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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Det är en varm septembereftermiddag i Alusjta på Krimhalvön i Ukraina.
1
 Solen är på 

väg ner men steker fortfarande och från den lokala parfymfabriken känns en svag doft 

av rosor. Det är då man upptäcker den – lappen, något solblekt och med utklippta 

fransar för telefonnummer, uppklistrad på ett elskåp. Ungefär hälften av fransarna är 

bortrivna, resten väntar på spekulanter. Texten på lappen är tydlig. ”Arbete i Europa! 

Visum till Nederländerna, Belgien, Tyskland, Tjeckien, Ungern, Polen, Sverige, Italien. 

Lön 700-1000 euro i månaden”. På samma sätt annonseras på flera ställen ut liknande 

erbjudanden om möjligheter att skapa sig ett bättre liv genom att ta sig till ett EU-land. 

Vad spekulanterna oftast inte reflekterar över, förmodligen eftersom de ens inte har 

tänkt den tanken, är att den enligt deras mått rejäla månadslönen innebär något helt 

annat i det där europeiska landet dit de hoppas att komma.  

Ovanstående redogörelse exemplifierar svårigheten med att skapa ett regelverk som 

på ett så effektivt och rättvist sätt som möjligt reglerar förhållandena för 

tredjelandsmedborgare som vill arbeta i Sverige. Så länge det finns arbetskraft som är 

nöjd med en viss nivå av arbetsvillkor som är mycket lägre än den genomsnittliga 

standarden i det landet där de vill jobba kommer det att finnas arbetsgivare som ser en 

lysande möjlighet i detta.   

Denna uppsats kommer att ta sikte på en speciell kategori av utländska arbetare 

som särskilt ligger i riskzonen för exploatering. Det gäller bärplockare och andra 

säsongsarbetare, sådana som kommer till Sverige på kortare arbetskontrakt för att tjäna 

lite extra innan de återvänder till sina hemländer. Motivationen till att välja detta tema 

har jag fått genom mitt tidigare arbete på svenska ambassaden i Kiev samt 

Migrationsverket i Uppsala. Därigenom har jag på mycket nära håll kunnat följa 

ansökningsprocesser och utredningar för säsongsarbetare. Jag har också sett hur 

regelverket och procedurerna har ändrats med tiden och därmed även villkoren för de 

sökande. Utöver detta har jag följt de årligen återkommande artiklarna angående 

säsongsarbetare och deras arbetsförhållande. Tyvärr har dessa artiklar mestadels handlat 

om just anställda som på något vis har blivit exploaterade eller inte har fått det som har 

utlovats.  

                                                 
1
 September 2013. 
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Sammanfattningsvis kan således uppsatsens ämne motiveras med att 

säsongsarbetare under lång tid har utgjort en alldeles speciell och mycket 

uppmärksammad kategori av arbetsimmigranter, att regelverket stegvis har utvecklats 

för att bättre anpassa sig till verkligheten men att det fortfarande förekommer problem 

och oklarheter som gör att säsongsarbetarna befinner sig i en riskzon.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att identifiera brister i den gällande lagstiftningen om 

säsongsarbetare och ställa den i jämförelse med det nya EU-direktivet gällande 

säsongsarbetande tredjelandsmedborgares rättigheter.
2
 Detta kommer sedan leda till en 

analys om hur lagstiftningen påverkar förhållandena för säsongsarbetare. Målsättningen 

är att se vilka konsekvenser det nya direktivet kan få för säsongsarbetare och deras 

villkor samt utreda vad mer som kan göras för att säkerställa att säsongsarbetarena får 

de arbetsvillkor de förtjänar. 

En fråga att behandla är hur säsongsarbetare påverkas av sin ställning mellan två 

lagområden. Säsongsarbetare berör lagstiftning inom både migrationsrätten och 

arbetsrätten. Kan denna blandning mellan två lagområden i själva verket vara källan till 

de problem som säsongsarbetare drabbas av?  

Säsongsarbetardirektivet kommer att få vissa obligatoriska följder för lagstiftningen 

samt även ge en rad rekommendationer för lagändringar. Syftet är förstås att ge en 

bättre och tydligare reglering för vad som gäller när säsongsarbetare från tredje land 

kommer till medlemsstaterna för att arbeta, men vad får det nya direktivet egentligen för 

konsekvenser? Är den nya regleringen en lösning på problemet eller behöver det 

tillkomma fler bestämmelser?     

1.3 Metod 

Metoden jag har valt för att angripa det här ämnet är en rättsvetenskaplig metod. Det 

innebär att jag i min argumentation har valt att lägga fokus på statistik, historik och 

utveckling i det gällande rättsområdet för att på så sätt arbeta utifrån ett de lege ferenda-

perspektiv. Lagstiftningen för säsongsarbetare är i utveckling och det behövs göras 

justeringar för att lagstiftningen ska bli effektiv. Det betyder att ett större fokus måste 

läggas på normer och tankar om hur lagen kan utvecklas, samt relevanta argument 

varför en sådan utveckling ska ske.
3
 Detta skiljer sig från den rättsdogmatiska läran, där 

                                                 
2
 Direktiv 2014/36/EU, antaget 2014-02-26 

3
 Sandgren, s. 350f. 
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problemet angrips utifrån den gällande rätten och inom ramarna för de regleringar som 

finns för att utreda hur lagen är. Syftet med min valda metod är att utreda hur 

rättsystemet bör vara utformat för att på bästa sätt hantera situationen med 

säsongsarbetare från tredje land.  

Under mitt arbete har framkommit vissa begränsningar i min från början avsedda 

metodik. Den främsta av dessa begränsningar har varit svårigheten att införskaffa 

information från fackföreningarna. En grundtanke i mitt arbete var att utreda hur fackets 

arbete med säsongsarbetare ser ut, baserat på information och statistik direkt från 

fackföreningen. Tyvärr har jag från fackföreningarna enbart kunna inhämta relativt 

grundläggande information och inte någon mer djupgående. Detta har medfört att fokus 

för min analys har tvingats att flytta till en mer generell syn på situationen utifrån 

officiell statistik, rapporter från tillsynsorganisationer samt artiklar i media. 

Ytterligare en faktor som bör nämnas är att direktivet i skrivande stund är antaget, 

men ännu inte implementerat. Direktivets bestämmelser kommer på ett eller annat sätt 

att genomföras i den svenska lagstiftningen, men exakt i vilken form är ännu ej 

fastställt. Det är dock inte något som nämnvärt kommer att påverka de slutsatser som 

jag kommer att dra i denna uppsats. Detta beror på att de rekommendationer som jag 

kommer att lämna är allmänna och inte beroende av några speciella ingångsfaktorer. 

Det viktiga är dock att analysera huruvida skyddet för säsongsarbetarna via 

lagstiftningen och direktivet uppnås enligt mina rekommendationer.   

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer jag att från ett arbetsrättsligt och ett migrationsrättsligt 

perspektiv utreda lagstiftningen vad gäller utländska säsongsarbetare i Sverige. En 

avgränsning som må vara tydlig men ändå bör nämnas är att arbetet är inriktat på 

tredjelandsmedborgare som söker korta tillstånd för att arbeta i Sverige. Således 

kommer jag inte att beröra EU-medborgare som kommer till Sverige för säsongsarbete. 

Detta kan ses som ett utelämnande av en mycket signifikant del av de som årligen 

innefattas av alla artiklar om säsongsarbetare.
4
 Anledningen till att jag ändå har valt att 

göra så är att denna kategori faller inom EU-rättens regler för den fria rörligheten och 

                                                 
4
För 2015 är exempelvis totala antalet bärplockare 8000 personer varav hälften fria plockare från EU-

länder enligt debattartikel av Simon Palme (Södermanlands Nyheter, 2015-08-10). Jämför med Migrat-

ionsverkets statistikför beviljade arbetstillstånd för arbetstagare utanför EU jan-aug 2015, där antalet 

beviljade tillstånd för bärplockare och plantörer m. fl. uppgår till 3783 

(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.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Arbetstagare---de-storsta-yrkesgrupperna.html
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således rör sig inom ett helt annat rättsområde. Min uppfattning är dessutom att 

regleringarna för tredjelandsmedborgare är i störst behov av utredning.    

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd i ett antal olika delar; den svenska arbetsrätten och svenska 

regler om arbetskraftinvandring, säsongsarbetardirektivet samt konsekvenser av det nya 

säsongsarbetardirektivet. Målet är att analysera vilka åtgärder som inte täcks in av de 

gällande reglerna och därmed behöver utvecklas. Först kommer jag att ge en historisk 

bakgrund av arbetskraftinvandringen i Sverige samt en beskrivning av de gällande 

villkoren för säsongsarbetare. Därefter går jag vidare till en utredning av det nya 

direktivet och vilka konsekvenser det kommer att få. Slutligen kommer jag att analysera 

de uppgifter som jag har behandlat tidigare för att bedöma vilka ytterligare åtgärder och 

utmaningar som finns vad gäller villkoren för säsongsarbetare i Sverige. 

2. DEN SVENSKA ARBETSRÄTTEN 

2.1 Bakgrund 

Ett utmärkande drag i den svenska arbetsrätten är dess höga grad av avtalsfrihet för 

arbetsmarknadens parter. I andra länder kan det förekomma att arbetsmarknaden är 

reglerad med mer specifika regler för de inblandade parterna, exempelvis genom 

lagstadgad minimilön. Just den omständigheten saknar motsvarighet i svensk lag och är 

föremål för avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att säga att Sverige saknar 

arbetsrättslig lagstiftning är dock att fara med osanning. Tvärtom är de arbetsrättsliga 

lagarna omfattande, bindande och garanterar en miniminivå i det rättsliga skyddet för 

arbetstagaren. Vad gäller de mer ingående anställningsvillkoren på arbetsplatsen finns 

dock en möjlighet att till stor del frångå lagstiftning genom kollektivavtal. I denna 

process har arbetstagarorganisationerna en stark ställning och har krav på sig att aktivt 

arbeta för godtagbara villkor för arbetstagarna.
5
 

Kollektivavtal är avsedda att garantera rättvisa arbetsvillkor för alla arbetstagare 

inom samma yrkesområde. En särskild karaktär hos den svenska arbetsmarknaden är 

den höga graden (88%) av arbetstagare som omfattas av kollektivavtal .
6
 Denna karaktär 

har formats under nästan hundra år av diskussioner och konflikter mellan arbetsgivare 

och arbetstagare, dock i ständig förändring i takt med att världen blir allt mer global. 

                                                 
5
 Källström & Malmberg, s. 164ff , Adlercreutz s. 35f. 

6
 Adlercreutz, s. 35. 
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Genom åren har utländsk arbetskraft blivit allt mer förekommande, vilket medför att 

även arbetsrätten har varit tvungen att anpassa sig.
7
 Icke desto mindre är grundprincipen 

att utländsk arbetskraft som kommer till Sverige ska ha samma villkor som inhemsk 

arbetskraft.  

Tanken att utländsk arbetskraft som kommer till Sverige ska ha samma villkor som 

inhemsk arbetskraft kan tyckas vara en logisk bestämmelse som är lätt att efterfölja. I 

globaliseringens anda är det dock inte riktigt lika enkelt. En intressant betraktelse är att 

samma problem med villkoren för utländsk arbetskraft som vi ser idag har vi kunnat se 

ett flertal gånger under arbetskraftsinvandringens historia i Sverige.
8
 Detta trots att vår 

lagstiftning ständigt har utvecklats. Hur kan det komma sig? Nedan följer en 

redogörelse av den svenska arbetsrättens grunder och utveckling och vad som har gjort 

att lagstiftningen ser ut som den gör idag. 

2.2 Grunderna i den svenska arbetsrätten 

Som ovan nämnts består den svenska arbetsrätten av lagstiftning men innehåller även en 

möjlighet att frångå lagstiftningen till viss del genom kollektivavtal. Detta innebär att 

dess karaktär är semidispositiv.
9
 För alla arbetstagare finns en lagstadgad allmän nivå 

vad gäller rättigheter på arbetsplatsen, men genom enskilda avtal eller kollektivavtal kan 

rättigheterna kompletteras (observera ordvalet kompletteras; när det gäller avvikelser 

från lagstiftningen kan detta inte göras i enskilda avtal utan enbart i kollektivavtal).
10

 

Kollektivavtalen är framförhandlade genom överenskommelse mellan arbetsgivare och 

gällande arbetstagarorganisation. Även om arbetsgivaren inte är ansluten till en 

arbetsgivar- eller branschorganisation kan arbetsgivaren teckna ett så kallat hängavtal 

med en arbetsgivarorganisation, som stipulerar att arbetsgivaren ska använda sig av 

organisationens kollektivavtal även på sin arbetsplats.
11

 I den svenska arbetsrätten finns 

grundlegeringar om anställningsskydd, föreningsrätt, medbestämmande och strejkrätt i 

Lagen om anställningsskydd (LAS) (1982:80) samt Medbestämmandelagen (MBL) 

(1976:580). Utöver dessa finns en mängd speciallagar som exempelvis semesterlagen 

(1977:480) och arbetsmiljölagen (1977:1160).  

                                                 
7
 Se historik för svensk arbetskraftsinvandring under kapitel 3.2 

8
 Se kapitel 3.2. 

9
 Källström & Malmberg, s. 165. 

10
 Källström & Malmberg skriver att den arbetsrättsliga lagstiftningen i allmänhet är ensidigt tvingande, 

det vill säga att endast avtal till nackdel för arbetstagaren är ogiltiga, se Källström & Malmberg s. 164. 
11

 23 § 1 st MBL. Avtalet består normalt av att arbetsgivaren skriftligt förbinder sig att tillämpa bransch-

avtalet, varefter formkravet anses uppfyllt. Se Adlercreutz s. 118 och AD 2004 nr 61. 
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 Ett alternativ till att arbetstagaren är direkt anställd av det företaget som denne 

utför arbete för är att arbetstagaren i stället är anställd av ett bemanningsföretag. 

Arbetstagaren utför då arbetet för ett annat företag, kundföretagets, räkning. Det skapar 

ett intressant scenario där arbetstagaren kan vara bunden av ett kollektivavtal till sin 

arbetsgivare men hyrs ut till en annan arbetsgivare. Den uthyrdes rättigheter hos 

kundföretaget fastställs i lag (2012:854) om uthyrning av arbetsgivare. Där konstateras 

en lagfäst likabehandling, där den uthyrde ska ha rätt till samma lön, 

arbetstidsbestämmelser och övriga anställningsvillkor som denne skulle ha haft om han 

hade varit direkt anställd av kundföretaget (6 §).  

De nämnda kategorierna har hittills rört arbetstagare som helt och hållet är anställda 

i Sverige. En vanlig kategori, speciellt bland de säsongsarbetare som behandlas i den 

här uppsatsen, är emellertid arbetstagare som är anställda i ett utländskt 

bemanningsföretag och hyrs ut till ett företag i Sverige. Detta skapar en speciell 

situation med upp till tre separata avtal. Det ena är anställningsavtalet mellan 

bemanningsföretaget och den anställde, det andra är avtal om uthyrning av den anställde 

från bemanningsföretaget till kundföretaget och det tredje är ett avtal mellan det 

utländska företaget och den svenska ansvariga arbetstagarorganisationen.
12

 När den 

bemanningsanställda är anställd av ett utländskt företag är det inte givet att svenska 

arbetsrättsliga regler är tillämpbara för arbetarens anställningsvillkor. Situationen 

aktualiserar IP-rättsliga regler där det finns en stor möjlighet att den gällande 

lagstiftningen vad gäller anställningsförhållandet är lagstiftningen i arbetstagarens 

hemland.
13

  

Om utländsk lag gäller för anställningsavtalet finns en risk att arbetstagaren går 

miste om vissa rättigheter som skulle ha varit tillgängliga om svensk lag i stället 

tillämpats. Det finns dock möjligheter att ge arbetstagarna en lagstadgad rätt till 

”svenska” villkor.  Ett alternativ är att bemanningsföretaget tecknar ett kollektivavtal 

eller hängavtal med gällande arbetstagarorganisation.
14

 Om arbetsgivaren inte vill 

                                                 
12

 Wingborg, ”Villkoren för utländska bärplockare i Sverige säsongen 2014”, s. 8. 
13

 Artikel 8 i Europaparlamentets och rådet (EG) förordning nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämp-

lig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) redogör för lagval vid individuella anställningsavtal. Om inget sär-

skilt har avtalats ska avtalet vara underkastat det land där arbetstagaren vanligtvis fullgör sitt arbete (art. 8 

p 2). Om lagval inte kan fastställas enligt punkt 2 ska avtalet vara underkastat lagen i det land där det 

företag som har anställt arbetstagaren är beläget (art. 8 p 3). Art. 8 p 4 anger att om det framgår av de 

samlade omständigheterna att avtalet har närmare anknytning till ett annat land än det som anges under 

punkterna 2 eller 3, ska lagen i detta andra land tillämpas. 
14

 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-

yrken-och-lander/Barplockare.html. 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Barplockare.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Barplockare.html
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teckna ett kollektivavtal skulle alternativet kunna vara att garantera ett anställningsavtal 

med villkor som inte understiger kollektivavtalets nivå eller gällande praxis i 

yrkesområdet.
15

 Detta är emellertid någonting som är beroende på arbetsgivarens 

inställning och vad denne är beredd att utlova. I fallet med utländsk arbetskraft som 

söker arbetstillstånd i Sverige är tillståndsbedömningen beroende av vilka villkor som 

tillämpas på arbetsplatsen, då arbetsgivaren uppvisar ett anställningserbjudande i 

arbetstagarens ansökan. För att ett tillstånd ska kunna beviljas måste arbetsgivaren ange 

att det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen, alternativt att arbetsgivaren tillämpar 

villkor som motsvarar nivån i kollektivavtalet.
16

 Bemanningsföretaget måste samtidigt 

ha en filial i Sverige.
17

 Ett anställningserbjudande är dock inte automatiskt detsamma 

som ett anställningsavtal.
18

 Följden blir att de anställningsförhållanden som anges i 

anställningserbjudandet i många fall kan skilja sig från hur de verkliga förhållandena ser 

ut när väl arbetstagaren befinner sig i Sverige. Detta kommer jag att gå in djupare på i 

ett senare kapitel.   

Som vi kan se är den svenska arbetsrätten likadan för inhemsk såväl som utländsk 

arbetskraft, med undantag för specialregleringar i vissa fall. Det som ändå gör att de 

olika kategorierna skiljer sig åt är när arbetsrätten möter andra rättsområden, såsom 

migrationsrätten. Detta återkommer jag till under nästa rubrik.   

2.3 Relevanta bestämmelser för säsongsarbetare 

Säsongsarbetare och annan utländsk arbetskraft är intressanta juridiska subjekt, då de är 

exempel på när migrationsrätt och arbetsrätt sammanfaller. För att ens kunna få ett 

inresetillstånd är de beroende av att vissa arbetsrättsliga rättigheter uppfylls. 

Säsongsarbetare som kategori faller in under utlänningslagens regler för arbetstillstånd. 

I 6 kap. 2 § Utlänningslagen (UtlL) (2005:716) framgår att arbetstillstånd får ges till en 

utlänning som erbjudits en anställning om anställningen gör det möjligt för utlänningen 

att försörja sig och lönen, försäkringsskyddet samt övriga anställningsvillkor inte är 

sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal samt praxis inom det gällande 

yrkesområdet eller branschen. Kortfattat betyder det alltså att ett arbetstillstånd bara kan 

                                                 
15

 http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-

lander/Barplockare.html. 
16

 6 kap. 2 § 2 UtL (2005:716) 
17

 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-

yrken-och-lander/Barplockare.html. 
18

 Ur 6 kap. 2 § Utl: ”Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning…”. Se även 

information på Migrationsverkets hemsida om vad som krävs från arbetsgivarens sida, exempelvis ” er-

bjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är bruk-

ligt inom yrket eller branschen”. En mer detaljerad redogörelse görs under kapitel 2.4. 

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Barplockare.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Barplockare.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Barplockare.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Barplockare.html
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utfärdas till en arbetstagare om det finns en anställning samt att anställningsvillkoren är 

godtagbara. I annat fall kommer inte arbetstagaren att få ett tillstånd. Tanken med 

denna prövning är att minimera risken för att arbetstagare kommer till Sverige på 

oskäliga villkor och blir utnyttjade, dels med hänsyn till arbetsmarknadens bästa där 

lönedumpning kan leda till en skev konkurrens.
19

 Något som dock är värt att påpeka är 

att anställningserbjudandet, på vars grund ett arbetstillstånd har beviljats, inte alltid 

motsvarar verkligheten när arbetstagaren kommer till Sverige. Denna diskrepans är en 

del av problemet när det gäller situationen för säsongsarbetare.
20

 

  Som jag tidigare har nämnt är arbetstagarnas arbetsvillkor främst beroende av om 

det finns ett avtal, i första hand kollektivavtal, på arbetsplatsen. Förutom kollektivavtal 

finns det dock vissa regleringar för främst området som gäller arbetstagarens rätt till 

anställning samt möjligheten till medbestämmande. Ovan nämnda LAS (1982:80) är 

den lag som bland annat skyddar arbetstagaren vid uppsägning och avskedande. Vad 

gäller säsongsarbetare så är det dock endast den betydelsen som är aktuell. LAS 

innehåller också regler om att en arbetstagare som har jobbat i mer än två år under en 

femårsperiod hos en arbetsgivare ska få fast anställning.
21

 Detta gäller dock bara om 

arbetstagaren har haft en allmän visstidsanställning eller vikariat, vilket inte 

säsongsarbete räknas till. Lagens regler om uppsägning och avskedande är dock 

tillämpliga.
22

 Vem som har rätt att säga upp arbetstagaren, det vill säga vem som är den 

egentliga arbetsgivaren, beror dock på om arbetstagaren är direktanställd av företaget 

eller inhyrd från ett bemanningsföretag. En inhyrd arbetstagare jobbar hos 

kundföretaget så länge kundföretaget kan erbjuda ett uppdrag. Arbetstagaren återgår 

sedan till bemanningsföretaget.  

För förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och möjligheten för 

arbetstagaren att göra sin röst hörd finns regleringar i MBL (1976:580).  Även MBL:s 

regler kan, precis som de övriga arbetsrättsliga lagarna, till vissa delar avtalas bort 

genom kollektivavtal.
23

 MBL behandlar bland annat inskränkningar gällande 

stridsåtgärder. Sådana påtryckningsmedel vidtas dock inte av den enskilda arbetstagaren 

utan organiseras av den gällande arbetstagarorganisationen. MBL:s regler är tillämpbara 

                                                 
19

 Prop. 2007/08:147 s. 37. 
20

 Exempel: ”Utnyttjad, sparkad – och utvisad?”, Arbetet, 2014-02-28 
21

 5 § LAS 
22

 I 4 § 2 st. LAS framgår det att en tidsbegränsad anställning ”upphör utan föregående vid anställningsti-

dens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer av 5 § andra stycket eller 6 § 

”. I 5 § 1 st. p 3 LAS framgår det att säsongsarbete räknas som tidsbegränsad anställning. 
23

 4 § MBL. 
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på personer som är anställda vid ett företag som lyder under svensk lag.
24

 Det kan därför 

skapa problem i lagens tillämpningsområde när arbetstagaren är anställd vid ett företag 

som inte är verksamt i Sverige men hyr ut arbetskraft till ett svenskt företag. Detta är 

framförallt situationen i många fall med säsongsarbetare. I ett senare kapitel kommer 

jag att redogöra mer för denna problematik. 

Ett sätt att komma åt problematiken med arbetstagare som är anställda av 

bemanningsföretag är Bemanningsavtalet.
25

 Det tillkom för första gången år 2000 och 

syftar till att ge arbetstagare som arbetar på uthyrningsföretag ett kollektivavtal i likhet 

med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Dessutom ska det minska risken för en 

snedvriden konkurrens och lönedumpning på arbetsplatsen.
26

 Med detta menas att 

bemanningsavtalet hindrar att en arbetsgivare anställer billig uthyrd arbetskraft som 

påverkar de ordinarie anställdas löner negativt. Bemanningsavtalet är viktigt i fallet med 

säsongsarbetare (speciellt bärplockare) från tredjeland, då dess tillämpning är en 

förutsättning för att arbetstagaren ska kunna få ett arbetstillstånd.
27

 För att 

Migrationsverket ska kunna bevilja ett tillstånd inhämtar de yttrande från Kommunal 

eller annan gällande arbetstagarorganisation.
28

 Arbetstagarorganisationen ställer i sin tur 

krav på att utländska bemanningsföretag, arbetsgivarna till säsongsarbetarna, ska teckna 

ett hängavtal till Bemanningsavtalet. Bemanningsavtalet innehåller bestämmelser om 

anställningsförhållanden, varav kanske de viktigaste bestämmelserna rör minimilön och 

arbetstider. Som nämnt är en tillämpning av Bemanningsavtalet ett krav för att ett 

arbetstillstånd ska kunna utfärdas, vilket innebär att arbetsgivaren ska kunna ge ett 

anställningserbjudande som minst ligger på samma nivå som bemanningsavtalet. 

Det finns även två andra lagar som till viss del är tillämpbara just i fallet med 

bemanningsanställda säsongsarbetare. Det är lagen (1999:678) om utstationering av 

arbetstagare (utstationeringsslagen) samt lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare 

(uthyrningslagen). Utstationeringslagen tar sikte på vilka krav som ställs vad gäller 

arbetsvillkor för bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft över gränserna. 

Uthyrningslagen gäller för arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte 

                                                 
24

 1 § MBL, ”behandlar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare”. Om något eller båda subjekt-

en lyder under utländsk lag kan problem med tillämningen av MBL uppstå. 
25

 Bemanningsavtalet 2015-15-01 – 2016-04-30, LO 
26

 https://www.lo.se/start/solidarisk_lonepolitik/bemanningsavtalet. 
27

 Från Migrationsverkets hemsida gällande krav för att få arbetstillstånd:” Om du är anställd av ett ut-

ländskt bemanningsföretag som inte har verksamhet i Sverige är det Bemanningsavtalet som ska tilläm-

pas. Detta gäller oavsett om kollektivavtal är tecknat eller inte.”  
28

 5 kap. 7 § Utlänningförordningen (UtlF, 2006:97) 

https://www.lo.se/start/solidarisk_lonepolitik/bemanningsavtalet
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att hyras ut.
29

 Det mest avgörande för arbetstagarens villkor är fortfarande 

kollektivavtalet, men utstationeringslagen och uthyrningslagen är intressant i det att de 

poängterar en likabehandling för arbetstagarna. Detta gäller dock en miniminivå, det 

minimala godtagbara.
30

 

2.4 Anställningserbjudande och anställningsavtal – inte samma sak 

I den här uppsatsen nämner jag två viktiga dokument – anställningserbjudandet samt 

anställningsavtalet. Det är lätt att förväxla de båda eller anta att de är samma sak. Detta 

bör dock inte göras, då det rör sig om två olika handlingar som båda fyller separata 

viktiga funktioner.  

Anställningserbjudande är det dokument som arbetsgivaren skriver när en utländsk 

arbetstagare ansöker om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Det innehåller 

uppgifter om arbetstagarens anställning såsom arbetsomfattning, lön, befattning, 

arbetsuppgifter och anställningstid.
31

 Det innehåller även en uppräkning av vilka 

försäkringar som arbetsgivaren har tecknat för arbetstagaren samt ett utlåtande från den 

berörda arbetstagarorganisationen (facket). Anställningserbjudandet är helt enkelt 

arbetsgivarens löfte till Migrationsverket att arbetstagaren under sin vistelse i Sverige 

kommer att arbeta under rättvisa villkor. Med hänsyn till detta dokument gör 

Migrationsverket sin bedömning av om arbetstagaren har grund för att beviljas 

uppehålls- och arbetstillstånd. Anställningserbjudandet är dock inte juridiskt bindande 

och är inte grund för något avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
32

 Det har 

förekommit att anställningserbjudandet har fått juridisk verkan, då arbetstagare i 

domstol hävdat att de utgick från att anställningserbjudandets bestämmelser skulle gälla 

för anställningen.
33

 Detta är dock mer ett undantag än en regel och huvudregeln är att 

anställningserbjudandet inte har någon juridisk verkan. 

  Anställningsavtalet är det avtal som arbetsgivare och arbetstagare upprättar, 

gällande arbetstagaren anställningsvillkor. Detta dokument är alltid juridiskt bindande. 

                                                 
29

 1 § uthyrningslagen. 
30

 Se 3 § uthyrningslagen. Enligt 6 § är den uthyrde arbetstagaren garanterad minst de grundläggande 

arbets- och anställningsvillkor under sin tid hos kundföretaget som en ordinarie anställd hos kundföreta-

get skulle ha, men avvikelser får enligt 3 § göras från detta enligt kollektivavtal under förutsättning att det 

respekterar det övergripande skydd för arbetstagare som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/104/EG av den 19 november 2008 (Bemanningsdirektivet). Se även SOU 2011:5 s. 166ff. 
31

 https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312eab/1404229521500/anst_erbj_

232011_sv.pdf 
32

 Se exempelvis prop. 2007:08:147, som saknar bestämmelse om att anställningserbjudandet är bindande.  
33

 Se AD 1/2007, där två säsongsanställda jordgubbsplockare stämde arbetsgivaren för brott mot anställ-

ningserbjudandets villkor.  
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Att ge arbetsgivare anställningsvillkor som är sämre än de som har fastställts i 

anställningsavtalet är ett avtalsbrott som kan medföra konsekvenser för arbetsgivaren. 

En viktig skillnad mellan anställningsavtalet och anställningserbjudandet är att 

anställningsavtalet inte behöver visas upp i samband med en eventuell 

uppehållstillståndsansökan. Detta innebär i praktiken att arbetsgivaren kan ange 

anställningsförhållanden i anställningserbjudandet som skickas till Migrationsverket, 

men i verkligheten ha ett annat anställningsavtal med arbetstagaren. Det finns inget 

juridiskt hinder mot att agera på det sättet, så länge inte arbetsgivaren bryter mot 

anställningsavtalet.  

Länge har det saknats möjligheter att från myndighetshåll ingripa mot arbetsgivare 

som misstänks missköta sig angående anställningserbjudandet. Den 5 maj 2014 antogs 

dock ändringar i utlänningslagen som införde en straffsanktionerad uppgiftsskyldighet 

för arbetsgivare.
34

 Det innebär att Migrationsverket kan kräva från en arbetsgivare att 

denne lämnar uppgifter om anställningsvillkor för en arbetstagare som beviljats 

arbetstillstånd. Faktum kvarstår dock att risken fortfarande föreligger att arbetsgivaren 

lämnar felaktiga uppgifter till Migrationsverket. För att myndigheten definitivt ska 

kunna fastställa att oegentligheter har begåtts krävs en noggrannare kontroll, vilket är 

resurskrävande. Dessutom finns det alltjämt inget juridiskt hinder mot att ett 

anställningsavtal som skiljer sig från anställningserbjudandet inte är giltigt, då det är ett 

avtal som arbetsgivare och arbetstagare har kommit överens om.  

3. SÄSONGSARBETARE MED 

ARBETSTILLSTÅND I SVERIGE 

3.1 Bakgrund 

Säsongsarbetare kan förekomma i ett flertal yrken men den största branschen bland 

utländska säsongsarbetare i Sverige är jordbruksbranschen.
35

 Det inkluderar exempelvis 

de redan nämnda bärplockarna men även andra jordbruksarbetare, såsom trädplanterare 

och hjälpredor på bondgårdar. För denna kategori har Kommunal fått organisations- och 

                                                 
34

 Prop. 2013/14:227 s. 28ff. 
35

 Enligt uppgifter från Migrationsverket från den 1 september har 4168 personer sedan den 1 januari 

2015 beviljats tillstånd för arbete som bärplockare, plantörer, skogsarbetare och andra arbeten i jord-

brukssektorn, att jämföra med exempelvis 112 personer vad gäller snickare, murare och anläggningsarbe-

tare. Se pdf-dokument ”Beviljade arbetstillstånd 2015”. 
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ansvarsrätten.
36

 Anställningsförhållandena på säsongsarbetarmarknaden är dock 

speciella, då en stor del av arbetarna är anställda av utländska bemanningsföretag. 

Bemanningsföretaget har i sin tur slutit ett kollektivavtal med facket i Sverige.
37

 Ett 

problem är att endast ett fåtal av arbetstagarna är organiserade i facket. Om en 

arbetsgivare bryter mot avtalsbestämmelser är arbetsgivaren främst skadeståndsskyldig 

gentemot facket. En oorganiserad arbetstagare kan vara berättigad till ersättning från 

arbetsgivaren om kollektivavtalet kan anses ”fylla ut” den enskildes anställningsavtal, 

men vad gäller allmänt skadestånd är det enbart facket som kan föra den talan.
38

 

Dessutom är inte kollektivavtalsinnehållet automatiskt en del av det enskilda 

anställningsavtalet, vilket gör att det kan uppstå oklara situationer vad gäller 

bedömningen om arbetsgivaren har gjort fel eller ej. 

Ytterligare en komplicerande faktor för säsongsarbetarnas möjligheter att hävda 

sina rättigheter är utformningen av reglerna för arbetstillstånd. För att ett arbetstillstånd 

ska kunna beviljas måste arbetsgivaren bifoga ett anställningserbjudande med skäliga 

villkor för den anställde, det vill säga en godtagbar lön samt tillräcklig arbetsomfattning 

och giltiga försäkringar för den anställde. Detta anställningserbjudande går på remiss till 

facket som bedömer om villkoren är godtagbara enligt standarderna i branschen. Detta 

är ett krav för att den anställde ska beviljas arbetstillstånd, men det finns ingen 

kontrollmekanism för att kontrollera att arbetsgivaren följer de avtalade villkoren, även 

om en viss utökad kontrollverksamhet har tillkommit med de nya bestämmelserna som 

har nämnts ovan.
39

 I själva verket är de verkliga villkoren ofta betydligt sämre för 

arbetstagaren än vad som har angetts i anställningserbjudandet. Reglerna för 

arbetstillstånd gör dock arbetstagaren beroende av arbetsgivaren, vilket hindrar 

arbetstagaren att vidta åtgärder.
40

  

                                                 
36

 Se http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-

yrken-och-lander/Barplockare.html. 
37

 Se tidigare källor under kapitel 2.2 
38

 se AD 2014 nr 31 
39

 Se kapitel. 2.4. 
40

Ett arbetstillstånd är under de första två åren knutet till en speciefik arbetsgivare, 6 kap. 2a§ 3 st. UtlL. 7 

kap. 3 § 2 st. 1 fastställer att ett uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning som utan arbetstillstånd 

bedriver verksamhet som kräver sådant tillstånd. 7 kap. 3§ 2 st. 2 UtlL fastställer att ett uppehållstillstånd 

får återkallas för en utlänning som har beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket om anställ-

ningen upphört, om inte utlänningen inom tre månader har fått en ny anställning som omfattas av arbets-

tillståndet eller inom samma tid ansökt om arbetstillstånd med anledning av en ny anställning och ansö-

kan därefter beviljas. Enligt bestämmelserna som antogs den 5 maj 2014 kan denna tid i vissa fall utökas 

till fyra månader, se 7 kap. 7e § 2 st. UtlL. 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Barplockare.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Barplockare.html
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För en person som söker arbetstillstånd i Sverige krävs att personen i fråga har en 

anställning i Sverige.
41

 Den som erbjuder anställning i Sverige är ansvarig för att se till 

att villkoren som står i anställningserbjudandet följs, men har ingen ”piska” att följa 

detta. Som jag har nämnt i ett tidigare kapitel behöver dock inte anställningserbjudandet 

vara detsamma som anställningsavtalet, vilket gör att det kan förekomma stora 

skillnader i de egentliga villkoren jämfört med de villkor som arbetsgivaren har uppgett 

för Migrationsverket. Arbetstagaren har inget incitament att ifrågasätta arbetsgivaren, då 

detta kan leda till att arbetstagaren förlorar sitt jobb. Utan jobb har inte arbetstagaren ett 

giltigt arbetstillstånd och kan därför komma att utvisas.
42

 Här kan vi se ett exempel på 

när arbetsrätten och migrationsverket samverkar på ett sådant sätt att det skapas kryphål 

som i sin tur leder till de skandaler och dåliga konsekvenser för arbetstagarna som i 

vissa fall har uppmärksammats i media. 

Farorna med ett ojämnt styrkeförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare kan 

illustreras med ett exempel, baserat på egna erfarenheter från undertecknads arbete på 

Migrationsverket. En kvinna, medborgare i tredje land, får arbetstillstånd i Sverige för 

att utföra städtjänster. Hennes anställning är riktig, men kvinnan har betalt en stor 

summa pengar till arbetsgivaren för att få jobbet. Väl i Sverige tvingas kvinnan arbeta 

runt 80-90 timmar i veckan och bor i ett enkelt rum med andra människor. Hela 

kvinnans lön går åt till att betala skulden till arbetstagaren för det arbetstillstånd som 

hon har köpt av honom. Kvinnan vet att villkoren är långt ifrån vad de ska vara men gör 

ingenting mot arbetsgivaren, då hon vill kunna få en förlängning av sitt arbetstillstånd 

och stanna i Sverige. Av en händelse, på grund av vissa tveksamheter hos arbetsgivaren, 

kallas kvinnan till Migrationsverket på utredning. Då framkommer hennes villkor under 

anställningen. Dessa hade annars varit dolda. Arbetsgivaren anmäls. Vad som händer 

med arbetstagaren är dock oklart, och det finns mycket små möjligheter för kvinnan att 

få någon slags kompensation. 

I ovanstående exempel är arbetaren i fråga inte i Sverige på säsongsbasis, men då 

det i nuläget rent tillståndsmässigt inte görs någon skillnad på vanliga arbetstagare och 

säsongsarbetare passar situationen väl in för att beskriva problemet även ur ett 

säsongsarbetarperspektiv. Exemplet ger en bild av svårigheterna i det gällande systemet. 

                                                 
41

 UtlL 6 kap 2 §. 
42

 Se ovan nämnda lagrum.  
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Den nämnda situationen är inte unik utan andra liknande fall har uppmärksammats.
43

 

Dels ligger ett problem i arbetsgivarens ställning gentemot arbetstagaren och dels i 

myndigheternas möjligheter att kontrollera arbetsgivaren.  

3.2 Allmän arbetskraftsinvandring 

Varför har vi en utlänningslagstiftning? Det finns två huvudsakliga syften. Det första är 

att ha kontroll över den individuella invandringen, exempelvis att förhindra kriminella 

från att etablera sig i Sverige. Det andra syftet är att kontrollera den generella 

invandringen, med hänsyn till den inhemska arbetsmarknadens behov, bostadstillgång 

och tillgång av övriga resurser.
44

 

Historiskt sett kan vi märka att utlänningslagstiftningen oftast har tillkommit med 

direkt tanke på arbetskraftsinvandring, antingen i syfte att främja eller att reglera. I 

begynnelsen var det fritt fram för vem som helst att resa ut och in i Sverige, utan några 

som helst begränsningar, åtminstone efter 1860 års förordning om passfrihet.
45

 Det 

skulle dröja 54 år innan en ny reglering infördes i och med 1914 års utlänningslag. 

Huvudsyftet med lagen var att hindra kriminella och andra oönskade individer att 

befinna sig i landet, genom en noggrannare kontroll av de utlänningar som redan fanns i 

riket.
46

 Samtidigt infördes dock även en viss arbetsrättslig reglering, där utlänningar 

förbjöds att idka viss handel.
47

 

Det skulle komma mer restriktioner, som skulle komma att avskaffa fria inresor och 

ytterligare göra att lagstiftningen tog ett steg mot en mer regulativ natur. Med 

passkungörelsen från 1917 infördes ett krav på pass och giltig visering för alla 

utlänningar för att överhuvudtaget kunna resa in i Sverige.
48

 Det skulle inte dröja länga 

innan den första arbetsmarknadsprövningen dök upp. 

Med övervakningskungörelsen från den 26 september 1918 angavs att en utlänning 

skulle beviljas visering eller uppehållsbok först efter att en undersökning gjort för att 

fastställa om det var i Sveriges intresse att utlänningen bosatte sig i landet. Detta 

innefattade dels att granska utlänningens kommande bostad, men även att göra en 

arbetsmarknadspolitisk undersökning. Arbetsmarknadens organisationer gavs en 

                                                 
43

 ”Jobbet kostade 3 000 i månaden”, arbetet.se, 2013-11-29.  Även ” De hotas i jakten på ett drägligare 

liv”, DN 2015.05-25 samt ”Skuggsamhället mitt ibland oss”, DN 2015-05-23. 
44

 Se exempelvis SOU 1967:18 s. 171ff. 
45

 SFS 1860:34. 
46

 Nelhans, s. 13f. Observera att inresa fortfarande var fri. 
47

 ”idka gårdfarihandel… eller att användas såsom biträde vid dylik handel/../”  
48

 SFS 1917:552 och 620 
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nyckelroll vad gällde bedömningen om en utlänning skulle kunna få ett 

uppehållstillstånd. För en utlänning som sökte arbete i Sverige kunde ett tillstånd ges 

först efter att arbetsmarknadsorganisationen hade tillstyrkt detta, utöver att utlänningen 

tillhörde en viss yrkeskategori och hade en fast anställning i Sverige. I ett direktiv från 

1920 fastställdes att en ansökan om visering eller uppehållstillstånd dels skulle prövas 

med hänsyn till bostadsförhållandena på vistelseorten samt även till arbetsförhållandena 

i landet.
49

 Ett undantag från viseringsreglerna gällde för nordiska medborgare, vilket 

innebar att de inte behövde genomgå en arbetsmarknadsprövning. 

Med tiden lyftes viseringstvånget för en stor andel länder, främst större delen av 

Västeuropa. I stället infördes dock ett arbetstillstånd i passet som nu gällde för alla, 

inklusive nordiska medborgare. Med detta skapades alltså den första allomfattande 

lagstiftningen som syftade till att skydda den inhemska arbetskraften från konkurrens 

och se till så att arbetskraftsinvandringen innebar ett tillskott till det svenska 

samhället.
50

   

I ljuset av upptrappningen till Andra världskriget, och framförallt den ökande 

strömmen av judiska flyktingar från Tyskland, antogs en ny utlänningslag 1937 

(1937:344). Även om lagen i stort var riktad mot flyktingpolitiken, och avsedd att ge 

flyktingar en starkare rättslig ställning, kom även snart situationen på arbetsmarknaden 

att påverka synen på vilka personer som var välkomna in i landet. Med en kungörelse 

från 1938 infördes nya regler om vilka utlänningar som kunde avvisas. Begränsningen 

tog hänsyn till att den ökande inströmningen av skyddsbehövande till Sverige kunde 

utgöra en alltför stor belastning på den bräckliga arbetsmarknaden i Sverige efter de 

ekonomiska krisåren i början på 30-talet.
51

  

I takt med att behovet av arbetskraft ökade under beredskapstiden ändrades även 

lagstiftningen, och framförallt riktades ögonen mot de flyktingar från grannländer som 

kommit till Sverige. Balter och nordiska medborgare slapp kravet på att ha 

arbetstillstånd och kunde nu börja arbeta fritt. Nu började en ny inriktning på 

lagstiftningen som gick mot en friare invandring och en revolutionerande tanke i det att 

utlänningar jämställdes med svenskar. För andra utlänningar än de ovan nämnda fanns 

dock kravet på arbetstillstånd kvar, ett tillstånd som skulle föregås av en 
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arbetsmarknadsprövning. Arbetstillstånden avsåg viss tid och visst slag av arbete. Om 

särskilda skäl förelåg kunde arbetstillståndet även återkallas.
52

  

Vilka personer som har kommit till Sverige har varierat genom åren. Efter andra 

världskrigets slut befann sig den svenska industrin i en stor expansion och behovet av 

arbetskraft var stor, varför en rekrytering av arbetskraft utomlands inleddes.
53

 En 

utmärkande faktor för de utlänningar som kom till Sverige var att deras yrkestillhörighet 

till stor del skiljde sig från den inhemska befolkningen. I en undersökning från 1966 

framgick att över hälften av den invandrade arbetskraften tillhörde kategorin 

”Tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m.”. Detta innefattade bl. a. icke-akademiskt 

arbete såsom byggnads- och anläggningsarbete, verkstads- och byggnadsmetallarbete, 

livsmedelsarbete, målnings- och lackeringsarbete m.m. Andelen inom denna kategori, 

mer än hälften, kan jämföras med den totala befolkningen i Sverige där andelen för 

samma kategori var en tredjedel. Det omvända förhållandet gällde yrkeskategorierna 

”Kameralt och kontorstekniskt arbete” och ”Administrativt arbete”. Vad gällde riket 

totalt tillhörde 10 % av arbetskraften kategorin ”Kameralt och kontorstekniskt arbete” 

medan samma siffra för den utländska arbetskraften var 3 %.
54

 Det här är något som vi 

kan känna igen även idag vad gäller arbetskraftsinvandringen, i synnerhet vad gäller 

säsongsarbetare.
55

  

I debatten om arbetskraftsinvandring har alltid fackföreningsrörelsen haft ett starkt 

inflytande. Diskussionen har alltid bestått i att göra en avvägning om vilka positiva och 

negativa konsekvenser som fri arbetskraftsinvandring kan medföra. Speciellt vid 

utformningen av 1967 års utlänningslag formulerades vissa problem som i våra öron 

nog kan tyckas bekanta. Problemen var som följer:  

1. Utlänningarna exploaterades på bostadsmarknaden och av arbetsgivare 

De flesta var outbildade och hamnade inom låglöneyrken, md risken att bli fast där för 

alltid. Dessutom hade de låga kunskaper i svenska och var oftast inte organiserade, 

vilket gjorde det svårt för dem att vakta sina rättigheter och förbättra sin situation. 

 

2. Utlänningarna hotade att motverka den ekonomiska strukturomvandlingen 
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Kort sagt: i låglöneyrken där det var svårt att rekrytera inhemsk arbetskraft rekryterade 

arbetsgivarna utländsk arbetskraft som var ”nöjda” med arbetsvillkoren, vilket gjorde att 

löneutvecklingen i dessa yrken stannade av.  

 

3. Samhällsproblem 

Ju mindre kontroll över vilka som flyttade till Sverige, desto större risk för att det 

skapas ett överflöd inom vissa yrken. Det leder till att utlänningar som kommer till 

landet flyttar till arbetslöshet och hamnar i ett utanförskap. 

 

4. Nackdel för utvandrarländerna 

Om ett lands invånare flyttar till ett annat land för att arbeta går ursprungslandet miste 

om viktig arbetskraft. 

 

5. Motsättningar mellan svenskar och utlänningar 

Genom konkurrens från utländsk arbetskraft som är beredda att jobba för lägre löner, 

och dessutom konkurrerar om bostäder, skapas risk för motsättningar mellan invandrare 

och svenskar både i arbetslivet men även i övriga samhället.
56

 

 

Vad gäller säsongsarbetare så sågs de under en lång period som övriga 

arbetskraftsinvandrare, bortsett från de tidigare nämnda tillstånden för visst definierat 

arbete som tillkom under tiden för andra världskriget. Med denna likabehandling menas 

att det inte fanns något särskilt säsongsarbetartillstånd, utan arbetstillstånd utfärdades 

för viss tid med hänsyn till längden på anställningserbjudandet. Även i de nya 

utlänningslagarna 1980:376 respektive 1988:529 var inriktningen densamma, det vill 

säga att det enbart fanns en typ av arbetstillstånd utan speciell hänsyn till arten eller 

tidsomfattningen på arbetet. Detta skulle dock komma att ändras i och med införandet 

av den nya utlänningsförordningen 1991:29. I dess 4 kap. 5 § fastställdes att en 

arbetsgivare kunde beviljas tillstånd för att anställa säsongsarbetare om arbetsgivaren 

kunde garantera en minimilön på minst 8800 kr/månad. Det intressanta med detta 

tillstånd var att det var knutet till en viss bransch, men inte till en viss arbetsgivare. 

Detta innebar att en arbetstagare som var anställd för att plocka bär inom ramen för 

samma tillstånd kunde byta arbetsgivare för att exempelvis syssla med trädplantering. 
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Säsongsarbetartillståndet gällde dessutom intressant nog uteslutande för branschen 

naturarbete (bärplockning, skogsarbete osv.). 

Säsongsarbetarnas särskilda ställning stod sig ett tag, men regelverket ändrades 

ständigt. År 2002 slopade Migrationsverket kravet på arbetstillstånd för dem som 

jobbade med att plocka vilda bär. Dock fanns kravet kvar för de som plockade odlade 

bär.
57

 I Migrationsverkets föreskrifter MIGRFS 2001:2 bemyndigades 

länsarbetsnämnderna (föregångarna till dagens arbetsförmedling) att handlägga ärenden 

om säsongsarbetartillstånd. Tillstånden kunde ges för en tid av tre månader under tiden 

1 april – 1 november. I dessa föreskrifter samt i AMS föreskrifter AMSFS 2004:10 

bestämdes att grunden för bedömningen av säsongsarbetartillstånd skulle vara i förväg 

fastställda kvoter för antalet möjliga tillstånd under ett år inom respektive bransch eller 

yrkesområde. Kvoterna beräknades utifrån i vilken omfattning arbetskraften kunde 

rekryteras i Sverige eller EU/EES-länderna.
58

 Med andra ord: Om arbetskraft från 

Sverige eller EU/EES till fullo kunde fylla behovet var kvoten noll. Efter att AMS inte 

beviljat några kvoter för 2006 och 2007, då behovet av arbetskraft ansågs kunna fyllas 

av arbetstagare från Sverige eller EU/EES-staterna, försvann slutligen 

säsongsarbetarnas särställning genom arbetsmarknadsreformen 2008. I förarbetena 

menade regeringen att behovet av arbetskraft för säsongsarbete skulle kvarstå, men att 

detta behov de senaste åren kunnat fyllas av arbetskraft inifrån EU.
59

 Genom den nya 

regleringen fördes tillståndsprövningen för arbetstagare över från AMS (vilket nu blev 

Arbetsförmedlingen) till Migrationsverket. Redan de två tidigare åren, när AMS inte 

utfärdade några kvoter för säsongsarbetare, hade ansökningar för säsongsarbetare 

behandlats på samma sätt som andra arbetstillstånd. Anledningen att just 

säsongsarbetare hade haft ett ”sidospår” tidigare var för att förenkla handläggningen och 

förkorta handläggningstiderna.
60

 Nu när ansvaret för att handlägga ärenden om tillstånd 

flyttades helt från AMS/Arbetsförmedlingen till Migrationsverket fanns det längre inte 

någon skillnad i handläggning mellan tillstånd för säsongsarbete och övriga 

arbetstillstånd. Därmed försvann det särskilda tillståndet för säsongsarbetare och 

ärendekategorin inordnades under de generella reglerna för arbetstillstånd.  
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För att sammanfatta så kan vi se att många av de argument som har följt debatten 

om arbetskraftsinvandring har följt med hela vägen, ända från början fram till idag. 

Framförallt gäller det vad som brukar benämnas som likabehandling, det vill säga att 

utländska arbetstagare ska ha samma villkor som inhemsk arbetskraft. För 

likabehandling finns två olika men lika tunga argument: dels att utländsk arbetskraft 

inte ska utnyttjas genom att ges lägre villkor än inhemska arbetare, och dels att 

inhemska arbetare inte ska förfördelas genom en snedvriden konkurrens där billig 

utländsk arbetskraft utkonkurrerar dyrare inhemsk. 

Vi ser även att lagstiftningen tidigare innehöll ett speciellt tillstånd för 

säsongsarbetare eller andra personer som jobbar under en kortare tid i Sverige. Detta 

tillstånd var länge en del av regelverket, ända sedan de första moderna reformerna 

tillkom vad gällde utlänningslagstiftningen. År 2008 togs dock denna specialreglering 

bort för att i stället sorteras in under de allmänna reglerna för arbetstillstånd. Med detta 

föll alltså säsongsarbetarena bort som en särskild kategori och underkastades de 

generella reglerna för uppehålls- och arbetstillstånd.
61

 

3.3 Säsongsarbetare som är anställda av svensk arbetsgivare 

Den första kategorin av säsongsarbetare som vi ska avhandla är de som är anställda i 

Sverige av en svensk arbetsgivare. Denna kategori åtnjuter det största skyddet. Precis 

som inhemsk arbetskraft är villkoren för denna kategori av säsongsarbetare främst 

skyddade genom lagen om anställningsskydd (1982:80) samt lagen om 

medbestämmande i arbetslivet (1976:580). På samma sätt kan även reglerna till viss del 

frångås genom kollektivavtal. Säsongsarbetarens arbetsrättsliga skydd skiljer sig alltså 

inte på något sätt ifrån inhemsk arbetskraft, så länge de är anställda direkt av en 

arbetsgivare i Sverige. 

En skillnad gentemot inhemsk arbetskraft är dock trots allt att säsongsarbetare 

kräver ett arbetstillstånd för att befinna sig i Sverige. Som tidigare nämnts krävs det 

därmed ett giltigt anställningserbjudande i Sverige. Detta medför att hur självständig 

arbetstagaren än är befinner han sig ändå i ett beroendeförhållande med arbetsgivaren. 

Om möjligheten till arbete försvinner har inte arbetstagaren en grund för arbetstillstånd, 

och arbetstagaren riskerar då att få sitt arbetstillstånd återkallat och bli utvisad.
62

 Detta 
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ökar risken att en arbetstagare inte vidtar några åtgärder i det fallet att han eller hon 

känner sig felbehandlad, av rädsla för att dels förlora sin inkomstkälla och dels bli 

utvisad till hemlandet. 

På samma sätt finns även en risk i att anställningserbjudandet inte är juridiskt 

bindande. Migrationsverket kontrollerar anställningsvillkoren med hjälp av utlåtande 

från gällande arbetstagarorganisation och om de motsvarar gällande praxis för 

yrkesområdet beviljas troligen arbetstagaren ett arbetstillstånd. Vad som sedan händer 

när arbetstagaren kommer till Sverige stannar mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Jag har nämnt tidigare att det är skillnad mellan ett anställningserbjudande och ett 

anställningsavtal och det är i den här situationen som den skillnaden aktualiseras. 

Förvisso har detta stängda förhållande luckrats upp något genom de nya 

bestämmelserna som trädde i kraft den 1 augusti 2014
63

, såsom uppgiftsskyldighet för 

arbetsgivaren och utökade möjligheter till efterkontroll, men fortfarande saknas en 

definitiv bestämmelse om anställningserbjudandets juridiska ställning.    

Trots den utsatta ställningen är det ändå värt att nämna att arbetstagaren i det ovan 

beskrivna anställningsförhållandet ändå har tillgång till rättigheter som andra inhemska 

arbetare. Det innebär att skyddsnätet utvidgas för den enskilde arbetstagaren i det 

avseendet att han eller hon kan utnyttja de lagstadgade påtryckningsmedel som finns till 

hands för att påverka arbetsgivaren att stå fast vid sina villkor.  

3.4 Säsongsarbetare som är anställda av utländsk arbetsgivare 

En stor del av säsongsarbetarna, och framförallt vad gäller utländska bärplockare, är de 

arbetarna som är anställda av ett bemanningsföretag i utlandet men arbetar på 

säsongsbasis i Sverige. Även om dessa arbetstagare utför arbete i samma omfattning 

och under samma förhållanden som de säsongsarbetarna som är anställda i Sverige, 

finns det en distinkt skillnad mellan de olika kategorierna. 

Då personerna i fråga inte är anställda av en svensk arbetsgivare, utan enbart 

uthyrda, är inte de ovan nämnda lagrummen tillämpbara. I stället är det lagen om 

utstationering av arbetsgivare (1999:678) och lagen om uthyrning av arbetstagare 

(2012:854) som stipulerar minimivillkoren. I dessa lagrum framgår det att villkoren får 

                                                                                                                                               
landena är andra än vad som arbetsgivaren uppgett i anställningserbjudandet). Om utlänningens anställ-
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ersättas av ett kollektivavtal, så länge kollektivavtalet kan ge det grundläggande skyddet 

som avses i bemanningsdirektivet.
64

  

En viktig punkt i sammanhanget är skillnaden i kraven för att arbetarna ska få 

arbetstillstånd jämfört med kraven som ställs när de väl är i Sverige. I 6 kap. 2 § UtL 

framgår det att en utlänning ska ges ett arbetstillstånd om anställningen gör det möjligt 

för honom eller henne att försörja sig samt om lön, försäkringsskydd och övriga 

anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller 

praxis inom branschen. Grundförutsättningarna för att få ett arbetstillstånd tycks alltså 

vara att arbetsgivaren måste kunna garantera mer eller mindre likvärdiga villkor för de 

utländska säsongsarbetarna som för inhemska arbetare inom samma yrkeskategori. 

Detta är grundförutsättningarna, men som har nämnts tidigare tycks detta enbart vara en 

”tröskel” som arbetstagaren behöver ta sig över för att få sitt arbetstillstånd – väl i 

Sverige kan det egentliga anställningsavtalet skilja sig betänkligt. 

I ett ärende om arbetstillstånd måste arbetsgivaren kunna bifoga ett fackligt 

utlåtande tillsammans med anställningserbjudandet.
65

 Med detta menas att relevant 

arbetstagarorganisation ska granska de arbetsvillkor som utlovas enligt 

anställningserbjudandet och ge sitt utlåtande om de är acceptabla.
66

 På samma sätt som 

annan utländsk arbetskraft som måste söka arbetstillstånd i Sverige är dock 

anställningserbjudandet inte juridiskt bindande vilket är och har varit ett problem. Det 

gör att även i det här fallet föreligger en risk för att verkligheten vad gäller den 

anställdas anställningsvillkor kan se helt annorlunda ut.  

Ytterligare en faktor i sammanhanget är att de bemanningsanställda ofta behöver 

betala sina kostnader för resa, visum, uppehälle och logi. Detta är pengar som inte 

räknas med i det anställningserbjudande som visas upp för Migrationsverket. Det 

betyder att även om arbetsgivaren faktiskt har betalat de pengar som utlovas enligt 

anställningsavtalet så blir nettoutbetalningen till arbetstagaren betydligt mycket 

mindre.
67

 

Likt övriga arbetstagare med arbetstillstånd är de bemanningsanställda beroende av 

en giltig anställning för att kunna behålla sitt arbetstillstånd i Sverige. Därmed är de 

även beroende av arbetsgivaren, vilket hindrar arbetstagaren från att anmäla 
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felaktigheter. Det tål också att påpekas att de bemanningsanställda, med tanke på deras 

ställning som uthyrda från ett företag till ett annat, blir mer distanserade från den 

svenska arbetsrättsliga lagstiftningen. Detta kompenseras emellertid genom att de 

bemanningsanställdas arbetsgivare enligt reglerna ska uppfylla bestämmelserna i 

Bemanningsdirektivet.
68

 Det ger exempelvis en högre minimilön än för arbetstagare 

som är anställda enligt skogs- och lantarbetsgivarförbundets kollektivavtal.
69

 Dock, då 

den mesta administrationen sköts utan arbetstagarnas tillsyn, finns risken att de inte är 

till fullo medvetna om sina rättigheter. Chansen för en arbetsgivare att agera ohederligt 

är onekligen större i en sådan situation. 

3.5 Kontrollmekanismer 

En viktig fråga i sammanhanget är hur de gällande reglerna inom det här området 

efterföljs. Vilka kontrollmekanismer ser till att villkoren är som de ska vara? Som 

tidigare har nämnts har Migrationsverket och arbetstagarorganisationerna en inledande 

kontrollfunktion. Det är de som granskar vad arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren och 

om det är i paritet med de standarder som finns i området. Detta är dock bara en 

förebyggande granskning, som endast syftar till att se om arbetstagaren har rätt till 

inresa eller ej. När väl arbetaren kommer till Sverige är det arbetsgivaren som har 

förtroendet att följa de villkor som har utlovats. Med de nya bestämmelserna som 

antogs i maj 2014 har införts en straffsanktionerad uppgiftsskyldighet för arbetsgivaren, 

där arbetsgivaren på begäran från Migrationsverket måste lämna uppgifter om 

anställningsvillkoren för de utländska medborgarna som är anställda hos denne. Ett 

antal remissinstanser har dock förhållit sig kritiska till hur effektiv bestämmelsen 

egentligen är, då arbetsgivaren helt enkelt kan låta bli att svara och på så sätt inte kan 

göra sig skyldig till osann försäkran.
70

  

Ett problem är även den bristfälliga efterkontrollen som görs av hur arbetsgivaren 

har uppfyllt villkoren. Facket gör vissa kontroller genom exempelvis besök på 

arbetsplatserna och kontroller av löneutbetalningar.
71

 Det är dock omöjligt att 

kontrollera alla platser. Ytterligare ett problem är att en av de avtalsslutande parterna 

oftast befinner sig i utlandet, vilket gör det ännu svårare att få tag på denne. Även om 
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facket upptäcker oegentligheter så finns det mycket svaga juridiska möjligheter att göra 

någonting, då anställningserbjudandet som har uppvisats vid tillståndstillfället inte är 

juridiskt bindande. I de nya bestämmelserna från maj 2014 har tyngd lagts vid att ge 

Migrationsverket möjlighet att genomföra efterkontroller av arbetsgivare men just vad 

gäller säsongsarbetare innehåller bestämmelserna en brist, nämligen att efterkontroll kan 

göras först fyra månader efter att arbetstagaren ska ha påbörjat sitt arbete.
72

 Eftersom 

säsongsarbetare sällan arbetar mer än tre månader i landet kommer därmed 

efterkontrollerna att ”halka efter” med ett år och enbart, om de ens går att fullfölja, få 

effekt för arbetsgivaren. 

4. SÄSONGSARBETARDIREKTIVET 

4.1 Bakgrund 

Den 13 juli 2010 lämnade EU-kommissionen ett förslag
73

 till Europarådet om nya 

bestämmelser gällande säsongsarbetare, och den 26 februari antogs det färdiga 

direktivet
74

. Syftet med direktivet är att skapa gemensamma, rättvisa och transparenta 

regler vad gäller inresa och vistelse i EU-området för säsongsarbetare från tredje land.
75

 

I förarbeten har ett antal punkter angetts varför just säsongsarbetare från tredje land är 

en kategori som är värd att uppmärksamma. För det första anses säsongsarbetarna vara 

en viktig arbetskraft med tanke på att tillgången av arbetskraft inom EU förväntas 

minska. För det andra anses säsongsarbetare som en grupp som är utsatta för 

exploatering och arbetsvillkor som hotar deras hälsa och säkerhet. För det tredje utpekas 

de branscher med störst andel säsongsarbetare – jordbruket, trädgårdsnäringen och 

turismen – som de sektorer som allra mest använder sig av tredjelandsmedborgare som 

vistas illegalt i landet, vilket gör en tydligare lagstiftning nödvändig.
76

 

Varför skapades nu ett lagförslag som behandlar säsongsarbetare från tredje land? 

En anledning är, som jag nämnt ovan, att denna kategori utmärker sig till vissa delar 

från annan arbetskraft från tredje land. En följd av detta är att det krävs en 

specialreglering, något som inte har funnits fram till nu, vilket skapar ytterligare en 

anledning till att förslaget lämnades. Det enda lagrummet som har rört säsongsarbetare 

fram tills nu är den icke bindande Rådets resolution 1994 om begränsning av rätten till 
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inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare för anställning.
77

 Även om 

säsongsarbetare inte nämns bokstavligen finns där en viss reglering för arbetstagare som 

”innehar ett väl definierat, vilket normalt motsvarar ett traditionellt behov i 

medlemsstaten ifråga”, med tillstånd för vistelse i max sex månader under en 

tolvmånadersperiod.
78

 Även rådets förordning nr 1030/2002 anger att medlemsländerna 

har rätt att föra in uppgifter i varje individuellt tillstånd, exempelvis om personen i fråga 

har rätt att arbeta eller ej. 

Som nämndes i inledningen är säsongsarbetardirektivet i skrivande stund antaget 

men ännu inte implementerat. Detta gör att det i nuläget enbart går att förutspå vilka nya 

bestämmelser som kommer att träda i kraft. Icke desto mindre är det nya direktivet 

fastslaget, och denna information kommer jag att använda i min analys.
79

  

4.2 Huvudpunkter i direktivet 

Sedan förslaget till det nya direktivet lämnades 2010 tills direktivet antogs i februari 

2014 har utformningen av direktivet gått genom vissa förändringar. Den övergripande 

tanken är dock densamma som från början, nämligen att skapa ett regelverk som 

behandlar kategorin säsongsarbetare och tryggar skäliga arbetsvillkor för dem. Något av 

det mest intressanta med direktivets nya bestämmelser är att det återigen införs ett 

specifikt tillstånd som kan utfärdas för kategorin säsongsarbetare.
80

 För svensk del 

betyder alltså det att säsongsarbetartillståndet som tog bort 2008 nu kommer tillbaka, 

som ett separat tillstånd skilt från de generella reglerna om arbetstillstånd. 

 Den första regleringen gäller kraven för att få ett inresetillstånd i en medlemsstat. 

Uppdelningen här består i tillstånd för arbete som säsongsarbetare i inte överstiger 90 

dagar
81

 samt för vistelser som överstiger 90 dagar
82

. För båda typerna av tillstånd ska 

ansökan innehålla ett giltigt anställningsavtal eller bindande anställningserbjudande som 

innehåller de huvudsakliga villkoren för ersättning, arbetstid och arbetsuppgifter.
83

 Den 

sökande ska även kunna bifoga en giltig resehandling och ett intyg om en gällande 
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sjukförsäkring för hela vistelsen.
84

 Den sökande ska även kunna bevisa att han eller hon 

har en lämplig bostad ordnad under tiden för vistelsen i medlemsstaten.
85

 

Från början innehöll direktivförslaget en begränsning av säsongsarbetarens vistelse 

på max sex månader under en tolvårsperiod. I det färdiga direktivet har detta ändrats till 

en maximal vistelsetid på mellan fem till nio månader under en tolvmånadersperiod.
86

 

Vid händelse av att arbetsgivaren inte uppfyller de villkor som ställs enligt artikel 5 

eller 6, det vill säga gällande exempelvis lön och arbetstid enligt anställningsavtalet, 

öppnar direktivet för att säsongsarbetaren ska ha rätt till att byta arbetsgivare eller 

förlänga sitt tillstånd inom den maximala perioden på fem eller nio månader efter 

säsongsarbetarens inresa.
87

 Observera dock att direktivet anger att medlemsstaterna bör 

införa en sådan bestämmelse. Detta innebär att denna bestämmelse är valfri, och att det 

med andra ord är upp till varje medlemsland att själv avgöra om den ska införas i 

lagstiftningen. 

I och med den ovan nämnda bestämmelsen finns ett visst skyddsnät för 

säsongsarbetaren om arbetsgivaren missköter sina åtaganden. Ytterligare ett skyddsnät 

för säsongsarbetaren är möjligheten att få ekonomisk kompensation i samma fall av 

avtalsbrott gentemot arbetstagaren. Direktivet ger en möjlighet för arbetstagaren att få 

en kompensation som motsvarar hela den ersättning som skulle ha varit aktuell ifall 

kontraktet fullföljts.
88

 Att lägga märke till vad gäller denna bestämmelse är att den är 

fakultativ, och är mer alltså av en rådgivande karaktär för respektive medlemsstat. 

Arbetstagaren garanteras en rätt att få ett skäligt skadestånd, men det är upp till 

medlemsstaten att enligt nationella regler se till vad som menas med skäligt.
89

 

Bostadskravet som nämndes under artikel 5 ges en egen bestämmelse i artikel 20. 

Under 4.4 kommer jag att beskriva denna reglering mer i detalj. I korthet innebär 

bestämmelsen att arbetsgivaren är bunden att säkerställa att arbetstagaren har ett boende 

av en viss standard under tiden säsongsarbetaren arbetar hos arbetsgivaren. Denna 

bestämmelse är obligatorisk vilket kan ge en intressant effekt i lagstiftningen hos 

medlemsstaterna. 
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Utöver detta innehåller direktivet en bestämmelse om likabehandling för 

säsongsarbetare i jämförelse med inhemsk arbetskraft inom samma yrkesområde.
90

 Vad 

som kvalificeras som inhemsk arbetskraft inom samma yrkesområde kan vara en 

tolkningsfråga, men det ger åtminstone en god fingervisning om vad likabehandlingen 

innefattar. Det obligatoriska för medlemsstaten är att säsongsarbetare ska ha samma 

rättigheter vad gäller arbetsvillkor, lön och arbetstider samt bestämmelser om 

exempelvis semester och arbetssäkerhet. Valfritt är rätten till strejk och andra 

stridsåtgärder, där direktivet hänvisar till nationell lagstiftning.
91

 Som nämnts ovan kan 

även likabehandling innefatta rätten till fullt skadestånd vid avtalsbrott, enligt artikel 

17.2. 

4.3 Direktivet kontra lagstiftningen  

Det mesta i det nya direktivet är sig ganska likt från hur den svenska lagstiftningen har 

sett ut tidigare. De stora förändringarna kommer att behandlas i de kommande 

punkterna. Framförallt rör dessa att säsongsarbetare återigen blir en separat 

tillståndskategori, att det skapas större möjligheter till ekonomisk kompensation vid 

brott mot villkoren i anställningserbjudandet samt ett nyinfört bostadskrav för att 

garantera säsongsarbetare drägliga bostadsförhållanden under deras tid i Sverige. Medan 

bostadskravet är en obligatorisk bestämmelse direktivet är dock möjligheterna till 

ekonomisk kompensation fakultativa. Således återstår det att se i vilken grad de nya 

bestämmelserna kommer att implementeras i det svenska systemet. 

Vad gäller tidsramarna för säsongstillstånd tillåter direktivet en maxtid på tillstånd 

för att arbeta som säsongsarbetare i fem till nio månader beroende på bransch. Övriga 

kriterier för att få ett tillstånd är kompatibla med Utlänningslagens gällande regler för 

arbetstillstånd.
92

 Dessa regleringar kom främst till genom 2008 års proposition, vilken 

skapade en mer enhetlig bedömning för alla sorters arbetstillstånd.
93

 Den stora 

skillnaden är dock att den särskilda regleringen i direktivet, om en viss tidsgräns, 

innebär att ett särskilt tillstånd inrättas för just kategorin säsongsarbetare. Detta kommer 

att skapa en viss särbehandling för denna kategori.
94
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Även bestämmelserna om likabehandling motsvarar de svenska nationella reglerna. 

Det ska dock påpekas att detta åtminstone gäller de obligatoriska punkterna. Vad gäller 

möjligheter till skadestånd och strejkrätt finns viss lagstiftning på området, men frågan 

är om den motsvarar de nivåer som avses med direktivet? Det är en fråga som vi 

kommer att se närmare på under denna uppsats. 

4.4 Säsongsarbetartillståndet återvänder 

Genom det nya direktivet återvänder det särskilda säsongsarbetartillståndet som en egen 

tillståndskategori.
95

 Bakgrunden är att ge säsongsarbetare mer uppmärksamhet som 

kategori för att därmed kunna reglera deras villkor på ett bättre sätt. En tanke med det 

nya tillståndet är dessutom att säsongsarbetare ska få ett eget ansökningsspår som 

möjliggör snabb handläggning av ansökningarna.
96

 Dessutom, med tanke på arbetets 

natur, uppmanas medlemsstaterna att inte ta ut någon handläggningsavgift. Om de ändå 

väljer att ta ut en avgift ska den inte vara oproportionerlig eller oskäligt stor.
97

 

4.5 Bostadskravet 

Det första något mer revolutionerande inslaget i det nya direktivet är att det ställs ett 

konkret krav på att arbetstagarens bostad ska vara ordnad. Enligt direktivtexten ska 

bostaden vara av ”skälig levnadstandard” och ansvarig myndighet ska kontaktas om 

några förändringar i boendet sker. Om bostaden arrangeras av arbetsgivaren ska hyran 

inte vara för hög i förhållande till arbetstagarens ersättning och bostadens standard och 

dessutom ska inte hyran dras automatiskt från arbetstagarens lön.
98

 Avsikten med denna 

reglering är alltså att undvika situationer då säsongsarbetare blir anställda på till synes 

godtagbara anställningskontrakt, men sedan tvingas bo under undermåliga förhållanden 

under tiden de befinner sig i landet. Dessutom ställer regleringen ytterligare krav på att 

arbetsgivaren är seriös i sitt anställningserbjudande. 

En regel likt bostadskravet är ett bra steg mot ett mer omfattande skydd för 

säsongsarbetare under deras vistelse i Sverige. Ett återkommande problem har varit att 

arbetare har kommit till Sverige med säsongskontrakt för att väl här tvingas bo 

synnerligen primitivt. Med detta menas exempelvis att ett större antal personer tvingas 

bo tillsammans i samma lägenhet som inte är avsedd för så många boende eller även 
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boende i provisoriska förläggningar som tält och baracker.
99

 I många fall har även 

boendekostnaden dragits direkt från arbetstagarens lön, och således gjort att nettolönen 

har blivit betydligt mindre än avtalat. Med ett bostadskrav slås två flugor i en smäll, där 

dels säsongsarbetarna garanteras bättre bostadsvillkor och dels har en möjlighet att få ut 

sin rätta lön. 

  Den största utmaningen för att den nya bestämmelsen ska få effekt är som alltid att 

den efterföljs. I direktivet anges att en ändring i boendeförhållandena bör meddelas till 

ansvarig myndighet.
100

 Det finns dock ingen klar bestämmelse om hur kontrollen av 

arbetsgivarna ska gå till för att se efter så att de uppfyller bostadskravets villkor. Det är 

alltså upp till Sverige att se till så att säsongsarbetarna som befinner sig här i landet inte 

råkar ut för samma problem som vi tidigare har sett exempel på. En tänkbar ansvarig är 

facket, då de redan nu ansvarar för kontroller av att kollektivavtal efterföljs. Ansvaret 

kan också läggas på Migrationsverket, då de är ansvariga för att bestämma i förstaläget 

om avtalsvillkoren är tillräckliga för att arbetstagaren ska beviljas arbetstillstånd.  

Som har nämnts i tidigare kapitel har Migrationsverkets befogenheter att göra 

efterkontroller utökats genom att nya bestämmelser om åtgärder mot missbruk av 

arbetskraftsinvandring antogs i maj 2014.
101

 Dessa fastställer att Migrationsverket ska 

ha en utökad befogenhet att kunna kontrollera arbetstagaren anställning efter att 

arbetstagaren har påbörjat sin anställning.
102

 Dessutom ska Migrationsverket ha större 

tillgång till nödvändig information för detta, genom ett utvidgat samarbete med övriga 

myndigheter och möjligheter att bryta sekretess.
103

 Detta är ett steg i riktningen mot att 

skapa ett större stöd för arbetstagaren och dennes anställningsvillkor. Observera dock att 

Migrationsverket ges möjligheten att göra efterkontroller, det vill säga det ställs inga 

direkta krav. Bestämmelsen riskerar således att i slutänden bli en resursfråga. Denna 

fråga kommer jag behandla mer i ett senare kapitel. 

4.6 Möjligheter till skadestånd 

Ett problem som har följt med säsongsarbetare under alla år är deras svaga ställning i 

förhållande till arbetsgivaren. Förvisso har en arbetsgivare kunnat bli anmäld och 

bestraffad vid brott mot arbetsvillkor, men den som har varit motpart i en sådan talan 
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har alltid varit facket. För säsongsarbetarna som har begränsade 

organiseringsmöjligheter och ofta inte är medlemmar i någon fackförening finns det 

mycket små möjligheter att för egen del stämma arbetsgivaren om denne har begått 

någon oegentlighet.
104

 Utöver detta finns en spärr i och med utlänningslagens regler om 

att det måste finnas ett giltigt anställningserbjudande för att ett arbetstillstånd ska kunna 

ges.
105

 Arbetstillståndet är dessutom knutet till en viss arbetsgivare och till ett visst slag 

av arbete.
106

 Om en arbetstagare angriper arbetsgivaren på grund av felaktiga 

arbetsvillkor finns det en risk att anställningen försvinner, och därmed försvinner även 

arbetstagarens grund för att stanna i Sverige. Detta gör att arbetstagaren inte har något 

incitament för att göra något åt sin situation, då resultatet med största sannolikhet blir att 

arbetstagaren både förlorar sin anställning och tvingas resa ut från Sverige. 

Bristen på positiva följder av en talan gör att arbetsgivaren har en starkt överordnad 

ställning i jämförelse med arbetstagaren. Om det skulle gå att ge arbetsgivaren 

fördelaktigare förutsättningar skulle detta kunna gå att undvika. Ett exempel på detta 

kan vara att arbetsgivaren vid händelse av brott mot arbetsvillkoren har en möjlighet att 

få ekonomisk kompensation som är i paritet med den förlust som görs i och med 

avtalsbrottet. Just en sådan reglering finns med i det nya säsongsarbetardirektivet.
107

 

Enligt bestämmelsen ska arbetstagaren kunna ha rätt till ett skadestånd som motsvarar 

hela den förlust som görs i och med den ogiltigförklarade anställningen. Således 

motsvarar skadeståndet den inkomst som arbetstagaren skulle ha haft från dag ett till 

dess att kontraktet gick ut enligt de villkor som arbetsgivaren har utlovat från första 

början. Det fördelaktiga med detta är att arbetstagaren inte gör någon ekonomisk förlust, 

åtminstone inte mer än vad han eller hon räknade med i utgångsläget. Emellertid 

nämner bestämmelsen i direktivet att arbetsgivaren ska betala ersättning ”enligt 

förfarandena i nationell rätt”. Detta innebär att det trots allt är upp till medlemsstaten att 

lagstifta i vilken utsträckning ersättning kan ges. 

Ett problem med sanktionsregleringen är att anställningserbjudandet fortfarande 

ogiltigförklaras. Detta innebär att arbetstagaren inte har någon grund för att stanna kvar 

i Sverige. Som nämnts ovan är dessutom arbetstillståndet knutet både till en viss 

arbetsgivare och till en viss typ av arbete vilket gör att arbetstagaren, även om denne 

hittar ett nytt jobb i Sverige, måste resa ut ur landet för att ansöka om ett nytt tillstånd. 
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Det finns vissa undantag från denna regel, men dessa gäller bara för arbetstagare som 

har befunnit sig i Sverige med giltigt tillstånd i minst sex månader och nu behöver 

förlänga det.
108

 För en säsongsarbetare skall det mycket till för att uppnå dessa krav.  

Ett annat problem med skadeståndsbestämmelsen är att den är fakultativ. Således är 

det inte ett krav för medlemsstaterna att implementera den. Med tanke på de reformer 

som redan har gjorts relativt nyligen och även med hänsyn till uttalanden från 

Justitiedepartementet tycks det inte som att det finns något intresse från svensk sida att 

införa en sådan reglering i lagstiftningen.
109

 En anledning är att det förvisso redan finns 

skadeståndsmöjligheter i lagstiftningen som den är. En försvårande faktor är dock att 

anställningserbjudandet från arbetsgivaren, som nämnt ovan, inte nödvändigtvis är 

samma sak som anställningsavtalet och inte är juridiskt bindande. Om arbetsgivaren i 

stället väljer att tillämpa andra villkor är det därmed svårt för arbetstagaren att 

genomföra en giltig talan, så länge det inte står helt klart att arbetstagaren inte har 

samtyckt till arbetsgivarens villkor. Det är dock inte omöjligt, då det finns praxis där 

arbetsgivaren har fällts för avtalsbrott när han inte har uppfyllt anställningserbjudandets 

villkor och arbetstagaren har uppfattat anställningserbjudandet som det egentliga 

anställningsavtalet.
110

 Värt att poängtera är dock att denna praxis rör ersättning för 

redan utfört arbete. Vad gäller det fallet som direktivet tar sikte på, att arbetstagaren ska 

kunna få ersättning även för arbete som ännu inte är utfört, finns ingen klar praxis. Med 

tanke på anställningserbjudandets svaga juridiska ställning kan dock konstateras att 

arbetstagaren har en tung bevisbörda för att kunna uppnå ett resultat som är likvärdigt 

med direktivets syfte. Om en arbetstagare utför arbete till villkor som är sämre än 

anställningserbjudandet kan det ändå ses som att arbetstagaren genom konkludent 

handlande ger sitt samtycke till de dåliga villkoren.
111

 

Direktivet uttrycker att en arbetsgivare som missbrukar sitt förtroende och erbjuder 

dåliga anställningsvillkor ska drabbas av kännbara och avskräckande sanktioner. 

Samtidigt finns ingen obligatorisk bestämmelse om efterkontroll. Det är alltså upp till 

respektive medlemsstat att bestämma om det kommer att satsas större resurser på att 

kontrollera anställningarna och arbetsvillkoren efter att arbetstagaren har börjat arbeta. 
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Som alltid är detta en riskabel punkt, då det innebär en dubbel belastning på den berörda 

myndigheten (i Sveriges fall troligen Migrationsverket).  

Allmänt sett är det positivt att hårdare krav ställs på arbetsgivaren och att 

möjligheterna till sanktioner utökas. Faktum är dock att regelverket fortfarande är 

tämligen tandlöst. Med tanke på att det fortfarande inte finns några klara riktlinjer för 

sanktioner, kontroll eller juridisk bundenhet för arbetsgivarens agerande kommer det 

fortfarande att finnas kryphål som behöver täckas. Utan detta är det stor risk att ingen 

nämnvärd skillnad kommer ske vad gäller säsongsarbetarnas villkor. 

5. KONSEKVENSER AV DET NYA DIREKTIVET 

5.1 Särreglering för säsongsarbetare – positivt eller negativt? 

Eftersom säsongsarbetare enligt det nya direktivet ses som en särskild grupp 

arbetstagare behöver lagstiftningen uppdateras med ett särskilt tillstånd även för dem. 

Som jag har nämnt ovan har det funnits ett sådant tillstånd tidigare, innan det 

assimilerades med de övriga bestämmelserna om arbetstillstånd. Att lägga till 

säsongsarbetare som en kategori i lagstiftningen är den första klara ändringen som det 

nya direktivet medför. Syftet med att skapa ett separat tillstånd är att särskilja 

säsongsarbetarna, då de tillhör en kategori som skiljer sig från de övriga 

arbetstillstånden. På så sätt kan denna kategori, som av bevisliga skäl länge har varit 

särskilt utsatt, på ett lättare sätt hamna i fokus. Går det dock att säga att det enbart finns 

fördelar med att särskilja säsongsarbetare från tredje land? Det går att argumentera både 

för och emot detta. 

Å ena sidan kan det anses att säsongsarbetare genom att pekas ut som en egen 

kategori förlorar sin status som ordinära arbetstagare. Med en särreglering förminskas 

deras kategori till något av en andra klassens anställning med lägre ställning än 

ordinarie arbetstagare. Detta skulle kunna försvaga säsongsarbetares möjligheter att 

hävda sina rättigheter, då de hör till en mycket mindre grupp på arbetsmarknaden. En 

hänvisning kan göras till 2008 års proposition, där säsongsarbetarnas särställning i 

utlänningslagen inordnades under bestämmelserna för ordinära arbetstillstånd. Att så 

skedde berodde på att det inte längre fanns ett behov av en särställning för 

säsongsarbetare med hänsyn till att mängden säsongsarbetare hade minskat. Så fort det 

stod klart att det inte fanns någon processuell fördel med en separat handläggning 

sammanfogades i stället de olika arbetstillståndskategorierna. I mina ögon är detta ett 
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klart bevis på att lagstiftningen optimeras genom att samma generella bestämmelser och 

miniminivåer appliceras på alla anställningar, oavsett om de är långa eller korta.  

Å andra sidan kan det argumenteras för att en särställning på arbetsmarknaden är 

precis vad som krävs för att säsongsarbetare ska få en möjlighet att säkerställa sina 

rättigheter. Genom en särställning minimeras risken för att denna kategori av 

arbetstagare ska ”glömmas bort”. Dessutom utarbetas klara regler för vad som gäller vid 

säsongsanställning, vilket minimerar nödvändigheten av osäker regeltolkning. Vad 

gäller lagstiftning kan det bli lättare att skriva specifika regler som tar sikte på de största 

problemen. Ett exempel på det är bestämmelsen om bostadskrav. Ett sådant krav skulle 

vara mycket svårt att införa generellt för alla typer av arbetstillstånd, med tanke på den i 

jämförelse enorma mängden bostäder som då skulle behöva vara tillgängliga. En 

särreglering gör att kretsen som omfattas blir betydligt mycket mindre och mer 

hanterbar. Det blir dessutom betydligt enklare att genomföra efterkontroller om det 

gäller en snävare, mer definierad grupp. Med möjligheten att införa specifika regler 

minskar även behovet av osäkra regeltolkningar. Således minskar risken för ”kryphål” 

som kan utnyttjas av arbetsgivarna. 

5.2 Lagstiftning om bostadskrav 

Den andra klara ändring i lagstiftningen som krävs för att uppfylla direktivets 

bestämmelser är att det ska införas ett bostadskrav. Detta krav på arbetsgivaren läggs till 

de övriga villkoren i anställningserbjudandet, tillsammans med bland annat skäliga 

anställningsvillkor enligt kollektivavtalsnivå och en branschriktig lön. På pappret är 

detta krav definitivt ett steg framåt i arbetet att skapa ett större skydd för ländska 

säsongsarbetare som arbetar i Sverige. Emellertid finns det ett frågetecken i hur 

bestämmelsen kommer att efterföljas. Jag har tidigare identifierat ett problem i att 

anställningserbjudandet och det faktiska anställningsavtalet är olika saker och att 

anställningserbjudandet inte är juridiskt bindande. Så länge bostadskravet enbart läggs 

till de andra kraven i anställningserbjudandet kan arbetsgivaren mer eller mindre 

fortsätta skriva likadana anställningsvillkor som tidigare, så länge inte det sker någon 

efterkontroll av anställningserbjudandet. Även om det vid en efterkontroll skulle visa 

sig att arbetsgivaren inte har uppfyllt anställningserbjudandets villkor kommer det bli 

svårt att utkräva ansvar, då det är anställningsavtalet som är den gällande juridiska 

överenskommelsen mellan arbetsgivare och arbetstagare.  
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5.3 Fortsatt oreglerad efterkontroll 

Vad gäller efterkontroll av anställningsvillkoren, exempelvis genom inspektion från 

fackets sida, finns det ingen bestämmelse i direktivet om detta. Det innebär att det är 

upp till varje medlemsstat att själv bestämma hur och i vilken omfattning efterkontroll 

ska ske. Jag skrev tidigare att det är svårt att utkräva ansvar för arbetsgivaren, 

åtminstone avseende förhållandet till arbetstagaren. Icke desto mindre är efterkontroll 

det enda sättet att upptäcka oegentligheter och är ett nödvändigt instrument för att 

säkerställa att arbetsgivaren följer lagen. I dagsläget är det Kommunal som är ansvariga 

för att göra kontroller på arbetsplatser där säsongsarbetare finns. Dessa insatser har ökat 

i antal de senaste åren, men täcker fortfarande in långt ifrån alla arbetsplatser.
112

 Enligt 

mig bör de fackliga kontrollerna utökas. Detta är självklart en resursfråga och att utöka 

kontrollen till den omfattning som skulle behövas är förmodligen en mer eller mindre 

omöjlig uppgift. Detta är dock inte en anledning att helt räkna bort en utvecklad 

kontrollverksamhet.   

Ett argument mot att det behövs en utvidgad efterkontroll är att det medför en 

utökad risk för arbetstagaren. Jag har tidigare nämnt att arbetstagaren är beroende av en 

giltig anställning för att kunna stanna med giltigt tillstånd i Sverige. Skulle 

arbetstagarens anställning ogiltigförklaras på grund av att anställningsvillkoren har varit 

undermåliga kommer det att slå hårdast mot arbetstagaren själv då denne tvingas lämna 

landet och den möjligen lilla men ändå befintliga inkomsten som finns här. För att 

undvika en sådan situation bör en reglering om bättre efterkontroll kombineras med 

lagstiftning som ger mer rättigheter till arbetstagaren.  

Ett förslag till ovan nämnd reglering är att stärka arbetstagarens ställning gentemot 

arbetsgivaren. Som nämndes i ett tidigare kapitel finns det genom direktivet ett 

utrymme att lagstifta om kännbara skadestånd för arbetsgivare som missköter sig. Det är 

förvisso ett sätt att skapa en starkare ställning för arbetstagaren, men det är fortfarande 

inte en lösning ur arbetstagarens perspektiv. En annan lösning är att i stället rent 

praktiskt göra arbetstagaren mindre beroende av den enskilde arbetsgivaren. Det kan 

åstadkommas genom att återgå till 1991 års lagstiftning där arbetstagarens 

arbetstillstånd inte är knutet till både specifik arbetsgivare och yrkesområde, utan bara 

till yrkesområde. Det gör arbetstagaren fri att söka efter en ny arbetsgivare om den 

första arbetsgivaren skulle missköta sig.  
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5.4 Framtida utveckling av lagstiftning 

Genom det nya säsongsarbetardirektivet har återigen säsongsarbetare som kategori fått 

en särställning gentemot övriga arbetskraftsinvandrare. Reformen som kom genom 

prop. 2007/08:147 har alltså fått en knäpp på näsan och den likformighet som 

eftersträvades genom lagändringen kommer nu att raderas. En enkel slutsats att dra 

utifrån detta är att lagstiftarna misslyckades med sitt arbete och att vi nu återvänder sju 

år bakåt i tiden. Om vi ser lite djupare på de bakomliggande orsakerna finner vi dock att 

denna slutsats inte är lika självklar. När säsongsarbetartillståndet togs bort ur 

lagstiftningen var det på grund av att det helt enkelt inte fanns någon mening med ett 

separat tillstånd längre. Den särställning som säsongsarbetarna hade försvann i samma 

stund som den särskilda arbetsmarknadsprövningen och kvotsystemet försvann.
113

 

Huvudtanken med ett separat tillstånd var att förkorta och förenkla 

handläggningstiderna för säsongsarbetartillstånden. Däremot, till skillnad från de nya 

reglerna, lades ett mindre fokus på säsongsarbetarnas anställningsvillkor och situation. 

Här har vi skillnaden som gör att återgången till ett separat tillstånd inte är att se som en 

tillbakagång utan snarare som en utveckling. Med den nya tillståndskategorin skapas ett 

fokus på säsongsarbetarens arbetsvillkor som är nödvändigt för att undvika att arbetaren 

blir utnyttjad.  

Genom direktivet har det tillkommit en viss nivå av reglering i de här ärendena. 

Men är det allt? Vilka utmaningar finns det kvar? Ett stort problem är att direktivet till 

stor del inte är tillämpbart då det tar hänsyn till personer anställda i medlemsstaterna. 

Eftersom merparten av säsongsarbetarna är anställda i tredje land faller de utanför 

direktivets omfattning. Direktivet gäller bara för arbetstagare anställda hos en 

arbetsgivare i Sverige, därmed utelämnas de som är anställda från utländska 

bemanningsföretag. Detta är ett problem då det utelämnar en stor del av de 

säsongsarbetare som varje år kommer till Sverige. Att direktivet inte är direkt 

tillämpbart hindrar dock inte arbetsgivarna från att tillämpa direktivets bestämmelser. 

Detta får dock till följd att det juridiska skyddet för säsongsarbetarna blir svagare, då det 

inte finns något direkt krav på arbetsgivaren att använda sig av direktivets fastställda 

villkor. Av detta följer att det föreligger en risk att situationen kvarstår precis som 

tidigare utan någon förändring. 

Att utvidga direktivets eller lagstiftningens omfattning så att den täcker in även 

personer anställda i tredje land är ett stort steg att ta. Det generella motståndet ligger i 
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att det skulle innebära ett oproportionerligt hinder för utländska företag att bedriva sin 

verksamhet. Ett alternativ som jag föreslår i stället är att skärpa reglerna gällande 

anställningserbjudande för just kategorin säsongsarbete. Med tanke på att 

säsongsarbetarna har fått en särskild kategori i utlänningslagen bör det även vara på sin 

plats att införa vissa specialregleringar som är anpassade för att skydda 

säsongsarbetarnas rättigheter. De nya reglerna om uppgiftsskyldighet för arbetsgivaren 

och ökade möjligheter till efterkontroll bör vara mer ingående när det gäller 

säsongsarbetare; med tanke på den korta tiden som arbetstagarna befinner sig i Sverige 

ska efterkontroll kunna genomföras från och med första arbetsdag (i stället för efter fyra 

månader) och en arbetsgivare bör kunna ställas till ansvar även när denne vägrar att 

svara på en uppgiftsförfrågan från Migrationsverket. Den förkortade ”karenstiden” för 

efterkontrollen leder till att säsongsarbetares anställningsvillkor kan granskas redan 

under tiden de befinner sig i Sverige, i stället för att granskningen ”halkar efter” med ett 

år. Totalt gör de föreslagna åtgärderna att det rättsliga vakuumet gällande 

anställningserbjudandet fylls igen, och tvingar arbetsgivaren att följa kollektivavtal. 

En stor svaghet i skyddet för arbetstagaren är konsekvenserna som kan bli aktuella 

vid ett eventuellt klagomål från arbetstagarens sida. Jag har nämnt ovan att en förlorad 

anställning kan innebära att arbetstagaren utvisas, trots att skulden egentligen ligger hos 

arbetsgivaren. Ytterligare ett alternativ för att minska säsongsarbetarnas beroende av 

arbetsgivaren är att en säsongsarbetare som förlorar sitt jobb på grund av felaktigheter 

hos arbetsgivarens sida bör ha rätt att stanna kvar i landet i minst fem månader (den 

minsta maximallängden för ett säsongsarbetartillstånd) för att hitta en ny arbetsgivare. 

Med en femmånadersgräns skapas en större stabilitet för arbetstagaren samtidigt som 

den i sammanhanget ändå korta tiden (mindre än ett halvår) fortfarande betonar 

säsongsarbetets karaktär som en kortare, tillfällig anställning. Således uppstår heller 

ingen konflikt om exempelvis arbetstagarens egentliga hemvist. 

6. SAMMANFATTANDE SLUTPUNKTER 
Säsongsarbetare från tredje land är en kategori av arbetstagare som länge har utgjort en 

särskilt utsatt grupp. Arbetsgivare har utnyttjat kryphål i lagstiftningen eller svårtolkade 

lagregleringar för att kunna ge säsongsarbetare anställningsvillkor som är ofördelaktiga 

för arbetaren själv men fördelaktiga för arbetsgivaren.   
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Den 5 februari 2014 antog Europaparlamentet ett nytt direktiv gällande rättigheter 

för säsongsarbetare från tredje land. Det är första gången som specialregler har utfärdats 

just för denna speciella kategori av arbetstagare. Med det nya direktivet blir 

säsongsarbetare från tredje land således en särskilt definierad kategori. Detta får två 

huvudsakliga konsekvenser. Å ena sidan kan det anses att säsongsarbetare genom sin 

särställning förlorar sin status som ordinära arbetstagare. Genom en särreglering 

förminskas deras kategori till något av en andra klassens anställning med lägre ställning 

än ordinarie arbetstagare. Detta skulle kunna försvaga säsongsarbetares möjligheter att 

hävda sina rättigheter, då de hör till en mycket mindre grupp på arbetsmarknaden. Å 

andra sidan kan det argumenteras för att en särställning på arbetsmarknaden är precis 

vad som krävs för att säsongsarbetare ska få en möjlighet att säkerställa sina rättigheter. 

Genom en särställning minimeras risken för att denna kategori av arbetstagare ska 

”glömmas bort”. Dessutom utarbetas klara regler för vad som gäller vid 

säsongsanställning, vilket minimerar nödvändigheten av osäker regeltolkning. 

Det nya direktivet kräver två definitiva lagändringar. Den första är att införa 

säsongsarbetare som en ny kategori i lagstiftningen. Den andra är att ett bostadskrav för 

arbetarna införs, som innebär att arbetstagaren måste ha ett boende som är av skälig 

standard. Om detta arrangeras av arbetsgivaren ska inte hyran vara oskäligt hög eller 

dras automatiskt från arbetstagarens lön. Övriga direktivbestämmelser är fakultativa och 

därmed av en mer rådgivande natur. Icke desto mindre ger dessa en vägledning om 

direktivets syfte och vilken miniminivå gällande säsongsarbetares rättigheter som 

rekommenderas. Direktivet fastställer även en likabehandlingsnivå, där säsongsarbetare 

ska vara berättigade samma minimivillkor som fast anställda arbetstagare inom samma 

yrkesområde. 

Den svenska lagstiftningen i nuläget skiljer sig inte nämnvärt från de regler som 

direktivet medför. Nya bestämmelser om en särskild tillståndskategori för 

säsongsarbetare och bostadskrav behöver tillkomma, men i övrigt är den svenska 

lagstiftningen väl anpassad till direktivets syfte. Ett problemområde är dock att 

direktivets regler såväl som den svenska lagstiftningen inte är tillämpliga på en stor 

mängd av säsongsarbetarna. Detta beror på att de är anställda av en part i tredje land och 

sedan hyrs ut till en arbetsgivare i Sverige. Förvisso ställer den svenska lagstiftningen i 

nuläget vissa krav på arbetsgivaren, nämligen att arbetsgivaren vid handläggningen av 

den bemanningsanställde arbetstagarens arbetstillstånd måste bifoga ett 

anställningserbjudande där det framgår att arbetstagarens anställningsvillkor är i 
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enlighet med Bemanningsavtalet. Denna kontroll görs dock enbart vid tillfället då 

arbetstagaren söker sitt tillstånd och vilka anställningsförhållanden som gäller när väl 

arbetstagaren kommer till Sverige är en fråga mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Möjligheterna att kontrollera anställningsförhållanden har utökats genom nya regler från 

2014, såsom att begära uppgifter från arbetsgivaren eller genomföra efterkontroller, men 

dessa åtgärder är i verkligheten förhållandevis tandlösa då det i slutändan är resurser hos 

Migrationsverket samt viljan hos arbetsgivaren att samverka som är styrande för 

resultatet av kontrollerna. Tidsramarna för kontrollverksamheten passar inte heller för 

säsongsarbetares tillstånd, då efterkontroller kan göras först fyra månader efter att 

arbetstagaren har påbörjat sitt arbete. Vi den tiden har de flesta säsongsarbetarna redan 

avslutat sin anställning. 

Direktivet tillför vissa positiva konsekvenser som stärker säsongsarbetarnas 

rättigheter, men det finns fortfarande områden där lagstiftningen behöver utvecklas. Jag 

anser att reglerna för anställningserbjudandets ställning, med sikte på 

kontrollmöjligheterna, måste skärpas. Detta kan göras genom att dels förkorta 

minimitiden som måste förflyta innan efterkontroller kan göras och dels genom att 

skärpa arbetsgivarens uppgiftsskyldighet. Dessutom bör arbetstagarens beroende av 

arbetsgivaren minskas genom större möjlighet att stanna kvar i landet för att söka efter 

en ny anställning i det fall att arbetstagarens tillstånd återkallas på grund av 

felaktigheter från arbetsgivarens sida. 
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