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arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt 
och mänskliga rättigheter

Catharina Calleman1

Både i sverige och i europa i övrigt har arbetskraftsinvandring framhållits  
som en viktig eller nödvändig del av lösningen på de problem som den 
demografiska utvecklingen anses erbjuda när det gäller att upprätthålla till-
växt och välstånd i framtiden. arbetskraftsinvandring har också ansetts bidra 
till att vitalisera de inhemska arbetsmarknaderna och ekonomierna. inom 
eU har det därför länge pågått diskussioner om hur man ska kunna öka 
arbetskraftsinvandringen på ett sätt som gagnar länderna.

i den svenska debatten har framför allt svenskt näringsliv varit positi-
va till arbetskraftsinvandring och menat att sådan invandring från länder 
utanför eU är nödvändig på grund av den demografiska situationen och 
för att svenska företag ska kunna hävda sig i en ständigt ökande interna-
tionell konkurrens. enligt svenskt näringsliv är migrationen positiv också 
för utvandringsländerna. de människor som utvandrar bidrar till att skapa 
internationella nätverk, som gynnar exempelvis handel med hemlandet. 
Utvandrare stöttar också ofta hemlandet ekonomiskt genom att försörja sina 
kvarblivna familje medlemmar och släktingar.2 de som är mera skeptiska till 
ökad arbetskraftsinvandring i sverige har bland annat menat att en sådan kan 
bidra till att öka arbetslösheten och spänningarna mellan olika etniska grup-
per eller att den utarmar utvecklingsländerna på kvalificerad arbetskraft. lo 
har bland annat uttryckt åsikten att migration är förknippad med stora risker 
för arbetstagaren och att dessa risker bör delas av staten och arbets givaren. 
exempel på verktyg som enligt lo bör användas är långa tillståndsperioder 
och bindande arbetserbjudanden. en viktig princip för att förhindra  osund 
konkurrens och social dumpning är att arbetstillstånd ska vara klart före 
inresan i landet.3

1 Claes sandgren var min handledare i avhandlingsarbetet. jag uppskattar mycket att han har 
uppmuntrat både empiriska studier och genusperspektiv.
2 Karin ekenger & Fabian Wallén, Invandring för tillväxt och nya jobb, svenskt näringsliv 
2002.
3 Migration och arbetsmarknad. En rapport från LOs förbundsgemensamma projekt, lo 2006.
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i december 2008 trädde ett utpräglat liberalt system för arbetskraftsinvand-
ring i kraft i sverige.4 Reglerna är av central betydelse för arbetsmarknadens 
funktionssätt såväl nationellt som i ett eU-perspektiv. de presenterades av 
regeringen som den viktigaste regleringen av arbetskraftsinvandring på flera 
decennier och har senare beskrivits som mer långtgående än de förslag som för-
handlades på eU-nivå. Regleringen ansågs därmed placera sverige i framkant.5

sedan lagstiftningen trätt i kraft har tillämpningen av reglerna om arbets-
kraftsinvandring orsakat mycket uppmärksamhet i den offentliga debatten 
och åsikterna om den har gått kraftigt isär. svenskt näringsliv har ställt sig 
mycket positivt till de nya reglerna och menar att sverige med det nya regel-
verket har valt att vara ett föregångsland i europa: ”när andra länder försökt 
hålla sina dörrar stängda, har sverige valt att istället öppna dem”.6 organisa-
tionen har presenterat en rad positiva rapporter från företag som har kunnat 
tillgodose sina rekryteringsbehov tack vare de nya reglerna.7

andra har kritiserat de grova missförhållanden som har avslöjats för till 
exempel utländska bärplockare och det har också hävdats att oseriösa företaga-
re säljer arbetstillstånd utan att erbjuda något arbete.8 sveriges ingenjörer har 
hävdat att migrationsverket i ett stort antal fall godkänt arbetstillstånd där 
den sökande inte haft någon anställning utan bara varit registrerad hos ett 
förmedlingsföretag liksom att det förekommer kontrakt med innehållet att 
den anställde omedelbart ska skickas hem om denne yppar något om sina 
anställningsvillkor.9 det har slutligen hävdats att den egentliga avsikten med 
den nya lagstiftningen inte varit att underlätta arbetskraftsinvandring utan 
att bidra till en lönepress nedåt på arbetsmarknaden.10

Reglerna om arbetskraftsinvandring ger uppenbarligen upphov till en rad 
intressanta rättsvetenskapliga frågor. i denna artikel diskuterar jag några sidor 
av de reglerna ur ett maktperspektiv. Till diskussionen har jag bland annat 
inspirerats av Frank som ser arbetstillstånd som en institutionell mekanism 

4 Prop. 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring.
5 Slå hål på fästning Europa, debattartikel i svenska dagbladet 2008-05-09 av Cecilia malm-
ström, eU-minister och Tobias Billström, migrationsminister.
6 Karin ekenger Därför anser vi att arbetskraftsinvandring är bra för Sverige, www.newsmill.se/
node/30728, publicerad 2010-11-30.
7 en serie artiklar på http://www.svensktnaringsliv.se, till exempel Utländska talanger bäd-
dar för svensk spelsuccé, (publicerad 2010-12-02) och Full snurr tack vare utländsk arbetskraft 
(publicerad 2010-11-17.
8 http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsvillkor/article2503707.ece Publi-
cerad 2010-11-08.
9 artikel av Peter larsson, sveriges ingenjörer, svd Brännpunkt 2011-06-01.
10 http://www.ylvajohansson.se/2011/06/utan-granskning-fortsatter-fusket.html
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genom vilken staten reglerar maktförhållanden mellan arbetsgivare och arbets-
tagare.11 en annan inspiration kommer från de los Reyes, som menar att migra-
tionen måste diskuteras utifrån hur den är relaterad till allmänna förändringar 
på arbetsmarknaden och inte minst i den samhälleliga organisationen av pro-
duktivt och reproduktivt arbete.12 en tredje inspiration kommer från gabriel & 
Pellerin, som ifrågasätter konventionella dikotomier och kategoriseringar som 
permanent–tillfällig, kvalificerad–okvalificerad och legal–illegal, dikotomier 
som enligt författarna hittills har präglat studier och regelverk om migration.13 
diskussionen omfattar reglerna om villkor för arbetstillstånd, handläggningen 
av sådana tillstånd och den praktiska tillämpningen av dessa regler. den inleds 
med en kort historik över arbetstillståndsregleringen i sverige sedan 1940-talet.

arbetstillståndens moderna svenska historia
när industrin expanderade efter slutet på andra världskriget, rådde det brist 
på arbetskraft i sverige. den bristen avhjälptes i stor utsträckning genom att 
arbetskraft importerades, vilket möjliggjordes genom förändringar i invand-
ringspolitiken. en överenskommelse år 1954 om en gemensam nordisk 
arbetsmarknad innebar att medborgare i de nordiska länderna blev befriade 
från skyldig heten att ha uppehålls- och arbetstillstånd. en liberalisering av 
utlänningslagstiftningen och av praxis i handläggningsärenden öppnade så 
småningom vägen för en ”turistinvandring” från europa.14 det infördes även 
ett nytt institut – bosättningstillstånd – som innebar en rätt att resa in i sve-
rige och att vistas i riket utan tidsbegränsning.15

För utomnordiska medborgare krävdes i princip arbetstillstånd. en praxis  
hade vuxit fram som innebar att de fackliga organisationerna alltid fick möjlig-
het att yttra sig över förstagångsansökningar om arbetstillstånd. inom metall-

11 denis Frank, Arbetskraftsmigration och ojämlikhet, (akad. avh.), lund, 2003. denis Frank 
har studerat arbetskraftsinvandring på 1960- och 1970-talen med syftet att analysera i vilken 
mån och hur regleringen av arbetskraftsinvandring och tillämpningen av sådana regler skapar 
och återskapar ojämlikhet mellan arbetskraftsinvandrare och infödda svenskar. 
12 de los Reyes, Paulina & mulinari, diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o) jäm-
likhetens landskap, 2005.
13 Christina gabriel & Hélène Pellerin (eds.), Governing International Labour Migration: 
Current Issues, Challenges and Dilemmas, ashgate 2008.
14 Christer lundh & Rolf ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 1999, 
s. 62 f. 
15 joachim nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden (akad. avh.), lund, 1973, s. 58. 
joachim  nelhans har analyserat det arbetsrättsliga innehållet i 1954 år utlänningslagstiftning 
och även analyserat myndigheters och fackföreningars argumentation om kvalifikationer, 
släktskap, fackföreningsmedlemskap och relationer mellan arbetsgivaren och fackföreningen.
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industri-, byggnads- och fabriksförbunden sköttes yttrandena på central  nivå, 
men annars var det vanligen den lokala organisationen som yttrade sig.16 Vissa 
yrkesgrupper särbehandlades emellertid på så sätt att arbetstillstånd inte kräv-
des.17

efter år 1965 stagnerade industriproduktionen och en nedgång i syssel-
sättningen inträdde, framför allt inom den privata sektorn. Från det året 
började de fackliga organisationerna invända mot invandringen och menade 
att inhemska arbetskraftsreserver som gifta kvinnor, äldre och handikappade 
i stället borde anlitas. lo ansåg att invandrarna exploaterades av vissa arbets-
givare och att de rekryterades till svenska låglönebranscher. invandringen 
av billig arbetskraft ansågs dessutom konservera otidsenliga och ineffektiva 
företagsförhållanden och därmed hota den ekonomiska strukturomvand-
lingen.18

År 1967 infördes ett allmänt krav på att arbetstillstånd i princip skulle 
ha beviljats före inresan i sverige, ett principiellt ställningstagande av stor 
betydelse för invandringspolitiken.19 Året därpå antog en enhällig riksdag 
nya riktlinjer för tillståndsprövningen, som innehöll att invandrad arbets-
kraft inte fick koncentreras till låglönebranscher med osäkra anställningsför-
hållanden och hög arbetslöshetsrisk. invandrarna skulle också tillförsäkras 
samma lön för samma arbete som den inhemska arbetskraften.20 den princi-
pen skulle garanteras genom att anställningsvillkoren prövades i ärenden om 
arbetstillstånd.21 arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom avtals-
området skulle ges tillfälle att yttra sig.22 arbetstillstånd skulle första gången 
inte få meddelas för kortare tid än ett år.23

Trots de skärpta reglerna fortsatte den allmänna invandringen på grund av 
att myndigheterna var inkonsekventa och att undantag gjordes från regler na.24 
i cirkulärskrivelser åren 1972 och 1973 uppmanade lo fackförbunden att 
vara restriktiva, när det gällde att tillstyrka arbetstillstånd. motiveringen var 
den ökade arbetslösheten och en oro för att den arbetskraft som fanns inom 
landet inte skulle erbjudas de lediga arbetstillfällen som uppstod. antalet 

16 Christer lundh & Rolf ohlsson, s. 64. 
17 detta gällde framför allt dem som anställdes i husligt arbete och i torvindustrin.
18 Christer lundh & Rolf ohlsson, s. 65.
19 soU 1982:49, s. 45.
20 Prop. 1968:142.
21 a. prop. s. 96 f.
22 soU 1982:49, s. 87.
23 Regeln byggde bland annat på en bestämmelse i oeCd:s arbetskraftsstadga med motsva-
rande innehåll (prop. 1968:142, s. 118). 
24 Christer lundh & Rolf ohlsson, s. 68.
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tillstyrkta arbetstillstånd inom tillverkningsindustrin sjönk därefter kraftigt, 
medan antalet tillstånd inom servicesektorn förblev tämligen oförändrat.25 
de största grupperna som beviljades arbetstillstånd var restauranganställda 
och anställda i enskilda hushåll.26 någon betydande nedgång av antalet till-
styrkta arbetstillstånd inom servicesektorn märktes inte förrän år 1981.27

i samband med lagändringar år 1985 meddelade ams nya riktlinjer för 
arbetstillstånd. när arbetstillfällen uppkom, skulle i första hand arbetssökande 
som var bosatta i landet och nordbor tillgodoses. arbetskraftsinvandring skulle 
bara tillåtas i undantagsfall, när det visat sig att ett arbetskraftsbehov inte 
kunde tillgodoses genom arbetskraft som fanns i sverige. Undantag skulle 
göras främst för nyckelpersoner inom industrin och näringslivet samt inom 
det kulturella området.28

i och med sveriges inträde i eU år 1995 upphörde kravet på arbetstill-
stånd för medborgare från andra eU-länder.

de övergripande bestämmelserna om arbetstillstånd, som tidigare bara 
funnits i riktlinjer hos myndigheterna, fördes genom lagändringar 2006 in 
i utlänningslagen och utlänningsförordningen.29 arbetstillstånd fick ges till 
en utlänning som erbjudits säsongsarbete eller en anställning inom ett yrke 
där det rådde tillfällig brist på arbetskraft eller som deltog i ett internatio-
nellt utbyte. Beslut om arbetstillstånd skulle fattas av migrationsverket efter 
samråd med ams eller efter riktlinjer som utfärdats av ams, i vissa fall efter 
yttranden från de fackliga organisationerna. enligt ams riktlinjer kunde 
arbetstillstånd för täckande av tillfällig brist meddelas inom yrkesområden 
där arbetskraft inte kunde rekryteras inom eU/ees och schweiz.30 arbets-
tillstånd för internationellt utbyte kunde gälla ledningsuppgifter och specia-
listuppgifter m.m. inom internationella koncerner, specifika insatser inom 
kultur, undervisning, idrott eller forskning, praktikantanställningar inom 
ramen för internationella utbytesavtal eller au pair-anställningar.31

25 soU 1982:49, s. 83.
26 a. bet., s. 90 f. 
27 soU 1982:49, s. 27.
28 ams riktlinjer byggde på prop. 1983/84:144, s. 61 f. 
29 sFs 2005:716 och 2006:97.
30 en närmare men kortfattad redogörelse för villkoren för arbetstillstånd före 2006 års 
reform finns i Catharina Calleman, Ett riktigt arbete? – om regleringen av hushållstjänster, 
2007, kapitel 3.
31 Riktlinjerna fanns tidigare på http://www2.ams.se/regelbok/dokument/amsfs_pdf/at_rik-
tlinjer.pdf.
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eU-direktiv om arbetskraftsinvandring
de regler som infördes i sverige år 2008, var inspirerade av rekommenda-
tioner och lagstiftningsförslag inom eU. Kommissionen lade år 2005 fram 
ett Meddelande om en strategisk plan för laglig migration (Kom(2005) 669 
slutlig), där det slogs fast att lagstiftningsåtgärder skulle vidtas för att utveckla 
obyråkratiska och flexibla metoder för att ge en rättvis och rättighetsbaserad 
behandling för alla arbetskraftsinvandrare och erbjuda villkor som kunde locka 
särskilda kategorier av invandrare som behövdes i eU. Bland åtgärderna skulle 
ingå ett ramdirektiv med rättigheter för personer som kom till unionen genom 
reglerad arbetskraftsinvandring och även fyra särskilda direktiv om villkor för 
inresa och vistelse för högutbildad arbetskraft, säsongsarbetare, företagsinternt 
utstationerad personal och avlönade praktikanter. 

i maj 2009 antogs Rådets direktiv 2009/50/EG om villkor för tredjelands-
medborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning, som reglerar vill-
koren för så kallade eU-blåkort (Blåkortsdirektivet). syftet med direktivet 
är att stärka europeiska unionens förmåga att locka till sig högkvalificerad 
arbetskraft från länder utanför eU. ett eU-blåkort kan sägas vara ett kom-
binerat arbets- och uppehållstillstånd. Tanken är att de som vill arbeta inom 
eU bara ska behöva ansöka om ett tillstånd och detta tillstånd ska efter två år 
gälla inom hela unionen. För att få ett eU-blåkort ska den sökande visa upp 
ett erbjudande om minst ett års högkvalificerad anställning i en medlemsstat 
och den erbjudna lönen ska vara minst en och en halv gång den genom-
snittliga bruttoårslönen i medlemsstaten i fråga (artiklarna 5.1.a och 5.3). 
lönekravet kan sänkas till 1,2 gånger genomsnittslönen för yrken som ingår 
i en särskilt upprättad förteckning över yrken där efterfrågan på arbetstagare 
från tredjeland är särskilt stor (artikel 5.5).

eU-blåkortet ska ha en giltighetstid på mellan ett och fyra år (artikel 7). 
Under de första två åren gäller tillståndet bara för den anställning som det 
beviljats för, men därefter har personen rätt att söka sig till andra högkvalifice-
rade anställningar (artikel 12). efter 18 månaders vistelse i en medlemsstat får 
innehavaren på vissa villkor flytta till en annan medlemsstat och ta en högkva-
lificerad anställning där (artikel 18). en innehavare av ett eU-blåkort har rätt 
till likabehandling med medborgarna i medlemsstaten vad gäller arbetsvillkor, 
inklusive löne- och uppsägningsvillkor, och villkor som rör hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen (artikel 14). också familjemedlemmar till den som innehar 
ett eU-blåkort har rättigheter enligt direktivet (artikel 15).

Blåkortsdirektivet är inte avsett att inskränka medlemsländernas suveränitet 
i fråga om sin egen arbetskraftsinvandring, sysselsättning, arbetsmarknads-
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frågor och sociala frågor (skäl 11 i ingressen). det ska därför inte påverka 
medlemsstaternas rätt att utfärda andra uppehållstillstånd än eU-blåkort, men 
sådana uppehållstillstånd ska inte ge den rätt till vistelse i andra medlemsstater 
som föreskrivs i direktivet (artikel 3.4). inte heller begränsar direktivet sta-
ternas rätt att fastställa antalet tredjelandsmedborgare som ska beviljas inresa 
med blåkort (ingressen, skäl 7 och 8). medlemsstaterna får därför kontrollera 
om den berörda lediga platsen kan tillsättas med nationell arbetskraft, med 
arbetskraft från gemenskapen eller med tredjelandsmedborgare som lagligen 
vistas i medlemsstaten (artikel 8.2.). (Mina kursiveringar).

det görs dock vissa begränsningar i medlemsstaternas suveränitet respek-
tive försök att påverka deras regleringar. Vid genomförandet av direktivet

•	 	är	medlemsstaterna	skyldiga att respektera principen om gemenskaps-
företräde (skäl 6 och artikel 12.5) och

•	 	bör medlemsstaterna avstå från att rekrytera aktivt inom sektorer som 
lider brist på personal i utvecklingsländerna, särskilt hälsosektorn (skäl 
22).32 medlemsstaterna får därför enligt artikel 8 avslå en ansökan om 
eU-blåkort för att säkerställa etiska krav inom de sektorer där det råder 
brist på kvalificerad arbetskraft i ursprungsländerna.

•	 	får medlemsstaterna avslå en ansökan av andra skäl, som till exempel 
om arbetsgivaren har påförts sanktioner för odeklarerat arbete och/eller 
olaglig anställning (artikel 8.5) (mina kursiveringar).

av de olika formuleringarna i direktivet framgår att de tre undantagen från 
medlemsstaternas suveränitet har olika hög prioritet: Företrädet till lediga 
anställningar för ees-medborgare har högst prioritet, skyddet för utveck-
lingsländernas hälsosektorer har prioritet därefter och bekämpandet av olag-
liga anställningar har lägst prioritet. (ett särskilt direktiv, direktivet 2009/52/
eg om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för 

32 medlemsstaterna bör även utveckla etiska rekryteringsprinciper för arbetsgivare inom 
nyckelsektorer, till exempel hälsosektorn, i enlighet med det europeiska handlingsprogram-
met för att avhjälpa den akuta bristen på hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländer 
(2007–2013), och, om det är lämpligt, för utbildningssektorn, liksom utveckla system för 
cirkulär och temporär migration (skäl 22).
Problematiken med ”brain drain” har behandlats i en siePs-rapporten (2009:9) Invandrings-
politik för cirkulär migration. Problematiken kring dränering av hälsosektorn (”care drain”) 
har behandlats i kommissionens meddelande ”Den europeiska arbetskraften inom vården” 
(Kom(2008)725) i december 2008, som bl.a. behandlar frågan om rekrytering av hälsoper-
sonal från tredje land och eventuella konsekvenser av detta för tredje land. 
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tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, reglerar medlemsstaternas åtgär-
der mot olagliga anställningar. detta ska ha implementerats i medlemslän-
derna i juli 2011. i sverige har en utredning presenterats,33 men någon pro-
position i ämnet har ännu inte lagts fram).

Blåkortsdirektivets bestämmelser ska vara genomförda i medlemsländer-
nas lagstiftning senast i juni 2011, men något lagförslag finns ännu inte i 
sverige utan genomförandet av direktivet bereds i regeringskansliet.

eU-Kommissionen har efter Blåkortsdirektivet lagt fram ytterligare direk-
tivförslag om arbets- och uppehållstillstånd, dels för säsongsarbete under 
maximalt sex månader, dels för nyckelpersoner i gränsöverskridande företag. 
För båda kategorierna ska man enligt förslagen tillämpa ett förenklat ansök-
ningsförfarande och båda kategorierna ska ha rätt till samma anställnings-
villkor som landets egna medborgare respektive utstationerade arbetstagare.

2008 års svenska regler
syftet med 2008 års svenska lagstiftning om arbetskraftsinvandring var enligt 
propositionen att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredjeland och 
ge arbetsgivarna bättre möjligheter att rekrytera personer med rätt kompetens.34 
en viktig nyhet var därför att arbetsförmedlingen inte längre skulle pröva 
behovet av arbetskraft på olika områden. arbetstillstånden begränsades inte 
längre till vissa branscher, yrken eller typer av arbetsgivare utan de individuella 
arbetsgivarnas behov skulle vara utgångspunkten när uppehålls- och arbets-
tillstånd beviljades. eU:s regler om gemenskapsföreträde innebar dock att 
medborgare i eU-länderna måste ges företräde till lediga platser.35 Redan tidi-
gare hade ams beslutat att säsongsarbetstillstånd inte längre skulle utfärdas, 
eftersom behovet av säsongsarbetskraft bedömdes kunna klaras med hjälp av 
arbetare från eU/ees och schweiz.36 i och med den nya regleringen avskaf-
fades säsongsarbetstillstånden helt.

33 soU 2010:63, EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare. Utredningen bedömde att 
sverige i stort sett uppfyllde direktivets krav i fråga om straffrättsliga och finansiella sank-
tioner. de förslag som utredningen mynnade ut i gällde utökade krav på kontroller från 
arbetsgivarens sida av att en tredjelandsmedborgare fick vistas och arbeta i landet och ett 
visst ansvar för underentreprenörers anställningar liksom att det borde införas en presumtion 
för att parterna avtalat om lön på kollektivavtalsnivå och att tredjelandsmedborgaren varit 
anställd i tre månader.
34 Prop. 2007/08:147 s. 53 och 73.
35 denna princip om gemenskapsföreträde, som lades fast 1994, är politiskt men inte juri-
diskt bindande (prop. 2007/08:147 s. 65). de svenska reglerna finns i 6 kap. 2 § 2 st. Utll. 
36 Prop. 2007/08:147, s. 18.
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det betonades i förarbetena att arbetskraftsinvandringen måste få legiti-
mitet och att den inte skulle få tränga undan den arbetskraft som redan fanns 
i sverige. det måste därför säkerställas att löner, försäkringsskydd och övriga 
anställningsvillkor för den invandrade arbetskraften var i nivå med dem som 
gällde för arbetstagare som redan fanns i landet. Villkoren skulle vara i nivå 
med de villkor som följde av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket 
eller branschen.37

Principen om att arbetstillstånd skulle vara beviljade före inresan till sve-
rige inskränktes genom 2008 års lagstiftning. Undantag från det kravet fick 
göras för en utlänning som besökte en arbetsgivare i sverige, om han eller 
hon ansökte om tillstånd för ett slag av arbete, där det rådde stor efterfrågan 
på arbetskraft och arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänning-
en måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det annars 
fanns särskilda skäl (5 kap. 18 § 3 st. Utll).38

Reglerna om arbetskraftsinvandring finns idag främst i 6 kap. utlännings-
lagen (Utll) och 5 kap. utlänningsförordningen (UtlF). enligt dessa får ett 
arbetstillstånd inte ges för längre tid än två år och det får inte heller avse längre 
tid än anställningstiden. ett tillstånd kan förlängas men den sammanlagda 
tillståndstiden får inte vara längre än fyra år. ett arbetstillstånd ska knytas till 
en viss arbetsgivare och avse ett visst slag av arbete, men efter en sammanlagd 
tillståndstid om två år ska tillståndet endast knytas till ett visst slag av arbete 
(6 kap. 2 § a Utll). om anställningen avslutas innan tillståndstiden har löpt 
ut, återkallas uppehållstillståndet, om inte utlänningen inom tre månader har 
fått en ny anställning som omfattas av arbetstillståndet eller inom samma tid 
ansökt om arbetstillstånd med anledning av en ny anställning och ansökan 
därefter beviljas (7 kap. 3 § 2 p. Utll).

arbetstillstånd får vidare ges om anställningen gör det möjligt för arbets-
tagaren att försörja sig och lönen, försäkringsskyddet och övriga anställnings-
villkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller 
praxis inom yrket eller branschen (6 kap. 2 § 1 st. Utll). migrationsverket 
ska ge sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare inom det 
verksamhetsområde som tillståndet avser, tillfälle att yttra sig, dels i sådana 

37 soU 2006:87 Arbetskraftsinvandring till Sverige – förslag och konsekvenser (soU 2006:87) 
och prop. 2007/08:147.
38 Bland andra svenskt näringsliv och Tjänstemännens Centralorganisation (TCo) var vid 
remissbehandlingen positiva till förändringen medan migrationsverket ifrågasatte behovet av 
en sådan ordning och lo anförde att det fanns risk för en underbudskonkurrens, om utlän-
ningar tilläts söka arbete och arbets- och uppehållstillstånd inifrån landet (prop. 2007/08:147 
s. 51).
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ärenden som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, dels för 
att säkerställa att lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte 
är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom 
yrket eller branschen (5 kap. 7 och 7 a §§ UtlF). migrationsverket får dock 
enligt 2 p. i samma stadgande under vissa förutsättningar avgöra ärendet 
utan sådan kontroll.

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 (6 kap. 2 § 3 st.Utll).

lagstiftningen som en mekanism för att reglera 
maktförhållanden
såväl i eU-direktiven som i de svenska reglerna finns en tydlig spänning 
mellan å ena sidan målet om en arbetsgivarstyrd arbetskraftsinvandring med 
ett förenklat, obyråkratiskt förfarande och å andra sidan olika skyddsintres-
sen, främst kravet på likabehandling med arbetstagare som redan finns i 
landet men även gemenskapsföreträdet och (i Blåkortsdirektivet) skydd för 
utvecklingsländernas behov av sjukvård. avvägningen mellan de två intres-
sena i lagstiftningen och vid tillämpningen av den har avgörande betydelse 
för maktförhållandet mellan olika kategorier. detta gäller inte bara det mate-
riella innehållet utan också utformningen av procedurer och sanktioner.

det är en tydlig tendens både i den svenska lagstiftningen och i eU:s 
regler om arbetstillstånd att arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft ges ett 
stort inflytande över arbetskraftsinvandringen. Blåkortsdirektivet innehåller 
vissa protektionistiska principer, som till exempel att privilegierna bara gäller 
högkvalificerad arbetskraft och det ställer konkreta krav på lönenivåer etc. 
den svenska regleringen utgår i stället från en generell princip om likabe-
handling med arbetstagare i landet och innebär att iakttagandet av kraven 
på anställningarna överlämnas åt migrationsverket och – enligt ”den svenska 
modellen” – till arbetsmarknadens parter.

såväl de svenska reglerna om arbetstillstånd som Blåkortsdirektivets stäl-
ler krav på anställningserbjudandena, men de säger ingenting om de faktiska 
anställningsvillkoren och kontrollen av dessa. de ställer med andra ord inga 
krav på att anställningserbjudandena ska vara bindande.

de svenska reglerna medför så som de är konstruerade idag att invandrade 
arbetstagare typiskt sett kommer att befinna sig i ett utpräglat beroendeför-
hållande till arbetsgivaren. arbetsgivarna ges rätt att bestämma inte bara om 
det finns behov av arbetskraft från länder utanför eU och om behovet är så 
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stort att en arbetssökande ska få beviljas tillstånd inom landet, utan också 
om en eventuell förlängning av anställningen i sverige. en invandrad arbets-
tagares beroende av arbetsgivaren ökar typiskt sett på grund av att de svenska 
socialförsäkringsreglerna är så konstruerade att en person som vistas i sverige 
inte kan få del av vissa sociala förmåner, om tillståndstiden är kortare än ett 
år och arbetstagaren därför inte anses vara bosatt i sverige.39

intressanta frågor ur ett maktperspektiv är lagstiftarens syn på aktörerna 
och olika intressekonflikter och hur denna syn kan tänkas påverka den valda 
inriktningen och de valda metoderna för invandringen liksom administra-
tionen och kontrollen av den. Hur konstruerar lagstiftning och förarbeten 
till exempel arbetsgivare, arbetssökande och myndigheter samt kontrollen 
av att reglerna iakttas? Vilka problem är det som tillmäts relevans och vilka 
lösningar diskuteras respektive bortser man ifrån?

en arbetsgivarstyrd arbetskraftsinvandring framhålls som något positivt i 
förarbetena, men samtidigt ägnas det mycket lite uppmärksamhet åt arbetsgi-
varna, trots att dessas branschtillhörighet och betalningsförmåga mm har den 
största betydelse för villkoren för arbetskraftsinvandringen. någon kontroll av 
den presumtiva arbetsgivarens vandel i fråga om skattebetalningar och upp-
fyllelse av kollektivavtal och andra avtal etc. nämns inte heller. arbetsgivaren 
konstrueras på detta sätt som en bonus pater familias.40

i förarbetena diskuterades vidare inte de skillnader som råder mellan 
inhemska arbetsgivare och arbetsgivare som har sitt säte i utlandet.41 den frå-
gan är väsentlig mot bakgrund av det svaga arbetsrättsliga skyddet för arbets-
tagare som utstationerats till sverige av utländska arbetsgivare och den får 
stor betydelse för hur likabehandling med de arbetstagare som redan finns i 
landet ska kunna åstadkommas.42

39 3 Kap. 1 och 2 §§ socialförsäkringslagen jfrt med 2 kap. 1 § samma lag.
40 Carin Ulander-Wänman menar i Företrädesrätt till återanställning (akad. avh.), s. 358, att 
arbetsgivarens makt bygger dels på äganderätten, dels på en grundförståelse av arbetsgivaren 
som bonus pater familias, vilket medför att arbetsgivaren i rätten konstrueras som ett aktivt, 
autonomt, kompetent och rationellt rättssubjekt.
41 av migrationsverkets hemsida framgår idag att även utstationerade arbetstagare måste ha 
arbetstillstånd för att få arbeta i sverige.
42 För utstationerade arbetstagare, dvs. arbetstagare som är anställda av en arbetsgivare som 
har sitt säte i utlandet men utsända till sverige för att utföra arbete, gäller inte den svenska 
arbetsrätten utan bara vissa regler som särskilt specificeras i utstationeringslagen. i andra frå-
gor gäller det lands regler där de utstationerade arbetstagarna är anställda. 
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i förarbetena berördes inte heller frågan om arbetsgivaren ska vara en juri-
disk person eller om han eller hon också kan vara en fysisk person.43 mot 
bakgrund av det ökade behovet av personlig omsorg och personliga tjänster 
i hemmet har den frågan betydelse. med tanke på det svaga arbetsrättsliga 
skyddet i sådana anställningar är också det av betydelse ur ett maktperspektiv 
- inte bara för förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och mellan 
olika etniska grupper utan också för förhållandet mellan kvinnor och män. 
inte minst intressant i sammanhanget är frånvaron av fackliga organisationer 
i sådana anställningar.44

när det gäller kontrollen av anställningsvillkoren lämnas denna till migra-
tionsverket och de fackliga organisationerna, men de fackliga organisationer-
nas och kollektivavtalens försvagade ställning på den svenska arbetsmarknaden 
problematiseras inte i förarbetena. Hur ska anställningsvillkoren till exempel 
bedömas, om kollektivavtal och facklig organisering saknas på arbetsplatsen? 
Hur ska ”praxis inom yrket eller branschen” vad gäller anställningsvillkoren 
fastställas och av vem? Vilken kompetens och vilka resurser har migrations-
verket att bedöma sådana frågor?

För skyddet mot social dumpning och utifrån den påstådda risken för 
underbudskonkurrens när arbete och arbetstillstånd kan sökas inom landet, 
kan undantaget från kravet på beviljat arbetstillstånd före inresan ha betydelse. 
enligt lagtexten ska det undantaget gälla områden där det råder stor efterfrågan 
på arbetskraft och undantaget ser därmed ut att vara relativt begränsat. av den 
förteckning, som upprättas av migrationsverket och som ska vara vägledande, 
framgår dock att undantaget är omfattande.45 Bland de yrken där det anses 

43 i svensk rätt saknas legaldefinitioner av begreppen arbetstagare, arbetsgivare och anställning. 
Begreppen utgår i stället från det civilrättsliga arbetstagarbegreppet vars innebörd fastställs 
med ledning av rättspraxis, lagmotiv och den juridiska litteraturen (soU 2010:63 s. 177). 
eU-rätten gör bristen på definitioner av dessa begrepp tydlig, samtidigt som behandlingen  av 
begreppet arbetsgivare varierar också inom eU-rätten, något som skulle kunna vara intressant 
föremål för en särskild studie. i parlamentets och rådets direktiv 2009/52/eg om minimi-
standarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt (sanktionsdirektivet) definieras till exempel arbetsgivare i artikel 2 e som: ”varje fysisk 
person eller rättssubjekt, inbegripet bemanningsföretag, för eller under vilkas ledning och/
eller kontroll anställning sker.” Blåkortsdirektivet däremot saknar en definition av arbets-
givare, samtidigt som det i artikel 2 innehåller en rad definitioner som hänför sig till arbets-
tagaren.
44 se Catharina Calleman, Ett riktigt arbete? – om regleringen av hushållstjänster, 2007.
45 en förteckning över arbeten där det råder stor efterfrågan på arbetskraft ska enligt 5 kap. 
12 § UtlF upprättas av migrationsverket i samråd med arbetsförmedlingen, som även ska 
lämna sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare tillfälle att yttra sig.
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råda stor efterfrågan på arbetskraft finns förskollärare, läkare, taxichaufförer 
och telefonförsäljare.46

andra frågor som av utrymmesskäl inte behandlas här är hur lagstiftare 
och tillämpare förhåller sig till företräde för respektive olika behandling eller 
exkludering av vissa nationaliteter. det gäller till exempel gemenskapsföre-
trädet och vissa utvecklingsländers behov av att behålla högutbildad arbets-
kraft inom landet, särskilt inom hälsosektorn. det gäller också den särskilda 
regeln om arbetstillstånd för internationellt utbyte eller enligt ett internatio-
nellt avtal eller ett avtal med ett annat land (6 kap. 2 § 3 st. Utll), som enligt 
propositionen bland annat omfattar dem som arbetar som au pair, prak-
tikanter enligt internationella praktikantavtal och vissa artister.47 särskilda 
villkor kan gälla för dessa grupper, vilket kan skapa gränsdragningsproblem 
och få betydelse för förhållandet mellan olika etniska grupper.

Ärendena och deras handläggning
eftersom kontrollen av lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor 
vilar på migrationsverket och arbetsmarknadens organisationer, är myndig-
hetens och organisationernas befogenheter och agerande av största betydelse 
för villkoren för arbetskraftsinvandringen.

migrationsverket redogjorde år 2009 i en skrivelse till regeringen för arbetet 
med de nya reglerna för arbetskraftsinvandring.48 Redovisningen följde uppläg-
get enligt regeringens uppdrag och inleddes därmed med en redogörelse för 
handläggningstiderna, som enligt regeringen skulle göras så korta så möjligt 
med hänsyn till sökandens och arbetsmarknadens behov. Verkets bedömning 
var att handläggningstiden väl uppfyllde regeringens mål om korta handlägg-
ningstider. Under perioden hade den genomsnittliga totala handläggnings-
tiden, dvs. tiden hos både utlandsmyndighet och migrationsverket, varit 29 
dagar.49

migrationsverket redogjorde också för i vilken mån myndigheten begärt 
in yttranden från fackliga organisationer över de villkor som erbjudits arbets-
tagarna. Yttranden hade begärts i 638 eller 15 procent av redovisningspe-
riodens ärenden. den totala handläggningstiden för dessa ärenden hade då 

46 migrationsverkets författningssamling 03/2011.
47 Prop. 2007/08:147 s. 60. Bestämmelsen uppgavs motsvara vad som gällt enligt den tidi-
gare 6 kap. 2 §.
48 Rapportering enligt regleringsbrev för 2009. dnr 112-2009-19600.
49 45 procent av ärenden hade avgjorts inom tre veckor, 59 procent inom en månad och 97 
procent inom tre månader.
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i genomsnitt förlängts med 20 dagar, det vill säga från 29 till 49 dagar. i de 
övriga 85 procenten av ärendena hade arbetsgivaren själv enligt verket inhäm-
tat yttrande innan ansökan om arbetstillstånd kom in till verket. också denna 
redovisning gjordes alltså utifrån hur den påverkade handläggningstiderna, 
medan däremot ingenting nämndes om innehållet i de fackliga organisationer-
nas yttranden eller hur yttrandena påverkat anställningsvillkoren. inte heller 
problematiserades på vilken nivå yttrandet getts eller vilka normer som tilläm-
pats för anställningsvillkoren. enligt rapporten hade migrationsverket under 
perioden inte ansett sig ha anledning att inhämta något yttrande enligt 5 kap. 
7 § UtlF, som ålägger myndigheten att ge organisationerna tillfälle att yttra sig 
över arbetstillstånd som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Först som åttonde punkt i verkets redovisning kom frågan om kontrollen 
av underlagen och en bedömning av förekomsten av missbruk av regelverken.50 
migrationsverket framhöll under denna punkt att det inte fanns några krav 
i lagstiftning eller förarbeten på att verket skulle kontrollera att arbetsgivaren 
skötte skatter, avgifter och andra åligganden som ankom på en arbetsgivare. 
inte heller fanns det några krav på att kontrollera lönsamheten eller att före-
taget hade tillräckliga ekonomiska resurser för att anställa ytterligare personal. 
det var också oklart vilka sanktionsmöjligheter verket hade när oegentligheter 
av olika slag upptäcktes och vilket lagstöd som fanns för att avslå en ansökan 
när oegentligheter upptäcktes men anställningsförhållandena fortsättningsvis 
var tillräckliga för att bevilja arbetstillstånd. det enda som ålades migrations-
verket var att se till att det inte handlade om skenanställningar.51 inte heller vad 
gällde skenanställningar angavs det enligt verket i författning eller i förarbeten 
närmare vad som avsågs eller på vilket sätt verket skulle kunna kontrollera eller 
bedöma om en anställning tillkommit för skens skull. Verket hade emellertid 
hittills noterat ytterst få skenanställningar.52

myndigheten behandlade slutligen områden där den bedömt behov av 
förändringar för att förbättra processen. ett sådant område gällde personer 
som var anställda utomlands. den nuvarande lagstiftningen saknade sär-
skilda bestämmelser för kategorin anställda utomlands och detta ledde till 
problem vid tillämpningen. många av de utlandsanställda behöll sin lön från 
hemlandet och denna var ofta inte i nivå med den lön som följde av svenska 
kollektivavtal. För att möta villkoren på svensk arbetsmarknad hade migra-

50 Rapportering enligt regleringsbrev för 2009, s. 4.
51 med hänvisning till prop. 2007/08:147 s. 37 
52 migrationsverkets årsredovisning 2009, s. 62.
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tionsverket i sådana fall räknat traktamente och andra förmåner som lön och 
på så sätt ansett att sökande uppnådde kollektivavtalsenliga villkor.53

i regleringsbrevet till migrationsverket för 2011, som var mycket kortfat-
tat i fråga om arbetstillstånd, upprepade regeringen kravet på korta hand-
läggningstider, men gav dessutom migrationsverket i uppdrag att motverka 
förekomsten av skenanställningar och missbruk av reglerna. i sin återrappor-
tering skulle verket särskilt redovisa hur myndigheten hade beaktat arbetsgi-
vares behov och arbetat för att upprätthålla en dialog med arbetsgivarna samt 
på vilket sätt myndigheten arbetade systematiskt för att upptäcka missbruk 
och skenanställningar.54

migrationsverket har därefter infört särskilda regler för gruppen bärplock-
are.55 de innebär bland annat att en arbetsgivare ska visa att han eller hon kla-
rar att betala den lön som anges i anställningserbjudandet och att en arbets-
givare som tidigare anställt bärplockare visar att han eller hon har betalat ut 
lön. Vidare krävs det att bemanningsföretag som utstationerar bärplockare 
till sverige har en filial i landet. av verkets hemsida framgår det vilka löneni-
våer som gäller enligt vissa svenska kollektivavtal.

statistiken
av migrationsverkets statistik över beviljade arbetstillstånd under det första 
året då lagen var i kraft framgår att de som fått arbetstillstånd enligt de nya 
reglerna både kom från ett stort antal länder och tillhörde mycket olika yrkes-
grupper. den största gruppen kom från Thailand och bestod av 6 180 per-
soner. därefter följde indien med 1 898 personer, Kina med 1 078, Ukraina 
med 1 070, Turkiet med 310, Ryssland med 256 och Vietnam med 248 
personer. invandrade från ”övriga länder” var 2 467 personer, vilket innebär 
att spridningen på olika länder var stor. av yrkesgrupperna var medhjälpare 
inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske den största gruppen med 7 260 
personer. därefter följde dataspecialister (2 086 personer), storhushålls- och 
restaurangpersonal (737), civilingenjörer, arkitekter m.fl. (520), ingenjörer 
och tekniker (441), städare m.fl. (270) samt köks- och restaurangbiträden 
(242). också här var gruppen ”övriga” stor (1 960 personer).

Under första halvåret 2011 ökade arbetskraftsinvandringen med 34 pro-
cent jämfört med motsvarande period 2010. Förutom säsongsarbetare hade 

53 Rapportering enligt regleringsbrev för 2009, s. 5.
54 migrationsverkets regleringsbrev 2011, s. 4.
55 www.migrationsverket.se/info/2104.html, den 4 augusti 2011.
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6  706 arbetstagare från länder utanför eU fått tillstånd för arbete i sveri-
ge.56 de mest representerade nationaliteterna var då indien (1 026 personer), 
Kina (750), Thailand (608),57 Turkiet (464) och Ukraina (463). de största 
yrkesgrupperna under perioden var dataspecialister (1 269), storhushålls- 
och restaurangpersonal (792), medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogs-
bruk och fiske (494), städare (494), köks- och restaurangbiträden (488) och 
civilingenjörer och arkitekter med flera (306).58

också statistiken väcker enligt min mening intressanta frågor. de gäller till 
exempel hur kategoriseringar görs i yrkesgrupper och innebörden i begrepp 
som ”säsong” och ”specialist”. en annan fråga som siffrorna väcker gäller hur 
gemenskapsföreträdet har tillämpats och till vilka lönenivåer arbetsuppgif-
terna har annonserats ut inom eU. liksom i förarbetena ägnas ingen upp-
märksamhet i statistiken åt arbetsgivarna. Finns till exempel både privata 
och offentliga arbetsgivare representerade? Är arbetsgivarna genomgående 
juridiska personer eller även fysiska personer? Är det fråga om inhemska eller 
utländska arbetsgivare? sådana frågor kan bara besvaras genom en empirisk 
undersökning.

mänskliga rättigheter för migrerande arbetstagare?
det sägs ofta att eU-rätten har medfört att mänskliga rättigheter har fått 
en starkare ställning inom den svenska arbetsrätten än tidigare. det man 
då brukar syfta på är framför allt skyddet mot diskriminering, som har lyfts 
fram i olika konventioner och har fått en stark ställning i europarätten. det 
gäller också skyddet mot integritetskränkningar, t.ex. skydd mot påtvingade 
kroppsliga undersökningar som kan stödjas på artikel 8 i europakonventio-
nen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. andra 
exempel är föreningsrätten, som skyddas av artikel 11 i europakonventio-
nen, där förändringen av svensk rätt gäller en viss rätt att stå utanför en 
organisation.

56 www.migrationsverket.se/info/4287.html, den 6 juli 2011. 
57 migrationsverket har sett en stor nedgång år 2011 i ansökningarna om arbetstillstånd för 
bärplockare, speciellt från Thailand. Prognosen är att det blir en tredjedel färre bärplockare 
som söker visum än 2010. På migrationsverket tror man att nergången i ansökningarna beror 
på de striktare regler som satts upp. (http://svt.se/2.56952/1.2481319/plockare_saknas_till_
tidiga_bar, 15 juli 2011).
58 siffrorna omfattar inte dem som fått arbetstillstånd enligt särskilda regler som idrottsutö-
vare, artister, au-pairer, praktikanter eller feriearbetare. en intressant fråga är givetvis hur vill-
koren och förhållandena för dessa kategorier förhåller sig till villkoren enligt 2008 års regler.
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en stor och intressant fråga gäller i vilken mån denna framskjutning av 
positionerna för europakonventionen inom arbetsrätten överhuvudtaget har 
inneburit en förstärkning av arbetstagarnas ställning. i samband med arbets-
kraftsinvandring är en intressant fråga vilket skydd de mänskliga rättigheterna 
innebär för dem som ofta har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden, 
de migrerande arbetstagarna.

den konvention som ofta framhålls i detta sammanhang är migrantarbe-
tarkonventionen, internationella konventionen för skydd av rättigheter för 
alla gästarbetare och deras familjemedlemmar, som antogs av Fn:s general-
församling den 18 december 1990 och trädde i kraft den 1 juli 2003 efter att 
ha ratificerats av tjugo stater.59 Konventionen ska tillämpas under hela migra-
tionsprocessen. den innehåller bland annat regler om skydd mot slaveri, rätt 
till egendom, skydd mot våld och övergrepp, rätt till identitetshandlingar och 
skydd mot kollektiv utvisning. den ger även arbetstagare rätt att bilda fack-
föreningar i det land där de är anställda och rätt till likvärdig behandling med 
andra arbetstagare i fråga om skydd mot uppsägning.

Varken sverige eller någon annan eU-stat har dock ännu ratificerat kon-
ventionen. de 43 länder som skrivit under konventionen har det gemensamt 
att de i de allra flesta fall är utvecklingsländer. Bosnien-Hercegovina, monte-
negro, serbien och Turkiet är hittills de enda europeiska länder som skrivit 
under konventionen. argumentet mot ratificering brukar vara att de sex stora 
Fn-konventionerna om mänskliga rättigheter och ilo:s konventioner ger ett 
gott skydd för migrantarbetare. mot detta kan hävdas, förutom det symboliska 
värdet av en ratificering, att migrantarbetarkonventionen är ett sammanhäng-
ande regelverk som utgår från migranters speciella och utsatta situation och att 
den ger rätt till ett särskilt klagomålsförfarande för migrantarbetare. en annan 
konvention, ilo:s konvention nr 143 om migrerande arbetstagare, har dock 
ratificerats av sverige som en av mycket få eU-medlemsstater.

några resonemang om mänskliga rättigheter fördes inte i propositionen 
till de nya reglerna för arbetskraftsinvandring. europakonventionen nämn-
des en gång60 och det gällde då frågan om det fanns skäl att utvidga möjlig-
heten att överklaga ett beslut om avslag på en ansökan om arbetstillstånd.61 
Regeringen hänvisade i den frågan till att rätten till domstolsprövning fram-
gick av artikel 6.1 i europakonventionen och stödde sig på den fasta praxisen 

59 Konventionen.
60 Prop. 2007/08:147 s. 38.
61 migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om arbetstillstånd kan överklagas av 
sökanden endast i samband med ett beslut om avvisning eller utvisning (14 kap. 3 § 2 st. 
Utll).
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från europadomstolen att en sådan rätt till prövning inte rörde utlännings-
rättsliga frågor.62 Regeringen fann av detta och andra skäl inte anledning att 
föreslå en vidgad möjlighet till domstolsprövning av beslut om avslag på en 
ansökan om arbetstillstånd.

Framtiden – en ökad rörlighet?
i juli 2009 gav den svenska regeringen en parlamentarisk kommitté i upp-
drag att identifiera faktorer som påverkar migranters möjligheter att röra sig 
mellan sverige och sina ursprungsländer.63 en grundläggande utgångspunkt 
för utredningsarbetet skulle vara att inom ramen för den reglerade invand-
ringen i största möjliga mån undanröja hinder för ökad rörlighet. i mars 
2011 presenterade en kommitté utredningen Cirkulär migration och utveck-
ling – förslag och framåtblick (soU 2011:28). med cirkulär migration avsågs 
i uppdraget tillfälliga eller mer långvariga och oftast återkommande lagliga 
förflyttningar mellan två länder.64 Kommittén förordade så kallad spontan 
cirkulär migration framför så kallad styrd migration. med spontan migra-
tion avsåg den ett system, där individen själv bestämmer när han eller hon 
ska migrera och där arbetsgivaren själv avgör om man ska anställa arbetskraft 
från tredje land.65

Kommittén utgick i sina förslag från 2008 års svenska regler för arbets-
kraftsinvandring. den konstaterade att drygt 14 000 arbetskraftsinvandrare 
per år hade kommit till sverige för en längre eller kortare period under de två 
år som det nya regelverket hade varit i kraft. drygt en tredjedel av dessa var 
personer med hög utbildning, medan ungefär hälften hade ingen eller kort 
utbildning. Kommittén menade att fler arbetskraftsmigranter borde kunna 
komma till sverige. i syfte att göra regelverket mer flexibelt föreslog den att 
tidsbegränsade arbetstillstånd skulle kunna ges för en längre tid än fyra år om 
det fanns särskilda skäl. ett annat förslag gällde vissa lättnader i kraven för 
arbetstillstånd för tidigare asylsökande.66

62 se även soU 1999:16, s. 142, och Hans danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 
2002, s. 143. 
63 dir. 2009:53.
64 dir. 2009:53. Förflyttningen kunde ske antingen genom att migranter flyttar från sina 
ursprungs- eller bosättningsländer till ett mottagarland och sedan återvandrar, eller genom att 
migranter under en kortare eller längre tid flyttar till sina ursprungsländer.
65 soU 2011:28, s. 12 f.
66 a. bet. s. 15 f. Förutom förslagen om arbetstillstånd hade kommittén bland annat gjort 
överväganden om permanenta uppehållstillstånd och bosättningskrav. 
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Kommittén berörde även problematiken med att det förekom att oseriö-
sa och kriminella arbetsgivare utnyttjade arbetstagare. missförhållanden för 
migre rande arbetskraft kunde, förutom stora konsekvenser för de arbetstagare 
som berördes, i förlängningen innebära att attraktionskraften för arbetskrafts-
invandring till sverige minskade. detta kunde få negativa konsekvenser för 
den cirkulära migrationen. det var därför viktigt att reformen för arbetskrafts-
invandrare vårdades så att den blev ett hållbart och väl fungerande system 
även i fortsättningen. Kommittén framförde en rad förslag till ökad kontroll 
av arbetsgivare och gjorde bedömningen att regeringen borde göra en bred 
översyn av problematiken kring att vissa arbetsgivare inte uppfyllde utlovade 
arbetsvillkor.67

67 soU 2011:28, Underlätta för cirkulär migration, s. 131 f.
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