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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I alla tider har människan flyttat på sig i hopp om ett bättre liv. Vissa har valt att 

invandra till Sverige. Den största svenska migrationsrelaterade händelsen genom 

historien är den utvandring som skedde från Sverige under 1800- och början av 1900-

talet. Då flyttade människor från Sverige på grund av bland annat fattigdom, religiös 

förföljelse och bristande framtidstro. Idag är det inte ovanligt att folk kommer till 

Sverige av samma anledningar som man lämnade Sverige för 150 år sedan. Det är 

viktigt att komma ihåg att tiderna förändras och att ett invandrarland lätt kan bli ett 

utvandrarland. För Sveriges del skedde den förändringen i och med andra världskriget. 

Då kom många flyktingar från Tyskland, de nordiska grannländerna och Baltikum. Efter 

krigsslutet återvände många tillbaka till sina hemländer men en del stannade kvar.
1
 Det 

var relativt länge som invandringen var oreglerad. I slutet av 60-talet infördes den 

reglerade invandringen vilken innebar att för att flytta till Sverige för att jobba behövde 

en utlänning ha ett anställningserbjudande och en bostad klar. Tillstånd var ofta svårt att 

få och endast om det fanns behov på arbetsmarknaden tilldelades arbetstillstånd. I 

propositionen till den nya lagen år 1968 menade lagstiftaren att det inte fanns 

förutsättningar för att ha en fri rörlighet. Tanken med att reglera invandringen var att 

undvika att den utländska arbetskraften inte koncentrerades till lågavlönade arbeten med 

osäkra anställningsvillkor.
2
 

 

Enligt det nu gällande regelverket för arbetskraftsinvandring är arbetstagarens tillstånd 

att arbeta i Sverige kopplat till vad arbetsgivaren betalar för lön. Skulle arbetsgivaren 

inte fullfölja sina åtaganden i fråga om lön riskerar utlänningen att bli av med sitt 

uppehålls- och arbetstillstånd. Utlänningen hamnar därigenom i en stark 

beroendeställning till arbetsgivaren och regelverket kan därigenom bidra till att 

arbetstagaren hamnar i en utsatt position. En obalans kan uppstå. Det är denna obalans 

mellan migrerande arbetstagare och arbetsgivare som kommer att stå i fokus för detta 

arbete. Den stora frågan är hur lagen ska utformas så att båda parterna står för lika stor 

del av riskerna när lön och andra anställningsvillkor inte motsvarar lagens krav. 

Gränsdragningen är inte lätt. År 2008 antogs en lagreform där lagstiftaren införde den 

arbetsgivarstyrda arbetskraftsinvandringen. Syftet var att förenkla systemet och 

                                                 
1
 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html, (13/4-2015). 

2
 SOU 2005:50 s. 30. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html
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underlätta för arbetskraftsinvandringen till Sverige. Den arbetsgivarstyrda 

arbetskraftsinvandringen innebär att arbetsgivarna kan, om de anser att behovet finns, 

själva bestämma om de ska rekrytera och i vilken omfattning de ska rekrytera 

arbetstagare från utlandet. Missbruk av regelverket innebär bland annat att arbetsgivare 

utnyttjar att anställningserbjudandet inte är rättsligt bindande och tillämpar andra villkor 

för utlänningarna när de väl är här. Sådant missbruk har förekommit i inte obetydlig 

omfattning och i augusti 2014 gjordes vissa förändringar i regelverket som riktar in sig 

på att åtgärda sådant missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Utgångspunkten 

för detta arbete kommer att vara de lagförändringar som trädde i kraft under augusti 

förra året.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Detta arbete kommer att behandla de lagändringar som trädde i kraft 1 augusti 2014 och 

undersöka om de är ändamålsenliga i förhållande till vad lagstiftaren försökte uppnå. 

Att arbetskraftsinvandringen i Sverige idag är arbetsgivarstyrd är inget som jag kommer 

att ifrågasätta i detta arbete. Däremot kommer jag sträva efter att hitta en balans mellan 

arbetsgivare och arbetstagare.  För att lyckas med det kommer jag undersöka om det går 

att hitta sanktioner vid regelbrott som på ett rimligt sätt balanserar ansvaret mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Syftet blir att belysa och kritiskt granska de 

lagförändringar som gjorts inom arbetskraftsinvandringen.   

 

Min tes är följande: I viss omfattning riskerar utlänningar som arbetar på den svenska 

arbetsmarknaden att bli utnyttjade. Den lagförändring som trädde i kraft i augusti 2014 

ställer inte tillräckliga krav eller är tillräckligt avskräckande för oseriösa arbetsgivare. 

Detta gör att balansen mellan arbetsgivare och arbetstagare är alldeles för ojämn på 

detta område. Något som i sin tur innebär att en utlänning som kommer till Sverige för 

att arbeta står med alldeles för stora risker eftersom arbetsgivaren inte riskerar någon 

allvarlig sanktion. 

 

För att undersöka tesen har jag valt att bryta ner den i ett par underfrågor. 

 

 Vad är det för missbruk lagstiftaren har velat åtgärda? 

 Har lagstiftaren lyckats åtgärda missbruket? 

 Är det nya sanktionssystemet uppbyggt på ett sådant sätt att det balanserar 
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riskerna vid regelbrott mellan arbetsgivare och arbetstagare; är det nya systemet 

tillräckligt avskräckande och fungerande för att arbetsgivare ska sluta missbruka 

systemet? 

 Hur ser sanktionssystem ut på andra liknande områden? 

 

Om tesen ovan visar sig vara sann har jag ytterligare en följdfråga. 

 

 Vad behöver ändras för att få till ett bättre sanktionssystem än det vi har idag och 

hur bör ett sådant utformas för att straffa arbetsgivare som missbrukar systemet 

på ett rimligt sätt?  

 

1.3 Avgränsningar 

I denna uppsats är utgångspunkten åtgärder mot missbruk av reglerna för 

arbetskraftsinvandring. Detta går att göra på olika sätt. Jag har valt att avgränsa 

uppsatsen till att framförallt behandla sanktioner mot arbetsgivare. Även om denna 

uppsats kommer behandla arbetstagarna i viss mån kommer jag inte ingående utvärdera 

hur man stärker deras skydd när de är i Sverige. Fokus kommer som sagt då mer ligga 

på att hitta en bra sanktion mot arbetsgivare som är tillräckligt avskräckande. 

 

Vidare har uppsatsen avgränsats till att bara behandla migrationsrätt. Då uppsatsen till 

stor del kommer att handla om arbetsgivare och arbetstagare är även arbetsrätten 

relevant. Dock kommer jag bara fokusera på de migrationsrättsliga aspekterna i denna 

uppsats. Därav kommer jag inte behandla bland annat frågan om osaklig uppsägning 

och skadestånd i enlighet med lagen (1982:80) om anställningsskydd. 

 

1.4 Metod och material 

För att besvara syfte och frågeställningar har jag i denna uppsats använt mig av 

traditionell rättsdogmatisk metod. Det innebär att jag använt mig av lagstiftning, 

rättspraxis, förarbeten och juridisk doktrin som rättskällor för att analysera och granska 

gällande rätt.
3
 Då arbetet utgår från de lagförändringar som gjorts senaste åren kommer 

förarbeten vara det centrala i uppsatsen. Migrationsrätten har i många fall reglerats av 

                                                 
3
 För att se mer om innebörden av rättsdogmatisk metod, se Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT   

2004 s. 4F och Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni (red), Juridisk metodlära, s. 

21-45. 
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EU. Just denna fråga har inte någon jämförlig EU-rättskälla men det finns ett par EU-

direktiv som behandlar sanktioner mot arbetsgivare. Dessa behandlas i denna uppsats 

för att undersöka hur arbetsgivarsanktioner är utformade på andra områden. 

Förhoppningen är att de tankar och sanktioner som finns i EU-direktiven och även i 

nationell rätt kan bidra till en balanserad diskussion i analysen. Ett par svenska rättsfall 

återges i denna uppsats. De aktualiseras då de visar hur svårt det varit för 

Migrationsverket att göra bedömningar i det system som användes mellan 2008 och 

2014. Nationell och internationell juridisk doktrin liksom OECD:s granskning av 

regelverket har använts för att skapa en detaljerad och balanserad diskussion av ämnet. 

 

1.5 Disposition 

Jag hoppas nu att jag har gett en inledande inblick i den problematik som uppsatsen 

kommer att behandla. För att utveckla mina resonemang har uppsatsen delats upp ett 

antal olika kapitel där varje fråga kommer att belysas var för sig. I kapitel 2 kommer 

fokus ligga framförallt på de utlänningar som kommer till Sverige för att arbeta. I vissa 

fall kan de hamna i en position där de riskerar att utnyttjas och oseriösa arbetsgivare kan 

missbruka regleringen kring arbetskraftsinvandring. Därför kommer jag belysa 

arbetstagarnas eventuella utsatthet och vad som ligger till grund för detta.  Kapitlet är 

avsett att visa i vilken utsatt situation de kan hamna i och hur viktigt det då är att ha 

tillräckliga sanktioner mot arbetsgivare så balansen mellan parterna är på en jämförbar 

nivå. 

 

I kapitel 3 kommer grunden vara de lagförändringar som gjordes 2008 och 2014. Till en 

början kommer 2008 års reform behandlas genom vilken lagstiftaren införde den 

arbetsgivarstyrda arbetskraftsinvandringen. Tanken med att ta upp detta är att visa vad 

som ansågs var positivt med detta och även vad som var negativt. För att belysa vad 

som hände efter 2008 års lagförändringar kommer en OECD rapport belysas och även 

en del kritik regleringen fick i den allmänna debatten. Ur denna diskussion kom ett nytt 

lagförslag som sedan trädd i kraft augusti 2014. Vad detta innebär kommer andra halvan 

av kapitlet behandla. Till detta kommer jag lyfta fram en del remissyttranden som 

inkom under lagstiftningsprocessen. 

 

Det fjärde kapitlet tar avstamp där det tredje slutade. Då den valda sanktionen har fått en 

del kritik kommer jag att undersöka vad för sanktioner det finns på andra områden. Jag 
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kommer bland annat diskutera två EU-direktiv som berör arbetskraft från tredjeland för 

att undersöka om de sanktioner som är kopplade till överträdelser av direktivens 

föreskrifter kan ge vägledning. Jag undersöker även sanktioner på andra ställen i 

utlänningslagen för att se om det är relevant på detta område.  

 

Den sista och avslutande delen kommer i kapitel 5 där jag utvärderar vad som tidigare 

sagts i kapitel 2–4 och presenterar några tänkbara alternativ till regeringens förslag. Jag 

kommer även utveckla problematiken och ta upp aspekter som jag tycker regeringen har 

glömt i sitt resonemang. 

 

Avslutningsvis kommer jag ge några sammanfattande kommentarer i kapitel 6. 
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2 Otrygga arbetare 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag diskutera tredjelandsmedborgare som reser till Sverige för att 

arbeta. Till att börja med kommer jag belysa vad otrygga arbeten är för något. 

Internationella perspektiv på vad som utmärker ett otryggt arbete och de kriterier som 

karakteriserar en osäker anställning presenteras. Sedan kommer jag behandla situationen 

i Sverige. I den delen kommer jag att utveckla vad det är för förhållanden i Sverige som 

försätter utlänningar i en otrygg position. 

 

Utlänningar som kommer till Sverige för att jobba behöver ett anställningserbjudande 

för att få arbetstillstånd. Anställningserbjudandet måste nå upp till en viss nivå gällande 

lön och andra anställningsvillkor så att utlänningen kan försörja sig själv och får en viss 

trygghet under sin vistelse i Sverige, enligt 6 kap. 2 § UtlL. Som en emigrerande 

arbetstagare finns risken att man blir utsatt. Självklart är det inte alltid så att en 

utlänning som arbetar i Sverige kommer utnyttjas men det är en av ett par aspekter som 

bidrar till att det kan ske. Utöver att vara migrant kan även nämnas kön och vilket yrke 

personen har som typiska attribut som kan medverka till utnyttjanden.
4
  En utlänning 

som har ett lågavlönat jobb i Sverige kan riskera att utnyttjas i större omfattning än en 

migrant som har ett högavlönat jobb. Eftersom en oseriös arbetsgivare lämnat viss lön i 

ett anställningserbjudande och vid ankomsten till Sverige visar det sig att den 

lågavlönade arbetstagaren inte alls får den lön som det var tänkt.
5
 Det kan hända att 

utlänningarna får arbete hos arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Vilket innebär att 

de är ännu svårare för utomstående att kontrollera om arbetstagaren får den lön och de 

villkor som är stadgade i erbjudandet. Eftersom tillståndet är kopplat till erbjudandet är 

risken överhängande att tillståndet återkallas om arbetsgivare inte upprätthåller sina 

skyldigheter enligt erbjudandet, 7 kap. 7 e § UtlL. 

 

I vissa fall där utlänningar får jobb inom lågavlönade sektorer där det saknas 

kollektivavtal kan de hamna i en utsatt position. Det kan vara i sådana fall där 

regleringen missbrukas, de får inte den lön de har blivit lovade, det är osäkert om de får 

de villkor som lovats och det är allmänt en otrygg miljö. Detta kapitel kommer skifta 

perspektiv och jag kommer återge resonemang som förs på internationell övergripande 

                                                 
4
 Fudge och Strauss, Temporary Work, Agencies and Unfree Labor, s. 12. 

5
 Prop. 2013/14:227 s. 11. 
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nivå. Anledningen till att jag kommer föra en mer generell diskussion om arbetstagarnas 

situation är att visa på hur det kan se ut för arbetstagarna. Det svenska systemet med 

arbetsgivarstyrd invandring finns där och kan i vissa extrema fall skapa förhållanden då 

utlänningar riskera att utnyttjas. Genom att visa på den eventuella utsattheten som vissa 

utlänningar kan hamna i, är min tanke att skapa större förståelse för varför regleringen 

behöver stramas åt och att de i längden behöver ske en förändring av sanktionssystemet. 

 

2.2 Arbetare utan skydd 

Otrygga arbeten har ökat så pass mycket de senaste åren att det håller på att bli det 

standardiserade anställningsförhållandet i världen över.
6
 Många migranter tenderar att 

hamna inom vissa yrken där de jobbar för minimilön med arbeten som inhemska 

personer inte vill arbeta med. När arbetsgivare använder sig av denna typ av billig och 

flexibel arbetskraft påverkas arbetsmarknaden genom att anställandet av migrerande 

arbetskraft underlättar en minskning av den övergripande lönenivån, överlag sänks 

arbetsstandarden i landet och bidrar till att införa mer flexibla anställningsvillkor. På så 

sätt används migranter som ett verktyg för att reglera arbetsmarknaden.
7
 Genom ett 

lands utlänningslagstiftning kan utlänningar få uppehållstillstånd på flera olika sätt. 

Många av dessa är temporära och ofta osäkra. Deras osäkra ställning kan sedan utnyttjas 

i arbetskraftsutbudet vilket i sin tur leder till att arbetstagarna har otrygga anställningar 

och har osäkra anställningsvillkor.
8
 

 

Det finns olika sätt att undersöka hur säker eller osäker en anställning är. I litteraturen 

har ett par kriterier identifierats som tillsammans bidrar till en osäker anställning. 

Utgångspunkten är arbetstagarens anställning, det vill säga vad det är för kontrakt den 

har och för hur lång tid anställningen sträcker sig. Det gäller också vilka arbetstider 

arbetstagaren har och i vilken omfattning den jobbar då detta bidrar till hur stor lön som 

ska betalas ut. En annan viktig aspekt är hur stor inblick fackföreningarna har över 

arbetsprocessen. Finns det ett kollektivavtal måste arbetsgivaren applicera detta vid 

lönesättning och andra förmåner. Har arbetstagaren en högre inkomst ger detta 

ytterligare en trygghet då en större inkomst ger en viss form av skydd. Även att kunna 

                                                 
6
 Fudge, Precarious migrant status and precarious employment: The paradox of international rights for 

migrant workers, s. 95. 
7
 Bauder, Labor Movement, s. 4. 

8
 Fudge, Precarious migrant status and precarious employment: The paradox of international rights for 

migrant workers, s. 96. 
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utkräva den lön som blivit garanterad från början. Dessa omständigheter kan beaktas för 

att göra en bedömning om anställningen är otrygg.
9
 Nu ska ändå sägas att de personer 

som får arbetstillstånd får jobb inom kompetenskrävande yrken. En stor del av dem som 

får beviljade uppehållstillstånd och kommer från länder utanför EU får jobb inom Data 

och IT-sektorer. Majoriteten av de beviljade uppehållstillstånden för arbete beviljas 

inom säsongsarbeten.
10

 Det är inom de områden där de inte finns något skydd, som till 

exempel lågavlönade jobb utan kollektivavtal, som utlänningarna är utsatta. Det är 

viktigt att komma ihåg att ett arbetstillstånd och statusen som migrant inte direkt 

betyder att en utlänning är utsatt utan det är många faktorer tillsammans som skapar ett 

system där det finns utlänningar som är oskyddade. 

 

2.3 Problematiken i Sverige 

Att komma till ett nytt land med ett arbetstillstånd innebär att man har begränsade 

rättigheter jämfört med de medborgare som redan bor och arbetar i landet.
11

 Judy 

Fudge
12

 menar att det är problematiskt när stater kopplar en arbetstagare till en viss 

arbetsgivare för en viss tid. I ett sådant system hamnar arbetstagaren i en underordnad 

position och risken finns att denna person kan utnyttjas.
13

 I ett system där statusen att 

vara arbetande migrant är en egenskap som innebär att man är underordnad skapar en 

segregerad arbetsmarknad. En migrerande arbetstagare skiljer sig från de inhemska 

arbetarna eftersom de har annan nationalitet, tillhör annan ras och/eller annan etnicitet. 

 

Problematiken Fudge tar upp med en arbetstagares uppehållstillstånd kopplas till en viss 

arbetstagare har relevans till Sverige då den svenska regleringen är utformad på sådant 

sätt.  Eftersom arbetsgivaren har rätt att bestämma om det finns ett behov av att anställa 

från tredjeland och det är utifrån deras behov som ett arbetstillstånd beviljas för en 

utlänning i Sverige samt om det även ska göras en förlängning av tillståndet.
14

 Hamnar 

de i en sådan situation finns det inte mycket utlänningarna kan göra utan att de riskerar 

                                                 
9
 Rodgers, Precarious work in Western Europe: the state of the debate, s. 1-16. 

10
 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Arbetstagare---de-storsta-

yrkesgrupperna.html (20/4-2015). 
11

 Fudge, Precarious migrant status and precarious employment: The paradox of international rights for 

migrant workers, s. 100. 
12

 Judy Fudge är professor vid Kent Law School, University of Kent. Hennes primära forskningsområden 

är bland annat arbetsrätt (kanadensisk, UK, europeisk och internationell), invandring och arbete, 

otrygga arbetare och mänskliga rättigheter. 

http://www.kent.ac.uk/law/people/academic/Fudge,_Judy.html (1/6-2015). 
13

 Fudge, Precarious migrant status and precarious employment: The paradox of international rights for 

migrant workers, s. 130. 
14

 Calleman, Arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt och mänskliga rättigheter, s. 128 f. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Arbetstagare---de-storsta-yrkesgrupperna.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Arbetstagare---de-storsta-yrkesgrupperna.html
http://www.kent.ac.uk/law/people/academic/Fudge,_Judy.html
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sitt uppehålls- och arbetstillstånd. Något som inte är olagligt då anställningserbjudandet 

inte är bindande.
15

 Det betyder att utlänningarna under de två första åren är i händerna 

på arbetsgivarna och deras valmöjligheter är under sådana omständigheter att antingen 

få dåligt betalt av en arbetsgivare eller att bli av med sitt uppehålls- och arbetstillstånd. 

Av de personer som under 2009 fick tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige var det 

endast 15 procent av dessa personer som fortfarande hade uppehållstillstånd under 

2011.
16

 Woolfson med flera gör bedömningen att så länge fackföreningarna inte får vara 

med att utforma regleringen kring migrerande arbetstagare, kommer de riskera att bli 

utnyttjade och vara otrygga på områden där det inte finns kollektivavtal.
17

 I förarbetena 

ansågs det vara positivt att ha en arbetsgivarstyrd arbetskraftsinvandring eftersom 

arbetsgivarna själva vet vilket behov som finns men ändå har lagstiftaren lagt lite tid åt 

arbetsgivare, deras branschtillhörighet och betalningsförmåga.
18

  

 

Arbetsgivares branschtillhörighet och frågan om det finns kollektivavtal har som ovan 

nämnts en stor vikt på arbetstagarens trygghet. Den svenska arbetsrätten karaktäriseras 

av att kollektivavtalen ersätter reglering som i andra länder finns genom lagstiftning.
19

 

Det finns till exempel ingen lag om minimilöner och/eller andra villkor utan dessa 

regleras i branschomfattande kollektivavtal.
20

 Om det inte finns något kollektivavtal på 

en arbetsplats är lönesättningen beroende av hur marknaden ser ut och det förhållande 

arbetsgivare har med arbetstagarna. De senaste årtiondena har fackföreningarna tappat i 

styrka. År 1995 var 88 procent av arbetstagarna fackligt anslutna gentemot 2012 då det 

bara var 68 procent. Personer med fast anställning är i större grad fackligt anslutna än de 

med tidsbegränsat arbete. Ungefär 73 procent av de med fast anställning är fackligt 

anslutna till skillnad mot de tidsbegränsat anställda då endast 41 procent är anslutna.
21

 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) är den viktigaste lagen inom 

den kollektiva arbetsrätten och MBL bygger på tanken att arbetstagarna ska ha 

inflytande i deras arbetssituation.
22

 Lagen ger inte arbetstagarna själva någon rätt till 

medbestämmandebefogenheter utan de får insyn och möjlighet att medverka genom att 

                                                 
15

 Woolfson m.fl., Migrant precarity and future challenges to labour standards in Sweden, s. 702. 
16

 Pelling och Karlsson, publicerad i Newsmill 2011-11-29, då Newsmill lagts ner har jag nått artikeln 

genom 
17

 Woolfson m.mfl, Migrant precarity and future challenges to labour standards in Sweden, s. 710. 
18

 Calleman, Arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt och mänskliga rättigheter, s. 129. 
19

 Adlercreutz och Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 35. 
20

 Calleman, Precarious Employment in Employment in Sweden?, s. 148. 
21

 LO, Facklig anslutning år 2012, s. 2 f. 
22

 Adlercreutz och Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 76 f. 
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de fackliga organisationerna representerar arbetstagarna.
23

 Är en arbetstagare inte 

ansluten har man inte den fackliga representationen att luta sig tillbaka mot. 

 

Då det inte finns någon som kan sköta deras talan i förhandlingar med arbetsgivare, 

bestämmer arbetstagaren och arbetsgivaren tillsammans vilken lön som gäller för 

anställningen. Finns inte den rätta kunskapen hos arbetstagaren kan det bli svårt att få en 

lön som är jämförlig med löner inom liknande arbeten. För att få uppehålls- och 

arbetstillstånd måste det klargöras i ansökan till Migrationsverket vad utlänningen ska 

få i lön och de villkor som är tilltänkta med anställningen. För att få ett arbetstillstånd 

ska utlänningen ha erbjudits en anställning, det vill säga ha fått ett så kallat 

anställningserbjudande. Migrationsverket prövar om de erbjudna villkoren uppfyller de 

krav som ställs upp.
24

  Anställningserbjudande är alltså något Migrationsverket tar 

ställning till vid frågan om arbetstillstånd men är inte i sig bindande. Som tidigare 

återgetts är förutsebarhet avseende bland annat lön och omfattning av arbete viktiga 

aspekter för att definiera en trygg anställning. Finns det inget kollektivavtal sker det en 

förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagare. Utlänningen skulle vid en sådan 

förhandling kunna få en bra lön men som vi senare kommer gå in på missbrukas även 

detta system. Vid ett eventuellt utnyttjande av regleringen riskerar utlänningen att få en 

dålig lön och det kan bli svårt att göra något för utlänningen. Arbetstagarnas ställning 

och problematiken med otrygga anställningar blir i mångt och mycket en konsekvens av 

en föråldrad lagstiftning. På dagens arbetsmarknad är många arbetsgivare inte bundna 

av kollektivavtal och många arbetstagare är fackligt organiserade.
25

  

 

  

                                                 
23

 Adlercreutz och Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 81. 
24

 Prop. 2007/08:147 s. 59. 
25

 Calleman, Precarious Employment in Employment in Sweden?, s. 158 f. 
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3 Regelverket kring arbetskraftsinvandring och dess problem 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer fokus ligga på utlänningslagstiftningen. Den första lagändringen 

skedde 2008. Även om det från en hel del håll ansågs vara en förändring till det bättre 

var det ett system med många brister. Detta försökte lagstiftaren sedan lösa genom 2014 

års lagförändringar. 

 

Jag kommer börja med 2008 års reform. Anledningen att jag börjar där och inte bara 

fokuserar 2014 års åtgärder är att problematiken uppstod 2008. Det var då som den 

arbetsgivarstyrda arbetskraftsinvandringen infördes och som jag nedan kommer 

behandla förändrade detta balansen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Behovet av att 

sanktionera arbetsgivare fanns inte på samma sätt i det gamla systemet då arbetsgivare 

inte hade samma frihet eftersom Arbetsförmedlingen då gjorde en 

arbetsmarknadsprövning. Riskerna att människor skulle utnyttjas var mindre eftersom 

de utlänningar som anställdes hade särskild kompetens som saknades i Sverige. I och 

med reformen uppstod en del problem och det skapade en diskussion i Sverige. I denna 

debatt diskuterades problematiken med lagändringarna. Därav kommer 2008 års reform 

behandlas inledningsvis för att visa på vad som är bra och vad som är problematiskt 

med den arbetsgivarstyrda arbetskraftsinvandringen.  

 

Inledningsvis kommer jag beskriva vilket system som användes i Sverige innan 

reformen och varför lagstiftaren ändrade systemet. Därefter kommer jag ta upp en 

rapport från OECD som gjordes på uppdrag av Sverige. I rapporten gör OECD en 

utvärdering av vilken inverkan och effekt reformen har haft för 

arbetskraftsinvandringen. Jag kommer även ta upp delar av diskussionen som fördes i 

Sverige och vad för problem som lyftes fram i den allmänna debatten. Sedan flyttar jag 

fokus till det missbruk av regleringen som dykt upp efter 2008 års reform. Missbruket 

kommer att behandlas i en egen del innan jag går vidare med den proposition som lades 

fram i början av förra året och som låg till grund för de lagändringar som gjordes i 

augusti förra året. Jag kommer sedan att ta upp den kritik vissa av 2014 års förslag fick. 

Även om några av remissinstanserna var nöjda med den väg regeringen tog fanns det en 

del som inte var nöjda med den valda vägen. När allting lagts fram kommer jag 

sammanfatta kapitlet och sedan analysera den situation vi har idag.   
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Jag avslutar kapitlet med att visa på hur regleringen är utformad idag efter de 

lagändringar som gjorts. 

 

3.2 Nya regler för arbetskraftsinvandring 

3.2.1 Vad förändrades 2008? 

År 2008 skedde en stor reform inom arbetskraftsinvandringen. Tanken med 

förändringarna var att införa ett effektivare och ett mer flexibelt system som skulle 

underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredjeland. 

 

Innan förändringen gav Migrationsverket arbetstillstånd till en utlänning som erbjudits 

ett säsongsarbete eller en annan anställning inom ett yrke där det rådde tillfällig brist på 

arbetskraft.
26

 Huruvida Migrationsverket skulle ge en person ett arbetstillstånd eller inte 

gjordes efter diskussion med Arbetsförmedlingen. Inför rekryteringen av en person från 

tredjeland var det nödvändigt för en arbetsgivare att anmäla den lediga platsen till 

Arbetsförmedlingen. Detta gjordes då det var Arbetsförmedlingen som hade ansvar för 

att undersöka om gemenskapsföreträdet hade respekterats.
27

 I den handläggningsprocess 

som fanns innan reformen 2008 fanns det två led i förfarandet. Hela processen startades 

när arbetsgivaren anmälde att de hade en ledig plats till Arbetsförmedlingen. Den andra 

fasen påbörjades när den arbetssökande ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd. I det 

första ledet skulle även arbetsgivaren meddela om man hade för avsikt att anställa en 

person utanför EU:s samarbetsområde, detta gjordes till Arbetsförmedlingen. Innan en 

person utanför EU:s samarbetsområde kunde anställas behövde Arbetsförmedlingen 

göra en arbetsmarknadsprövning. Vid en sådan prövning undersökte 

Arbetsförmedlingen om det fanns arbetssökande inom Sverige eller i EU/EES-området 

som var kvalificerade och lämpliga för det aktuella arbetet.
28

 

 

Det som föreslogs i propositionen från 2008 och som sedermera genomfördes var att 

slopa den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen. Regeringen ansåg att ett 

sådant förfarande inte var tillräckligt fungerande då Arbetsförmedlingen har kunskap 

om vilka rekryteringsbehov som finns på varje arbetsplats. Det som skedde var att 

ansvaret för att tillgodose rekryteringsbehovet lades på de enskilda arbetsgivarna, med 

                                                 
26

 Prop. 2007/08:147 s. 15. 
27

 A.a. s. 16. 
28

 A.a. s. 17. 
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motivet att de har störst kännedom om vilka rekryteringsbehov som finns inom den 

egna verksamheten. När det finns ett behov av att rekrytera från tredjeland bör det 

istället för en arbetsmarknadsprövning vara arbetsgivarens bedömning som ligger till 

grund för huruvida en person ska få uppehålls- och arbetstillstånd. Det är arbetsgivaren 

själv som på bästa sätt kan tillgodose sitt kompetensbehov. Regeringen diskuterade 

frågan om en arbetsgivarstyrd arbetskraftsinvandring skulle tränga undan den inhemska 

arbetskraften och de ansåg att det är lättare att rekrytera inom Sverige än att anställa 

någon från tredjeland och därav skulle det inte skapa några problem.
29

 

 

För att ställa högre krav på lönesättningen diskuterades i propositionen att det bör ställas 

upp villkor i utlänningslagen. En förutsättning för att få uppehålls- och arbetstillstånd är 

att de erbjudna anställningsvillkoren inte ska vara sämre än kollektivavtal eller 

branschpraxis för liknande arbeten på den svenska arbetsmarknaden.
30

 Angående 

arbetstillståndets giltighetstid ansågs det att den bör sträcka sig lika långt som den 

anställningstid arbetstagaren har hos arbetsgivaren. Tillståndet får dock inte sträcka sig 

längre än två år. Därefter får förlängning ske vid ett eller flera tillfällen men den 

sammanlagda tillståndstiden bör enligt regeringens uppfattning inte överstiga fyra år.
31

 

Ifall en person arbetat och haft uppehållstillstånd i Sverige i sammanlagt fyra år bör 

permanent uppehållstillstånd bli möjligt. Har en utlänning arbetat i Sverige under fyra år 

i en följd, om än med mindre avbrott, har den personen bidragit till 

samhällsutvecklingen på sådant sätt att permanent uppehållstillstånd är aktuellt. Skulle 

uppehåll i den svenska vistelsen bli för många eller för långa tappar utlänningen 

anknytningen till Sverige i alltför stor grad. Regeringen ansåg att under en period om 

fem år ska utlänningen ha haft uppehållstillstånd för arbete i fyra av dessa år för att 

permanent uppehållstillstånd skulle bli aktuellt.
32

 

 

I propositionen föreslogs att arbetstillståndet ska kopplas till visst slag av arbete och 

viss arbetsgivare under de första två åren. Resonemanget bakom detta förslag var att ett 

arbetstillstånd beviljas för att avhjälpa enskild arbetsgivares svårighet att rekrytera samt 

att tillståndet prövas gentemot villkoren i en viss anställning.
33

 Skulle anställningen 

avbrytas tvingas utlänningen resa tillbaka till sitt ursprungsland. För att hjälpa 

                                                 
29

 Prop. 2007/08:147 s. 26. 
30

 A.a. s. 27. 
31

 A.a. s. 29. 
32

 A.a. s. 29 f. 
33

 A.a. s. 30. 
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utlänningar vars anställning har upphört föreslog lagstiftaren att de ska ha tre månader 

på sig att söka nytt arbete innan tillståndet återkallas.
34

 Efter två år bör tillståndet endast 

kopplas till visst slag av arbete. Anledningen till detta var att främja rörligheten på 

arbetsmarknaden. Om den nya anställningen inte skulle täckas av det tidigare tillståndet 

bör en ny ansökan kunna göras från Sverige.
35

 För att undvika fall där arbetsgivare 

utnyttjar arbetstagare från tredjeland ska Migrationsverket kontrollera att 

arbetstagarorganisationer fått möjlighet att yttra sig kring ansökningar om uppehålls- 

och arbetstillstånd.
36

 Detta ska sedan ligga som beslutsunderlag för Migrationsverket 

när beslut ska tas.  

 

3.2.2 De nya reglernas inverkan och effektivitet 

2011 gjorde OECD en genomgång av de svenska reglerna för arbetskraftsinvandring.  

Detta gjordes då Sverige ville att OECD skulle undersöka vilken påverkan 2008 års 

förändringar haft på det svenska systemet.
37

 OECD är en internationell organisation som 

arbetar med att främja en politik som kan förbättra den ekonomiska och sociala 

välfärden för människor runt om i världen.
38

 OECD stödjer dess medlemsstater genom 

att analysera länderna på en rad olika sätt. Det övergripande målet med organisationen 

är att nå en hållbar utveckling både inom OECD-kretsen och globalt.
39

 I OECD-kretsen 

ingår 34 länder från hela världen. Många av världens mest välutvecklade länder ingår 

men även tillväxtländer såsom Mexiko och Turkiet.
40

 

 

Inledningsvis konstaterades det att det nya svenska systemet är det mest öppna i 

OECD.
41

 I rapporten konstaterade OECD att tillströmningen av arbetskraftsinvandrare 

ökade markant efter 2008 och ungefär tre gånger fler personer fick arbetstillstånd i 

Sverige mellan 2008 och 2010 jämfört med innan 2008.
42

 Reformen skapade 

förändringar i tillståndstiden för arbetskraftsinvandrare. Korta tillståndsperioder var 

vanligt både innan 2008 och även efter 2008. Den största skillnaden skedde för tillstånd 

som gällde för 12 – 24 månader. Detta ökade eftersom det nya systemet gav möjligheten 

att ge två års uppehålls- och arbetstillstånd direkt vid ankomst. Längden på 

                                                 
34

 Prop. 2007/08:147 s. 31 f. 
35

 A.a. s. 33. 
36

 A.a. s. 37. 
37

 Recruiting Immigrant Workers: Sweden 2011, s. 3. 
38

 About the OECD, http://www.oecd.org/about/ (1/6-2015). 
39

 http://www.regeringen.se/sb/d/5467/a/72918 (4/4-2015). 
40

 OECD Members and Partners, http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ (1/6-2015). 
41

 Recruiting Immigrant Workers: Sweden 2011, s. 11. 
42

 A.a. s.75. 

http://www.oecd.org/about/
http://www.regeringen.se/sb/d/5467/a/72918
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
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förlängningar av tillstånden ökade också genom reformen. Där det tidigare var vanligare 

med ett års förlängning har det istället blivit möjligt för två års förlängningar. Sådana 

två års förlängningar har också blivit det vanligaste alternativet.
43

 Mellan 2008 och 

2010 fördubblades antalet arbetsgivare som erbjöd jobb till arbetskraftsmigranter 

utanför EU. De flesta av dessa arbetsgivare hade inte rekryterat från utlandet under det 

gamla systemet.
44

 Efter reformen har det blivit allt vanligare för små och medelstora 

företag att anställa arbetskraftsinvandrare.
45

 Majoriteten av de företag som rekryterar 

arbetare utanför EU är stora företag och dessa företag har ofta en högre kompetens 

jämfört med de företag som inte anställer utländska arbetstagare.
46

 Även om 

arbetskraftsinvandring har ökat till Sverige påpekade OECD att reformen inte hade 

medfört någon markant ökning av arbetskraftsinvandringen. Lagförändringarna stärkte 

de migrationskanaler som tidigare fanns samt att det öppnade upp för migranter från 

andra länder att söka arbetstillstånd i Sverige. I rapporten konstaterades att det inte finns 

några bevis på att arbetskraftsinvandrares löner ligger under de som sedan tidigare 

jobbar i Sverige.
47

 

 

Enligt rapporten så mötte 2008 års reform arbetsmarknadens krav på ett bra sätt utan att 

skapa några negativa effekter. I rapporten konstaterades att cirka 50 procent av de 

arbetskraftsinvandrare som anställdes av svenska företag var till bristyrken. Förutom att 

systemet ger möjlighet att anställa kompetent arbetskraft där det finns brister skapar det 

nya systemet möjlighet för arbetare som söker lågkvalificerade jobb.
48

 Angående 

skyddsåtgärder tar OECD upp frågan att det inte finns någon verifiering att 

arbetskraftsinvandrare kommit till landet. Inte heller finns det någon kontroll av de 

villkor som legat till grund för arbetstillståndet. Efterkontroller är enligt OECD en 

viktig del i att säkerställa att arbetstagarna har det bra och att hålla nere missbruket. 

OECD påpekar att arbetstagarna har få incitament att anmäla fall när arbetsgivaren inte 

upprätthåller sitt ansvar eftersom arbetstagaren riskerar att förlora sitt uppehållstillstånd 

i sådana fall. I det tidigare systemet hade fackförbunden större inflytande över 

tillstånden och de var väldigt restriktiva att godkänna tillstånd för arbetstagare som 

skulle arbeta för företag som de inte hade någon insyn i. Facken försökte övervaka 

områden som saknade kollektivavtal. Ett sätt de gör det på är att studera företagens höga 

                                                 
43

 Recruiting Immigrant Workers: Sweden 2011, s. 79. 
44

 A.a. s. 90. 
45

 A.a. s. 92. 
46

 A.a. s. 95. 
47

 A.a. s. 73. 
48

 A.a. s. 103. 
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omsättning som kan ge en indikation på att det är dåliga arbetsvillkor för arbetstagarna 

men de har ingen direkt översikt.
49

 

 

OECD rekommenderade Sverige att de bör göra fler efterkontroller för att säkerställa att 

lön och villkor upprätthålls av arbetsgivarna. Då det finns begränsad facklig närvaro i 

många fall bör anställningsavtalen lämnas till Migrationsverket. De föreslog att 

löneuppgifterna i anställningserbjudandet skulle lagras hos Migrationsverket för att 

kunna underlätta uppföljning under tillståndstiden.
50

 Då Migrationsverket behöver 

godkänna ett eventuellt byte av arbetsgivare under de första två åren skulle 

Migrationsverket även meddelas ifall anställningsvillkoren förändras jämfört det som 

stadgats i anställningserbjudandet under de första två åren.
51

 Framförallt skulle 

uppgifterna i anställningserbjudandet följas upp på ett bättre sätt. Eftersom de ligger till 

grund för tillståndet bör det finnas noggranna efterkontroller för att undersöka om 

arbetsgivaren upprätthåller sina åtaganden.
52

 

 

3.2.3 Synpunkter på det nya systemet 

Efter lagförändringen 2008 uppstod det en diskussion i Sverige kring det nya 

regelverket. Argumenten för att införa en ny reform 2008 var att Sverige behövde 

anställa utländska specialister till bristyrken. Riktigt så blev det inte utan av det 

personer som invandrade under 2009 och bodde kvar 2011 arbetade endast 12 procent i 

bristyrken. Vid en jämförelse med hur det var innan 2008 var det en minskning med 11 

procent.
53

  Andra siffror pekade på att runt 65 procent av de beviljade tillstånden, under 

de första fyra åren, gällde LO-jobb och då inom främst städ, restaurang och bygg.
54

 

Även om arbetskraftsinvandringen från icke-EU-länder ökade efter reformen lyckades 

lagstiftaren inte med det huvudsakliga syftet vilket var att fylla de luckor som fanns 

inom bristyrken. Det har istället skett en stor ökning av arbetskraftsinvandrare i 

överskottsyrken. Detta skapar i sig problem då det fusk och missbruk som 

uppmärksammades och var i anknytning till den nya lagen skedde inom yrkeskategorier 

där det fanns ett överskott av arbetskraft.
55
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Oseriösa arbetsgivare utnyttjar sin möjlighet att själva bestämma vilka behov de har och 

få utlänningar har de faktiska villkor som ställs upp i anställningserbjudandet utan det 

används oftast bara för att personen ska få ett uppehållstillstånd.
56

 Enligt en DN:s artikel 

från 2013 var det ungefär hälften av de arbetare som fått tvååriga arbetstillstånd som 

betalat själva för tillstånden. Detta gör utlänningarna för att få en säkrare resa in i 

Schengenområdet. Ibland fick det inte ens jobb när de kom till Sverige eller så fick det 

jobba med väldigt dålig lön hos arbetsgivaren.
57

 Ofta använder personerna kontakter i 

Sverige för att få anställningserbjudanden. Ofta är det en släkting som hjälper till med 

kontakten till en arbetsgivare. Att på egen hand få ett erbjudande från en arbetsgivare 

ansåg många utlänningar som nästintill omöjligt.
58

 Det handlar i många fall om 

ytterligare en möjlighet att söka skydd. En majoritet av de personer som 

arbetskraftsinvandrade under år 2009 hade sökt asyl före eller efter att de fick 

arbetstillståndet. Vilket innebär att på det stora hela uppstod det två typer av missbruk 

efter 2008 års reform. Situationer där arbetsgivare inte lever upp till de villkor som 

stadgats i anställningserbjudandet och handel med tillstånd.
59

 

 

I en annan DN-artikel men från samma artikelserie tog Dagens Nyheter upp ett par fall 

där det nya systemet för arbetskraftsinvandring missbrukats. Det kan handla om 

arbetsgivare som inte betalar arbetsgivare avgifterna vilket innebär att utlänningarna 

inte får sina arbetstillstånd förlängda. I vissa fall tvingas utlänningarna betala 

arbetsgivaravgifterna själva. Trots att det knappt klarar av att försörja sig. Vid fackliga 

stickprovskontroller kunde det visa sig att, trots generöst anställningserbjudande, 

tvingades personer arbeta mellan 7 och 23 för så lite som 9 100 kronor i månaden.
60

 Två 

år tidigare i juli 2011 uppmanade flera fackförbundsordföranden regeringen, i Svenska 

Dagbladet Opinion, att göra flera lagförändringar. De ansåg att regeringen gjort den 

svenska arbetsmarknaden kall och orättvis. Med ett utbrett utnyttjande av utländsk 

arbetskraft som är så pass stort att det inte längre går att blunda för det. De uppmanade 

regeringen att skapa en humanare arbetsmarknad där alla har samma rättigheter.
61
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LO diskuterade det nya systemet i sin rapport om flexibel och billig arbetskraft. De 

menade att det nya systemet skapar en press på de svenska minimilönerna. Utlänningar 

som kommer till Sverige för att arbeta förlorar sitt arbetstillstånd efter tre månaders 

arbetslöshet. Då de ofta offrat mycket för att ta sig till Sverige och arbeta har de inte 

mycket till val utan tvingas arbeta för mycket dåliga löner.
62

 Regelverkets utformning 

efter 2008 har en god avsikt men det finns troligen de som anställer arbetskraft från 

tredjeland för att utnyttja den utländska arbetskraften och tjäna pengar på sitt missbruk. 

Utlänningar är ofta mer flexibla än inhemska arbetstagare och arbetsgivare kan 

minimera lönerna och samtidigt höja arbetstiden.
63

 Facket har sedan starten varit kritisk 

till de nya reglerna, framförallt för att anställningserbjudandena inte är juridiskt 

bindande. Detta innebär att arbetsgivare som erbjuder jobb genom ett 

anställningserbjudande men sedan inte tillhandahåller ett arbete i de flesta fall undgår en 

rättslig påföljd.
64

  För att få bort problem föreslog HRF i sin uppföljning av 

arbetskraftsmigrants villkor att lagstiftaren bör göra anställningserbjudandet bindande 

för att ge utlänningarna en rättssäker behandling. Vidare resonerade de kring att det 

måste införas tydliga och kännbara sanktioner mot arbetsgivare för att stoppa 

missbruket. Eftersom det efter reformen inte riskerar mycket mer än sitt rykte.
65

  Ett 

liknande resonemang förde TCO:s samhällspolitiske chef Samuel Engblom när han la 

fram TCO:s förslag till hur lagstiftaren kan förbättra reglerna.
66

 

 

Det utfall den nya reformen fick var inte vad regeringen hade tänkt sig och på vissa håll 

missbrukade arbetsgivarna systemet ordentligt. Det fanns positiva intryck av reformen 

och bland annat Svenskt Näringsliv ansåg att reformen var väl värd att vårda.
67

 Från 

många håll har det kommit förslag på hur lagstiftaren kan göra för att hitta en balans 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. En av de viktigaste delarna i detta var möjligheten 

att sanktionera de arbetsgivare som utnyttjar utlänningar. Regeringen resonerade även 

kring detta när man diskuterade ett par orsaker till missbruket.  
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3.2.4 Missbruk av regelverket 

Regeringen ansåg att en orsak till missbruket var bristande efterhandskontroller och 

avsaknad av sanktioner mot oseriösa arbetsgivare.
68

 Det hade uppdagats att i många fall 

hade arbetstagare från tredjeland i praktiken inte fått den lön och övriga 

anställningsvillkor som utlovats samt att det i vissa fall även varit fråga om 

skenanställningar. Vissa förändringar hade vidtagits för att försöka stävja problemen. 

Framförallt använde Migrationsverket sig av ytterligare kontroller av arbetsgivare när 

det gäller arbete i nystartade företag eller i företag som inte är kända av 

Migrationsverket. Även i vissa utsatta branscher kräver Migrationsverket att 

arbetsgivaren visar att lön kan garanteras för hela eller del av den tid som ett 

anställningserbjudande gäller.
69

 

 

Då reglerna för arbetskraftsinvandring är utformade för att underlätta 

arbetskraftsinvandringen till Sverige ansåg regeringen att det är viktigt att motverka 

eventuella missbruk av reglerna och utnyttjande av utländsk arbetskraft. Det eftersöktes 

en bra balans mellan arbetsgivare och arbetstagare samt att regeringen ville minska 

arbetstagarens beroende av arbetsgivaren. Eftersom reglerna är utformade på sådant sätt 

att det är arbetsgivaren som har bäst kunskap om rekryteringsbehovet är det enligt 

regeringen viktigt att stoppa oseriösa arbetsgivare. Det vidtagna åtgärderna hade gett 

gott resultat men regeringen såg fortfarande att det återstod en hel del problem. I 

propositionen 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för 

arbetskraftsinvandring framfördes behovet av att vidta vissa åtgärder som kunde bidra 

till att motverka missbruket. För att lyckas med detta ansågs det att det fanns ett behov 

att göra fler kontroller vid tillståndsgivningen men framförallt behövdes det mer 

omfattande efterkontroller löpande under tillståndstiden. För att undvika att åtgärderna 

blir verkningslösa ville regeringen se till att det finns tillräckliga verktyg att tillgripa i 

de enskilda fallen. Därav ville man även se över reglerna för återkallelse av uppehålls- 

och arbetstillstånd.
70

 

 

Detta var alltså grunden och de tankar lagstiftaren hade inför de förändringar som 

gjordes 2014. I nästa kapitel kommer jag mer ingående utveckla vad som gjordes för att 

åtgärda missbruket. 
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3.3 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring 

3.3.1 Utgångspunkter för förändring 

I ett par meddelade domar från 2011 framkommer det att Migrationsverket hade vissa 

svårigheter att, inom ramen för de då gällande återkallelsebestämmelserna, motverka 

fall där reglerna för arbetskraftsinvandring kringgås eller används på ett icke avsett 

sätt.
71

 I de två domarna (UM 3437-11 och UM 4160-11) hade det tagit sex respektive 

fem månader för arbetsgivaren att betala ut lön och andra sociala avgifter från den dag 

arbetstagaren hade beviljats uppehålls- och arbetstillstånd. Den lön som sedan hade 

betalats ut var inte alls i nivå med vad som legat till grund för tillstånden och det var 

inte klart om lönen var i nivå med kollektivavtal eller praxis på arbetsmarknaden. 

Migrationsdomstolen konstaterade att om en utlänning inte påbörjar sitta arbete vid den 

tid som sagts i ansökan är det inte en situation som kan jämställas med att arbetet 

upphört och det fanns inga skäl att återkalla uppehållstillståndet med stöd av 7 kap. 3 § 

första stycket UtlL. Då det inte gick att visa om utlänningen hade påbörjat anställningen 

eller hade den typ av arbete som tillståndet grundade sig på gick det inte att återkalla 

tillståndet på den grunden heller. Slutligen undersöktes den lön som betalades till 

utlänningen. Till att börja med konstaterades att den lön som betalades ut inte var i nivå 

med vad som sagts i ansökan och det var inte klart om lönen var jämförlig med 

kollektivavtal eller praxis. Det som konstaterades var att utlänningen kunde i vilket fall 

försörja sig på lönen på den lön som utbetalats och arbetstillståndet återkallades inte.
72

  

 

Den svenska lagstiftningen utgår från att det i regel är enklare och smidigare att anlita 

svensk arbetskraft jämfört med utländsk sådan. Eftersom arbetsgivare kan missbruka 

systemet och erbjuda arbetstagare från tredjeland sämre anställningsvillkor än svenska 

arbetstagare ansåg regeringen att det ska finnas en möjlighet att återkalla ett 

uppehållstillstånd när förutsättningarna för arbetstillståndet inte längre är uppfyllda. 

Som motvikt till detta nämndes i propositionen att en återkallelse kan få långtgående 

konsekvenser för den enskilde arbetstagaren, som i dessa fall tvingas lämna landet. Vid 

avvägning mellan att skydda svenska systemet och de konsekvenser som en återkallelse 

kan få för en enskild arbetstagare gjorde regeringen bedömningen att det inte bör finnas 

utrymme för en mer diskretionär prövning. Utgångspunkten ska vara att återkallelse ska 
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ske.
73

 

 

3.3.2 Större ansvar för Migrationsverket 

Jag kommer nu diskutera de nya förslagen som föreslogs i propositionen 2013/14:227 

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Eftersom reglerna inte 

ska underlätta för oseriösa arbetsgivare bör de faktiska anställningsvillkoren jämföras 

med villkoren enligt svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. 

Vilket innebär att om anställningsvillkoren har förändrats jämfört med vad som 

stadgades i ansökningen men är ändå i nivå med kollektivavtal eller liknande ska inte en 

återkallelse ske. Migrationsverket måste vara uppmärksamt på omständigheter som är 

tillför att vilseleda och kringgå kraven för anställningsvillkoren. Därför måste 

Migrationsverket göra en noggrann bedömning utifrån den faktiska lönens storlek och 

pröva den mot kollektivavtal eller branschpraxis.
74

 Den viktigaste aspekten vid en 

potentiell återkallelse är att de villkoren för arbetstillståndet inte längre är uppfyllda. 

Det måste alltså ha skett en förändring av omständigheterna där det från första början 

var ett arbetstillstånd som har beviljats och sedan har något hänt som innebär grund för 

återkallelse. Regeringen gjorde bedömningen att bestämmelsen inte ska ha några 

subjektiva kriterier, exempelvis om arbetstagaren har för avsikt att kringgå 

bestämmelserna för att beviljas ett arbetstillstånd. Vid handläggningsprocessen ska 

Migrationsverket ge arbetstagarorganisationer under vissa förutsättningar möjlighet att 

yttra sig i ärendet för att säkerställa att lön och andra villkor går i linje med 

kollektivavtal och branschpraxis. Detta ska sedan ligga som beslutsunderlag för 

Migrationsverket. Vid ärenden om återkallelse ansåg Regeringen att det bör finnas en 

skyldighet för Migrationsverket att inhämta arbetstagarorganisationernas yttrande över 

anställningsvillkoren.
75

 Undantag till detta kan vara ifall arbetstagarorganisationen 

sedan tidigare visat sig vara ovillig att lämna yttrande. Ett annat undantag skulle vara 

om arbetstagaren eller arbetsgivaren själva inhämtat yttrande från 

arbetstagarorganisationen.
76

 

 

När en person fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete bör denna person 

påbörja arbetet inom en rimlig tid. Motiven bakom bestämmelsen är att inte en alltför 
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stor del av tillståndstiden bör gå åt till andra syften än arbete.
77

 Regeringen gjorde en 

avvägning mellan motiven och att det kan finnas svårigheter att påbörja anställning för 

en tredjelandsmedborgare. Regeringen kom fram till att fyra månader är en rimlig 

tidsfrist som bör löpa från tillståndets första giltighetsdag och en sådan tidsfrist är 

tillräckligt flexibel.
78

 

 

Innan lagförändringen förra året fanns det en tre månader lång omställningsperiod. 

Detta är alltså tiden en arbetskraftsinvandrare har på sig att söka nytt jobb. Denna tid 

utgår ifrån den punkt då den tidigare anställningen upphörde. Ifall en 

arbetskraftsinvandrares anställning upphör på grund av att Migrationsverket gör en 

utredning om återkallelse bör enligt regeringen denna person inte hamna i sämre läge än 

andra, utan ha möjlighet söka nytt arbete. Även fall då arbetstagarens anställning har 

upphört på grund av att denne själv sagt upp sig ska påverka situationen. Eftersom de 

val som arbetsgivaren eller den enskilde arbetstagaren gör påverkar och skyndar på 

Migrationsverkets process bör dessa utlänningar få längre tid på sig att söka nytt arbete 

innan återkallelse blir aktuellt. Denna tid anser regeringen bör ligga på fyra månader.
79

 

 

För att motverka missbruket mot reglerna för arbetskraftsinvandring konstaterade 

regeringen att Migrationsverket måste få bättre förutsättningar. Migrationsverket måste 

ha möjlighet att kontrollera att det aktuella arbetet påbörjats inom tidsramen samt att 

villkoren för arbetstillståndet är uppfyllda under den löpande tillståndstiden. Regeringen 

ansåg att sådana efterkontroller skulle ge större möjlighet att återkalla tillstånd när detta 

är befogat. På samma sätt skulle de bli lättare att komma åt de arbetsgivare som 

missbrukar regleringen och sanktionera dessa.
80

 Regeringen ansåg att det är viktigt att 

Migrationsverket får ett tydligt författningsstöd för att utföra sådana efterkontroller. En 

sådan bestämmelse ska ge Migrationsverket ett verktyg för att följa upp de beviljade 

arbetstillstånden.
81

 

 

3.3.3 Straffsanktionerad uppgiftsskyldighet 

Innan lagförändringen hösten 2014 saknade utlänningslagstiftningen en bestämmelse 

som sanktionerade arbetsgivare som inte lever upp till sina skyldigheter enligt de 
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anställningsvillkor som legat till grund för arbetstagarens arbetstillstånd. Regeringen 

menar i propositionen att om en arbetstagares arbetstillstånd återkallas får det även 

konsekvenser för arbetsgivaren. Risken för arbetsgivaren är att de inte längre kan anlita 

arbetstagaren eftersom denna tvingas lämna landet. Denna, enligt regeringen 

besvärande, konsekvens bedöms inte vara tillräckligt avskräckande. Regeringen menade 

att risken fortfarande fanns att arbetsgivare utnyttjar enskilda arbetstagare. Därför 

föreslogs det i propositionen att det skulle införas åtgärder som understryker 

arbetsgivaransvaret. Dessa skulle även gå i linje med 2008 års proposition genom att de 

måste vara effektiva och kännbara för arbetsgivaren. De åtgärder som skulle 

implementeras fick enligt regeringen inte avskräcka seriösa arbetsgivare från att 

rekrytera på grund av risk för sanktioner. Det borde heller inte uppfattas som en 

särreglering jämfört med hur det vanligen går till i arbetsrelationer.
82

 

 

Enligt regeringen var det bästa alternativet att införa en skyldighet för arbetsgivare att 

på begäran från Migrationsverket lämna uppgift om de anställningsvillkor som gäller 

för utlänningen. Dessa uppgifter ska lämnas på heder och samvete. Vilket skulle 

innebära att reglerna om osann och vårdslös försäkran i 15 kap. 10 § BrB skulle bli 

tillämpliga. Ifall en arbetsgivare lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen kan 

arbetsgivaren dömas för böter eller fängelse. Regeringen konstaterade i propositionen 

att bestämmelse även innefattar situationer då en arbetsgivare avböjer att lämna uppgift 

eller väljer att inte svara på en sann uppgift. Följden vid ett sådant agerande skulle bli 

att det görs ytterligare utredningar kring denna arbetsgivare. Vidare konstateras att den 

första följden vid en utredning blir att arbetstagarens uppehållstillstånd återkallas men i 

längden förlorar arbetsgivaren trovärdighet och möjligheten att framöver få 

arbetstillstånd för eventuella arbetstagare. Utöver detta menar regeringen att andra 

arbetstagare, hos samma arbetsgivare, kan bli nekade förlängning av sitt tillstånd.
83

 

 

Vidare övervägde regeringen om det istället för en straffrättslig påföljd skulle användas 

en sanktionsavgift. Avgifter av sådant slag grundar sig på att vissa objektiva kriterier ska 

vara uppfyllda och dessa medför en enklare och snabbare sanktion. Eftersom en 

sanktion måste vara kännbar och påverka arbetsgivarens inställning så de framöver 

kommer följa reglerna för arbetskraftsinvandring bör den sättas i relation till 

verksamhetens omfattning. Då de arbetsgivare som troligen bryter mot reglerna för 

                                                 
82

 Prop. 2013/14:227 s. 29. 
83

 A.a. s. 30. 



29 

 

arbetskraftsinvandring inte har tillräcklig omfattning för att avgifterna ska vara 

tillräckligt kännbara är, enligt regeringen, sanktionsavgifter inte tillräckligt 

avskräckande.
84

 Regeringen resonerar vidare att en straffrättslig påföljd skulle vara mer 

kännbar för de arbetsgivare som bryter mot regleringen då dessa ofta har en instabil och 

tillfällig verksamhet. Då reglerna inte ska avskräcka seriösa arbetsgivare från att 

rekrytera och samtidigt som de inte får vara kraftlösa anser regeringen att en 

straffsanktion är den mest lämpliga sanktionen. En sådan reglering borde heller inte 

avskräcka seriösa aktörer eftersom de normalt har kännedom om vilka bestämmelser 

som gäller redan från första början.
85

 

 

3.4 Blandad mottagning av lagförslagen 

3.4.1 Straffsanktion som bästa lösningen  

De förändringar som föreslogs i Ds 2013:57, Åtgärder mot missbruk av reglerna för 

arbetskraftsinvandring lades ut till remiss. Remissinstanserna gav förslagen ett blandat 

mottagande. En del av remissinstanserna var kritiska till förslagen och gav förslag på 

förändringar som de ansåg skulle förbättra regleringen. Lagstiftaren valde att inte beakta 

dessa förslag i förarbetena utan genomförde de förändringar som föreslagits i 

departementspromemorian. Den del som fick mest kritik och där de olika instanserna 

skiljde sig från varandra var angående sanktionsvalet. 

 

Kammarrätten i Stockholm ansåg att arbetsgivare ska ha en skyldighet att lämna 

skriftliga uppgifter till Migrationsverket. De menade att denna skyldighet 

överensstämmer med förslagen om efterkontroller och ett effektivare informationsutbyte 

som också lades fram.
86

 De ansåg även att en sanktionsavgift inte är ett tillräckligt 

avskräckande alternativ eftersom de oseriösa arbetsgivare som missbrukar systemet 

oftast är relativt små och för att en sanktionsavgift ska vara kännbar måste den sättas i 

relation till verksamheten. De bedömde att en uppgiftsskyldighet för arbetsgivare med 

en straffrättslig sanktion skulle vara de bättre förslaget.
87
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3.4.2 Inte tillräckligt avskräckande sanktioner  

Flera remissinstanser ansåg att det är bra om lagstiftaren utökar möjligheterna att 

kontrollera arbetsvillkor under tillståndstiden och att det införs effektiva sanktioner.
88

 

Den största vikten ska ändå enligt TCO ligga på att införa verksamma sanktioner mot 

arbetsgivare eftersom fler efterkontroller och möjlighet att återkalla tillstånd drabbar 

främst arbetstagarna.
89

 Saco var också inne på denna linje och menade att det inte finns 

några effektiva sanktioner mot arbetsgivare som missbrukar regleringen. Samtidigt som 

det inte finns några garantier för arbetstagarna att få den lön och villkor som stadgades i 

anställningserbjudandet.
90

 Utöver det menade TCO att det måste förtydligas vilka 

förutsättning som ligger till grund för att få arbetstillstånd. Det räcker inte med att nå 

upp till försörjningskravet utan det ska nå upp till likabehandlingskriteriet.
91

 Juridiska 

fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet ansåg att sanktionerna måste vara såpass 

effektiva att de avskräcker alla parter från att kringgå regelverket. Som de utformades 

enligt lagförändringen 2014 bör de kompletteras för att på ett ändamålsenligt sätt 

uppfylla sitt syfte.
92

 

 

Angående förslaget till en straffsanktion uttrycktes det en del kritik mot att införa en 

straffsanktion. Svenskt näringsliv menade att en sådan påföljd skulle leda till osäkerhet 

och vara avskräckande för seriösa arbetsgivare som inte missbrukar regleringen. Ett bra 

alternativ vore i sådant fall en sanktionsavgift och ge olika sanktioner beroende på den 

felaktiga uppgiftens karaktär samt att det skulle finnas en möjlighet att överklaga ett 

sådant beslut.
93

 Både Saco och TCO menade att sanktionen som föreslogs var 

otillräcklig och den inte skulle avskräcka oseriösa arbetsgivare. Genom att inte svara på 

Migrationsverkets begäran kringgår arbetsgivare regeln helt och hållet då man inte gör 

sig skyldig till osann försäkran.
94

 Uppsala Universitet menar att konsekvenserna för 

arbetstagare och arbetsgivare inte är jämförbara. Fakulteten har inget emot den 

föreslagna straffsanktionerade uppgiftsskyldigheten men menar att en sådant inte är 

tillräcklig för att avskräcka arbetsgivare från att missbruka systemet. Ett exempel de tar 

upp är om en arbetsgivare inte är nöjd med arbetstagaren kan den uppge sämre villkor 
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bara av anledningen att bli av med arbetstagaren.
95

 En arbetstagare som lämnat sitt land 

för att jobba någon annanstans ska inte behöva vara den part som behöver bära den 

största delen av risken. Istället måste det införas sanktioner mot arbetsgivare som är 

tillräckligt skrämmande för arbetsgivare.
96

 

 

Både TCO och Uppsala Universitet la fram ett par olika förslag på sanktioner som riktar 

in sig mot arbetsgivare. TCO föreslog två alternativa vägar som skulle kunna tillämpas 

vid eventuella utnyttjanden av arbetstagare. Det första förslaget är att införa en ny 

bestämmelse i Utlänningslagen som skulle ge arbetstagare rätt till skadestånd om löner, 

försäkringar eller övriga villkor inte motsvarar vad som lovades i 

anställningserbjudandet. En sådan bestämmelse skulle ha utgångspunkt i att sätta 

arbetstagaren i samma position som om arbetsvillkoren hade varit utlovade.
97

 Ett 

liknande förslag diskuterade Uppsala Universitet när man diskuterar att göra 

anställningserbjudandet bindande. Arbetsgivare ska inte vinna på att locka till sig 

arbetstagare med ett anställningserbjudande för att sedan ge sämre lön och villkor när de 

väl är i Sverige. Som ett komplement till detta skulle lagstiftaren även kunna föra in en 

sanktion då arbetsgivare tillämpar sämre villkor än vad kollektivavtal eller 

branschpraxis stadgar. På så sätt ska båda parter drabbas lika hårt av arbetsgivarens 

agerande.
98

  

 

Det andra förslaget TCO la fram utgår från bestämmelsen i 20 kap. 5 § UtlL. Den 

stadgar att arbetsgivaren som ”uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning i sin 

tjänst fastän utlänningen inte har föreskrivit arbetstillstånd” kan dömas till böter eller 

fängelse högst ett år. Förutom det kan arbetsgivaren påföras en särskild avgift som 

tillfaller staten (20 kap. 12 § UtlL).
99

 TCO anser att en förändring borde göras eftersom 

en arbetsgivare som anställer en person som saknar arbetstillstånd kan drabbas av 

sanktioner medan en arbetsgivare som anställer en person som har arbetstillstånd och 

därefter bryter mot vad som legat till grund för tillståndet inte riskerar någon påföljd. Då 

borde det vara mer rimligt att sådana situationer behandlas lika.
100

 Det innebär att en 

arbetsgivare kan dömas till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse 

ifall arbetstagaren blir av med sitt arbetstillstånd på grund av att arbetsgivarens 

                                                 
95

 Uppsala Universitet, s. 8. 
96

 A.a. s. 8 f. 
97

 TCO, s. 8. 
98

 Uppsala Universitet, s. 10. 
99

 TCO, s. 8. 
100

 A.a. s. 8 f. 



32 

 

agerande.  

 

3.4.3 Regeringens budgetproposition hösten 2014 

I regeringens budgetproposition från förra året lyftes arbetskraftsinvandringen fram. För 

att få till en bra arbetskraftsinvandring från tredjeland behöver Migrationsverket 

handlägga ansökningarna på ett rättssäkert och effektivt sätt. Detta går att åstadkomma 

genom att möta de behov som den sökande och arbetsgivaren har.
101

  De betonade även 

att det är viktigt att motverka utnyttjande av arbetstagare och hindra andra typer av 

missbruk av regleringen av arbetskraftsinvandringen. Den nya regeringen nämner även 

lagförändringen den 1 augusti 2014 men det är inte nöjda där. De skriver i propositionen 

att de avser att utföra ytterligare åtgärder på området för att stärka 

arbetskraftsinvandrares ställning. De förslaget de lägger fram är att undersöka ifall det 

går att göra anställningserbjudandet juridiskt bindande.
102

 Med tanke på att man vill 

göra ytterligare förändringar av regleringen skulle det kunna tolkas som en indikation på 

att den nya regeringen inte är nöjd med det som hitintills gjorts för att åtgärda 

missbruket. Någon uttalad kritik är det inte tal om men att regeringen talar om 

ytterligare åtgärder kan nog indirekt innebära att den nya regeringen kritiserar de val 

den förra regeringen gjorde. Budgetpropositionen röstades dock ner men förslaget att 

göra anställningserbjudandet juridiskt bindande kommer nog regeringen behandla snart 

igen. 

 

3.5 Sammanfattning och analys av de senaste lagförändringarna  

3.5.1 Sammanfattning 

År 2008 skedde en stor förändring av reglering kring arbetskraftsinvandringen. Det blev 

mycket lättare att ordna arbetstillstånd för personer från tredjeland. Arbetsgivare fick 

större ansvar över processen och kunde själva bestämma om det fanns behov att 

rekrytera från tredjeland. Eftersom arbetsgivaren var den som initierade processen knöts 

arbetstagaren till arbetsgivaren för viss tid. De förändringar som gjordes innebär att 

Sverige har ett av världens öppnaste arbetskraftsinvandringssystem, enligt OECD. Dock 

uppenbarade sig ett antal problem med det nya systemet och 2014 genomfördes ett par 

förändringar för att åtgärda missbruk av systemet. Lagstiftaren ville bli hårdare med att 
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de förutsättningar som låg till grund för arbetstillståndet skulle upprätthållas. Sker det 

förändringar och de nya förutsättningarna är sämre än andra jämförliga arbeten på den 

svenska marknaden så är utgångspunkten att en återkallelse ska ske. Migrationsverket 

ska i den nya ordningen ha mer utrymme och göra mer kontroller. Migrationsverket ska 

numera göra så kallade ”efterkontroller” där de undersöker om en utlänning påbörjat 

arbetet i tid och om villkoren för tillståndet är uppfyllda. I de fall de inte är det ska en 

återkallelse ske och arbetsgivare kan erläggas med en sanktion. Sanktionen fick inte 

avskräcka seriösa arbetsgivare. Regeringen valde att införa en straffsanktionerad 

uppgiftsskyldighet. Vilket innebär att arbetsgivare är skyldiga att på heder och samvete 

lämna uppgifter om utlänningens anställningsvillkor. Skulle de inte göra detta riskerar 

de böter eller fängelse. Ett par remissyttranden var kritiska till en del av de val 

lagstiftaren gjorde för att åtgärda missbruket och det finns kanske en hel del kvar att 

göra på området.  

 

3.5.2 Regleringen enligt utlänningslagen 

Som tidigare kapitel har beskrivit har regleringen för arbetskraftsinvandring genomgått 

flera förändringar. För att ge en enhetlig bild av hur Utlänningslagen ser ut för just 

arbetskraftsinvandring idag kommer jag nedan beskriva de viktigaste lagrummen. 

 

Enligt huvudregeln i utlänningslagen ska en utlänning som reser in eller vistas i Sverige 

ha ett giltigt pass, 2 kap. 1 § UtlL. Ytterligare ett krav för att en utlänning ska få resa in i 

Sverige är att denne ska ha en visering eller ett uppehållstillstånd, 2 kap. 3 § UtlL. För 

att få arbeta i Sverige behöver en utlänning antingen ett permanent uppehållstillstånd 

eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kombinerat med ett arbetstillstånd, 2 kap. 7 och 

8 §§ UtlL. Arbetstillstånden ska ges för viss tid och ska avse visst slag av arbete, 6 kap. 

1 § UtlL. För att beviljas arbetstillstånd krävs det att utlänningen ska kunna försörja sig 

i enlighet med anställningserbjudandet, 6 kap. 2 § första stycket UtlL. För att nå upp till 

försörjningskravet måste inkomsten från den erbjudna heltids- eller deltidsanställningen 

vara så pass stor att utlänningen inte behöver försörjningsstöd, enligt 4 kap. 1 § SoL, för 

att täcka sina kostnader.
103

 Utöver försörjningskravet krävs det även att de erbjudna 

anställningsvillkoren inte får vara sämre än de villkor som följer av svenska 

kollektivavtal eller branschpraxis, 6 kap. 2 § andra stycket UtlL. Därtill ska 

Migrationsverket pröva om arbetsgivarens rekrytering har företagits i enlighet med 
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Sveriges åtaganden inom Europeiska Unionen vilket innebär att gemenskapsföreträdet 

ska ha respekterats.
104

 

 

Inledningsvis beviljas arbetstillstånd inte för en längre tid än två år. Tillståndstiden får 

inte heller överskrida anställningstiden enligt anställningserbjudandet, 6 kap. 2 a första 

stycket § UtlL. Sammanlagt får tillståndstiden vara högst fyra år. Vid särskilda skäl kan 

tillståndstiden förlängas upp till sex år, 6 kap. 2 a andra stycket § UtlL. Som tidigare 

nämnts krävs det att arbetstillståndet knyts till en viss arbetsgivare. Efter de första två 

åren krävs det dock endast att tillståndet knyts till visst slag av arbete, 6 kap. 2 a tredje 

stycket § UtlL. 

 

Ansökan om arbetstillstånd ska göras innan inresan till Sverige, 6 kap. 4 § UtlL. Om 

utlänningen inte har arbetstillstånd när denne kommer till Sverige kan detta utgöra ett 

inresehinder vilket kan leda till att personen avvisas, 8 kap 1 § UtlL. I vissa 

undantagsfall kan en ansökan om arbetstillstånd bifallas efter inresa, 5 kap. 18 § andra 

och tredje stycket, 18 a och 19 §§ UtlL. 

 

I utlänningslagens sjunde kapitel stadgas de fall då nationell visering, uppehållstillstånd 

och arbetstillstånd får återkallas. Har utlänningen lämnat oriktiga uppgifter eller 

medvetet förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet får en 

återkallelse ske, 7 kap 1 § första stycket UtlL. Om utlänningen vistats i Sverige i mer än 

fyra år med uppehållstillstånd får återkallelse ske endast om det finns synnerliga skäl, 7 

kap. 1 § tredje stycket UtlL. Om utlänningen har beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 

§ första stycket UtlL och anställningen har upphört får utlänningen tre månader på sig 

att ordna en ny anställning som omfattas av samma arbetstillstånd. Alternativt kan 

utlänningen inom de tre månaderna ansöka om ett nytt arbetstillstånd med anledning av 

en ny anställning. Om inget av detta görs får uppehållstillståndet återkallas, 7 kap. 3 § 

första stycket 2 UtlL. Om arbetstagaren fortfarande är i tjänst hos arbetsgivaren men 

förutsättningarna för arbetstillståndet inte längre är uppfyllda ska uppehållstillståndet 

återkallas, 7 kap. 7 e § första stycket UtlL. Enligt samma paragraf ska återkallelse ske 

om utlänningen inte har tillträtt sin anställning inom fyra månader från tillståndets första 

giltighetsdag. Om utlänningens anställning har upphört efter att utlänningen har 

underrättats av Migrationsverket om att en utredning om återkallelse har inletts, men 
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innan beslut har fattats, gäller bestämmelserna om återkallelse i 7 kap. 3 § första stycket 

2. Skillnaden i detta fall är att utlänningen medges fyra månader att ansöka om ett nytt 

arbetstillstånd istället för tre, 7 kap. 7 e § andra stycket UtlL. 

 

3.5.3 Analys av de lege lata 

Det är många av förändringarna som tar upp förenklingar för den enskilde arbetsgivaren 

och skapar större frihet för arbetsgivare. Utgångspunkten ligger i att det ska vara lättare 

för arbetsgivare att fylla eventuella luckor i deras organisation. Samtidigt som 

lagstiftaren har gett arbetsgivare rätt fria tyglar att anställa arbetskraft därifrån de själva 

behagar har man inte gjort särskilt mycket för att bromsa upp deras eventuella 

utnyttjanden. Den sanktion mot arbetsgivare som nu kommit till stånd har kritiserats för 

att vara enkel att kringgå. I många fall kommer det inte ge något nämnvärt straff till 

arbetsgivaren och jag anser att något måste göras åt detta, jag kommer gå in mer på 

detta i kapitel 5. För det är inte i längden hållbart att skapa en reglering som ger 

arbetsgivare större frihet medan de eventuella konsekvenserna av missbruket hamnar på 

arbetstagarna. Utlänningar riskerar att bli av med uppehålls- och arbetstillstånd på grund 

av orsaker de själva inte kan göra någonting åt. Den maktbalansen som regleringen har 

skapat hade lagstiftaren kunnat göra någonting åt genom förra årets lagförändring. Dock 

blev så inte fallet och i dagsläget är det obalans i förhållandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Som jag nämnde ovan kommer jag mer ingående diskuterar hur och vad 

som går att göra åt detta i kapitel 5.  
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4 Sanktioner på liknande områden 

4.1 Inledning 

Angående den sanktion som infördes vid lagändringarna 2014 valde regeringen att 

införa en straffsanktionerad uppgiftsskyldighet. Frågan är om det är den bästa lösningen 

på problemet eller om regeringen kunnat utforma sanktionsregeln på ett bättre sätt. 

Detta kommer jag gå in närmare på i kapitel 5. För att få en större förståelse om vilka 

olika vägar som går att ta vid en eventuell förändring av sanktionsregleringen kommer 

detta kapitel behandla hur sanktioner mot arbetsgivare ser ut på andra, liknande 

områden. Förhoppningen är att skapa en bild över de olika möjligheterna för att sedan 

kunna utforma en potentiell förändring i nästa kapitel. 

 

Det som kommer behandlas i detta kapitel är olika regleringar på nationell och EU-

rättslig nivå. Genom att Sverige är medlem i EU styrs stora delar av migrationsrätten av 

arbetet inom EU.
105

 Vilket betyder att det som händer på EU-nivå har bäring även i 

Sverige. Det har bland annat kommit två stycken direktiv från EU som kan vara 

relevanta att titta närmare på. Det första direktivet som kom 2009 är 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om 

minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för 

tredjelandsmedborgares som vistas olagligt
106

 (Sanktionsdirektivet) och det andra 

direktivet som började gälla 2014 är Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och 

vistelse för säsongsanställning
107

 (Säsongsarbetardirektivet). Säsongsarbetardirektivet 

ska vara införlivat i nationell lagstiftning senast den 30 september 2016, enligt 

direktivets artikel 28.1.  I dessa direktiv kommer jag undersöka hur man har behandlat 

sanktioner mot arbetsgivare på EU-nivå. På nationell nivå kommer jag beakta de 

sanktioner som finns i Utlänningslagen.  

 

Jag kommer undersöka vad som diskuterades när dessa sanktionsmöjligheter infördes 

och om det finns något som går att tillämpa på den situation som behandlas i uppsatsen. 

Sanktionsdirektivet och den reglering i Utlänningslagen som bygger på 

Sanktionsdirektivet som tar upp arbetstagare som saknar föreskrivna tillstånd. Tanken 
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med att ta upp dessa regleringar är att en arbetsgivare som anställer en arbetstagare som 

inte har tillstånd att arbeta i Sverige kan drabbas av sanktioner, vilket jag kommer gå 

närmare inpå i kapitel 4.2. Däremot finns det idag ingen sanktion mot de arbetsgivare 

som utnyttjar utländsk arbetskraft genom att tillämpa så pass dåliga löner och villkor att 

arbetstagarna riskerar att få sina uppehållstillstånd återkallade. I valet av vilka direktivet 

jag har valt undersöka för att få vägledning har jag valt säsongsarbetardirektivet för att 

det finns likheter med den situation som jag riktat in mig på. Säsongsarbetardirektivet 

behandlar säsongsarbeten men förutom det är det situationer med lågkvalificerad 

arbetskraft och likt de problem som återfinns i Sverige idag där arbetstagare utnyttjas av 

oseriösa arbetsgivare. Angående sanktionsdirektivet är tanken att undersöka vad för 

sanktioner som påförs arbetsgivare och se om de administrativa påföljder som direktivet 

tar upp och som implementerats i den svenska lagstiftningen även skulle kunna 

tillämpas för de situationer då arbetstagare med arbetstillstånd utnyttjas.  

 

4.2 Sanktionsdirektivet 

4.2.1 Direktivets innehåll  

Som jag nämnde i inledningskapitlet antogs Sanktionsdirektivet 2009. Bakgrunden till 

direktivet var att man ville stärka EU:s medlemsstaters samarbete angående 

bekämpningen av olaglig invandring och särskilt att skärpa åtgärderna mot olaglig 

anställning. De olagligt anställda befinner sig i en särskilt utsatt situation då de tvingas 

lämna landet om de åker fast, sanktionsdirektivet behandlar enbart frågan om hur en 

arbetsgivare ska bestraffas och inte de olagligt anställda.
108

  

 

I direktivets artikel 3.1 stadgas det att medlemsstaterna ska förbjuda anställning av 

tredjelandsmedborgare som inte vistas lagligt i landet. En överträdelse av förbudet ska 

bestraffas med sanktioner och andra åtgärder som stadgas i direktivet, artikel 3.2. 

Arbetsgivarna har ett antal skyldigheter att kontrollera att de arbetstagare som anställs 

innehar rätt tillstånd för att arbeta och det ska även meddelas till rätt myndighet att 

utlänningen jobbar hos arbetsgivaren, artikel 4. En arbetsgivare som kan visa att den 

gjort allt för att försäkra sig om arbetstagarna får jobba i landet bör inte drabbas av en 

sanktion. Överträdelserna av förbudet bör straffas med administrativa påföljder och 
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dessa ska vara effektiva, väl avvägda och avskräckande.
109

 I detta ska finansiella 

sanktioner omfattas och storleken på de finansiella sanktionerna ska dömas utifrån hur 

många olagliga anställda utlänningar som arbetsgivaren anställt, artikel 5.2.a. Det ansåg 

att det är viktigt att ha sanktioner eftersom de förstärker vikten vid att förbudet ska 

följas. I direktivets artikel 7 stadgas att arbetsgivare i vissa fall ska omfattas av 

ytterligare åtgärder. Dessa andra sanktioner skulle innebära att arbetsgivare kan bli av 

med rätten till offentliga bidrag och andra stöd. Det diskuterades även att arbetsgivare 

kan bli av med möjligheten att delta i offentliga upphandlingar och även möjligheten att 

ta tillbaka förmåner som redan betalats ut, skäl nr 18. 

 

I de fall där administrativa sanktioner inte är tillräckliga för att avskräcka oseriösa 

arbetstagare bör regleringen stärkas upp med straffrättsliga sanktioner. Straffrättsliga 

sanktioner blir aktuella vid allvarligare fall som vid bland annat upprepade 

överträdelser, arbetsgivaren har anställt ett betydande antal olagliga 

tredjelandsmedborgare och vid särskilt utnyttjade arbetsförhållanden.
110

 Ansvaret för 

hur sådana regler ska utformas är upp till varje enskild medlemsstat men de riktlinjer 

som lades fram var att de straffrättsliga sanktionerna ska vara effektiva, proportionella 

och avskräckande, skäl nr 24. Detta finns med i direktivets artikel 9 där det stadgas att 

överträdelser av artikel 3 kan utgöra brott om det begås uppsåtligen.  Enligt artikel 10.2 

de behöver inte utesluta att andra icke straffrättsliga sanktioner tillämpas, såvida den 

nationella lagstiftningen tillåter detta. 

 

4.2.2 Utvärdering av direktivet  

Som det nämns i förslaget till direktivet befinner sig tredjelandsmedborgarna i en 

särskilt utsatt position. Riskerna är stora för utlänningar som åker fast då de, framförallt 

om de vistas olagligen i ett land, kommer att skickas tillbaka till sina ursprungsländer. 

För att undvika att de hamnar i en utsatt position är det bra och viktigt att det finns 

effektiva och avskräckande sanktioner mot arbetsgivare. Även om det är på direktivnivå 

och det finns ingen exakt utformning av hur reglerna ska se ut ger det ändå en 

förhandsvisning om hur nationell lagstiftning ska utformas. Det positiva med direktivet 

är att det bara riktar in sig på arbetsgivare och visar på vikten att skapa ordentliga 

sanktioner mot arbetsgivare. Förutom att det ska vara effektiva, proportionella och 
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avskräckande sanktioner går man inte mer in på utformningen. Det tyder ändå på att 

sanktionerna ska vara kännbara för arbetsgivarna. Miniminivån borde vara ganska hög 

för att målen ska kunna uppnås. Jag tycker det är bra att om det finns nivåskillnader på 

sanktionerna. Det blir kanske inte aktuellt med straffrättsliga sanktioner men det har 

ändå öppnats upp för att, i allvarliga överträdelser, använda sig av det. Det lägger även 

ett större ansvar på att de finansiella sanktionerna är tillräckligt effektiva. För att det ska 

vara effektiva och kännbara måste de vara tillräckligt omfattande för att ingen ska vilja 

bryta mot förbuden. 

 

4.3 I den svenska regleringen 

4.3.1 Inledning 

I propositionen 2012/13:225: Genomförande av direktivet om sanktioner mot 

arbetsgivare diskuterade lagstiftaren hur Sanktionsdirektivet skulle genomföras i svensk 

lagstiftning. Det föreslog och sedermera infördes ett straffrättsligt ansvar för 

arbetsgivare som anställer utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige. I UtlL 20 

kap. 5 § stadgas det att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning 

anställd, om utlänningen antingen inte har rätt att vistas i Sverige eller har rätt att vistas 

här men saknar föreskrivet arbetstillstånd, ska dömas till böter eller vid försvårande 

omständigheter fängelse i högst ett år. Enligt 20 kap. 12 § UtlL ska, oavsett om 

arbetsgivaren dömts enligt 5 § eller inte, arbetsgivaren betala en särskild avgift om 

utlänningen som jobbar där inte har rätt att vistas i Sverige eller har rätt att vistas men 

saknar föreskrivet arbetstillstånd. Enligt 20 kap. 12 § UtlL tredje stycket stadgas det att 

denna avgift ska tillfalla staten. I 20 kap. 15-16 §§ stadgas det en annan särskild 

rättsverkan. Med annan särskild rättsverkan menar man möjligheten att frånta rätten till 

offentligt stöd och bidrag som inte har betalats ut samt möjligheten att återkräva sådant 

stöd eller bidrag. För att sådan rättsverkan ska komma till stånd ska omständigheterna 

vid gärningen vara försvårande, det ska vara motiverat med hänsyn till brottets 

straffvärde och det samlade straffet får inte bli oproportionellt hårt. 

 

I förarbetena menar lagstiftaren att det ska vara ett straffsanktionerat förbud mot att 

anställa och ha anställda utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige. Detta gäller 

oavsett hur avtalet har ingåtts från första början, sanktionen gäller för alla arbetsgivare 

som av oaktsamhet eller uppsåtligen har en utlänning anställd som inte har rätt att vistas 
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i Sverige.
111

 Angående de finansiella sanktioner som arbetsgivare ska betala till staten 

ska dessa omfatta de kostnader som behövs för att utlänningen ska resa tillbaka till 

ursprungslandet. De faktiska kostnaderna kan bli svåra att fastställa och därför är det 

bättre att använda sig av genomsnittliga kostnader istället.
112

 De krav att arbetsgivaren 

ska kontrollera utlänningens rätt att vistas i Sverige innebär att det finns en 

oaktsamhetsbedömning då arbetsgivaren inser eller borde ha insett vid en sådan kontroll 

om utlänningen har rätt att vistas i Sverige.
113

 En förutsättning för att en arbetsgivare 

ska bli återbetalningsskyldig är att regelöverträdelse ska vara så pass grov att ett 

fängelsestraff är aktuellt. Det är dock inte nödvändigt att påföljden blir ett 

fängelsestraff, samtliga omständigheter i målet ska beaktas.  Därför måste en sådan 

sanktion vara motiverad med tanke på brottets straffvärde. Således ska det vid fråga om 

påföljd undersökas ifall den tilltalade kommer drabbas av till exempel avskedande eller 

uppsägning från anställning eller personen kommer drabbas av näringsförbud.
114

 Vid 

den samlade bedömningen kan det bli fråga om återbetalningsskyldighet och/eller 

fängelsestraff om det anses befogat med en sådan sanktion. Brottslighet som har 

bedrivits i en större omfattning och gjorts systematiskt ska ses grövre överträdelser än 

enstaka händelser.
115

 

 

4.3.2 Utvärdering av den svenska rätten 

En arbetsgivare kan drabbas av ett par olika sanktioner om denne anställer en 

arbetstagare som inte har rätt att vistas i Sverige eller personen har rätt att vistas i 

Sverige men har inte arbetstillstånd. Vad för sanktion en arbetsgivare drabbas av beror 

på i vilken omfattning överträdelserna har gjorts. Alternativen som införts är böter eller 

vid svårare överträdelser fängelse. Det är bra att det införs sanktioner som ska verka för 

att stoppa missbruket. I 20 kap. 5 § UtlL. stadgas det att om en arbetsgivare har en 

utlänning som saknar arbetstillstånd ska arbetsgivaren dömas till böter, eller vid 

försvårande omständigheter, fängelse. Därtill har det införts en avgift som tillfaller 

staten om en arbetsgivare har en utlänning anställd som inte har rätt att vistas i Sverige 

eller saknar arbetstillstånd. Till skillnad från uppgiftsskyldigheten är 20 kap. 5 § UtlL en 

tydlig lagregel som är svår att komma runt för de oseriösa arbetsgivare som missbrukar 

regleringen. Att lagstiftaren kompletterat straffsanktionen med en avgift gör att det finns 
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tydliga och effektiva sanktioner vid sådana överträdelser. 

 

Vid implementeringen av sanktionsdirektivet har lagstiftaren enligt mig infört 

tillräckligt omfattande och avskräckande sanktioner. Som TCO diskuterat skulle det inte 

varit omöjligt att införa liknande sanktioner mot oseriösa arbetsgivare som utnyttjar 

utländsk arbetskraft genom att ge dem sämre villkor än vad anställningserbjudandet 

stadgar. Med en sanktion som antingen innebär böter eller fängelse och därtill en avgift 

skulle färre arbetsgivare missbruka systemet. En följdfråga blir när en överträdelse 

anses ha skett. Ett alternativ, som även diskuterats tidigare, är att göra 

anställningserbjudandet rättsligt bindande. Eftersom det skulle göra det enkelt att 

konstatera ifall villkoren förändrats gentemot anställningserbjudandet. 

 

 

4.4 Säsongsarbetardirektivet 

4.4.1 Direktivets innehåll 

Säsongsarbetardirektivet har inte implementerats i svensk rätt men då det gäller en 

liknande situation som behandlats i den allmänna debatten och i förarbetena är det av 

intresse att lyfta fram direktivet Bakgrunden till Säsongsarbetardirektivet var att det 

finns ett strukturellt behov av säsongsarbetare inom EU då tillgången på arbetskraft 

förväntas minska. Sektorer där behovet av lågutbildad och lågkvalificerad arbetskraft är 

stort kommer öka ännu mer. Det förväntas bli svårt att fylla dessa behov endast med 

arbetstagare från EU-länder, framförallt anses dessa jobb oattraktiva av personer inom 

EU. Kommissionen menar även att det finns tydliga bevis för att säsongsarbetare 

utnyttjas och har ovärdiga arbetsvillkor som är en fara för deras hälsa.
116

 Vidare ansågs 

det att det måste finnas en effektiv hantering av migrationsströmmarna i fråga om 

säsongsbunden och temporär migration samt att även säkerställa rimliga arbets- och 

levnadsförhållanden för säsongsarbetare, skäl nr 7. I samma skäl görs det även en 

hänvisning till Sanktionsdirektivet genom att det direktivet bidrar till att tillfälliga 

vistelser inte omvandlas till olagliga sådana. Ytterligare paralleller görs till 

Sanktionsdirektivet genom att man till att börja med anser att sanktionerna som införs 

ska vara effektiva, proportionella och avskräckande mot arbetsgivare som åsidosatt sina 

skyldigheter. Som exempel görs det en hänvisning till Sanktionsdirektivets artikel 7 och 
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att det bör finnas en skyldighet för arbetsgivare att betala ut ersättning till arbetstagare. 

Utlänningarna bör få den betalning de har rätt till även om de inte är kvar landet längre, 

skäl nr 36. Medlemsstaterna ska se till att direktivet genomförs på ett korrekt sätt, 

framförallt bestämmelserna om rättigheter, arbetsvillkor och bostäder. För att göra det 

ska det införas kontroller av arbetsgivare som på ett effektivt sätt övervakar att följer 

reglerna. Det är upp till varje enskild medlemsstat att bestämma vilka arbetsgivare som 

ska kontrolleras och i vilken omfattning det ska göras, skäl nr 49. I direktivets artikel 

24.1 stadgas det att medlemsstaterna ska införa mekanismer för att förhindra potentiella 

missbruk. Sådana åtgärder ska omfatta övervakning och bedömning ifall överträdelser 

görs och i sådana fall sanktionera överträdelserna.  

 

Säsongsarbetardirektivet stadgar villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och 

vistelse för säsongsanställning, artikel 1.1. Vidare gäller direktivet för 

tredjelandsmedborgare som befinner sig utanför medlemsstaternas område och ansöker 

om att få resa in eller som har beviljats inresa, artikel 2.1. Vid en ansökan om inresa ska, 

enligt artikel 5.1.a/6.1.a., ett anställningsavtal eller ett bindande anställningserbjudande 

biläggas. Där ska det framgå uppgifter om bland annat arbetsplats, anställningens 

varaktighet och vilken lön som betalas ut. För de arbetsgivare som inte uppfyller sina 

skyldigheter ska medlemsstaterna enligt artikel 17.1 föreskriva sanktioner.  I detta ska 

det ingå en möjlighet att stoppa arbetsgivare från att anställa säsongsarbetare om de 

allvarligt bryter mot sina skyldigheter. Vid en återkallelse av säsongsarbetares tillstånd 

ska arbetsgivare betala ersättning till utlänningen. I detta ansvar ska arbetsgivaren 

ersätta utlänningen som om tillståndet inte hade återkallats, artikel 17.2. 

 

4.4.2 Utvärdering av direktivet 

Som jag nämnde ovan har direktivet införts då det finns ett större av okvalificerad 

arbetskraft inom EU. Detta direktiv tar frågan om säsongsarbetare men som jag nämnde 

i inledningen går det att dra paralleller till situationer för arbetstagare inom andra 

områden där arbetstagare utnyttjas. Frågan är vilken påverkan anställningsavtal eller 

anställningserbjudanden som nämns i 6.1.a. har vid en tvist. I vissa länder, som i 

Sverige, har dokumenten ingen rättslig verkan och då finns det varken skyldigheter för 

arbetsgivaren eller skydd för arbetstagaren.
117

 Detta är ett problem som jag nämnde när 

jag diskuterade sanktionsdirektivet och som även nämnts i remissyttranden vid 
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åtgärdande av missbruk av arbetskraftsinvandringen.  En lösning skulle vara att ge 

anställningserbjudandet rättslig verkan vilken man kan knyta an till ifall det uppstår 

problem under anställningstiden. Att arbetsgivarna är tvingade att betala ut utestående 

förpliktelser till arbetstagarna är till för att skydda arbetstagarna och garantera att de får 

sin ersättning när arbetsgivarna begått överträdelser av regleringen. Om en arbetstagare 

inte får den lön eller de arbetsvillkor som stadgats vid inresa ska inte arbetstagaren 

behöva välja mellan att klaga till myndigheten eller inte. Oavsett vad som händer ska 

arbetstagaren vara garanterad sin förväntade ersättning.
118
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5 Uppföljning och de lege ferenda 

5.1 Har missbruket åtgärdats? 

Frågeställningen i den här uppsatsen är att utreda om lagstiftaren har lyckats åtgärda det 

missbruk som den har företagit sig att åtgärda. Som uppsatsen behandlat tidigare skedde 

det en reform av regleringen år 2008. Den arbetsgivarstyrda arbetskraftsinvandringen 

infördes och arbetsgivare fick ansvar att själva bedöma vilket behov de har av att 

anställa tredjelandsmedborgare. Det nya systemet var dock inte fläckfritt utan det 

uppstod en hel del problem. Framförallt var det arbetstagarna som drabbades. I den 

allmänna debatten började det alltmer utbredda missbruket att diskuteras. I den nya 

ordningen har arbetsgivarna rätten att bestämmas själva vilka behov de har. Ett stort 

problem innan lagändringen 2014 var att det inte fanns någon myndighet som följde upp 

vad som hände med utlänningar som kommer till Sverige för att arbeta. Detta 

åtgärdades i och med lagändringarna 2014 när lagstiftaren införde en bestämmelse om 

efterkontroller för Migrationsverket. 

 

Oseriösa arbetsgivare kan erbjuda utlänningar ett anställningserbjudande och sedan när 

arbetstagarna väl är här kan de tillämpa helt andra villkor gentemot dem. Detta är 

möjligt dels för att anställningserbjudandet inte är bindande och dels för att oseriösa 

arbetsgivare inte nödvändigtvis är anslutna till kollektivavtal. Om arbetsgivare inte har 

bundit sig till kollektivavtal finns det ingen möjlighet för fackföreningar att ha insyn i 

verksamheten. De oseriösa arbetsgivare som missbrukar systemet och utnyttjar 

arbetstagare, ser det som en möjlighet att pressa ner lönerna för att tjäna pengar på 

utländsk arbetskraft.  

 

OECD kom i sin rapport med en del rekommendationer för att förbättra systemet. De 

efterfrågade framförallt fler efterkontroller.
119

 De fackliga organisationerna lade å sin 

sida fram förslag om att göra anställningserbjudandet bindande och att införa effektiva 

sanktioner.
120

 Många av de förslag som lades fram valde lagstiftaren att inte beakta. I 

förarbetena diskuterade regeringen att de faktiska anställningsvillkoren ska jämföras 

med kollektivavtal och branschpraxis och Migrationsverket ska arbeta för att villkoren 
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inte utnyttjas.
121

 Däremot diskuterades aldrig möjligheten att göra 

anställningserbjudandet bindande, vilket i förlängning innebär att några större 

förändringar inte har skett. Ingen praktisk konsekvens följer av att jämföra löner med 

kollektivavtal. Hade anställningserbjudandet varit bindande skulle Migrationsverket ha 

haft en fast referenspunkt att utgå från i det enskilda fallet. Den ordning som gäller idag 

saknar förutsebarhet då kollektivavtal och branschpraxis kan variera från fall till fall. 

Utöver det finns det oseriösa arbetsgivare, de arbetsgivare som inte är bundna av 

kollektivavtal, och frågan kvarstår hur sådana situationer ska hanteras. 

 

Ett alternativ skulle vara att utgå från försörjningskravet, förmågan att en utlänning ska 

kunna försörja sig på sin anställning stadgas i 6 kap. 2 § första stycket första punkten. 

Om en arbetstagare inte klarar av att försörja sig på egen hand skulle återkallelse inte 

ske. Detta har skett tidigare och Migrationsdomstolen har behandlat sådana situationer 

innan lagändringen. Då gjorde Migrationsdomstolen bedömningen att utlänningen 

kunde försörja sig på den utbetalade lönen så därför kunde inte arbetstillståndet 

återkallas på grund av den omständigheten.
122

 Ett sådant system skulle inte vara 

ändamålsenligt då det inte skulle enligt min mening hjälpa utlänningarna i deras 

utsatthet. Oseriösa arbetsgivare skulle ändå kunna missbruka systemet i stor 

utsträckning då de kan locka hit utlänningar på falska premisser. Eftersom 

anställningserbjudandet inte är bindande återstår fortfarande problemet att arbetsgivare 

kan tillämpa andra villkor utan någon ingripande konsekvens. 

 

Regeringen ansåg att en viktig aspekt för att åtgärda missbruket var att ge 

Migrationsverket bättre förutsättningar att kontrollera ifall arbetstagare påbörjat 

anställningen och att villkoren för anställningen upprätthålls.
123

 I längden skulle sådana 

kontroller innebära att Migrationsverket har större möjlighet att återkalla tillstånd och 

vidta sanktioner mot arbetsgivare. Efterkontroller är enligt min mening ett bra sätt att 

granska såväl arbetsgivare som arbetstagare. Jag befarar dock att tillfällena är få då 

sådana efterkontroller faktiskt motverkar missbruket istället för att enbart konstatera att 

det pågår. Om en utlännings uppehållstillstånd återkallas stoppar inte det en eventuell 

arbetsgivare från att fortsätta missbruka reglerna. Följden av efterkontroller blir i sådana 

fall bara att fler utlänningar blir av med sina tillstånd medan arbetsgivaren anställer nya 
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arbetstagare. Lagstiftaren diskuterade i förarbetena att arbetsgivarens trovärdighet skulle 

minska och möjligheten att framöver anställa tredjelandsmedborgare.
124

 Det är enligt 

min mening bra att Migrationsverket är kritiska mot de arbetsgivare som hjälper 

Migrationsverket i deras kontroller men ingen utlänning ska riskera att hamna i en sådan 

situation. För att verkligen åtgärda missbruket måste missbruket stoppas innan det 

faktiskt uppstår. Enligt min mening krävs det mer kraftfulla sanktioner mot arbetsgivare 

som bryter mot reglerna. Detta kommer jag behandla mer ingående i nästa kapitel. 

 

När lagstiftaren införde en arbetsgivarstyrd arbetskraftsinvandring fick arbetsgivarna 

större makt genom att de själva får bestämma vilket behov som finns. Jag anser att 

arbetsgivarnas frihet borde, i och med lagändringen 2014, ha stramats åt mer. Det är 

fortfarande arbetstagarna som står den stora risken genom att de blir av med sitt 

uppehållstillstånd. Om arbetstagarna skickas tillbaka till sina ursprungsländer har man 

visserligen tagit bort missbruket i det enskilda fallet men ursprunget till missbruket 

finns fortfarande kvar. Det är beklagligt att det inte gjordes mer för att kontrollera och 

stoppa oseriösa arbetsgivare. I och med lagändringarna har det skett förbättringar. 

Efterkontroller är ett bra verktyg för att överblicka situationen och inte se till att 

missbruket inte blir alltför utbrett. Regeringen hade dock möjlighet att åtgärda 

missbruket i större omfattning än vad som gjordes. Enligt min mening förefaller det att 

regeringen var för rädd att avskräcka seriösa arbetsgivare att de inte lyckades skapa ett 

system som kan komma åt de oseriösa arbetsgivarna. I slutändan blir det arbetstagarna 

som får stå med riskerna medan arbetsgivarna med relativ lätthet kan kringgå en 

eventuell sanktion. Förändringarna som gjordes 2014 var alldeles för uddlösa för att 

kunna motverka missbruket. Angående sanktionsvalet anser jag att lagstiftaren hade en 

stor möjlighet att skapa ett effektivt system för att motverka missbruket men istället för 

att lyssna på remissinstanserna valde regeringen en kraftlös sanktion. 

 

5.2 Den nya sanktionens utformning 

I och med lagändringarna 2014 infördes det en straffsanktionerad uppgiftsskyldighet för 

arbetsgivare, 23 kap. 1 § fjärde punkten UtlL vilken stadgar att uppgifter ska lämnas på 

heder och samvete annars blir bestämmelserna om osann eller vårdslös försäkran i 15 

kap. 10 § Brottsbalken (1962:700) tillämpliga. I den tidigare ordningen saknades det 

möjligheten att sanktionera arbetsgivare som missbrukade regleringen. I förarbetena 
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nämndes att om en arbetstagares uppehållstillstånd återkallas får det även konsekvenser 

för arbetsgivaren eftersom de inte kan ha kvar personen i arbete. Detta drabbar enligt 

mig bara arbetstagaren eftersom den blir av tillståndet och tvingas lämna landet och i 

många fall beror det på arbetsgivarens agerande. Om en arbetsgivare satt det i system 

kan den bara anställa en ny person och fortsätta sitt utnyttjande av utländsk arbetskraft. 

För att understryka arbetsgivaransvaret ansåg regeringen att en straffsanktionerad 

uppgiftsskyldighet var det bästa valet.
125

 

 

Som jag tidigare behandlat hade flera remissinstanser många bra förslag på hur en 

sanktion kunde utformas. Bland annat var Saco och TCO kritiska till den valda 

straffsanktionen och ansåg att den var lätt att kringgå.
126

 Trots kritiken valde ändå 

regeringen att hålla fast vid sitt tidigare förslag och införde den straffsanktionerade 

uppgiftsskyldigheten. Regeringen ansåg att en straffrättslig påföljd skulle vara mer 

kännbar för de arbetsgivare som missbrukar regleringen då deras verksamhet oftast är 

liten. I förarbetena diskuterade de balansen mellan att inte ha kraftlösa sanktioner och 

inte avskräcka seriösa arbetsgivare från att rekrytera.
127

 Samtidigt diskuterar regeringen 

att seriösa arbetsgivare ofta har god kännedom om regleringen. Seriösa aktörer borde till 

att börja med inte missbruka regleringen överhuvudtaget. Om en seriös arbetsgivare 

anser att det finns ett behov att rekrytera tredjelandsmedborgare kommer den 

arbetsgivaren förhoppningsvis följa de villkor som ställs upp i anställningserbjudandet. 

Sanktionen ska rikta in sig på de oseriösa arbetsgivare som missbrukar regleringen. 

Därför borde regeringen enligt mig inte ha beakta de seriösa arbetsgivarna 

överhuvudtaget. En effektiv och avskräckande sanktion skulle stoppa de oseriösa 

aktörerna från att missbruka regleringen redan i första ledet. Jag förmodar att behovet av 

effektiva efterkontroller skulle minska, eftersom hotet från en effektiv sanktion skulle 

vara så pass stor att många av de oseriösa arbetsgivarna inte skulle tjäna på att utnyttja 

arbetstagare från tredjeland. Som både Saco och TCO ansåg i respektive 

remissyttranden anser jag att sanktionen i sig är otillräcklig.
128

 Den är även för lätt att 

kringgå genom att en arbetsgivare inte behöver lämna några uppgifter för att undvika ett 

eventuellt straff. Det skulle helt klart väcka misstankar om en arbetsgivare inte svarar på 

Migrationsverkets förfrågan, något som regeringen diskuterar i förarbetena.
129

 Frågan 

                                                 
125

 Prop. 2013/14:227 s. 29 ff. 
126

 Saco, s. 3, TCO, s. 5f. 
127

 Prop. 2013/14:227 s. 31 f. 
128

 Saco, s. 3, TCO, s. 5f. 
129

 Prop. 2013/14:227 s. 30. 



48 

 

kvarstår ändå vad de följande utredningarna får för konsekvenser för de oseriösa 

arbetsgivarna. Enligt min mening kommer inte särskilt många av de arbetsgivare som 

bryter mot reglerna att sanktioneras då regeln är lätt att kringgå. Därför borde det 

antingen införts en annan sanktion eller så skulle det kompletterats med en 

sanktionsavgift. Såsom uppgiftsskyldigheten är utformad idag är inte tillräckligt för att 

åtgärda missbruket vilket även diskuterades i remissyttrandena. 

 

Jag anser att de förslag som bland annat Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala 

Universitet och TCO la fram på ett bättre sätt skulle motsvara ändamålen med 

lagändringarna, deras förslag har jag tidigare behandlat i kap. 3.4.2.
130

 Som jag nämnde 

ovan så borde den gällande ordningen kompletteras med en sanktion ifall arbetsgivare 

tillämpar sämre villkor än vad som stadgas i antingen anställningserbjudandet eller 

kollektivavtal/branschpraxis beroende på vilka kriterier överträdelsen görs mot. TCO:s 

förslag som utgår från 20 kap. 5 § UtlL vore även en bra lösning. Den sanktionen riktar 

in sig mot arbetsgivare som har anställt en utlänning som saknar arbetstillstånd. En 

arbetstagare som inte får den lön som stadgas i anställningserbjudandet riskerar att bli 

av med sitt tillstånd. Det går att dra vissa paralleller mellan situationerna. Jag anser att 

det inte skulle vara orimligt att införa en liknande sanktion mot de arbetsgivare som inte 

tillämpar vad som stadgas i anställningserbjudandet. Utöver 20 kap. 5 § UtlL kan 

arbetsgivarna påföras en särskild avgift som tillfaller staten enligt 20 kap. 12 § UtlL. 

Denna reglering finner sitt ursprung i sanktionsdirektivet där det diskuterades frågan om 

sanktioner mot arbetsgivare diskuterades. Enligt min mening skulle de arbetsgivare som 

utnyttjar utlänningar oavsett hur regleringen ser ut försöka missbruka systemet. Att 

införa sanktioner i likhet med 20 kap. 5 § och 20 kap. 12 § UtlL skulle inte förändra 

något för seriösa arbetsgivare. Det skulle inte avskräcka seriösa arbetsgivare eftersom 

det räcker med att följa anställningserbjudandet för att undvika sanktion. En sådan 

förändring skulle enligt mig bara få positiva effekter då oseriösa arbetsgivare skulle dra 

sig för att anställa utlänningar och de som missbrukar regleringen skulle kunna 

sanktioneras. 

 

För att göra det enkelt att konstatera ifall en överträdelse gjorts anser jag att, som bland 

annat nämnts i kapitlet om säsongsarbetardirektivet, anställningserbjudandet borde vara 

rättsligt bindande. Problematiken med den svenska lagstiftningen är som nämndes i 
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Fudge och Herzfeld Olssons artikel att anställningserbjudandet inte är bindande och det 

innebär att anställningserbjudandet i sig inte är ett skydd för arbetstagarna.
131

 I den 

nuvarande ordningen tar Migrationsverket ställning till anställningserbjudandet vid 

tillståndsbedömningen men utöver det har det ingen verkan. Enligt min mening är det 

märkligt att de dokument som ligger till grund för den initiala bedömningen inte har 

någon rättslig verkan under tillståndsperioden. Om anställningserbjudandet är rättsligt 

bindande skulle det vara okomplicerat att bedöma vilken sanktion som ska tillämpas 

eftersom det går att avgöra hur stor överträdelsen är i förhållande till 

anställningserbjudandet. 

 

Den straffsanktionerade uppgiftsskyldigheten är enligt min mening inte en 

ändamålsenlig lösning på problemet. Den är varken kraftfull eller effektiv och den är 

alltför lätt att kringgå. Det räcker till och med att arbetsgivaren talar sanning och 

erkänner att den missbrukar systemet för att undvika en sanktion. Det fanns ett flertal 

förslag som kunde uppfyllt syftet på ett bättre sätt.
132

 Förhoppningsvis kan 

anställningserbjudandet bli juridiskt bindande inom en snar framtid. Den nuvarande 

regeringen har lagt fram det för förslag och det skulle vara ett steg på vägen att åtgärda 

missbruket. Angående sanktionerna är min förhoppning att en förändring kan ske inom 

de närmsta åren. Den nuvarande regeringen har som sagt visat en vilja att göra 

förändringar. För som det ser ut nu kan de oseriösa arbetsgivarna som utnyttjar systemet 

fortsätta med sitt missbruk utan att vara särskilt rädda för att drabbas av någon sanktion. 

 

5.3 En utveckling av sanktionsmöjligheten 

Utifrån det som tidigare behandlats och det jag ovan diskuterat ämnar jag ge ett förslag 

på vad som behöver göras i framtiden och hur en ny sanktionsregel skulle kunna 

utformas. Enligt min mening finns det två viktiga delar angående valet av sanktion. Till 

att börja med är det frågan hur man ska komma åt de arbetsgivare som missbrukar 

regleringen och vad de gör överträdelserna mot. Den andra delen är vilken sanktion som 

ska påföras de arbetsgivare som gör överträdelserna. 

 

Som så många andra tagit upp tidigare borde anställningserbjudandet göras rättsligt 
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bindande. Ifall anställningserbjudandet är bindande för arbetsgivarna skulle förändrade 

villkor vara sanktionsgrundande. Anställningserbjudandet ligger till grund för 

uppehålls- och arbetstillståndet och efterföljer inte arbetsgivaren 

anställningserbjudandet utan ger utlänningen andra villkor blir det fråga om sanktion. 

Ett sådant system skulle vara mer förutsebart än vad det är nu eftersom antingen håller 

arbetsgivarna sig till villkoren i erbjudandet eller inte. För att undersöka ifall 

arbetsgivarna upprätthåller det som stadgas i anställningserbjudandet är utökade 

efterkontroller för Migrationsverket önskvärt. Eftersom de då kan vidta sanktioner mot 

arbetsgivarna så fort som möjligt. Efterkontroller i sig kan vara uddlösa om det inte 

finns ett syfte med dem. Att undersöka ifall villkoren i anställningserbjudandet 

upprätthålls skulle vara ett sådant syfte som ger efterkontroller en större tyngd än vad 

som kan vara fallet idag.  

 

Med vad som ovan konstaterats blir anställningserbjudandet utgångspunkten för att 

klargöra ifall en arbetsgivare begår regelöverträdelser eller inte. Härnäst blir då frågan 

vilken sanktion som ska drabba de arbetsgivare som missbrukar regleringen. Enligt mig 

och i likhet med TCO:s förslag, borde bestämmelserna i 20 kap. 5 § UtlL och 20 kap. 12 

§ UtlL kunna tillämpas även för arbetsgivare som tillämpar andra villkor än de som 

stadgas i anställningserbjudandet. En sådan reglering innebär att de arbetsgivare som 

inte tillämpar anställningserbjudandet ska betala en särskild avgift som tillfaller staten. 

Angående storleken kan den till exempel bestämmas efter samma kriterier som 

tillämpas i 20 kap. 12 § tredje stycket UtlL, att för varje överträdelse en arbetsgivare gör 

är avgiften hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 

För 2015 skulle denna summa ligga på 22 250 kronor. Till detta skulle en straffrättslig 

bestämmelse införas. En sådan skulle till exempel utformas på detta sätt: 

 

 De arbetsgivare som ändrar villkoren till det sämre än vad som stadgas i 

anställningserbjudandet döms till böter, eller när omständigheterna är 

försvårande, fängelse i högst ett år. 

 

Detta skulle på ett bättre sätt motverka missbruket enligt mig genom att det finns en 

tydlighet när en överträdelse har gjorts och en reglering med effektiva sanktioner. 

Försvårande fall skulle kunna omfatta de fall då de faktiska villkoren skiljer sig mycket 

jämfört med anställningserbjudandet eller om det gjorts systematiskt under en längre 

tid. 
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Avslutningsvis går det att diskutera om en sådan här reglering skulle hämma 

arbetskraftsinvandringen till Sverige. Med risken att drabbas av hårda sanktioner skulle 

arbetsgivare dra sig för att anställa tredjelandsmedborgare, åtminstone de oseriösa 

arbetsgivarna. Min uppfattning är att de seriösa arbetsgivarna kommer att följa 

regleringen oavsett hur den formuleras. Samtidigt kommer de tillämpa de villkor som 

lagts fram i anställningserbjudandet utan problem. I grunden var reformen till för att 

fylla luckor på arbetsområden där det saknades specialkompetens. För sådana bristyrken 

skulle det inte innebära någon skillnad utan arbetsgivarens behov skulle fyllas i vilket 

fall eftersom den kompetensen är eftertraktad och värd att betala för. 
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6 Avslutande kommentarer 

Syftet med denna uppsats har varit att behandla de lagändringar som trädde i kraft 1 

augusti 2014 och undersöka om de är ändamålsenliga i förhållande till vad lagstiftaren 

försökte uppnå. För att uppnå syftet har jag behandlat otrygga arbetare och vilka de är, 

både ur ett internationellt perspektiv men även utifrån hur situationen ser ut i Sverige. 

Därefter har jag redogjort för hur det svenska regelverket om arbetskraftsinvandring har 

förändrats sedan 2008. Jag har belyst lagstiftarens avsikter med att införa den 

arbetsgivarstyrda arbetskraftsinvandringen. Denna gav upphov till en del problem och 

jag har behandlat den diskussion som fördes i media angående dem. Utöver detta 

behandlades OECD:s rapport och vad de fackliga organisationerna hade för åsikter om 

2008 års reform. Därnäst behandlade jag 2014 års lagändringar och det relevanta 

förarbetet. Jag tog även upp den kritik och de lagförslag som ett par instanser framförde 

efter att departementspromemorian lades ut på remiss. Jag diskuterade sedan sanktioner 

på närliggande områden med avsikt att finna vägledning för hur lagstiftningen skulle 

kunna förändras på det för uppsatsen relevanta området. Slutligen utvärderade jag om 

de ändringar som gjordes var ändamålsenliga med lagstiftarens syfte och jag gav även 

förslag på vad som skulle kunna förändras i framtiden.  

 

Även om jag har varit kritisk till lagstiftarens tillvägagångssätt är lagen ändå bättre 

anpassad att motverka missbruket nu än vad den var efter 2008 års reform. Min 

förhoppning är att lagstiftaren inom de närmsta åren utvecklar lagen ytterligare en gång 

och inför tydligare sanktioner mot oseriösa arbetsgivare. Det finns idag ingen regel i 

utlänningslagen som träffar de oseriösa arbetsgivarna som utnyttjar arbetstagare med 

arbetstillstånd. Enligt mig är kraftfullare sanktioner ett sätt att lösa problemen med den 

obalans som idag finns mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som ett komplement till 

detta bör anställningserbjudandet bli rättsligt bindande. Med dessa åtgärder skulle 

inblandande parter veta när en överträdelse har skett.  

 

I slutändan handlar det om att skapa bättre förutsättningar för arbetstagare som kommer 

till Sverige för att arbeta. Även om en utlänning kommer till Sverige för att arbeta inom 

ett lågkvalificerat yrke måste den personen vara försäkrad en tillräcklig levnadsnivå. 

Inhemska arbetstagare skulle inte finna sig i att jobba för löner som ligger under 

försörjningskravet och det ska inte utländska arbetstagare heller behöva göra. 
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Personligen tycker jag att detta är ett väldigt intressant ämne och det har varit givande 

att utforska området vidare. Ämnet är och förblir högaktuellt. Det är positivt att ämnet 

finns på dagordningen.
133

 Det är viktigt att detta fortsätter att diskuteras i media och i 

andra forum eftersom det fortsättningsvis finns arbetstagare som utnyttjas. 

 

Som sagt hoppas jag att förändringar sker inom en snar framtid. Det finns tydliga 

förslag på hur lagstiftningen skulle kunna utvecklas ytterligare. Nu krävs det bara att 

lagstiftaren är villig att agera. 
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