU-medborgarna att bege sig till för arbete, kan ha gynnat 

Sverige i jakten på arbetare. Detta är endast spekulationer men om man går tillbaka till 

debatten i media och inom politiken så verkar vi inte ha fått någon anstormning av människor 

från de nya EU-länderna. Snarare kan det nog vara så att om vi i Sverige hade infört 

övergångsregler hade landet riskerat att gå miste om arbetskraft som behövs inom olika 

sektorer. Detta då Sverige kanske inte är så attraktivt för andra EU-medborgare som en del 

fruktade inför utvidgningen. 
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6. Sammanfattning 

 
Uppsatsen handlar om arbetskraftsinvandring till Sverige ifrån de länder som vid senaste 

utvidgningen av EU blev medlemmar i den europeiska unionen. Mycket utav uppsatsens 

fokus ligger på den politiska och mediala debatten innan utvidgningen ställt mot hur det 

faktiskt har blivit efter utvidgningen. I uppsatsen tas även de konflikter upp som kan uppstå 

då parter från låglöneländer i Östeuropa får möjlighet att konkurrera med parter från 

Västeuropa på den gemensamma arbetsmarknaden inom EU. 

 

Syftet med uppsatsen är att reda ut vilka typer av migration som inryms inom begreppet 

arbetskraftens fria rörlighet samt försöka ta reda på hur utvecklingen har varit på den svenska 

arbetsmarknaden sedan inträdet av EU:s tio nya medlemsläder. 

 

Frågeställningar 

1. Vad skiljer de olika typerna av arbetskraftsrörlighet åt och hur kan de tänkas påverka 

situationen på Sveriges arbetsmarknad? 

  

2. Vad förutspådde media och politiker skulle hända på den svenska arbetsmarknaden i och 

med inträdet av EU:s nya medlemsländer? 

 

3. Har det skett någon förändring på arbetsmarknaden och i så fall på vilka områden, det vill 

säga vilken typ av arbetskraftsinvandring har vi fått? Vilka effekter har det fått för Sverige att 

det inte infördes några övergångsregler vid datumet för utvidgningen? 

 

4. Vad kan Vaxholmsfallet få för effekt för arbetskraftens rörlighet inom EU? 

 

Genom uppsatsen reds begreppet arbetskraftsrörlighet ut samt hur de olika delarna på olika 

sätt tagit sig uttryck på den svenska arbetsmarknaden.  

 

De slutsatser som kan dras utifrån analysen av statistiskt material, intervjuer och en rapport 

från EU är att vissa utav de farhågor som fanns inför utvidgningen av EU har besannats men 

att andra var överdrivna. Bland annat ökade konkurrensen från utländska företag i Sverige 

efter utvidgningen men någon anstormning av människor från de Östeuropeiska länderna har 
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inte skett. De flesta väljer dessutom att bo kvar i sina hemländer och arbetar endast kortare 

perioder i Sverige. 

 

I och med att ett nytt tjänstedirektiv har röstats igenom i EU kommer inte utfallet i 

arbetsdomstolen rörande Vaxholmsfallet spela någon större roll då konkurrensreglerna för 

företag bestäms genom det nya direktivet. 
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