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BULLET POINTS

PÅ 5 MINUTER

SVENSKARNA FÖRST
( NYA OCH GAMLA)

En åtstramad och uppstyrd arbetskraftsinvandring
för att minska utnyttjande, lönedumpning
och arbetslöshet
2008 reformerades arbetskraftsinvandringen av Allianspartierna och
Miljöpartiet. Det nya regelverket innebar bland annat:
A) Den tidigare arbetsmarknadsprövningen slopades.
B) Arbetsgivaren avgör ensidigt om det finns behov av arbetskraft.
C) Arbetsgivaren behöver bara utannonsera tjänsten här i tio dagar.
D) Arbetsgivaren behöver endast erbjuda en lön på 13 000 kr/månad.
E) Villkoren ska motsvara de nivåer som finns i svenska kollektivavtal,
men det ställs inga krav på att man ska omfattas av de garantier och
pensionslösningar som finns i själva kollektivavtalet.
Effekterna av reformen 2008 är tydliga:
A) Kraftigt ökad arbetskraftsinvandring: från under 10 000 beviljade tillstånd
av arbetsmarknadsskäl åren före reformen till över 43 000 år 2019.
B) Arbetskraftsinvandrare har i dag oftare kortare utbildning än tidigare.
C) Arbetskraftsinvandrare hamnar oftare i yrken där det inte råder brist på
arbetskraft.
D) Arbetskraftsinvandrarnas inkomster har minskat med 30 procent efter
2008, vilket motsvarar 100 000 kronor mindre per år.
De flesta arbetskraftsinvandrare kommer från fattigare länder utanför OECD:
av de 20 vanligaste ursprungsländerna var bara ett (USA) ett höginkomsttagarland.
Vid sidan av den reguljära arbetskraftsinvandringen finns en irreguljär
invandring. Totalt finns uppskattningsvis mellan 20 000 och 80 000 papperslösa i Sverige, det vill säga personer utan uppehålls- och/eller arbetstillstånd.
Det ligger i sakens natur att det är omöjligt att veta exakt hur många papperslösa det finns i landet, och uppskattningarna varierar alltså avsevärt.
En papperslös som arbetar har rätt till lagstadgad lön, även om hen inte har
rätt att stanna i Sverige.

Arbetskraftsinvandring kan bidra till att lösa flaskhalsproblem och svåra
rekryteringsbehov för svenska företag. Det gäller inte minst inom mer högkvalificerade yrken. Det finns dock fyra övergripande problem med dagens
arbetskraftsinvandring:
Undanträngning. Arbetsgivare tar in arbetskraft utifrån i stället för att anställa
de många svenskar (nya och gamla) som i dag är arbetslösa. Resultatet blir en
cementering i utanförskap för många, framför allt flyktinginvandrare som
redan har uppehållstillstånd i Sverige.
Utnyttjande. Arbetskraftsinvandrare i lågkvalificerade yrken har sämre löner
och arbetsvillkor än andra. Många arbetskraftsinvandrare i lågkvalificerade
yrken blir grovt exploaterade, med slavliknande löner och -villkor samt ett starkt
och farligt beroende av arbetsgivarens välvilja. Arbetskraftsinvandringen har
också lett till en kraftigt ökad arbetslivskriminalitet, där skrupellösa arbetsgivare bryter mot lagar och avtal, skattefuskar och ägnar sig åt handel med
samordningsnummer och andra tillstånd. Tillsammans med problemet med
papperslösa skapar detta ett parallellsamhälle där människor utnyttjas svårt.
Löne- och villkorsdumpning. En kraftig ökning av arbetskraftsinvandringen
kan bidra till att pressa ned löner och villkor också för de som redan bor i
landet – framför allt i de branscher där de arbetar. Risken för detta är störst
i lågkvalificerade LO-yrken.
Ökade och befästa klyftor på svensk arbetsmarknad. I stället för att minska
klyftorna på arbetsmarknaden leder kraftigt ökad arbetskraftsinvandring till
ökade skillnader, där invandrade tar mer okvalificerade, otrygga och lågbetalda
jobb, medan infödda oftare får mer välbetalda och trygga jobb med högre
status. Denna uppdelning återspeglas också i själva arbetskraftsinvandringen:
högkvalificerade hamnar i bristyrken, och arbetskraftsinvandrare med kortare
utbildning hamnar oftare i yrken där det egentligen redan finns tillräckligt
många andra som skulle kunna ta det jobbet (överskott).
Arbetskraftsinvandringssystemet behöver göras om:
A) Återinför arbetsmarknadsprövningen. Ge parterna veto, och inför ett principiellt stopp för möjligheten att ta in arbetskraft från utlandet till branscher
där det inte råder brist, framför allt till arbeten som kräver kortare utbildning,
så länge som det finns arbetssökande i Sverige som med viss kompletterande
utbildning kan ta dessa jobb i stället.
B) Höj nivån för den lägsta lön som arbetskraftsinvandrare ska garanteras rejält.
C) Låt fackförbund och arbetsgivarorganisationerna få ett avgörande inflytande
över grunden för ett nytt system: principer, avvägningar, behovsbedömningar
m m. Men låt staten ta ansvar för lagstiftning, myndighetsutövning, formell
tillståndsgivning, kontroller m m. Självklart ska Arbetsförmedlingen som
ansvarig expertmyndighet också framöver göra den bedömning av behov och

brist som råder i olika delar av arbetsmarknaden. Men i den bedömningen
bör parternas yttranden väga mycket tungt.
D) Grundprincipen när det uppstår rekryteringsbehov på svensk arbetsmarknad bör vara att jobben i första hand, efter eventuellt viss kompletterande
utbildning, ska gå till de människor som redan bor och lever i Sverige. Det
gäller inte minst alla de nyanlända och andra utlandsfödda som i dag är
arbetssökande.
E) Inför en kvot för hur många arbetskraftsinvandrare som årligen ska få
anställas i bärbranschen.
F) Stopp för löne- och villkorsdumping. Reglerna för arbetskraftsinvandring
ska inte underlätta för oschyst konkurrens eller lönedumping. Det innebär
krav på kollektivavtal (inte enbart kollektivavtalsenliga villkor, vilket är svårt
att kontrollera efterlevnaden på), krav på heltid, höjd nivå på lägstalönen
från 13 000 till 22 000 kr, eller 38 000 kr (enligt den danska modellen) krav på
arbetstillstånd från första dagen, krav på giltigt anställningsavtal (inte enbart
erbjudande), stopp för oskäliga löneavdrag samt att även semesterlön m m
ska räknas in i lönesumman.
G) Ha separata regler för arbetskraftsinvandring till högkvalificerade jobb och
till lågkvalificerade jobb.
H) Facklig organisationsgrad i branscher som arbetskraftsinvandrare söker
sig till som faktor vid beviljande av arbetstillstånd.
I) Stoppa spårbyten, så att den som får avslag på sin asylansökan inte direkt
kan söka arbetstillstånd i Sverige i stället.
J) Skärpta kontroller från Migrationsverket för att avslöja fuskande arbetsgivare
så att myndigheter betydligt mer effektivt kan kontrollera arbetsplatser där
det finns risk att migranter utnyttjas.
K) Krav på digitala personalliggare, så att myndigheter kan kontrollera arbetsplatser där det finns risk att migranter utnyttjas betydligt mer effektivt.
L) Kräv att även EU-registrerade underentreprenörsföretag som verkar i Sverige
enbart får använda tredjelandsmedborgare med arbetstillstånd. Särskilt i
byggbranschen har upplägget med entreprenadföretag från andra EU-länder
med tredjelandsmedborgare ökat. Risken för arbetslivskriminalitet och
exploatering av arbetskraft är uppenbar.
M) Skärpta straff för arbetsgivare som missbrukar systemet.
N) Inrätta en ny specialpolisenhet mot arbetslivskriminalitet, samt A-krimcenter (center mot arbetslivskriminalitet) där ansvariga myndigheter kan
samordna sina insatser.
O) Stoppa fusket och handeln med samordningsnummer.
P) Inför försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare.

Halvering av arbetskraftsinvandringen till 2022. Dessa åtgärder skulle minska
både utnyttjande och arbetlivskriminalitet – och risken för dumpning av eller
press nedåt på löner och villkor. Det är svårt att sätta ett fast tak på nivån för
arbetskraftsinvandringen. Men det är vår bedömning att dessa reformer skulle
innebära åtminstone en halvering av arbetskraftsinvandringen till Sverige.
Det skulle skapa förutsättningar för alla de arbetslösa – inte minst utlandsfödda
– svenskar som redan bor i landet att kunna ta de jobb som behöver besättas.

rapport nr 2 | 2020

svenskarna först (nya och gamla)

FÖRORD
Denna rapport syftar till att stimulera diskussionen om reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige. Kartläggningen, som bygger på expertis, forskningsrön och information från myndigheter m m, bygger till största delen på
material som har sammanställts av journalisten och utredaren Mats Wingborg.
Med sedvanlig skärpa och noggrannhet har Mats bidragit med mycket värdefullt material och samband.
Utifrån bakgrund, statistik och kartläggning har vi på Tankesmedjan Tiden
sedan utvecklat analys, slutsatser och policyförslag.
Vi har tagit oss an problemen med dagens ordning för arbetskraftsinvandring
med stor respekt för frågornas komplexitet. Ambitionen har varit att lyfta fram
olika sätt att se på problemen, men samtidigt vara relativt tydliga i våra förslag
på vad som behöver göras.
Få områden i svensk politik har genomgått så stora positionsförflyttningar från
så många partier som arbetskraftsinvandringen. Socialdemokratin var länge
närmast ensamma om att vilja strama åt arbetskraftsinvandringen. Via den
nära relationen till fackföreningsrörelsen insåg Socialdemokraterna att en allt
för generös arbetskraftsinvandrings skulle kunna drabba både migranter och
andra löntagare på svensk arbetsmarknad. De borgerliga partierna och Miljöpartiet står bakom dagens arbetskraftsinvandringsregler, som är bland de mest
liberala i världen. Vänsterpartiet var länge mot allt som handlade om att minska
invandringen, av rädsla för att bli anklagade för att vara främlingsfientliga.
Nu har både Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna ändrat sig,
och vill strama åt delar av arbetskraftsinvandringen. Samtidigt är Moderaterna
inte beredda att vidta den i sak kanske viktigaste åtgärden (se nedan): behovsprövning. I stället stoltserar men med att man värnar denna ”liberala reform”
från regeringen Reinfeldt.
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Socialdemokraterna har i denna fråga markerat en mer självständig linje i förhållande till regeringssamarbetet. Partiet tycks stå fast bakom en stram linje.
Men hur ska en sådan syn på arbetskraftsinvandringen se ut mer i detalj?
En utredning tillsätts nu. Denna rapport kan ses som ett inspel till den utredningen, och till den efterföljande politiska hanteringen och behandlingen.
Men detta är också ett inspel till hur parterna på arbetsmarknaden – fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna – kan få ett ökat inflytande över
också denna del av politiken som påverkar arbetslivet.
Låt diskussionen om arbetskraftsinvandringen börja – på allvar!
13 februari 2020
Daniel Färm,
chef Tankesmedjan Tiden
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INLEDNING
Arbetskraftsinvandring handlar om personer som flyttar från ett land till ett
annat för att arbeta. Reglerna i Sverige för arbetskraftsinvandring ser olika ut
beroende på varifrån man kommer. Inom EU/ESS gäller den fria rörligheten
för arbetskraft. Inom det området finns också möjlighet för företag att utföra
tjänster i ett annat land och då ta med sig arbetskraft. Den fria rörligheten för
arbetskraft inom EU/EES har visat sig innebära ett flertal problem med löne- och
villkorsdumpande effekt: utstationerad personal, att svenska kollektivavtal inte
har behövt omfatta vissa EU-/EES-medborgare, cabotagetransporter, med mera.
När arbetskraften kommer från länder utanför EU/EES brukar vi tala om arbetskraftsinvandring från tredje land. I sådana fall krävs ett arbetstillstånd från
Migrationsverket för att få arbeta i Sverige. I annat fall handlar det om olika
former av illegal arbetskraftsinvandring.
Uppgörelsen 2008 mellan allianspartierna och Miljöpartiet var ett paradigmskifte när det gäller regelverket för arbetskraftsinvandring. Sedan dess har
Sverige ett av OECD-ländernas mest liberala system för arbetskraftsinvandring.
I och med den reform som sjösattes i december 2008 försvann den tidigare så
kallade arbetsmarknadsprövningen, det vill säga den prövning som undersökte
om det fanns ett behov av den invandrade arbetskraften eller om det redan
fanns arbetslösa i Sverige som skulle kunna sysselsättas i stället. Till skillnad
från många andra OECD-länder har Sverige inte heller några system med kvoter
eller särskilda krav på kvalifikationer eller lönenivåer kopplade till arbetskraftsinvandringen.
En av de stora bristerna i uppgörelsen 2008 var att den inte analyserade konsekvenserna för olika delar av arbetsmarknaden. Fokus låg på välutbildad och
kvalificerad arbetskraft, men reformen öppnade också för en ökning av okvalificerad arbetskraft. Inte minst är denna distinktion viktig eftersom kvalificerad
arbetskraft i hög grad har rekryterats till bristyrken, medan okvalificerad arbetskraft oftare tenderar att rekryteras till arbetskraft där det inte råder brist.
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Denna rapport handlar i första hand om arbetskraftsinvandring från tredje land.
Ett syfte är att granska konsekvenserna av reformen 2008 och föreslå förändringar. De arbetsmarknadsrelaterade problemen med arbetskraftsinvandringen
från EU-/EES-länder är också angelägna att följa, men ryms inte inom ramen
för denna rapport. Där har också många viktiga förbättringar skett, inte minst
tack vare insatser från svensk arbetarrörelse.
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BAKGRUND: 2008 ÅRS REFORM
Den 15 december 2008 genomfördes nya regler för arbetskraftsinvandringen.1
Reformen byggde politiskt på en uppgörelse mellan allianspartierna och Miljöpartiet. Enligt dessa partier var ett syfte med reformen att göra arbetskraftsinvandringen mer ”flexibel”, så att den enklare skulle nå bristyrken. De centrala
förändringarna kan sammanfattas i tre punkter:
Arbetstillståndens längd blev enhetlig från att ha varit 3, 18 eller 24+24
månader. I dag är tillstånden som utgångspunkt alltid 24 månader. De kan
vara kortare om arbetserbjudandet avser kortare tid, med möjlighet till
förlängning i ytterligare 24 månader.
Slopandet av arbetsmarknadsprövningen. Myndigheterna skulle inte längre
pröva om det fanns ett behov av arbetskraften i Sverige. I stället skulle
arbetsgivaren själv avgöra detta.
Ändrade grunder för beviljande av permanent uppehållstillstånd (PUT).
Tidigare styrde arbetsmarknadens långsiktiga behov. Till yrken med långvarig brist kunde PUT beviljas med en gång. Efter beslutet skulle alla yrken
kunna ligga till grund för PUT. Dock först efter fyra års arbete i Sverige.

Migrationsverket är fortfarande skyldigt att begära ett yttrande från berörd
facklig organisation. Syftet med detta yttrande är dock inte att den berörda
fackliga organisationen ska yttra sig om det finns ett behov av arbetskraftsinvandringen, utan om huruvida villkoren överensstämmer med rådande
kollektivavtal. De fackliga organisationerna är dock inte skyldiga att svara på
Migrationsverkets begäran och Migrationsverket är inte skyldigt att ta hänsyn

1 Regeringen, Nya regler för arbetskraftsinvandringen, Regeringens proposition 2007/08: 147. https://www.
regeringen.se/contentassets/676dda4afac341f38344e3e5641baddc/nya-regler-for-arbetskraftsinvandring-prop.-200708147
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till det fackliga yttrandet. Tvärtom visar studier att fackliga avstyrkanden ofta
inte påverkar Migrationsverkets ställningstagande.2

KRAV PÅ ATT TJÄNSTEN UTANNONSERAS I SVERIGE OCH EUROPA
För att ett företag ska bli beviljat att ta emot arbetskraftsinvandrare från tredje
land ställer Migrationsverket vidare krav på att tjänsten först ska ha annonserats
ut så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz ska ha haft möjlighet att söka
jobbet. Det sker vanligen genom annonser i Arbetsförmedlingens platsbank,
därigenom syns annonserna också i den europeiska platsbanken EURES. Kravet
på annonsering gäller bara vid nyrekrytering. För att ge personer som redan är
anställda nya uppdrag krävs ingen annonsering. Vid nyrekrytering måste arbetsgivaren ge information till Migrationsverket om hur annonseringen skett.3
I dag kontrollerar Migrationsverket att en annonsering har skett. Om det finns
misstanke om skenanställningar så ska Migrationsverket också granska de krav
som ställts i annonsen ”kopplat till den sökandes kvalifikationer och lämplighet”.4 Däremot kontrollerar Migrationsverket inte alls om
annonseringen har lett till att det de facto har kommit några
Kravet på annonsering är

ansökningar eller hur företagen gör urvalet av personer.

därför i hög utsträckning
ett slag i luften.

Kravet på annonsering är därför i hög utsträckning ett slag i

Företagen kan i stort sett

luften. Företagen kan i stort sett ändå anställa vem man vill, så

ändå anställa vem man vill,

till vida det inte sker en anställning av en tydligt underkvalifi-

så till vida det inte sker en

cerad person. När det gäller anställningar till lågkvalificerade

anställning av en tydligt

jobb blir detta krav ännu svårare att kontrollera. I de fallen är

underkvalificerad person.

det oftast svårt att hävda att en underkvalificerad person fått
tjänsten. Detta innebär att Migrationsverkets uppföljande kon-

troll av eventuella skenanställningar är mer tillämplig på kvalificerade tjänster
än på tjänster med låga kvalifikationer.

KRAV PÅ LÖNENIVÅ & VILLKOR
Förutom att annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under
minst tio dagar ska en arbetsgivare göra följande saker, enligt Migrationsverket,
för att den person som arbetsgivaren vill anställa ska få arbetstillstånd:
2 Frödin, Olle & Kjellberg, Anders, Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken, Arbetsmarknads &
Arbetsliv nr 23, 2017. https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/17697
Se även: Frödin, Olle & Kjellberg, Anders, Labor Migration from Third Countries to Swedish Low-Wage jobs,
Nordic Journal of Working Studies nr 8, 2018. https://portal.research.lu.se/portal/files/40268826/Labor_
Migration_from_Third_Countries_to_Swedish_Low_wage_Jobs_Fr_din_Kjellberg.pdf
3 Migrationsverket, När du ska anställa någon från ett annat land, webbsidan, 2020. https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Anstalla-fran-lander-utanfor-EU/Nar-du-ska-anstalla.html
4 Citat från mejlsvar på fråga om Migrationsverkets kontroll och uppföljning av kravet på att annonsera ut
de lediga tjänsterna. Svar från Migrationsverket den 3/2 2020.
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Erbjuda anställningsvillkor och lön som är på minst samma nivå som
svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
Ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring
vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring när arbetstagaren påbörjar
anställningen.
Erbjuda anställning som gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig.
För att uppnå kravet på försörjning måste arbetstagaren arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före
skatt.
Skapa ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.5

Som nämnts ovan ställer Migrationsverket också krav på att arbetsgivaren som
anställer en arbetskraftsinvandrare från tredje land ska ha en lön som ligger
i linje med svenska kollektivavtal. Lönen ska också vara på en sådan nivå att
det enligt Migrationsverket är möjligt för den anställde att försörja sig. Den
lönenivån är för närvarande satt till 13 000 kronor i månaden före skatt, d v s
en mycket låg nivå, som dessutom har legat fast sedan 2008.
Det ställs dock inga krav på att löner och villkor ska omfattas av ett kollektivavtal. Det innebär att arbetskraftsinvandrare på sådana arbetsplatser inte
omfattas av den ömsesidiga garanti och kontroll som själva kollektivavtalet
innebär. Det innebär också att man i princip aldrig omfattas av de pensionsvillkor som endast kan fås via kollektivavtal. Den mjukare skrivningen om att
”ha för avsikt” är dels inte särskilt skarpa, och gäller dels bara en viss tjänstepensionsförsäkring. De bästa pensions- och försäkringslösningarna får man
enbart genom att omfattas av kollektivavtal.

SÄRSKILDA KRAV I VISSA BRANSCHER
Under 2012 och 2014 skärpte Migrationsverket det man kallar för bevisreglerna
för arbetsgivare som vill anställa någon på arbetstillstånd. De nya kraven riktade
sig i första hand till arbetskraftsinvandrare inom LO-yrken. Branscher och
verksamheter som omfattades av de nya reglerna var följande:
Städbranschen, hotell- och restaurangbranschen, servicebranschen, byggbranschen, bemanningsbranschen, handelsbranschen, jord- och skogsbruksbranschen, bilverkstadsbranschen och nystartade verksamheter inom alla
branscher.

5 Migrationsverket, Krav för arbetstillstånd, webbsidan, 2020. https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Anstalla-fran-lander-utanfor-EU/Krav-for-arbetstillstand.html
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De nya kraven som började ställas på arbetsgivare var framför allt två:
Arbetsgivare ska kunna redovisa hur företaget klarar att garantera lön för
personen som söker arbetstillstånd. Företaget ska kunna visa på likvida
medel för att betala tre månadslöner.
Har arbetsgivaren sedan tidigare beviljats arbetstillstånd för anställning
ska arbetsgivaren visa vilken lön som betalats för dessa. Företaget ska
kunna redovisa skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna.

Arbetsgivare inom kommun, region och stat samt arbetsgivare med 50 anställda eller fler är undantagna dessa krav.
Särskilda regler för arbetstillstånd gäller också för vissa yrken och länder. Det
kan bland annat innebära att den sökande måste fylla i särskilda dokument.
Sådana speciella regler finns för bland annat artister, au pairer, bärplockare,
säsongsarbetare, forskare, idrottare, tränare, praktikanter, volontärer, feriearbete för unga personer och för personer som ska ansöka om EU-blåkort eller
ICT-tillstånd.6

EFFEKTERNA AV 2008 ÅRS REFORM
I dag kan vi se hur 2008 års reform påverkade omfattningen och typen av
arbetskraftsinvandring. Flera migrationsforskare har analyserat vilka förändringar som skett, däribland Henrik Emilsson och Nahikari Irastorza vid universitetet i Malmö.7 Följande förskjutningar är mest slående:
Arbetskraftsinvandringen från tredje land har ökat dramatiskt efter
reformen 2008: från under 10 000 beviljade arbetsmarknadsrelaterade
tillstånd åren före reformen till över 43 000 förra året (2019). Det finns
skillnader i omfattning mellan olika år, men ökningen är mycket tydlig.8
Arbetskraftsinvandrare hamnar oftare i yrken och branscher där det inte
råder brist på arbetskraft; och med låga krav på utbildning och specifika
yrkeskunskaper.

6

Migrationsverket, Högre krav för arbetstillstånd inom vissa branscher, webbsidan, 2020. https://www.
migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Anstalla-fran-lander-utanfor-EU/Hogre-krav-for-vissabranscher.html. Migrationsverket, Särskilda regler för arbetstillstånd i vissa yrken och länder, webbsidan, 2020.

		https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissayrken-och-lander.html
		 Därutöver skriftligt svar från Migrationsverkets presstjänst den 4/2 2020.
7 Se not nedan.
8

https://www.migrationsverket.se/download/18.2b2a286016dabb81a1854f1/1579681663072/Beviljade%20 uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%201980-2019.pdf
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Dagens arbetskraftsinvandrare har i genomsnitt kortare utbildning än
tidigare arbetskraftsinvandrare.
Arbetskraftsinvandrare med längre utbildning jobbar oftare än tidigare i
arbeten som kräver kort utbildning.
Andelen arbetstillstånd i yrken som kräver högskolekompetens ligger fortsatt konstant under 50 procent. Bara 41 procent hade högskolekompetens
2018. En majoritet av också den reguljära arbetskraftsinvandringen går
alltså till lägre kvalificerade arbeten.
Arbetskraftsinvandrarna tjänar i genomsnitt 30 procent mindre per år
jämfört med tidigare, vilket motsvarar omkring 100 000 kronor.
Arbetsgivare som rekryterar arbetskraftsinvandrare är oftare små
företag som ägs av personer som inte är födda i Sverige. Inom denna
kategori finns bland annat arbetskraftsinvandring till restauranger och
städjobb som under senare år utgjort ungefär en tredjedel av all arbetskraftsinvandring.

ANTAL ARBETSMARKNADSTILLSTÅND
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19

20

07

08

20

20

05

06

20

04

20

03

20

20

01

02

20

20

20

00

0

På en punkt strider det faktiska utfallet extra tydligt mot ambitionen med
reformen 2008. Reformen har inte bidragit till att rekrytera arbetskraft till
bristyrken. Tvärtom har utfallet blivit det motsatta, med en ökad rekrytering
av arbetskraft till yrken och branscher där det redan finns ett överskott av
arbetskraft.9

9 Slutsatserna i avsnittet bygger i huvudsak på forskningsrapporten Emilsson, Henrik & Irastorza, Nahikari,
30 percent lower income – A follow-up of the Swedish 2008 labour migration reform, MIM Working Paper Series
19:1, Malmö Institute For Studies Of Migration, Diversity And Welfare, Malmö Universitet, 2019. http://
muep.mau.se/bitstream/handle/2043/28993/Wp%2019-1%20final3.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Se dock även: Müllerström, Berit & Nandorf, Tove, Timbro räknar fel – nästan hälften av tillstånden går till
yrken med arbetskraftsöverskott, DN, 17/9 2019. https://www.dn.se/debatt/repliker/timbro-raknar-fel-nastan-halften-av-tillstanden-gar-till-yrken-med-arbetskraftsoverskott/
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NULÄGE
BEVILJADE ARBETSTILLSTÅND TILL PERSONER FRÅN TREDJE LAND
År 2019 beviljades 21 950 arbetstillstånd i Sverige. De beviljade tillstånden kan
delas upp i följande yrkesområden:
yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion:

8 414

yrken med krav på fördjupad högskolekompetens:

6 547

yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande:

1 745

service-, omsorgs- och försäljningsyrken:

1 696

yrken inom byggverksamhet och tillverkning:

1 579

yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske:

787

chefsyrken:

408

yrken inom administration och kundtjänst:

411

yrken inom maskinell tillverkning och transport mm:

335

militära yrken:

4

övrigt:
Summa:

24
21 95010

Arbetskraftsinvandringen till Sverige sker till en mängd olika yrken och
branscher. (Se Bilaga 1: fullständig lista på vilka yrkesgrupper som arbetskraftsinvandrare till Sverige sökte sig till.) De största grupperna arbetskraftsinvandrare, vid sidan av bärplockare (som är ett specialfall, se nedan), är
IT-arkitekter, restaurangbiträden, kockar, ingenjörer, städare, snickare och
anläggningsarbetare. Det finns alltså både LO-, TCO- och Sacoyrken bland de
som arbetskraftsinvandrar till Sverige. Men de mindre kvalificerade har ökat
både i absoluta och relativa tal.
10 Migrationsverket, Beviljade arbetstillstånd 2019, webbsidan, 2020. https://www.migrationsverket.se/down
load/18.748d859516793fb65f9ce0/1578410568795/Beviljade_arbetstillstånd_2019_-_Work_permits_
granted_2019.pdf
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Den överväldigande majoriteten av arbetskraftsinvandrare kommer från fattigare länder utanför OECD. Av de 20 största ursprungsländerna för arbetskraftsinvandrare från utanför EU/EES var 19 fattigare länder. (Se bilaga 2: fullständig
lista på vilka länder som arbetskraftsinvandrarna kommer ifrån.)

ANNAN REGULJÄR ARBETSRELATERAD INVANDRING
FRÅN TREDJE LAND
Vid sidan av arbetstillstånd för arbetstagare sker också annan invandring
från tredje land som är relaterad till arbetsmarknaden. Under 2019 utfärdade
Migrationsverket totalt 43 242 uppehållstillstånd som var kopplade till arbetsmarknaden. Utöver personer som fick arbetstillstånd ingår även bland annat
internationellt utbyte/praktikanter/idrottsutövare, gästforskare och anhöriga
till arbetskraftsinvandrare i denna grupp. Störst av dessa var anhöriga som för
2019 utgjordes av totalt 15 129 personer.11
Båda de två stora kategorierna: arbetstagarna själva (den som beviljas arbetstillstånd) och anhöriga till arbetskraftsinvandrare – som alltså också får tillgång till den svenska arbetsmarknaden – har ökat rejält sedan reformen 2008
infördes.

UPPEHÅLLSTILLSTÅND AV ARBETSMARKNADSSKÄL: OLIKA KATEGORIER
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(Utöver detta finns arbetskraftsinvandring från EU, både i form av att personer
från andra EU-länder börjar arbeta i Sverige och att företag från andra länder
tar med personal och utstationerar arbetskraft när de utför uppdrag i Sverige.
Detta ligger dock utanför denna studie.)

11

Ibid.
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IRREGULJÄR INVANDRING FRÅN TREDJE LAND
Det finns även en inte obetydlig irreguljär arbetskraftsinvandring från tredje
land vid sidan av den lagliga. Dessa arbetare kallas ofta för papperslösa.
En papperslös är en person som arbetar i Sverige, men saknar tillstånd att vistas
i Sverige eller tillstånd att arbeta. Det kan handla om personer som har kommit
till Sverige illegalt eller på turistvisum eller om personer som fått avslag på asylansökan men blivit kvar i Sverige. Ibland räknas även EU-medborgare som blivit
kvar i Sverige längre än tre månader trots att de inte har någon säker försörjning
till denna grupp.
Ingen vet med säkerhet hur många papperslösa som arbetar i Sverige. Uppgifterna
varierar kraftigt mellan olika bedömare, men också beroende av den exakta avgränsningen av vilka som ska räknas in (ibland inkluderas även EU-medborgare
som inte kan försörja sig och stannat mer än 3 månader i Sverige). I en granskning uppskattar SvD antalet papperslösa till mellan 20 000 och 50 000.12 Det Fackliga centret för papperslösa uppskattar antalet till mellan 30 000 och 50 000.13
Den liberala Tankesmedjan Fores gör i en något äldre bedömning en mer modest
uppskattning av antalet, till mellan 10 000 och 35 00014.
Ansvariga för gränspolisinsatsen Osund konkurrens har dock mer nyligen uppskattat att det bara i Stockholm finns omkring 20 000 personer som är här med
felaktigt syfte eller felaktiga handlingar.15 Om den siffran skulle användas som
grund för en bedömning av antalet i hela landet så skulle det kunna röra sig om
mellan 50 000 och 80 000 papperslösa, som lever i ett skuggsamhälle och ofta
utnyttjas svårt på svensk arbetsmarknad. Detta är alltså utöver
alla de som utnyttjas trots att de har arbetstillstånd.
Samordningsnumren
– Skatteverkets ID-nummer

Ett i sammanhanget allvarligt problem är handeln och miss-

för icke folkbokförda

bruket med de så kallade samordningsnumren. Så här skriver

utländska medborgare

LO:s expert Tove Nandorf:

– är synnerligen effektiva
verktyg i händerna på

”Samordningsnumren – Skatteverkets ID-nummer för icke

arbetslivskriminella och

folkbokförda utländska medborgare – är synnerligen effek-

den grova ekonomiska

tiva verktyg i händerna på arbetslivskriminella och den

brottsligheten.

grova ekonomiska brottsligheten. De senaste månaderna har
avslöjandena duggat tätt. På de kriminella nätverkens meny
står multipla falska identiteter, handel med samordningsnummer och
adresser, folkbokföringsbrott, penningtvätt, svartjobb, p-botssvindlerier
och bidragsbrott.
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https://www.svd.se/varden-av-papperslosa-har-okat-kraftigt

13

http://www.fcfp.se

14

https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/papperslosa/

15

Telefonintervju 13 februari 2020.
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Nyligen avslöjades tre kriminella personer med att ha samlat på sig sammanlagt ett fyrtiotal identiteter, bland annat via samordningsnumren. Och
i en och samma lägenhet söder om Stockholm ”bor” över 100 personer med
samordningsnummer. Runt 80 av dem utländska medborgare dömda
för brott i Sverige. På en ryskspråkig sajt pågår handeln med adresser öppet.
På andra ryskspråkiga sajter utlovas svenska samordningsnummer – med
lite tur en inträdesbiljett till välfärdssamhället – för några få tusenlappar.”16
Det finns 900 000 samordningsnummer utfärdade i Sverige. Cirka 500 000 av dem
har skett utan bekräftad identitet.
Det är förbjudet att anställa en person utan uppehålls- och /eller arbetstillstånd.
Arbetslagstiftningens regler gäller emellertid för alla, även den som saknar
uppehålls- eller arbetstillstånd. Arbetstidens regler om längsta arbetstid och
rätt till rast och vila gäller alla – även papperslösa. Diskriminering är förbjuden
och arbetsgivaren är skyldig att se till att alla arbetstagare har en dräglig arbetsmiljö. I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön. Lönerna bestäms i stället
genom kollektivavtal. På arbetsplatser där kollektivavtal saknas har dock alla
rätt att få utlovad lön. Fackliga organisationer kan också vidta stridsåtgärder
mot arbetsgivare som har löner och villkor som är sämre än de kollektivavtal
som gäller för branschen.

ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN OCH DEN INTERNATIONELLA
UPPDELNING AV SVENSK ARBETSMARKNAD
Arbetskraftsinvandringen har alltmer fått karaktären av en internationell arbetsdelning. Även detta är en effekt som förstärkts av reformen 2008.
Inom flera yrken dominerar ett eller några få ursprungsländer kraftigt när
det gäller arbetskraftsinvandringen. (Se bilaga 3 för fullständig statistik över
dominerande ursprungsländer för ett antal yrkesgrupper 2019.)
Grovt kan denna internationella arbetsdelning delas in fyra huvudgrupper, där:
IT-personal kommer från Indien,
personal till andra kvalificerade yrken från USA, Kanada, Turkiet, Indien
och Irak,
bärplockare från Thailand och
personal till andra LO-yrken kommer från Pakistan, Thailand, Kina,
Bosnien och Hercegovina, Ukraina, Irak, Kosovo, Serbien, Vietnam och
Mongoliet.
16 https://loblog.lo.se/2020/01/regeringens-forslag-mot-fusket-med-samordningsnummer-ar-mest-ett-slag
i-luften/
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Det är vidare tydligt att det finns ett samband mellan asylinvandring och
arbetskraftsinvandring. Asylinvandring har skapar nya kontakter och nätverk
mellan Sverige och ursprungsländerna, det resulterar ofta i en fortsatt arbetskraftsinvandring från dessa länder.
Den starka internationella arbetsdelningen – där arbetskraftsinvandrare till
vissa specifika yrken och branscher ofta rekryteras från vissa specifika länder
– förstärker etnifieringen av arbetsmarknaden. Tillsammans med bostadssegregationen kan detta bidra till att skapa etniska enklaver. Den risken är särskilt
stor när det handlar om rekrytering till små och ofta etniskt homogena arbetsplatser. För den enskilde arbetstagaren kan det ofta upplevas som tryggt att
komma till en arbetsplats med många landsmän. För den långsiktiga integrationen är det däremot ofta en nackdel då kontaktytorna med det övriga
samhället ofta är små.
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ANALYS
ARBETSKRAFTSINVANDRING OCH OLIKA FORMER AV
LÖNEDUMPNING
Arbetskraftsinvandring kan leda till att löner och andra arbetsvillkor dumpas.
Orsakerna till dumpningen kan dock vara av två olika slag:
För det första kan ett ökat utbud av arbetskraft inom ett yrke, en bransch eller på
hela arbetsmarknaden leda till att arbetskraften tvingas ta lediga jobb till sämre
villkor om antalet lediga jobb inte ökar i samma utsträckning som ökningen av
arbetskraften. Arbetskraften kan öka genom arbetskraftsinvandring eller genom
att fler personer utbildas till ett yrke. Båda fallen kan leda till en press nedåt på
löner och villkor.
Vid arbetskraftsinvandring ökar risken för dumpning om den sker till yrken
eller bransch där det inte råder brist på arbetskraft. Om det däremot råder stor
brist på arbetskraft, så behöver ett ökat utbud av arbetskraft inte innebära att
löner och villkor dumpas. En ökning av arbetskraften inom ett yrke eller en
bransch kan även leda till att delar av arbetskraften söker sig till andra yrken
och branscher. Omfattning och förekomst av dumpning inom ett yrke eller en
bransch hänger därför samman med hur hela arbetsmarknaden ser ut och
inte minst med den totala nivån på arbetslösheten.
Men risken för dumpning påverkas också av hur reglering av löner och arbetsvillkor ser ut på arbetsmarknaden. Om lönebildningen är hårt reglerad och
uppstyrd kommer det inte vara möjligt att skapa jobb med sämre löner och
arbetsvillkor. Då kommer ett ökat utbud av arbetskraft leda till arbetslöshet
i stället. Ett ökat arbetskraftsutbud kan alltså skapa en press nedåt på löner
och villkor – eller ren dumping. Men det kan också få andra konsekvenser.
En mängd faktorer påverkar: arbetsmarknadens funktionssätt, alternativa
jobbmöjligheter, behoven inom branschen, o s v.
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För det andra kan löne- och arbetsvillkorsdumpning uppstå genom att gällande
regler på arbetsmarknaden inte efterföljs. I detta fall skulle det handla om att
arbetskraftsinvandrare från tredje land arbetar till villkor som är sämre än vad
som är fastslaget i gällande regelverk. Denna form av dumpning
bygger på att det är möjligt att kringgå gällande regelverk och
Det är viktigt att hålla isär

att det finns arbetskraft som är beredd att arbeta till sådana

dessa två olika former av

sämre villkor.

dumpning: dumpning
på grund av ökat utbud

Det är viktigt att hålla isär dessa två olika former av dumpning:

av arbetskraft och

dumpning på grund av ökat utbud av arbetskraft och dumpning

dumpning på grund av

på grund av att arbetskraftsinvandring används för att kringgå

att arbetskraftsinvandring

det regelverk som gäller för arbetsmarknaden. Att förstå detta

används för att kringgå

är viktigt både för att analysera om dumpning förekommer och

det regelverk som gäller

för att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna förhindra

för arbetsmarknaden.

dumpning.

UTBUDSSTYRD LÖNEDUMPNING
Flera forskare har granskat frågan om huruvida ett ökat utbud av arbetskraft
på grund av arbetskraftsinvandring leder till löne- och arbetsvillkorsdumpning generellt på arbetsmarknaden eller inom en viss bransch. Själva frågeställningen är kontrafaktisk: Hur skulle löner och arbetsvillkor varit om arbetskraftsinvandringen inte förekommit jämfört med hur dessa villkor är i dag?
Eller: Hur kommer löner och arbetsvillkor att bli om arbetskraftsinvandringen
stramas åt jämfört med om den inte stramas åt?
En första kommentar är att frågan är svår att undersöka vetenskapligt. Problemet
är att det är svårt att renodla effekten av arbetskraftsinvandringen från en rad
andra faktorer, som hur berörda yrken och branscher förändras av andra skäl,
hur möjligheten är för personer i yrkena och branscherna att få andra jobb i
andra branscher, om hur reglering av arbetsmarknaden påverkar möjligheten
att avvika när det gäller löner och arbetsvillkor etc.
Syftet här är inte att ge en akademisk översikt av litteraturen inom området.
Det finns forskningsrön som pekar i olika riktningar. Tankesmedjan Arena Idés
chefsekonom Sandro Scocco påpekar själv att invandringens påverkan på
ekonomin är komplex, med både positiva och negativa effekter. Olika forskare
kommer till olika slutsatser när det gäller migrationens påverkan på ett samhälles ekonomi. Själv hör Scocco till de som argumenterar starkt för en mer
öppenhetsinriktad invandringspolitik. Han lyfter bland annat fram att invandrare oftast befolkar låglöneyrken, men att de inte skapar dem.17

17
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Samtidigt som flera forskare pekar på små eller obefintliga löneeffekter på
arbetsmarknaden generellt, finns det studier som visar på att större arbetskraftsinvandring till vissa branscher och yrken i ett land påverkar löner och
villkor i de yrkena negativt.
En relativt färsk studie från Norge (2019) är en av de mer intressanta studierna18.
Den visar att den kraftigt ökade arbetskraftsinvandringen till Norge efter EUutvidgningarna tidigare under 2000-talet ledde till en tydlig press nedåt på löner
och villkor i de branscher som de östeuropeiska arbetstagarna sökte sig till.
Enligt en av rapportförfattarna, Bernt Bratsberg, var lönedumpingen påtaglig
i framför allt bygg- och anläggningsbranschen. Han pekar även på att studien
visar att arbetskraftsinvandring till sektorer där det redan råder arbetskraftsöverskott kan leda till dumpning och ökade löneklyftor mellan olika grupper
av arbetstagare.19
Den norska studien pekar samtidigt på att vissa delar av den inhemska befolkningens välfärd inte påverkades, medan den kraftigt ökade invandringen hade
en direkt negativ effekt på andra grupper i det norska samhället. De norska ekonomerna menar sig ha funnit en modell som gör att arbetskraftsinvandringens
påverkan på löner, välfärd m m kan analyseras bättre.
Gemensamt för båda är att de noterar att om och när det inte finns någon
negativ effekt på ett lands infödda befolkning, så beror på det på att de nya
invandrarna tar de lägst avlönade och mest slitsamma jobben. Effekten blir
en cementering av en kraftigt stratifierad arbetsmarknad och framväxten av
ett större prekariat.
En del forskare hävdar att effekterna förvisso är små på längre sikt, men att
om det ändå kan ske en större påverkan i ett inledande skede. Vidare visar
forskningen att om det finns lönedumpningseffekter så är dessa särskilt vanliga i lågkvalificerade jobb. Den slutsatsen har bland annat dragits av brittiska
forskare.20 Ytterligare forskare betonar att de som drabbas särskilt hårt av lönedumpning på grund av arbetskraftsinvandring är tidigare arbetskraftsinvandrare i lågkvalificerade jobb.21 Om några grupper drabbas av dumpningseffekter
i Sverige är det med andra ord de som arbetar i LO-yrken, inte minst personer
i LO-yrken som är utrikes födda.

18

https://voxeu.org/article/immigration-aftermath-eastern-enlargement

19

Intervju med Bernt Bratsberg, 200213 (Mats Wingborg).

20

För en översikt av resultaten se: BBC, Reality Check Team, 18/1 2019. https://www.bbc.com/news/busi

21

Parekh, Ravi; Ruhs, Martin & Vargas Silva, Carlos, How immigrants affect jobs and wages, Full Fact,

ness-46918729
15/5 2017. https://fullfact.org/immigration/immigration-and-jobs-labour-market-effects-immigration/
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REGELBRYTANDE LÖNEDUMPNING
Det finns entydiga resultat som visar att löne- och arbetsvillkor är sämre för
arbetskraftsinvandrare än för andra anställda med samma jobb. Att detta även
gäller för Sverige visar bland annat OECD i en studie från 2015. Samma sak
visar sociologerna Anders Kjellberg och Olle Frödin i studier av villkoren för
arbetskraftsinvandrare inom restaurang- och städbranschen i Stockholm.
Sämre villkor kan både bero på att arbetsgivaren försöker att tänja på rådande
regelverk och endast erbjuda sämsta möjliga villkor inom rådande regelverk
eller att arbetsgivaren inte följer regelverket och att den anställda arbetar till
villkor som är sämre än vad som statueras i kollektivavtal och lagstiftning.
Det första förhållandet behandlades ovan, det andra handlar om arbetslivskriminalitet. Många tecken tyder på att denna form av lagbrott är särskilt vanliga
när det gäller lågkvalificerad arbetskraftsinvandring från tredje land.
En rad fall av missförhållanden har uppdagats. Här följer ett axplock av några
aktuella exempel:
Anställda vid hemtjänstföretaget Enklare Vardag tvingas att betala tillbaka
en del av lönen och samtidigt jobba långt mer än kollektivavtalets regler
(2019).22
Arbetskraftsinvandrare på skönhetssalonger utnyttjas ofta, och får jobba
till löner som ligger rejält under kollektivavtalets miniminivåer (2019).23
Hundratals vietnameser, framför allt kvinnor, luras till svenska skönhetssalonger. De hamnar i en fälla de har svårt att komma ur (2019).24
Norrköpings tingsrätt dömer en krögare till åtta månaders fängelse för att
använda slavliknande kontrakt på sin krog. Domen är den första i sitt slag
sedan människoexploatering kriminaliserades i Sverige (2018).25
En migrantarbetare anställd av ett bemanningsbolag uppger att han tvingas betala tillbaka 90 000 kronor till företagets arbetsledare (2018).26

22

Martinsson, Karl, Migrationsverket granskar Enklare Vardag, Kommunalarbetaren, 3/11 2019. https://
ka.se/2019/03/11/migrationsverket-granskar-enklare-vardag/

23

Handelsanställdas förbund, Bakom lacken – Ekonomisk utveckling och arbetskraftsinvandring i skönhets
branschen, Handels Rapporter 2019:4. https://handels.se/globalassets/centralt/media/pressrum/rappor
ter/2019/handels-rapporter-2019-4_bakom-lacken_.pdf?fbclid=IwAR3tWpEqaggzjgpeIDTpqe-		
BAiaWFTq-SIfwq-V1HHwiDCDuOlAxVnuUB70Fw

24

Gideonsson, Susanna, Ser ni misären bakom arbetskraftsinvandringen?, Expressen, 16/12, 2019. https://

25

Torp, Elinor, Domen om människoexploatering är en viktig signal, Dagens Arbete, 6/12 2019. https://da.

26

Öster, Justina, 90 000 kronor för jobb i Sverige, Transportarbetaren, 28/11 2018. http://www.transportar-

www.expressen.se/debatt/ser-ni-misaren-bakom-arbetskraftinvandringen/
se/2019/12/domen-om-manniskoexploatering-ar-en-viktig-signal/
betaren.se/90%E2%80%89000-kronor-for-jobb-i-sverige/
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På tre år har Transport fått över 1 000 ansökningar från företag som vill
ta in arbetskraft från tredje land. Tre av tio migranter kommer till företag
utan kollektivavtal. Vanligaste jobbet är tidningsbud (2018).27
RUT-företag ljuger om städares löner. Anställda med arbetstillstånd utnyttjas. Löner ned till tolv kronor i timmen har avslöjats av myndigheternas pågående inspektioner mot osund konkurrens (2018).28
Över hela landet finns thaimassagesalonger som säljer sex, betalar slavlöner och underlåter att betala skatt. Flera ägare till thaisalonger har de
senaste åren avslöjats och dömts för grovt koppleri. På Roslagsgatan i
Stockholm sålde fem massörer sex nära 3 000 gånger på ett år (2018).29
Både forskning och journalistiska undersökningar ger sålunda belägg för att
arbetskraftsinvandrare inom typiska LO-yrken har sämre löne- och arbetsvillkor
än den genomsnittliga arbetstagaren och inte sällan utnyttjas. Det är också
klarlagt att en orsak till detta är att det ofta förekommer fusk och brott mot
gällande regler.
En annan sak är om det även här förekommer löne- och arbetsvillkorsdumpning,
det vill säga om de sämre villkoren för arbetskraftsinvandrare, orsakade av
regelbrott, även påverkar villkoren även för andra anställda. Återigen är det
svårt att hitta forskning som vare sig slår fast eller bestämt kan avfärda detta.
Det saknas helt enkelt tillräcklig empirisk forskning på området. Det betyder
inte att fenomenet inte existerar, däremot att det till sin natur är svårt att undersöka effekterna av regelbrytande fenomen som sker i det fördolda. Det är dock
inte orimligt att utgå från att en kraftig ökning av jobb med kraftigt dumpade
löner kan påverka löner och villkor på delar av den övriga arbetsmarknaden,
som kommer i kontakt med dessa.
Återigen står det dessutom klart att om och när denna form av dumpning
existerar så riktar den sig i första hand mot LO-grupperna. Det är inom LObranscherna som det är särskilt vanligt med olagliga villkor för arbetskraftsinvandrare. Även andra löntagargrupper kan dock drabbas – om och när oseriösa arbetsgivare använder sig av utländsk arbetskraft för att bedriva osund
konkurrens, så slår de ju ut även arbetsgivare som följer avtal och lagar.

27

Lindkvist, Jan, Osäkra villkor för arbetskraften från andra länder, Transportarbetaren, 3/10 2018. http://
www.transportarbetaren.se/90%E2%80%89000-kronor-for-jobb-i-sverige/ http://www.transportarbetaren.se/osakra-villkor-for-arbetskraften-fran-andra-varldsdelar/
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Nandorf, Tove, RUT-företag ljuger om städarnas löner, DN, 18/6 2018. https://www.dn.se/ekonomi/

29

Nandorf, Tove, Polis: Sexhandel och skattefusk på vanliga massagesalonger, DN, 17/4 2018. https://

rut-foretag-ljuger-om-stadarnas-loner/
www.dn.se/ekonomi/polis-sexhandel-och-skattefusk-pa-vanliga-massagesalonger/
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Dumpning på grund av arbetslivskriminalitet kan innebära att arbetsgivare
pressar kostnaderna genom att anställa personer, ofta arbetskraftsinvandrare,
på villkor som inte är förenliga med gällande regelverk. En annan möjlighet är
att verksamheter som bedrivs på olagliga premisser slår ut seriöst drivna företag och på det sättet bidrar till att förvandla arbetslivet i en osund riktning.
Flera rapporter och vittnesmål om konkurrens från oseriösa företag finns inom
branscher som städ, hotell och restaurang, transport, bygg och skönhetssalonger
– med andra ord just inom branscher där det ofta förekommer laglig och irreguljär arbetskraftsinvandring från tredje land.
I många fall har arbetsgivare reagerat mot den osunda konkurrensen. Ett exempel på detta är Almegaföretaget Serviceentreprenörerna, som har uttryckt stor
frustration över dumpningen i deras bransch, via fusk med samordningsnummer,
missbruk av lönestöd, m m.
Skatteverket är en av de myndigheter som är engagerat i arbetet med att få bort
fusket i arbetslivet, det handlar nämligen också om skattebrott och missade
skatteintäkter. Under 2019 genomförde Skatteverket mer än 3 000 arbetsplatskontroller, bland annat för att granska om företag hade personalliggare, vilket
är obligatoriskt i flera branscher. Samtidigt menar företagare som blir utsatta för
oseriös konkurrens att det är alltför enkelt att fuska trots kravet på personalliggare.30 Liknande erfarenheter finns i bland annat Norge där staten öppnat ett
särskilt center mot arbetslivskriminalitet.31 Där samarbetar flera myndigheter
under samma tak, vilket underlättar informations- och erfarenhetsutbytet och
de gemensamma insatserna. Dessa så kallade A-krimcenter finns nu över hela
Norge, i sju olika städer.32

SNED MAKTBALANS OCH EXPLOATERING
Det råder i dag en enorm skillnad mellan villkoren för arbetskraftsinvandrare
som rekryteras till kvalificerade jobb där det ofta krävs högskolekompetens och
arbetskraftsinvandrare som rekryteras till lågkvalificerade arbeten. För den
första gruppen är löner och villkor bättre redan i utgångsläget. Den klyftan förstärks av att högkvalificerad arbetskraft ofta rekryteras till bristyrken medan
lågkvalificerad arbetskraft ofta rekryteras till yrken och branscher med arbetskraftsöverskott.
30

Naskret, Philip, Oseriös konkurrens slår hårt mot skönhetssalonger, SvT Nyheter, 30/10 2019. https://www.
svt.se/nyheter/lokalt/orebro/konkurrens-fran-oseriosa-foretag-slar-hart-mot-skonhetssalonger

31

Regeringen.no, Trapper opp kampen mot arbeidslivskriminalitet, 6/6, 2017. https://www.regjeringen.no/no/
aktuelt/trapper-opp-kampen-mot-akrim/id2555599/

		

Sunde Opstad, Cathrine, Arbeidslivskriminalitet (akrim) – hva er det og hvor går vi, NHO, 2020. https://
www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/arbeidslivskriminalitet-akrim--hvem-hva-og-hvor-gar-vi/

		

Bjørlo, Terje, 3 av 4 med ulovlig lav lønn, Friheten, 31/3 2019. https://www.friheten.no/component/cobalt/
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https://www.handlehvitt.no/arbeidslivskriminalitet/

artikkel/15-politikk-samfunn/8395-3-av-4medulovliglav-lonn?Itemid=122
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Den lågkvalificerade arbetskraftens utsatthet förstärks av att arbetstillståndet är kopplat till ett specifikt yrke. Det minskar de anställdas valmöjligheter,
de kan inte byta jobb, de kan inte heller vara arbetslösa annat än
under en kort period utan att riskera att bli utvisade.
Den lågkvalificerade
arbetskraftens utsatthet

Som sociologerna Olle Frödin och Anders Kjellberg konstaterar
är det ”regelverket för migration som konstruerar ofria arbetare”.

förstärks av att

De två sociologerna noterar att detta står i ”skarp kontrast till ar-

arbetstillståndet är

betsgivarens frihet att rekrytera arbetskraft över hela världen”.

33

kopplat till ett specifikt yrke.
Det minskar de anställdas

Enligt regelverket ska arbetskraftsinvandrarnas villkor motsvara

valmöjligheter,

kollektivavtalen. Men de extremt ojämna maktförhållandena gör

de kan inte byta jobb,

att regelverket ofta sätts ur spel. I stället präglas anställningarna

de kan inte heller vara

ofta av dåliga villkor och ett starkt beroende till arbetsgivaren.

arbetslösa annat än under

Det är två egenskaper som enligt forskaren Guy Standings utgör

en kort period utan att

komponenter i det som han beskriver som prekariatet.

riskera att bli utvisade.

34

BÄRPLOCKARNA – ETT SPECIALFALL
Under sommaren 2019 var 6 162 utländska bärplockare anställda i Sverige för
att plocka vilda bär. Av dessa kom 5 935 från Thailand och resten från Ukraina.
Flera förhållanden gör att bärplockarna skiljer sig från annan arbetskraftsinvandring. För det första var samtliga anställda i branschen arbetskraftsinvandrare,
det fanns med andra ord inga anställda plockare med svenskt medborgarskap.
För det andra var dessa plockare bara anställda för en kortare säsong, vanligtvis
drygt två månader. För det tredje konkurrerar den kommersiella plockningen
med anställda plockare med så kallade bäruppköp, det vill säga företag som
köper bär av plockare. Även bland dem som plockade bär till bäruppköp fanns
många plockare från andra länder, främst Ukraina, men dessa är inte anställda.
Juridiskt sett är de i stället försäljare av en vara, nämligen varan bär som de
har plockat själva.
På kort sikt skulle det vara svårt att ersätta arbetskraftsinvandrarna i bärbranschen med inhemsk arbetskraft. Det saknas sökande i Sverige som vill
plocka vilda bär. Däremot skulle dessa förhållanden kunna ändras om det
skedde en drastisk förbättring av löner och arbetsvillkor. Det är däremot en myt
att bärplockning är ett ”enkelt” arbete. Att under en hel säsong plocka vilda bär
så att det bär sig ekonomiskt kräver stark fysik och vana vid jordbruksarbete.
För närvarande garanteras en utländsk plockare en kollektivavtalsenlig lön på
33

Frödin, Olle & Kjellberg, Anders, Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken, Arbetsmarknads &

34

Alm, Fayme, Guy Standings: ”Vill människor ha fast arbete måste de vara standby vid sina mobiler”, Arbets

Arbetsliv nr 23, 2017. https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/17697
världen, 4/4 2018. https://www.arbetsvarlden.se/vill-manniskor-ha-avlonat-arbete-maste-de-varastandby-vid-sina-mobiler/
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cirka 22 000 kronor i månaden (men mycket tyder på att många inte får ut
denna lön). Om lönerna och villkoren förbättrades är det möjligt att det också
skulle finnas ett ökat intresse bland arbetstagare i Sverige att plocka vilda bär.
Oavsett om detta är att betrakta som lönedumpning eller inte finns andra skäl
att begränsa antalet anställda plockare från andra länder. Problemet är att det
är oerhört svårt att i förväg avgöra hur god säsongen kommer att vara. När
säsongen blir dålig, som den just var sommaren 2019, leder en överetablering
av plockare till att branschen blir bräcklig. I regel är det plockarna som får ta
den största smällen (just i form av att de inte får betalt enligt
För närvarande garanteras

kollektivavtal35), men även många företag i branschen brukar

en utländsk plockare en

råka illa ut. Alltför många plockare innebär med andra ord ett

kollektivavtalsenlig lön

alltför stort risktagande. Detta anser också de flesta av före-

på cirka 22 000 kronor i

tagarna i branschen. En allmän uppfattning är att det var för

månaden (men mycket

många plockare från andra länder som kom till Sverige som-

tyder på att många inte

maren 2019. Däremot är det många av företagarna som tycker

får ut denna lön).

att just de själva borde få rekrytera många plockare, men inte
andra företagare i branschen. Slutsatsen är att om alla företag
får rekrytera så många plockare de vill så blir det sämre för

alla jämfört med om plockningen var reglerad. Ett konkret förslag är att sätta
upp en kvot för hur många plockare som skulle få rekryteras till Sverige varje
sommar. Ett förslag som nämns är en kvot på 4 000 plockare. Företag som på
olika sätt missköter sig skulle tappa sina kvoter och nya företag som etablerar
sig i branschen skulle få börja på en låg kvot. Ett sådant system skulle skapa
en mer stabil bransch.36

SPÅRBYTEN
Det förekommer både att personer som kommit till Sverige från tredje land som
arbetskraftsinvandrare söker asyl när de anlänt till Sverige och att personer som
sökt asyl i Sverige ansöker om att bli arbetskraftsinvandrare när de kommit till
Sverige. Det första fallet av spårbyte är en möjlighet som har skydd av Genèvekonventionen. Den andra formen av spårbyte är vanligast.
I sociologerna Anders Kjellbergs och Olle Frödins studie från 2017 om arbetskraftsinvandring i restaurang- och städbranschen i Stockholm konstateras att
40 procent av dem som erhöll arbetstillstånd i dessa branscher under 2012 hade
gjort ett spårbyte (det förekom spårbyten i båda riktningar, men vanligast var
från asyl till arbete).
35

Hedberg, Charlotta; Axelsson, Linn & Abella, Manolo, Thai berry pickers in Sweden – A migration corridor to

36

Uppgifterna bygger på intervjuer som Mats Wingborg gjort med bland annat företagare i bärbranschen

a low-wage sector, Delmi, Rapport 2019:3. https://www.delmi.se/publikationer-seminarier#
under säsongen 2019. En del av materialet finns redovisat i: Wingborg, Mats, Allt hårdare villkor för
thailändska bärplockare, Dagens Arena, 1/10 2019. https://www.dagensarena.se/innehall/allt-hardare-vill
kor-thailandska-barplockare/
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Denna och andra studier pekar på att arbetskraftsinvandring och asylinvandring delvis flyter samman och inte är uppdelade i två avgränsade spår. Inom
FN och migrationsforskningen talar man ofta om ”mixed migration flows”,
för att beskriva att det bland alla de människor som söker sig till ett nytt land
finns både skyddssökande och mer socialt eller ekonomiskt motiverade migranter. Men också om att reguljär och irreguljär migration flyter samman och
blir delar av samma globala migrationsflöden.37 Förändringar av möjligheterna
påverkar därför både arbetskraftsinvandring och asylsinvandring. Det behövs
därför ett samlat grepp om båda dessa former av invandring.

HÖGKVALIFICERAD ARBETSKRAFT OCH PROBLEMET MED
KOMPETENSUTVISNINGAR
Det finns naturligtvis även exempel på när dagens regler är orimligt rigida.
Det gäller dock oftast högkvalificerade yrken. En rad fall visar exempelvis att
det finns problem med det som brukar kallas för ”kompetensutvisning”. Ett av
många fall handlar om dataprogrammeraren Tayyab Shabab som nekades förlängning av sitt arbets- och uppehållstillstånd efter att arbetsgivaren glömt att
teckna en tjänstepensionsförsäkring för honom. Under årens lopp har många
kvalificerade anställda i liknande position och många företag klagat på att viktig
personal blivit tvungna att lämna Sverige.38
Migrationsforskaren Henrik Emilsson vid Malmö Universitet menar till och
med att det var lättare att rekrytera utländsk arbetskraft med spetskompetens
före lagändringen 2008. Då fick kompetensinvandrare i bristyrken – exempelvis
IT-experter, forskare, industrispecialister, läkare och specialistsjuksköterskor
– direkt permanent uppehållstillstånd, vilket i dag kräver minst tre beslut av
Migrationsverket. En fördel med det tidigare systemet var att mindre avvikelser i anställningskontraktet inte fick samma ödesdigra konsekvenser.39
Det stora problemet är dock, generellt sett, inte allt för rigida regler och myndigheter – eller att endast små misstag kan leda till utvisning. Det stora problemet
är trots allt att oseriösa arbetsgivare ofta på en mängd olika sätt anstränger sig
för att kringgå regelverket i syfte att sänka kostnaderna för sina anställda.

37

http://www.mixedmigrationhub.org/member-agencies/what-mixed-migration-is/

38

Emilsson, Henrik, Sverige måste tänka om när det gäller arbetskraftsinvandring, 26/10 2016, Dagens
Samhälle. https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sverige-maste-taenka-om-naer-det-gaeller-arbets
kraftsinvandring-28632

39

Müllerström, Berit & Nandorf, Tove, Timbro räknar fel – nästan hälften av tillstånden går till yrken
med arbetskraftsöverskott, DN, 17/9 2019. https://www.dn.se/debatt/repliker/timbro-raknar-fel-nas
tan-halften-av-tillstanden-gar-till-yrken-med-arbetskraftsoverskott/
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BRISTYRKEN
Som nämnts ovan råder i dag en obalans i flera avseende mellan arbetskraftsinvandringen till hög- och lågkvalificerade yrken. En av dessa skillnader är att
arbetskraftsinvandringen till högkvalificerade arbeten oftare sker till bristyrken
medan arbetskraftsinvandringen till lågkvalificerade jobb oftare sker till yrken
med arbetskraftsöverskott. Bilden är dock inte entydig, även inom vissa LO-yrken
råder brist på arbetskraft. Arbetsförmedlingen gör ett återkommande bristindex.40 I det senaste indexet, från 2019, pekar man på att behovet av arbetskraft
har ökat inom följande yrke (där de med största ökning kommer först):
data/it,
tekniskt och naturvetenskapligt arbete,
service- och säkerhetsarbete,
hotell, restaurang och storhushåll,
administration,
ekonomi, juridik,
bygg- och anläggning,
pedagogiskt arbete och
socialt arbete
I indexet finns också en analys av vilka yrken som det kommer att råda en
särskild brist under det närmaste året:
pedagogiskt arbete,
data/it,
bygg- och anläggning,
tekniskt och naturvetenskapligt arbete,
hälso- och sjukvård.

Indexet för vilka yrken som det främst kommer att råda brist på under de närmaste fem åren visar följande:
pedagogiskt arbete,
hälso- och sjukvård,
bygg- och anläggning,
40

Arbetsförmedlingen, Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt, 2019. https://www.
arbetsformedlingen.se/download/18.3c82c654167cc745bacccaf4/1549524462709/var-finns-jobben-2019.
pdf
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data/it,
tekniskt och naturvetenskapligt arbete.

När det gäller LO-yrken tyder detta på att det råder och kan komma att råda
brist på vissa arbeten inom bygg- och anläggning och hotell, restaurang och
storhushåll (gäller kockar men inte restaurangbiträden).
Arbetsförmedlingens analys är samtidigt grov. Inom restaurangbranschen
råder exempelvis brist på kockar men inte på restaurangbiträden. Inom byggbranschen finns enligt Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) totalt 16 olika
yrken. Enligt kanslichefen vid BYN, Ingemar Klaesson, råder det brist på arbetskraft när det gäller vissa av dessa yrken och överskott på arbetskraft när det
gäller andra. Till bristyrkena hör, enligt Klaesson, framför allt golvläggare,
maskinförare och anläggningsmaskinförare. När det gäller yrken med överskott är bilden mer komplex. Klaesson menar bland annat det råder stora regionala skillnader, men nämner bland annat att det rått ett överskott av snickare
och träarbetare i södra Sverige.41

M/KD:S FÖRSLAG OM FÖRÄNDRAD ARBETSKRAFTSINVANDRING
Moderaterna och Kristdemokraterna var med och drev igenom det nuvarande
regelverket för arbetskraftsinvandringen 2008. Däribland tog de bort möjligheten att pröva behovet av arbetskraftsinvandring. I stället skulle företagen
ensidigt avgöra om det fanns behov av arbetskraften. I februari 2020 deklarerade dock Moderaterna och Kristdemokraterna att man vill se förändringar av
den tidigare reformen. Däribland vill partierna:
Ta bort möjligheten till arbetskraftsinvandring av personliga assistenter.
Att försörjningskravet ska omfatta anhöriga. Arbetskraftsinvandrare som
tar med sig anhöriga ska fullt ut kunna försörja dem.
Ställa krav på att arbetskraftsinvandringen ska gälla heltidsjobb och därför höja det nuvarande kravet på 13 000 kronor i månaden för arbetskraftsinvandrare.
Ta bort möjligheten till spårbyte (att en person som sökt asyl kan bli
arbetskraftsinvandrare eller att en arbetskraftsinvandrare kan söka asyl).

41

Intervju med Ingemar Klaesson, kanslichef vid BYN, 10/2 2020.
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Att ändra i regelverket för att få bort kompetensutvisning, det vill säga att
kvalificerade arbetskraftsinvandrare tvingas att lämna Sverige på grund
av fel som gjorts av arbetsgivaren.42

REGERINGENS UTREDNING OM EN FÖRÄNDRAD
ARBETSKRAFTSINVANDRING
Regeringen kommer att tillsätta en utredning som ser över reglerna för arbetskraftsinvandringen. Det har Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit
överens med Centern och Liberalerna. Regeringen vill bland annat utreda:
Om de löner som faktiskt betalas ut är desamma som i de ursprungliga
anställningsavtalen.
Om det är möjligt att invandringen till deltidsjobb kan begränsas.
Om att ställa krav på försörjningskrav för de arbetskraftsinvandrare som
tar med sig anhöriga.
Om hur kompetensutvisningar ska kunna stoppas, det vill säga utvisningar
av kvalificerade arbetskraftsinvandrare.
Om spårbyten kan underlättas i vissa avseenden (att en person som sökt
asyl kan bli arbetskraftsinvandrare eller att en arbetskraftsinvandrare kan
söka asyl).

Utredningen ska presentera förslag i ett delbetänkande den 1 februari 2021.
Slutbetänkandet ska vara klart den 1 november 2021.43

TRE FACKLIGA RÖSTER OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN FRÅN
TREDJE LAND
Magnus Pettersson, ordförande i Fastighetsanställdas förbund:
Det behövs en behovsprövning:
”Det bör finnas en behovsprövning av arbetskraftsinvandringen till städbranschen. I dag råder inte någon brist på arbetskraft. Därför inget behov
av att låta företag rekrytera nya anställda från länder utanför EU. Sedan
länge har städbranschen varit en viktig inkörsport till arbetslivet för många
nyanlända. Av våra medlemmar är 35 procent födda i ett land utanför

42

Marmorstein, Elisabeth & Mokhtari, M vill skärpa kraven på arbetskraftsinvandringen, SvT-Nyheter,
3/2 2020. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-vill-skarpa-kraven-pa-arbetskraftsinvandring

		 https://www.expressen.se/nyheter/moderaterna-vill-ha-stramare-arbetskraftsinvandring/
43

Holm, Gusten, M-beskedet: Stramare arbetskraftsinvandring, Expressen, 3/11, 2019. https://www.svt.se/
nyheter/inrikes/regeringen-vill-infora-forsorjningskrav-for-arbetskraftsinvandring
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Sverige. En stor grupp av dessa är asylinvandrare. Om företag får ta in
andra arbetskraftsinvandrare blir det svårare för dessa asylinvandrare

Johan Lindholm, ordförande i Byggnadsarbetareförbundet:
Inför arbetsmarknadsprövning för personer utanför EU:
”Först och främst klappar mitt fackliga hjärta för alla utsatta, för alla
människor runt om i världen som letar efter ett jobb för att klara livhanken.
Det är därför fackföreningar finns. Jag går aldrig med på att arbetare ställs
mot arbetare. Modernt slaveri måste få ett slut. Jag har därför själv varit
med och startat Centret för papperslösa i Stockholm. För att få ordning
och reda på arbetskraftsinvandring och för att förhindra utnyttjande och
låglönekonkurrens behövs samtidigt ett regelsystem. Därför behövs en
arbetsmarknadsprövning för personer utanför EU.”44

Malin Ackholt, ordförande i Hotell- och restaurangfacket, HRF:
Den nuvarande lönegränsen på 13 000 kronor i månaden för att få rekrytera
arbetskraftsinvandrare är alldeles för låg:
”Kockar har länge varit ett bristyrke, men ibland hävdar arbetsgivare att
det också är svårt att rekrytera annan personal. Då är det något som inte
stämmer. Inom restaurang- och hotellbranschen är arbetslösheten högre
än någon annanstans. Vi har en heltidsarbetslöshet på 9 procent och en
deltidsarbetslöshet på 3 procent. Då borde det finnas stora möjligheter att
rekrytera på hemmaplan. I annat fall är det något i systemet som inte
fungerar. Som förbund får vi lämna ett yttrande till Migrationsverket i
ärenden som gäller arbetskraftsinvandring.
I grunden är vi positiva till att arbetskraft rör sig över gränserna. Vi verkar
inom en internationell bransch. Sedan håller vi på att se över vår syn på
frågan om arbetskraftsinvandring, det handlar bland annat om att göra en
behovsprövning av invandringen.
På en punkt är vi dock glasklara. Vi kräver att arbetskraftsinvandrare ska
arbeta under samma villkor som annan arbetskraft. Det betyder också att
vi är kritiska till att det lönekrav som i dag ställs på en arbetsgivare för att
få rekrytera arbetskraftsinvandrare är så lågt som 13 000 kronor i månaden.
Den absolut lägsta lönenivån för en vuxen person utan erfarenhet som
arbetar i en restaurang är 21 930 kronor i månaden och den lägsta nivån

44

Intervju den 6/2 2020.
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för en kock utan tidigare arbetslivserfarenhet är 23 200 kronor i månaden.
Det vill säga långt över 13 000 kronor.
Med dagens låga nivå är risken stor för att arbetsmarknadsinvandrare rekryteras till deltidsjobb men tvingas att arbeta betydligt mer. Som förbund
har vi kommit i kontakt med mängder av ärenden som handlar om grov
arbetslivskriminalitet. Därför krävs förändringar och att myndigheterna blir bättre på att kontrollera branschen.”45

ARBETSLIVSKRIMINALITET OCH FUSK
Under 2019 genomförde Polisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket med flera myndigheter totalt 2000 oannonserade kontroller i arbetslivet. Som en del av arbetet gjordes flera riktade insatser
i branscher där det finns många uppgifter om fusk och där det är vanligt med
lågkvalificerade arbetskraftsinvandrare. Till dessa branscher hör bland annat
skönhetssalonger, byggarbetsplatser och restauranger.46 Myndigheternas slutsatser finns redovisade i en gemensam rapport. I den beskrivs också kopplingen
mellan arbetslivkriminalitet och oseriös arbetskraftsinvandring: ”I de myndighetsgemensamma underlagen beskrivs att kriminella aktörer fortsätter att
använda osanna arbetserbjudanden till grund för arbetstillstånd för att smuggla
personer till Sverige. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren har för avsikt att
fullfölja anställningen. De kriminella aktörerna kräver betalning av personerna
som erhåller arbetstillstånd, men huvudmännen inte kan åtalas för människosmugglingsbrott enligt gällande lagstiftning. Huvudmännen står därtill sällan
som företrädare för företagen och är därmed svåråtkomliga för brottsbekämpande myndigheter. Det blir i stället målvakterna och de insmugglade personerna som blir föremål för åtgärder medan huvudmännen kan fortsätta med
samma modus operandi i nya företag.”47
Listan på vad inspektörerna träffade på innehöll bland annat följande:
Svartjobb, illegal arbetskraft, slavlöner, omänskliga arbetstider, undermåligt osanitärt boende.
Bordellverksamhet.
RUT- och ROT-fusk.
45

Intervju den 10/2 2020.

46

Migrationsverket, Myndighetssamarbete ger resultat, webbsidan, 2020. https://www.migrationsver
ket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-01-30-Myndighetssamarbete-mot-brott-ger-resultat.html

47

Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyn
digheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och
Åklagarmyndigheten, Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet, 2019. https://
www.aklagare.se/globalassets/dokument/rapporter/ovriga-rapporter/2019-myndighetsgemensamlagesbild-organiserad-brottslighet.pdf
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Skenanställningar, människohandel, undermålig, rent livsfarlig, arbetsmiljö.
”Spökpersoner” med falska identiteter, ofta flera åt gången.
Kreditbedrägerier.
Assistansfusk. Lönestödsmissbruk. Angrepp mot den statliga lönegarantin och omfattande bidragsbrott mot Försäkringskassan, a-kassan och
Arbetsförmedlingen.48

I den gemsamma rapporten föreslår myndigheterna en rad åtgärder för att
minska förekomsten av arbetslivskriminalitet, däribland följande: ”Arbetsförmedlingen bör uppdras att göra arbetsmarknadspolitiska bedömningar innan
Migrationsverket beviljar arbetsgivare att anställa personer från tredje land på
arbetstillstånd.”49 Längre fram i rapporten utvecklas resonemanget ännu tydligare: ”Att uppdra åt Arbetsförmedlingen att göra arbetsmarknadspolitiska
bedömningar inför arbetstillstånd skulle försvåra ett systematiskt utnyttjande
av reglerna kring arbetskraftsinvandring och möjliggöra att unionsföreträdet
efterlevs. Åtgärden bedöms ligga i linje med den pågående förändringen av
Arbetsförmedlingen.”50
Risken för

Risken för arbetslivskriminalitet ökar när verksamhet bedrivs i långa
entreprenörskedjor. Inte bara svenska företag inom verksamheter som

arbetslivskriminalitet

bygg och städ kan ha långa kedjor av entreprenörer. Det gäller även EU-

ökar när verksamhet

företag som verkar i Sverige. 2018 beslutade Migrationsverket att undan-

bedrivs i långa

ta kravet på att tredjelandsmedborgare anställda av företag från övriga

entreprenörskedjor.

EU som bedriver verksamhet i Sverige ska ha svenskt arbetstillstånd
från dag ett. Numera ställer Migrationsverket endast krav på att personen
påstås vara bosatt i samma land som det anställande företaget. LO har, liksom
Stockholms byggmästareförening, varit kritiskt till detta förfarande och menar
att många av dessa tredjelandsmedborgare i själva verket kommer direkt från
ursprungslandet till arbetsplatsen i Sverige. På denna punkt har Sverige mer
liberala regler än många andra länder. Exempelvis kräver Danmark, Norge,
Finland, Island, Estland och Lettland arbetstillstånd från första dagen.51

48

Nandorf, Tove, Myndigheternas insatser mot osund konkurrens måste få större resurser – Nu!,
LO-Bloggen, 30/1 2020. https://loblog.lo.se/2020/01/myndigheternas-insatser-mot-osund-konkurrens-maste-fa-storre-resurser-nu/

49

Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndig
heten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Åklagar
myndigheten, Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet, 2019.

50
51

Ibid.
Nandorf, Tove, LOs önskelista är längre än regeringens direktiv för arbetskraftsinvandring, LO-Blog
gen, 6/2 2020. https://loblog.lo.se/2020/02/los-onskelista-ar-langre-an-regeringens-direktiv-for-arbetskraftsinvandringen/?fbclid=IwAR29XgUXxQcRey7lUUnd40XfbmWMohEEAk1fhSVPHVjAiKnoCjGtivUnRQA
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Som nämnts ovan har LO-utredaren Tove Nandorf uppmärksammat att fusket
med samordningsnumren har underlättat ovanstående arbetslivskriminalitet.
Samordningsnumren är Skatteverkets ID-nummer för icke folkbokförda utländska medborgare. Nandorf skriver på LO-bloggen om att det nyligen avslöjades
att tre kriminella personer hade samlat på sig ett fyrtiotal identiteter, bland annat via samordningsnummer. Vidare, konstaMycket har de senaste

terar Nandorf, att det på en och samma adress ”bor” över 100

tio åren rapporterats om

personer med samordningsnummer.

den slavhandelsliknande
människoexploatering

Nandorf summerar: ”Mycket har de senaste tio åren rapporterats

och lönedumpning 2008

om den slavhandelsliknande människoexploatering och löne-

års lag om arbetskrafts-

dumpning 2008 års lag om arbetskraftsinvandring från tredje

invandring från tredje

land lett till. Mindre känt har varit att systemet med samord-

land lett till.

ningsnummer bidragit till ett minst lika bedrövligt växande

Mindre känt har varit att

parallellsamhälle med arbetslivskriminalitet av liknande slag

systemet med samordnings-

i aldrig tidigare skådad skala. De tredjelandsmedborgare som

nummer bidragit till ett

köper samordningsnummer av arbetsgivare som de sedan också

minst lika bedrövligt

arbetar hos, utan arbetstillstånd, hamnar i samma typ av be-

växande parallellsamhälle

roendeställning till arbetsgivaren som tredjelandsmedborgare

med arbetslivskriminalitet

på tvåårigt arbetstillstånd. Av rädsla för att åka ut ur landet om

av liknande slag i aldrig

arbetsgivaren avslöjar hen tvingas de acceptera slavlöner och

tidigare skådad skala.

usla arbets- och boendevillkor.”52

FACKLIG ANSLUTNING BLAND ARBETSKRAFTSINVANDRARE
Enligt LO:s kartläggning av facklig anslutning 2019 är betydligt färre utlandsfödda som kommer från fattigare länder medlemmar i facket än infödda. Bland
arbetare är skillnaden nästan tjugo procentenheter (64 procent bland infödda,
men endast 46 bland utlandsfödda från Afrika, Asien och Latinamerika).53 Det
kan finnas många skäl till det. Men faktum kvarstår: möjligheterna att garantera
alla – infödda och utlandsfödda – schysta löner och villkor undergrävs av en
allt för låg organisationsgrad.
Många menar att läget är ännu betydligt värre på arbetsplatser inom lågkvalificerade yrken med många arbetskraftsinvandrare. Där fackligt medlemskap
ofta ovanligt, trots att de hör till de grupperna som kan behöva fackligt stöd
mest. Det går inte att bortse från risken att arbetsgivare aktivt motarbetar
facklig organisering, eller åtminstone inte uppmuntrar sådan.

52

Nandorf, Tove, Regeringens förslag mot fusket med samordningsnummer är mest ett slag i luften,
LO-Bloggen, 25/1 2020. https://loblog.lo.se/2020/01/regeringens-forslag-mot-fusket-med-samordnings
nummer-ar-mest-ett-slag-i-luften/

53

https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_facklig_anslutning_ar_2019_pdf/$File/Facklig_anslutning_%C3%A5r_2019.pdf
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ARBETSLÖSHET BLAND UTRIKESFÖDDA I SVERIGE
Arbetslösheten bland utlandsfödda i Sverige i dag är betydligt högre än bland
infödda svenskar54:
Utrikes födda: 14,8%
Inrikes födda: 3,5%
Sysselsättningsgapet mellan utlandsfödda och inrikes födda svenskar är störst
i hela Europa: 16,4% (2018).

SYSSELSÄTTNINGSGAP
SKILLNAD I SYSSELSÄTTNINGSGRAD MELLAN INRIKES OCH UTRIKES FÖDDA, 20–64 ÅR,
PROCENTENHETER ÅR 2018
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https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/
arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-4e-kvarta
let-2019/
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IFAU har i en serie studier tittat närmare på utlandsföddas etablering på
svensk arbetsmarknad. De konstaterar följande:
Arbetslösheten är generellt sett högre, och sysselsättningen är generellt
sett lägre bland utlandsfödda än bland inrikes födda. Skillnader i ställning
på arbetsmarknaden beror i hög utsträckning på ursprungsland och skäl
för migration.
Få grupper av utlandsfödda når samma genomsnittliga nivåer på arbetsmarknaden som infödda.
Hur snabbt de som har invandrat har fått ett första arbete har varierat
över åren och med konjunkturen.
Utrikes föddas sysselsättning och inkomster ökar över tiden, men tenderar
att ännu efter 15-20 år i Sverige vara klart lägre än inföddas
Invandrade som är födda utanför Europa har i genomsnitt lägre inkomster
än andra i Sverige.
Unga med utländsk bakgrund har svagare ställning på arbetsmarknaden,
och får samtidigt lägre lön än andra.
Kontaktnät och utbildning är avgörande för att få jobb.
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SLUTSATSER
Reformering av arbetskraftsinvandringen 2008 har lett till en förändring av
invandringens karaktär. Allt fler arbetstagare rekryteras till lågkvalificerade
LO-yrken där det redan råder ett överskott på arbetskraft. En direkt effekt av
detta är en försämring av löner och villkor för arbetskraftsinvandrare. Sammantaget har arbetskraftsinvandrarnas löner sjunkit med 30 procent. Eftersom erfarenheten har visat att dessa gruppers löner i realiteten är betydligt lägre än
vad som har uppgivits, så är löneförsämringen för dessa grupper sannolikt ännu
större. I flera branscher förekommer också ett grovt utnyttjande av arbetskraftsinvandrare, som inom städ, hotell och restaurang, skönhetsbranschen, transport
och bygg. Det är också mycket vanligt att gällande regelverk, med kollektivavtal och arbetstidslagstiftning, inte efterlevs. I många branscher med arbetskraftsinvandrare är det också vanligt med irreguljär arbetskraft. Det fackliga
centret för papperslösa i Stockholm pekar på att särskilt många papperslösa
finns i branscher som städ, restaurang och bygg.
Därutöver finns en rekrytering av arbetskraft till högkvalificerade yrken, allra
främst handlar det om rekryteringen av indier till IT-sektorn. Kontrasten mellan
rekryteringen av hög- och lågkvalificerad arbetskraft har dock blivit allt större.55
Löner och villkor är redan i utgångsläget bättre för högkvalificerad arbetskraft,
dessutom rekryteras dessa arbetstagare ofta till bristyrken medan lågkvalificerad arbetskraft ofta rekryteras till jobb med arbetskraftsöverskott. Detta har
lett till att förhållandena för dessa två grupper allt mer kommit att fjärma sig
från varandra. En slutsats är också att det behövs olika regelverk för rekrytering
av hög- och lågkvalificerad arbetskraft. När det gäller lågkvalificerad arbetskraft
behövs en förändring som begränsar rekryteringen till branscher med arbetskraftsöverskott. När det gäller högkvalificerad arbetskraft är problemet inte
sällan att arbetstagare blir tvungna att lämna Sverige på grund av mindre
missar från arbetsgivaren, trots att det råder ett behov av arbetskraften.
55

Hög- och lågkvalificerade arbeten handlar om vilken utbildningsnivå som krävs för att klara arbetena.
Det handlar däremot inte om i vilken mån arbetena är tunga, slitsamma och stressiga. Ett lågkvalificerat arbete behöver med andra ord inte vara enkelt att utföra
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Rekryteringen av arbetskraftsinvandrare till yrken med en överetablering av
arbetskraft skapar flera negativa konsekvenser. En direkt konsekvens är att
arbetslivskriminalitet frodats, ett fenomen som fått ytterligare fart genom fusket med samordningsnummer. Detta hotar i sin tur att konkurrera ut seriösa
företag. Detta har redan lett till en negativ spiral där arbetslivskriminalitet
breder ut sig och vanliga löntagare och arbetsgivare drabbas. En annan risk är
att överetablering av arbetskraft och brott mot rådande regler på arbetsmarknaden skapar löne- och arbetsvillkorsdumpning. Det är svårt att vetenskapligt
var sig påvisa eller avfärda omfattningen av sådan dumpning, då en rad andra
faktorer också påverkar arbetsvillkoren. Samtidigt står det klart att när löneoch arbetsvillkorsdumpning förekommer, så är det framför allt inom lågkvalificerade yrken.
Grundvalen för arbetskraftsinvandring till yrken där det finns ett överskott av
arbetskraft skiljer sig dramatiskt från rekryteringen av arbetskraft till yrken
där det råder ett underskott av arbetskraft. Arbetsgivare som har svårt att hitta
arbetskraft är ofta beredda att betala till mellanhänder för att hitta arbetskraft.
Ofta har denna rekrytering också en global räckvidd. När det råder ett överskott
av arbetskraft blir incitamenten de omvända. Då är det i stället arbetstagarna
som ofta tvingas acceptera dåliga villkor och låga löner för att få ett jobb.
Dessa skillnader präglar också arbetskraftsinvandringen. Till
det absurda med dagens svenska system hör att det är just de
Till det absurda med dagens

arbetare som från början är mest utsatta och som har lägre in-

svenska system hör att det

komster och kortare utbildning som får konkurrera om jobb i

är just de arbetare som från

yrken och branscher där det råder ett överskott av arbetskraft.

början är mest utsatta och
som har lägre inkomster

I Sverige råder gap i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och

och kortare utbildning som

utrikesfödda. Bland flyktinginvandrare råder stor variation

får konkurrera om jobb

när det gäller utbildningsnivå. Särskilt svårt att etablera sig

i yrken och branscher där

på arbetsmarknaden har flyktingar med kort utbildning,

det råder ett överskott av

etableringen tar också längre tid för kvinnor än för män.

arbetskraft.

En orsak är att det bland de utrikesfödda finns en stor grupp
flyktinginvandrare med kort utbildning. För dessa grupper finns
de första inträdesjobben ofta inom servicesektorn och handeln. Genom kompetensutveckling och språkutbildning ökar dessutom möjligheten att komma
in i dessa yrken och därmed få in en fot på arbetsmarknaden. Om det samtidigt
sker en arbetskraftsinvandring från tredje land till just dessa yrken finns emellertid risk för att det blir svårare för flyktinginvandrarna att komma ut på arbetsmarknaden. Dessutom riskerar villkoren i jobben att bli sämre om överskottet
av arbetskraft växer. I detta sammanhang är det rimligt att prioritera flyktinginvandrare som av asylskäl fått uppehållstillstånd i Sverige.
En annan negativ konsekvens av rådande system är den grova exploatering
som många arbetskraftsinvandrare utsätts för. Återigen är det lågkvalificerad
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arbetskraft i LO-yrken som råkar illa ut. Det ställs i dag väldigt låga krav för
att en arbetsgivare ska få rekrytera arbetstagare från tredje land till jobb som
restaurangbiträde, hemservicepersonal eller städare. I princip räcker det med
(1) att jobbet utannonseras för sökande även utanför EU, men arbetsgivaren
behöver inte bry sig om några söker jobbet, konstruktionen är alltså ett slag i
luften, (2) att arbetsgivaren utlovar en månadslön på minst 13 000 kronor, en
nivå som direkt öppnar för utnyttjande och (3) att arbetsgivaren utlovar att
efterleva kollektivavtalsliknande villkor, ett löfte som ofta bryts eller som kan
rundas genom att på pappret endast erbjuda en deltidstjänst.
Att en arbetsgivare i en bransch där det finns ett överskott av arbetskraft anser
att det ändå är nödvändigt att rekrytera anställda från länder utanför EU är absurt
och öppnar för exploatering. Enligt regeringen ska denna fråga utredas, men det
borde redan nu vara möjligt att höja gränsen för lägsta acceptabla lön. En lämplig
nivå kan vara 22 000 kronor i månaden, det vill säga den nivå som i dag gäller
för utländska bärplockare som arbetar heltid, och som är absolut lägstanivå i
branscher som t ex hotell och restaurang. Andra, både LO:s ordförande Karl-Petter
Thorwaldsson och Kristdemokrterna, har talar om ännu högre nivåer, t ex
38 000 kr/månad. Lägstanivån borde också indexeras upp årligen, något som
inte skett med försörjningskravet (13 000 kronor i månaden) sedan 2008 års
reform. En höjd nivå skulle omedelbart strama åt möjligheten att bedriva en
oseriös arbetskraftsrekrytering. En höjning skulle samtidigt innebära att det i
praktiken blev krav på heltidsarbeten i lågkvalificerade arbeten. Ett reformerat
regelverk för arbetskraftsinvandring bör som utgångspunkt ställa krav på heltidsjobb. Vissa undantag kan dock medges. I dag förekommer att högkvalificerade arbetstagare kombinerar arbete med forskning och studier. Det bör vara
möjligt även framöver.
Behovsprövningen av arbetskraftsinvandringen bör återinföras. De argument
som förs fram mot behovsprövning är inte hållbara. Ett argument är att det
bör vara arbetsgivarna själva och inte samhället som ska avgöra behovet av
arbetskraft. Det är dock inte rimligt att arbetsgivarna ensamma ska ha denna
makt. Dels eftersom statistiken visar att så stor del av arbetskraftsinvandringen
går till branscher där det inte råder arbetskraftsbrist. Dels eftersom vi ser att
det allt för ofta har bidragit till arbetslivskriminalitet och utnyttjande.
”Behoven på arbetsmarknaden” är ju dubbla: arbetsgivaren har behov av kompetens- och arbetskraftsförsörjning som inte hämmar produktionen, men arbetstagarna har behov av schysta löner och villkor. Både arbetsgivare och fackliga
organisationer bör därför ha ett avgörande inflytande över regleringen. Samtidigt har arbetskraftsinvandringen effekter på hela samhället. Därför är det
också rimligt att staten har ett visst ansvar för formell tillståndsgivning, lagar,
kontroll, m m.
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Ett annat argument är att en behovsprövning av arbetskraftsinvandringen
skulle vara alltför byråkratisk och tungrodd, men det beror helt på hur systemet
utformas. En modell är att det i princip skulle vara helt stopp för arbetskraftsinvandring till vissa yrken där det råder arbetskraftsöverskott (men med viss
möjlighet att ansöka om undantag, bland annat beroende på regionala skillnader
inom Sverige). Det skulle dramatiskt förenkla förfarandet.
Ett höjt krav på den lönenivå som ska krävas för att rekrytera arbetskraftsinvandrare från tredje land, en behovsgrundad arbetskraftsinvandring och
ett övre tak för arbetskraftsinvandringen av bärplockare skulle både minska
riskerna för dumpning, arbetslivskriminalitet och exploatering av arbetskraft.
De flesta verkligt skydds-

I dag är det vanligt med spårbyte mellan arbetskraftsinvandring

behövande och de flesta

och asylinvandring. Det kan finnas skäl att renodla de olika två

verkligt arbetskrafts-

formerna av invandring. De flesta verkligt skyddsbehövande och

inriktade migranter vet

de flesta verkligt arbetskraftsinriktade migranter vet rimligtvis

rimligtvis i vilket syfte

i vilket syfte de söker sig till Sverige. Systemet ska inte i onödan

de söker sig till Sverige.

underlätta missbruk av och ökad börda på vare sig asylsystemet

Systemet ska inte i onödan

eller arbetstillståndsgivningen.

underlätta missbruk av
och ökad börda på vare

Samtidigt behöver åtgärderna skärpas för att minska riskerna

sig asylsystemet eller

för arbetslivskriminalitet och exploatering av arbetskraft.

arbetstillståndsgivningen.

Åtgärder som bör utvecklas är Skatteverkets kontroller av personalliggare och skatteinbetalningar och gemensamma insat-

ser från myndigheter för att få bukt med arbetslivskriminalitet. Det behövs
också en bättre samordning mellan Skatteverket och Migrationsverket för att
kunna kontrollera arbetskraftsinvandrarnas lönenivåer.
Arbetslivskriminalitet är ofta kopplat till långa entreprenörskedjor, då minskar
möjligheten till kontroll. Långa entreprenörskedjor förekommer både hos svenska
företag men också hos företag från andra EU-länder som bedriver verksamhet
i Sverige. Ett krav bör vara att tredjelandsmedborgare som arbetar för företag
från andra EU-länder har arbetstillstånd i Sverige från dag ett.
Det är avgörande att ge stöd till arbetskraftsinvandrare som finns i branscher
där risken för utnyttjande är stort. En orsak till exploateringen är ofta att arbetstagaren är beroende av arbetsgivaren och är tvungen att åka tillbaka till sitt
ursprungsland om anställningen avbryts. Denna beroenderelation är en grundval för utnyttjandet. Sådan exploatering bör stoppas redan innan det uppstår.
Arbetsgivare som utnyttjar papperslösa bör också åtalas.
En avgörande faktor för att skapa ordning och reda i arbetslivet är vidare att
Sverige behåller en hög facklig organisationsgrad och en hög täckningsnivå
av kollektivavtal. Detta är helt avgörande både för att förhindra arbetslivskri-

46 |

tankesmedjan

rapport nr 2 | 2020

svenskarna först (nya och gamla)

minalitet och exploatering av arbetskraft. Det är uppenbart att de missförhållanden som i dag förekommer när det gäller arbetskraftsinvandring är särskilt
vanliga i branscher med låg facklig organisationsgrad och i företag som inte
sällan sak-nar kollektivavtal. Hög facklig organisationsgrad och hög täckning
av kollektivavtal är samtidigt ett effektivt medel för att förhindra löne- och
arbetsvillkorsdumpning. Om täckningen av kollektivavtal är hög och om
kontrollen av avtalen är stark genom lokal facklig närvaro tvingas arbetskraftsinvandringen att bli efterfrågestyrd, det vill säga främst inriktad på sektorer där det råder brist på arbetskraft. Om täckningen eller efterlevnaden av
kollektivavtal tvärtom är låg kan arbetskraftsinvandringen söka sig till sektorer av arbetslivet där det är möjligt att dumpa villkoren.
Ett grundläggande fel med nuvarande system är att det inte görs en tydlig
åtskillnad mellan högkvalificerad arbetskraft och lågkvalificerad arbetskraft.
Det har redan konstaterats att villkoren för dessa två grupper blivit alltmer
disparata. Det borde också sätta avtryck i regelverket. När det gäller högkvali-ficerad arbetskraft finns skäl att försöka minska förekomsten av kompetensutvisningar. Stelbenta regler skadar både den enskilda arbetstagaren och svenskt
näringsliv. När det gäller lågkvalificerade jobb ser problemen annorlunda ut.
Där är det vanligt med rekrytering till jobb med arbetskraftsöverskott. Det är
en grogrund för både dumpning och arbetslivskriminalitet.
För att komma till rätta med rådande problem kopplade till arbetskraftsinvandringen behövs både en bättre efterlevnad av rådande regler, inte minst
kollektivavtal, men också en ändring av regelverket för arbetskraftsinvandringen. Det vore naivt att tro att problemen skulle kunna lösas enbart med en
hårdare kontroll av gällande regler. Efter reformen 2008 har det i själva verket
skett flera skärpningar av regelverket, men problemen har bestått.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: EN AGENDA FÖR EN UPPSTYRD OCH
ÅTSTRAMAD ARBETSKRAFTSINVANDRING
Arbetskraftsinvandring kan bidra till att lösa flaskhalsar och effektivisera
produktionen genom en snabb och direkt kompetensförsörjning i bristyrken.
Arbetskraftsinvandring kan vid första påseende därför tyckas vara en ren
vinstlott för ett land som Sverige: man får rätt utbildad kompetens utan att
behöva ”betala” för utbildningen.
Ändå är det – inte minst för arbetarrörelsen – viktigt att inte blunda för de
negativa konsekvenserna av en allt för omfattande arbetskraftsinvandring:
Undanträngning. Ett av de största problemen på svensk arbetsmarknad
i dag är skillnaden i arbetslöshet mellan utlandsfödda och svenskfödda.
Det beror dels på diskriminering på arbetsmarknaden, dels på behov av
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utbildning som matchar de behov som finns och växer fram. Men att ha
mycket liberala regler för arbetskraftsinvandring i ett läge då det redan
finns många arbetssökande utlandsfödda som bor i landet blir helt fel.
I första hand behövs kraftigt ökade utbildningsmöjligheter för såväl utlands- som svenskfödda arbetssökande, så att de kan ta de jobb som finns.
En allt för omfattande arbetskraftsinvandring tränger ut dessa och skapa
ett mer eller mindre permanent prekariat, med svag anknytning till
svensk arbetsmarknad.
Press nedåt på löner och villkor. Arbetsmarknaden är just vad den heter:
en marknad där arbete köps och säljs. Den fackliga grundidén – formulerat
i det fackliga löftet – är att genom organisering och sammanhållning se till
att ingen säljer sin arbetskraft till underpris. Det skulle bidra till en nedåtgående spiral och en press nedåt på löner och villkor. Att kraftigt öka utbudet på en marknad bidrar generellt sett till att hålla priset nere. I detta
fall är priset löner och villkor på svenska arbetsplatser.
Det är omöjligt att veta exakt hur löner och villkor skulle utvecklas med
ett stramare regelverk för arbetskraftsinvandring. Påverkan lär öka i takt
med att omfattningen av arbetskraftsinvandringen ökar, samtidigt som
det inte råder brist på inhemsk arbetskraft.
Risk för utnyttjande. Det finns en mängd vittnesmål och rapporter om hur
utländsk arbetskraft utnyttjas av skrupellösa arbetsgivare i Sverige. Denna
arbetslivskriminalitet och annat utnyttjande har spridit sig i både Sverige
och andra länder.
Nivån på arbetskraftsinvandringen ska i första hand styras av behoven på arbetsmarknaden. ”Behoven på arbetsmarknaden” är dock dubbla. Arbetsgivaren
har ofta ett legitimt behov av kompetent personal som svarar
upp mot den efterfrågan som finns. Samtidigt har arbetstagarna
För att minska risken att

ett behov av ett regelverk som underlättar – inte motverkar –

arbetskraftsinvandring

strävan efter respekt för de schysta villkor som fack och arbets-

bidrar till att pressa

givare har förhandlat om.

löner och villkor bör en
reformering av regelverket

För att minska risken att arbetskraftsinvandring bidrar till att

även inkludera förslag

pressa löner och villkor bör en reformering av regelverket även

som bidrar till att säkra

inkludera förslag som bidrar till att säkra att de som kommer

att de som kommer till

till Sverige inte utnyttjas, utan får schysta löner och villkor.

Sverige inte utnyttjas,

Vid beslut på ansökan om arbetstillstånd bör därför ett antal

utan får schysta löner

olika faktorer vägas in: att arbetsgivarens behov är äkta, samt att

och villkor.

tillståndet inte bidrar till att pressa löner och villkor framöver.
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Ett nytt Saltsjöbadsavtal om arbetskraftsinvandring. Vårt huvudförslag
är att lyfta över huvudansvaret för avvägningarna och de grundläggande
principerna för arbetskraftsinvandring från politiken till arbetsmarknadens parter. Genom en ny bred överenskommelse mellan de fackliga centralorganisationerna och arbetsgivarorganisationerna kan en långsiktigt hållbar lösning skapas, som är anpassad till arbetsmarknadens olika behov.
Det vore ett sätt att tydliggöra att även arbetskraftsinvandring är en fråga
för den svenska partsmodellen.
Delar av detta behöver staten involveras i. Det är trots allt staten som utfärdar de faktiska arbetstillstånden, som stiftar lagar, som står för myndighetskontroller, och som ansvarar för regler för tillträde till svensk välfärd,
utbildning m m. All resurskrävande handläggning och administration
behöver också staten stå för.
Men de grundläggande principerna om vilka kriterier som ska gälla för att
bevilja eller avslå ansökan om uppehållstillstånd bör parterna kunna stå
för. Likaså är parterna bättre lämpade att bedöma om en arbetsgivare är
seriös, att kontrollera om det förekommer utnyttjande, o s v, än en statlig
myndighet. Rent kriminellt utnyttjande är dock en polisiär fråga (se nedan).

2

Återinför arbetsmarknadsprövning. Arbetstillstånd bör inte beviljas till
yrken och branscher där det finns arbetslösa personer i Sverige, eller där
det finns personer som med rimliga utbildningsinsatser kan få efterfrågad
kompetens.
Fack och arbetsgivare bör i linje med den svenska modellen båda två ha
ett avgörande inflytande över denna behovsprövning, även om själva
beslutet om arbetstillstånd behöver fattas av ansvarig myndighet. Att ge
arbetsmarknadens parter ett avgörande inflytande över prövningen är
den mest självklara och effektiva åtgärden för att minska risken för både
utnyttjande och löne- eller villkorsdumping direkt.
Det innebär att både arbetsgivare och fackförbund i princip bör ha veto över
beslut om arbetstillstånd. Dels genom att kunna införa principiella stopp
för arbetskraftsinvandring till vissa branscher (se nedan). Dels genom att
Migrationsverket inte ska kunna strunta i yttranden som kommer in från
parterna. Det är viktigt för att säkerställa en balans mellan de två olika
intressena: tillgång till kompetens som inte finns att tillgå eller utbilda i
Sverige, respektive att minska risken för lönedumpning och utnyttjande.

3

Svenskarna först – gamla och nya. Grundprincipen när det uppstår rekryteringsbehov på svensk arbetsmarknad bör vara att jobben i första hand ska
gå till de människor som redan bor och lever i Sverige. Det gäller inte minst
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alla de nyanlända och andra utlandsfödda som i dag är arbetssökande.
Arbetslösheten bland utlandsfödda i Sverige idag är, som har nämnts ovan,
drygt 15 procent (jämfört med endast drygt fyra procent bland infödda).
Jobben som växer fram i Sverige bör i första hand gå till dem. För att det
ska fungera krävs:
Språk-, yrkes- och jobbutbildningar. Kraftigt ökade utbildningsmöjligheter för arbetssökande, som gör att fler inte minst utlandsfödda som
redan bor i Sverige kan få den kompetens som efterfrågas.
Ett principiellt stopp för möjligheten att ta in arbetskraft från utlandet
till arbeten som kräver kortare utbildning, så länge som det finns arbetssökande i Sverige som med viss kompletterande utbildning kan ta dessa
jobb i stället. I praktiken innebär detta att vissa yrken och branscher
spärras helt från arbetskraftsinvandring. Sedan bör det ändå finnas vissa
möjligheter att ansöka om undantag, bland annat beroende på regionala
skillnader inom Sverige när det gäller arbetskraftsutbud.
Förläng annonseringstiden för nya jobb i Sverige till från tio dagar till
två månader innan man ens kan pröva om tjänsten kan tillsättas från
utlandet. Arbetsgivare får vänja sig vid att rekryteringar inte kan bygga
på samma ”on demand”-principer som lagerhållning av varor.
Denna prioritering utgör också en inte oviktig skiljelinje mot politiska
krafter som inte ”enbart” är emot invandring, utan även emot invandrade
svenskar som redan bor och lever i Sverige med uppehållstillstånd. Att
strama åt arbetskraftsinvandringen handlar för progressiva partier om
att säkerställa att nyanlända flyktinginvandrare och andra utlandsfödda
som redan bor i Sverige ska kunna komma in på arbetsmarknaden och få
de jobb som växer fram. Även seriösa arbetsgivarnära debattörer borde
inse vikten av att stora grupper i samhället inte hamnar i långvariga utanförskap. Att strama åt arbetskraftsinvandringen bör kunna öka möjligheterna för arbetslösa utlandsfödda i Sverige att kunna få de jobb som är
lediga – med eller utan viss kompletterande utbildning.

4

Inför en kvot för hur många arbetskraftsinvandrare som årligen ska
anställas i bärbranschen. Bärbranschen är ett specialfall, som till sin
natur är instabil. Mellan olika år råder stor variation i tillgång på bär.
Det är också i princip omöjligt att i förväg avgöra hur mycket bär som det
kommer att finnas. Med en fri arbetskraftsinvandring för bärplockare är
risken stor för att det vissa säsonger kommer alldeles för många plockare.
Det leder både till exploatering av plockare och till att företag hotas.
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Stopp för löne- och villkorsdumping. Reglerna för arbetskraftsinvandring
ska inte underlätta för oschyst konkurrens eller lönedumping. Arbetstillstånd
bör endast beviljas när erbjudandet omfattas av schysta löner och villkor:
Krav på kollektivavtal för att bevilja arbetstillstånd. Dagens krav på
kollektivavtalsenliga löner och villkor räcker inte, då det inte finns
någon ömsesidig garanti för att villkoren verkligen efterlevs om facket
inte har något avtal som intygar detta. Möjligheterna för myndigheterna
att kontrollera efterlevnad är alldeles för dåliga. En ny regel bör därför
införas, som tydliggör att arbetstillstånd till medborgare utanför EU/
EES endast ska beviljas till företag som har giltiga kollektivavtal.
Argumentet att detta skulle strida mot föreningsfriheten tål att prövas.
Man kan argumentera för att det mycket väl går att ha kollektivavtal
utan att behöva gå med i en förening. Genom så kallade hängavtal kan
arbetsgivare som inte vill vara med i en arbetsgivarorganisation ändå
se till att de anställda får avtalets garantier för schysta löner och villkor.
Samma sak gäller arbetstagaren, som gärna får vara med i facket, men
som oavsett om hen går med eller inte ändå omfattas av kollektivavtalet.
Krav på heltid. Arbetstillstånd bör endast beviljas för heltidstjänster.
Arbetskraftsinvandringen ska inte driva på för fler otrygga jobb i det
svenska samhället.
Höj kravet på lägsta acceptabla lön för arbetskraftsinvandrare till
åtminstone 22 000 kronor i månaden: Det skulle drastiskt minska utrymmet för exploatering av arbetskraft och arbetslivskriminalitet.
Ett sådant krav skulle också bidra till att säkerställa att anställningarna
i lågkvalificerade jobb i princip alltid skulle vara heltidsjobb. Därtill
bör en ny uppräkning ske årligen, med konsumentprisindex och/eller
genomsnittliga löneökningar som riktmärke.
Kräv svenskt arbetstillstånd från första dagen för alla som arbetar i
Sverige – även underentreprenörer från andra EU-länder som enbart
har tredjelandsmedborgare anställda.
Krav på giltigt anställningsavtal. Arbetstillstånd bör endast beviljas
då det finns ett giltigt anställningskontrakt, undertecknat av både
arbetsgivare och arbetstagare. I dag räcker det med ett icke bindande
arbetserbjudande som arbetsgivaren, när arbetskraftsmigranten väl
anlänt till Sverige, ofta ersätter med ett väsentligt sämre villkor.
Stoppa oskäliga löneavdrag för migranter. Arbetsgivare som vill göra
månatliga löneavdrag för resor, boende, fordon etc. måste få detta god

tankesmedjan

| 51

rapport nr 2 | 2020

svenskarna först (nya och gamla)

känt av fackliga och arbetsgivarorganisationer innan arbetstillstånd
kan beviljas.
Hela lönen ska räknas. Vid ansökan om arbetstillstånd ska hela lönesumman – inklusive semesterlön, övertidsersättning m m anges, liksom
arbetstidsreglerna. Även detta för att förhindra sådan löne- och villkorsdumping som flera fackförbund har vittnat om förekommer i dag.
Separata regler för arbetskraftsinvandring till högkvalificerade jobb
och till lågkvalificerade jobb: Arbetskraftsinvandringen till högkvalificerade och lågkvalificerade yrken är av olika karaktär och får olika
konsekvenser. Detta bör också avspegla sig vid en reformering av regel
verket.

6

Facklig organisationsgrad bland utlandsfödda som faktor vid beviljande
av arbetstillstånd. Vid beslut om arbetstillstånd ska hänsyn kunna tas
till hur stor andel utlandsfödda inom den branschen som är med i facket.
Detta syftar till att skapa ett tryck på arbetsgivare som vill ta hit fler arbetskraftsinvandrare att inte motarbeta, utan tvärtom uppmuntra, att de som
kommer hit blir medlemmar i ett fackförbund. Detta är i sig avgörande för
att öka insynen och se till att arbetskraftsinvandringen inte bidrar till att
dumpa löner och villkor.

Inom ramen för den övergripande ambitionen att skapa ordning och reda i
hanteringen av migrationen finns det anledning att strama åt reglerna för vilken typ av uppehållstillstånd man söker.

7

Stoppa spårbyten. Den som får avslag på sin asylansökan ska inte ha möjlighet att i stället söka arbetstillstånd i Sverige medan hen är här. Arbetstillstånd ska som grundregel alltid sökas från hemlandet. Detta handlar
också om att motverka systematiskt utnyttjande av personer som befinner
sig i en utsatt situation. Flera svenska fackförbund har vittnat om att många
som byter spår från asyl till arbetskraftsinvandring tvingas acceptera usla
löner och villkor – för att arbetsgivaren annars kan se till att de blir utvisade.

Krafttag behöver även tas mot de som missbrukar systemet och utnyttjar arbetskraft på systematiska och ibland rent kriminella sätt.

8

Skärpta kontroller från Migrationsverket. Ett stort problem är att många
arbetsgivare uppger att jobbet handlar om en viss anställning på ett visst
företag till en viss lön – men att det sedan visar sig att det i verkligheten
är en helt annan tjänst, för ett annat bolag till en betydligt lägre lön. Detta
måste stoppas och beivras genom ökade kontroller på dessa arbetsplatser,
inte enbart stickprov från skrivbordet.
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Även om fackförbunden har bäst närvaro på arbetsplatserna, så är det
orimligt att allt ansvar för att upptäcka, avslöja och påtala oegentligheter
ska ligga på redan hårt pressade fackliga organisationer. Myndigheterna –
Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Polisen – bör kunna
göra oanmälda kontroller – och oftare.

9

Krav på digitala personalliggare. Personalliggarna i branscher som hotelloch restaurang, bygg m fl har varit viktiga verktyg för att kontrollera missbruk, fusk och olagligt utnyttjande. Dels bör dessa bli obligatoriska i fler
branscher. Dels bör den informationen tillgängliggöras digitalt för ansvariga
myndigheter, så att de kan kontrollera arbetsplatser med migranter betydligt mer effektivt.

0

Kräv att även EU-registrerade underentreprenörsföretag som verkar i
Sverige enbart får använda tredjelandsmedborgare med arbetstillstånd.
Särskilt i byggbranschen har upplägget med entreprenadföretag från andra
EU-länder med tredjelandsmedborgare ökat. Risken för arbetslivskriminalitet och exploatering av arbetskraft är uppenbar.

1

Hårda straff för arbetsgivare som missbrukar systemet. Vid fall av missbruk med systemet drabbas i dag endast arbetstagaren, som utvisas. Det
är orimligt att arbetsgivaren inte drabbas av några sanktioner. Oseriösa
arbetsgivare som t ex inte erbjuder de villkor som har uppgetts ska kunna
få böter och naturligtvis förbjudas att ta in nya arbetskraftsinvandrare i
framtiden. Rent kriminellt agerande – t ex människohandel och trafficking
i arbetsmarknadssyfte – ska givetvis även kunna leda till fängelsestraff.

2

Inrätta A-krimcenter. En ny specialpolisenhet mot arbetslivskriminalitet
behöver inrättas. Polisen behöver – tillsammans med Migrationsverket,
Arbetsmiljöverket och arbetsgivar- och fackliga organisationer – ta krafttag mot trafficking med arbetskraft, handel med arbetstillstånd och annat
kriminellt utnyttjande av utländsk arbetskraft. Polismyndigheten bör inrätta
en ny, central, expertkompetens i dessa frågor, samt lokala alternativt regionala resurser för att samordna information och insatser med den lokala
ordningspolisen i respektive län och kommun. Det bör även bli en tydlig
samlokalisering av ansvariga på dessa myndigheter regionalt. För att klara
av ett ökat ansvar bör ansvariga myndigheter, Gränspolisen, Arbetsmiljöverket och Migrationsverket, få kraftigt ökade resurser.

3

Stoppa fusket och handeln med samordningsnummer. Handeln med samordningsnummer har utvecklats till ett omfattande och allvarligt problem,
med grov arbetslivskriminalitet som följd. Arbetstagare utan arbetstillstånd
som har ett samordningsnummer hamnar i samma utpressningsläge som
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många arbetskraftsinvandrare med korta tillstånd: de tvingas acceptera
slavlöner och usla villkor för att de annars riskerar att få lämna landet.
Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. För att återta kontrollen
över detta bör regeringen ge Skatteverket i uppdrag att steg för steg återkalla och ompröva samtliga 900 000 samordningsnummer. För att en individ
ska kunna få ut sitt samordningsnummer, oavsett om det gäller ett nytt
sådant eller ett existerande som omprövas enligt ovan, måste han eller
hon kunna stärka sin identitet och bevisa att samordningsnumret ska
användas i ett legitimt syfte.

4

Försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare. Den som får
arbetstillstånd i Sverige, och vill ta med sin familj hit, ska ha rätt till det.
Det ska dock ställas försörjningskrav för dessa så länge uppehållstillståndet är tidsbegränsat.

5

Halvering av arbetskraftsinvandringen till 2022. Dessa åtgärder både skulle
minska utnyttjande och arbetlivskriminalitet – och risken för dumpning av
eller press nedåt på löner och villkor. Det är vår bedömning att dessa reformer skulle innebära åtminstone en halvering av arbetskraftsinvandringen
till Sverige. Det är inte omöjligt att effekten skulle blir att vi hamnade på de
nivåer som rådde före de borgerligas och Miljöpartiets liberalisering 2008.
Arbetskraftsinvandringen till Sverige har mångdubblats sedan början av
2000-talet. 2005 beviljades färre än 6 000 uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. 2019 beviljades drygt 43 000 arbetsmarknadsrelaterade tillstånd.
Av dessa var cirka 21 000 faktiska arbetstillstånd. (Men även övriga – inte
minst anhöriga till den som har fått arbetstillstånd – är relevanta att ta i
beaktande, då deras påverkan på arbetsmarknaden och risk för utnyttjande
är likartat som den som har det huvudsakliga arbetstillståndet.) Det innebär en ökning med drygt 700 procent.
Även med en halvering av arbetskraftsinvandringen till Sverige skulle vi
ligga på drygt 20 000 arbetsmarknadsrelaterade uppehållstillstånd per år
– och cirka 10 000 faktiska arbetstillstånd. Det är inte en orimlig ambitionsnivå om man vill motverka utträngning, utnyttjande och risk för dumpning.
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BILAGOR
BILAGA 1: YRKESKATEGORIER BLAND
ARBETSKRAFTSINVANDRARE 2019

YRKESGRUPP

ANTAL

Bärplockare och plantörer m.fl.

6 162

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

4 347

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.

1 141

Kockar och kallskänkor

1 045

Civilingenjörsyrken

1 003

Ingenjörer och tekniker

921

Städare och hemservicepersonal m.fl.

734

Snickare, murare och anläggningsarbetare

699

Skogsarbetare

531

Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.

509

Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.

268

Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare

203

Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.

199

Växtodlare inom jordbruk och trädgård

197

Montörer

189

Lagerpersonal och transportledare m.fl.

187

Kontorsassistenter och sekreterare

167

Skönhets- och kroppsterapeuter

162

Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.

153

Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.

150

Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

149

Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

141
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Marknadsförare och informatörer m.fl.

135

Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.

131

Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

124

Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.

117

Designer och formgivare

107

Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.

94

Butikspersonal

89

Försäljnings- och marknadschefer

79

Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare

78

Universitets- och högskolelärare

74

Installations- och industrielektriker m.fl.

72

Hovmästare, servitörer och bartendrar

71

Sjuksköterskor

62

Läkare

57

Övriga administrations- och servicechefer

47

IT-chefer

46

Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.

43

Undersköterskor

43

Djuruppfödare och djurskötare

38

Smeder och verktygsmakare m.fl.

38

Städledare och fastighetsskötare m.fl.

38

Verkställande direktörer m.fl.

37

Ekonomi- och finanschefer

33

Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.

32

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

32

Restaurang- och kökschefer

32

Grovarbetare inom bygg och anläggning

30

Ytbehandlare, trä- och möbelsnickare m.fl.

30

Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.

28

Bil-, motorcykel- och cykelförare

27

Jurister

27

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri

27

Fysiker och kemister m.fl.

25

Barnskötare och elevassistenter m.fl.

24

Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl. 24
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Maskinförare

24

Övrigt

24

Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.

23

Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.

23

Forsknings- och utvecklingschefer

22
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Vårdbiträden

22

Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.

21

Inköps-, logistik- och transportchefer

20

Personal- och HR-chefer

20

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

20

Lastbils- och bussförare

19

Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.

19

Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.

18

Kassapersonal m.fl.

18

Arkitekter och lantmätare

16

Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

15

Författare, journalister och tolkar m.fl.

15

Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens

13

Andra specialister inom hälso- och sjukvård

13

Produktionschefer inom tillverkning

13

Specialister inom miljö- och hälsoskydd

13

Tandsköterskor

13

Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.

12

Behandlingsassistenter och pastorer

11

Förmedlare m.fl.

11

Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.

11

Process- och maskinoperatörer vid stål- och metallverk

11

Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.

10

Präster och diakoner

10

Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.

9

Drifttekniker och processövervakare

9

Informations-, kommunikations- och PR-chefer

9

Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.

9

Köksmästare och souschefer

8

Matematiker, aktuarier och statistiker

8

Tandläkare

8

Övrig servicepersonal

8

Brevbärare och postterminalarbetare

7

Chefer inom övrig servicenäring

7

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva

7

Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.

7

Gymnasielärare

7

Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.

7

Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri

7

Återvinningsarbetare

7
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Andra bevaknings- och säkerhetsyrken

6

Croupierer och inkasserare

6

Förvaltnings- och planeringschefer

6

Lärare i yrkesämnen

6

Andra process- och maskinoperatörer

5

Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.

5

Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.

5

Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.

5

Trafiklärare och instruktörer

5

Chefer inom bank, finans och försäkring

4

Chefer inom handel

4

Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.

4

Specialistofficerare

4

Terapeuter inom alternativmedicin

4

Torg- och marknadsförsäljare

4

Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.

3

Politiker och högre ämbetsmän

3

Hotell- och konferenschefer

2

Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.

2

Socialsekreterare och kuratorer m.fl.

2

Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.

1

Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning

1

Djursjukskötare m.fl.

1

Fiskodlare och fiskare

1

Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.

1

Matroser och jungmän m.fl.

1

Processoperatörer, trä- och pappersindustri

1

Psykologer och psykoterapeuter

1

Serviceyrken

1

Sjuksköterskor (fortsättning)

1

Tandhygienister

1

Veterinärer

1

Övriga chefer inom utbildning
TOTALT

56

1
21 950

56

Migrationsverket, Beviljade arbetstillstånd 2019, webbsidan, 2020. https://www.migrationsverket.se/
download/18.748d859516793fb65f9ce0/1578410568795/Beviljade_arbetstillstånd_2019_-_Work_permits_granted_2019.pdf
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BILAGA 2: URSPRUNGSLÄNDER
HÄR LISTAS DE LÄNDER FRÅN VILKA ARBETSKRAFTSINVANDRARNA TILL SVERIGE KOMMER IFRÅN.
MEDBORGARSKAP

ANTAL

Thailand

6 489

Indien

4 975

Ukraina

1 119

Turkiet

878

Kina

875

Irak

639

USA

487

Iran

413

Brasilien

383

Pakistan

338

Serbien

331

Bosnien & Hercegovina

310

Vietnam

287

Ryssland

277

Egypten

274

Bangladesh

254

Kosovo

251

Albanien

243

Sydafrika

233

Mongoliet

225

Uzbekistan

183

Kanada

171

Fillipinerna

154

Sydkorea

106

Australien

104

Syrien

102

Afghanistan

93

Mexiko

86

Georgien

82

Nordmakedonien

82

Libanon

77

Belarus

72

Nigeria

70

Japan

68
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Colombia

66

Marocko

66

Azerbajdzjan

65

Tunisien

58

Argentina

51

Jordanien

44

Kazakstan

44

Sri Lanka

42

Chile

37

Indonesien

36

Montenegro

35

Taiwan

35

Etiopien

33

Armenien

30

Nya Zeeland

30

Peru

30

Kirgizistan

28

El Salvador

27

Nepal

27

Kenya

25

Kamerun

24

Malaysia

24

Singapore

23

Venezuela

23

Algeriet

21

Ghana

19

Staten Palestina

18

Statslös

18

Moldavien

16

Israel

15

Kuba

15

Tadzjikistan

14

Bolivia

13

Sudan

12

Libyen

11

Rwanda

11

Sierra Leone

11

Uganda

11

Nicaragua

9

Tanzania

9
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Costa Rica

8

Ecuador

8

Gambia

7

Zimbabwe

7

Storbritannien

5

Dominikanska Republiken

4

Elfenbenskusten

4

Honduras

4

Senegal

4

Zambia

4

Guatemala

3

Jemen

3

Mauritius

3

Burkina Faso

2

Eritrea

2

Förenade Arabemiraten

2

Jamaica

2

Sverige

2

Uruguay

2

Angola

1

Bahrain

1

Barbados

1

Benin

1

Bhutan

1

Botswana

1

Demokratiska Republiken Kongo

1

Dominica

1

Eswatini

1

Guinea

1

Haiti

1

Liberia

1

Panama

1

Saint Kitts och Nevis

1

St Vincent och Grenadinerna

1

Trinidad och Tobago

1

Turkmenistan

1

TOTALT

21 950
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BILAGA 3: STÖRSTA URSPRUNGSLAND PER YRKESKATEGORI
Butikspersonal: 32 av totalt 89 kom från Irak eller Iran.
Bärplockare: 5935 av totalt 6162 från Thailand.
Civilingenjörer: 477 av totalt 1003 från Indien.
Drifts-, support- och nätverkstekniker: 428 av totalt 509 från Indien.
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.: 72 av totalt 199 från Thailand.
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.: 67 av totalt 153 från Kina eller Bosnien
& Hercegovina.
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare: 97 av totalt 149 från
Kanada eller USA.
Ingenjörer och tekniker: 604 av totalt 921 från Indien.
Installations- och industrielektriker m.fl.: 34 av totalt 72 från Bosnien &
Hercegovina.
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.: 3005 av totalt 4347 från
Indien.
IT-chefer: 27 av totalt 46 från Indien.
Kockar och kallskänkor: 625 av totalt 1045 från Kina, Thailand, Vietnam eller
Turkiet.
Lagerpersonal och transportledare m.fl.: 67 av totalt 187 från Irak och Indien.
Marknadsförare och informatörer m.fl.: 57 av totalt 135 från USA, Indien och
Kina.
Montörer: 130 av totalt 189 från Sydafrika och Brasilien.
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.: 49 av totalt 131 från Kosovo och
Serbien.
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.: 56 av totalt 124
från Indien och USA.
Skogsarbetare: 352 av totalt 531 från Ukraina.
Skönhets- och kroppsterapeuter: 75 av totalt 162 från Vietnam.
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.: 53 av totalt 150 från Irak,
Kosovo, Iran och Syrien.
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.: 38 av totalt 94 från Ukraina,
Kina och Irak.
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträde m.fl.: 755 av totalt 1141 från
Turkiet, Irak, Bangladesh, Mongoliet och Egypten.
Snickare, murare och anläggningsarbetare: 396 av totalt 699 från Turkiet,
Ukraina, Kosovo och Serbien.
Städare och hemservicepersonal m.fl.: 285 av totalt 734 från Ukraina,
Mongoliet, Albanien, Bosnien & Hercegovina, Georgien och Uzbekistan.
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Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.: 85 av totalt 117 från
Ukraina, Uzbekistan, Belarus, Bosnien & Hercegovina, Albanien och Kosovo.
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare: 112 av totalt
203 från Ukraina och Pakistan.
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare: 35 av totalt 38 från
Irak.
Universitets- och högskolelärare: 35 av totalt 74 från Iran, Brasilien, Kina,
USA, Indien och Ryssland.
Verkställande direktörer: 22 av totalt 37 från Kina, Japan och USA.
Växtodlare inom jordbruk och trädgård: 137 av totalt 197 från Ukraina, Indien,
Serbien och Bosnien & Hercegovina.59

59

Migrationsverket, Beviljade arbetstillstånd 2019, webbsidan, 2020. https://www.migrationsverket.se/
download/18.748d859516793fb65f9ce0/1578410568795/Beviljade_arbetstillstånd_2019_-_Work_permits_granted_2019.pdf
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Tankesmedjan
Tiden vill stimulera progressiv
debatt kring de avgörande utmaningar som
samhället står inför: klimatomställning, trygghet
i förändring och minskad ojämlikhet.
Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att driva progressiv politik
i en tid som är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken
behöver vara dogmatisk, låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga
kampanjstrategier och triangulering.
Vi deltar i den politiska debatten, analyserar samhällsproblem,
tar fram rapporter med reformförslag och ordnar seminarier.
Tankesmedjan Tiden ger även ut
den socialdemokratiska
idétidskriften
Tiden.

tankesmedjantiden.se

