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I rapporten Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft och 
kompetens genom arbetskraftsinvandring visar författarna på värdet av 
kvalificerad arbetskraftsinvandring och redovisar samtidigt de problem 
som det svenska systemet för talangattraktion dras med. Författarna 
ger ett antal policyrekommendationer för hur svensk arbetskrafts-
invandring kan stärkas och regleras för att generera högre framtida 
tillväxt och förbättrad svensk konkurrenskraft. 

Rapporten är skriven av Erik Ageberg, näringspolitisk rådgivare 
Svenskt Näringsliv och Daniel Wiberg, ekonomie doktor och chefs-
ekonom Strand Kapitalförvaltning.
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Svensk kompetensförsörjning har debatterats en längre tid, men vi kan konstatera 
att många utmaningar kvarstår. Det finns i princip två vägar att stärka tillgången 
till kvalificerad arbetskraft, och därmed släppa loss den fulla potentialen i svenskt 
företagande. Det första är att fler skaffar sig förmågor som efterfrågas på arbets-
marknaden genom utbildning. En väg som är viktig på längre sikt, men som i många 
fall inte kan lösa de behov som finns här och nu. Den andra vägen till god kompe-
tensförsörjning går via en fungerande arbetskraftsinvandring av redan utbildade 
personer – ett viktigt komplement som även är ämnet för denna rapport.

I Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft och kompetens genom arbets-
kraftsinvandring visar författarna att värdet av kvalificerad arbetskraftsinvandring 
är betydande. Författarna menar att det svenska systemet dras med problem, såsom 
årslånga handläggningstider vid Migrationsverket, svårhanterlig byråkrati och så 
kallade kompetensutvisningar. I rapporten lyfts att Sverige behöver ett omtag på 
området. Vi behöver en strategi för talangattraktion som utgår ifrån svenska före-
tags behov av att kunna rekrytera från utlandet. 

Rapporten är författad av Erik Ageberg, näringspolitisk rådgivare och Daniel Wiberg, 
ekonomie doktor och chefsekonom Strand Kapitalförvaltning. Skribenterna ger en 
mängd relevanta policyförslag för hur svensk arbetskraftsinvandring kan omregleras 
för att på sikt stärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. 

Som vanligt ansvarar rapportförfattarna själva för analysen samt de slutsatser och 
förslag som presenteras i rapporten. Analys och slutsatser delas inte nödvändigtvis 
av Entreprenörskapsforum. 

Jag önskar dig en trevlig läsning! 

Stockholm i december 2022 
Anders Broström vd Entreprenörskapsforum och docent KTH
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Sammanfattning 

Låg produktivitet och lägst prognostiserad BNP-tillväxt i EU1 under kommande år 
visar att det finns tydliga utmaningar kopplade till den svenska konkurrenskraften. 
Även om en svag valuta har underlättat för svenska företag har arbetslösheten bitit 
sig fast på en nivå betydligt högre än EU genomsnittet, samtidigt skriker svenska 
företag efter kompetent arbetskraft och rankar i återkommande undersökningar 
bristen på kompetens som ett av de mest betydande tillväxthindren.

IVA:s årliga kartläggning av näringslivets FoU-investeringar konstaterar att kompe-
tensbrist utgör företagens största tillväxthinder.2 I Riksbankens företagsundersök-
ning 2 november 2022 konstateras att: 

Den väntade försvagningen av konjunkturen har ännu inte påverkat sysselsätt-
ningen. Tvärtom har efterfrågan på personer med specialistkompetenser ökat. En 
företagsledare beskriver situationen som närmast en huggsexa om vissa specialister.  

Värdet av kvalificerad arbetskraftsinvandring är betydande. Svenskt Näringsliv 
skattade 2018 det samhällsekonomiska värdet av arbetskraftsinvandring och för-
längningstillstånd till motsvarande 64 miljarder kronor. Enbart skatteintäkter från 
de som beviljades nytt eller förlängt arbetstillstånd under 2018 uppskattades till tio 
miljarder kronor.3 För växande företag utanför storstadsregionerna kan kvalificerad 
arbetskraftsinvandring ofta vara av avgörande betydelse

Trots kompetensbrist och uppmärksammade utvisningar av högkvalificerade arbets-
kraftsinvandrare har få insatser gjorts för att underlätta arbetskraftsinvandring och 
internationell talangattraktion. I stället har högkvalificerad arbetskraftsinvandring 

1. https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/sweden/economic-
forecast-sweden_en

2. IVAs FoU-barometer har genomförts sedan 2019 och bygger på en enkät om det svenska 
klimatet för forskning och utveckling, FoU, som besvarats av 77 FoU-chefer i svenskt näringsliv. 
Tillsammans har företagen i undersökningen cirka 54 500 FoU-anställda i Sverige, vilket 
motsvarar 72 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn.

3. Svenskt Näringsliv (2019). ”Gränslöst värdeskapande – Det samhällsekonomiska värdet av 
arbetskraftsinvandringen till Sverige under 2018”, Damvad Analytics.
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kommit att förknippas med missbruk, utnyttjande av arbetskraft, samt anhörig- och 
asylinvandring.

Insatser för att stävja ett presumtivt missbruk kombinerat med populistiska förslag 
i syfte att begränsa invandring generellt har kommit att slå mot arbetskraftsinvand-
ringen i den grad att det svenska systemet för arbetskraftsinvandring på många sätt 
periodvis har kollapsat. Arbetskraftsinvandring till Sverige är förenat med omfat-
tande, kostnadsdrivande och svårtolkad byråkrati och handläggningstider på flera 
år. Enligt Migrationsverkets hemsida får ansökande om visum i syfte att undersöka 
möjligheterna att starta företag i Sverige i november 2022 beskedet att av nyligen 
avslutade ärenden har 75 procent fått beslut inom 29 månader. Det tar alltså i tre 
av fyra fall omkring tre år att få besked om man får resa till Sverige för att starta 
företag. I 25 procent av fallen är handläggningstiden längre. Handläggningstiderna 
är betydligt kortare i många av våra konkurrentländer, i de flesta fall endast några 
veckor för högkvalificerad arbetskraft.

Den ansvariga myndigheten, Migrationsverket har under lång tid kritiserats, av 
både myndigheter och rättsvårdande instanser. I Budgetpropositionen för 2023 
konstaterar regeringen att ”De längre handläggningstiderna för arbetstillstånd har 
också haft en negativ inverkan på Sveriges attraktionskraft för inte minst högkvali-
ficerad arbetskraftsinvandring.”4  

Flera faktorer påverkar arbetskraftsinvandrares vilja att bosätta sig i Sverige. Utöver 
de privatekonomiska villkoren är allmänna levnadsvillkor centrala, men också 
regelverket för etablering i landet. Sverige har en komprimerad lönestruktur och låg 
utbildningspremie. Specialister har relativt låga löner och högt skattetryck jämfört 
med andra OECD-länder. För att svenska företag och därmed det svenska samhället 
ska kunna dra nytta av arbetskraft är det avgörande att de sökande ser Sverige som 
en attraktiv plats att verka på. Då är även regelverk och processen kring ärendehan-
teringen i globala rekryteringsprocesser avgörande.

Sverige behöver ta ett rejält omtag om arbetskraftsinvandringen, utgå från de svenska 
företagens växande behov av högkvalificerad arbetskraft och arbeta proaktivt med 
talangattraktion. Först då kan Sverige på allvar konkurrera på den alltmer globala 
arbetsmarknaden för högkvalificerade arbetstagare. Sverige ligger idag långt efter 
många av våra närmaste konkurrentländer i att systematiskt arbeta för att attrahera 
och förenkla internationell kompetensinvandring. En rad insatser behöver således 
göras för att stärka svensk talangattraktion, dessa kan sammanfattas som:

4. Prop. 2022/23:1.
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 – Regeringen bör i dialog med näringsliv och myndigheter ta fram en nationell 
strategi för stärkt talangattraktion.

 – Det nuvarande regelverket måste förenklas och ansökningsprocessen måste 
snabbas upp för kvalificerad arbetskraft. Migrationsverkets handläggningsti-
der måste kortas.

 – Stärk näringslivets möjligheter till påverkan och insyn genom att förbättra 
Migrationsverkets kommunikation med näringslivet.  

 – Med förebilder i andra länder bör rådgivnings- och servicecenter inrättas för 
högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Vårt grannland Danmark utgör ett 
gott exempel.

 – Regelverket för kvalificerad arbetskraftsinvandring bör förenklas och ställa 
tydligare krav på egenförsörjning genom inkomstkrav och eget ansvar.

 – De fackliga organisationernas rätt att yttra sig över erbjudna villkor bör slopas 
för anställningar i företag som inte omfattas av kollektivavtal.

Mer långsiktigt kan en större omprövning av det svenska regelverket för arbets-
kraftsinvandring behöva göras genom att:

 – Separera regelverket och ärendehantering för arbetskraftsinvandring från 
regelverk och ärendehantering för asyl. 

 – Undersöka möjligheterna att stärka den högkvalificerade arbetskraftsinvand-
ringen med ett poängsystem. Det kanadensiska poängsystemet kan ligga till 
grund för en sådan modell.

Fungerande kompetensförsörjning, delvis genom fungerande arbetskraftsinvandring, 
i växande företag måste ses som en styrka, inte som en kostnad. Attraktionskraften 
på svensk arbetsmarknad måste stärkas med konkreta möjligheter, snarare än upp-
satta hinder. Det är hög tid att fokusera på den uppgiften.
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KAPITEL 1

Inledning  
– företagens kompetensbrist och vikten av  

en fungerande arbetskraftsinvandring

En väl fungerande arbetskraftsinvandring är av stor vikt för de enskilda företa-
gens möjlighet att växa, men också för Sveriges konkurrenskraft på den globala 
marknaden (Joyce, 2019). Företag med en internationell marknad kräver en global 
arbetsmarknad och arbetskraftsinvandrare har visats ha en positiv effekt på före-
tagstillväxt och värdeskapande.5 Den globala arbetsmarknaden kännetecknas idag 
av stor konkurrens, i synnerhet rörande högkvalificerad arbetskraft.

Sverige behöver ett främjande regelverk, som understödjer växande företags möj-
lighet att rekrytera och behålla internationell nyckelkompetens. Samtidigt som 
den svenska arbetslösheten har ökat, i synnerhet antalet långtidsarbetslösa, har 
arbetsgivare svårt att rekrytera den personal de behöver. En förklaring är att stora 
grupper saknar de färdigheter och kunskaper som företagen efterfrågar. Delar av 
denna kompetensbrist kan avhjälpas genom utbildningsinsatser av den befintliga 
befolkningen. Eftersom utbildningsinsatser inte ensamt kan möta näringslivets 
kompetensbehov behövs förutsättningar för en fungerande arbetskraftsinvandring, 
i synnerhet för högkvalificerad arbetskraft. Utöver detta måste det anses motiverat 
att Sverige ska upplevas som ett attraktivt land att bo och arbeta i. 

Svenska företag konkurrerar på en internationell marknad. Teknik, kapital och 
inte minst talang har helt andra möjligheter än tidigare att lokalisera sig där de 
bästa globala förutsättningarna finns. För att svenska företag ska fortsätta att vara 
konkurrenskraftiga krävs att regelverken de måste följa också kan stå sig i interna-
tionell jämförelse. Mindre och växande företags möjligheter att anställa är också 

5. Palmqvist, Samuel och Jonas Öhlin (2016), ”Arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska 
företag”, Ekonomisk Debatt, 44(8), 42–54.
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avgörande för en långsiktigt inkluderande arbetsmarknad och minskat ekonomiskt 
utanförskap.6 

OECD konstaterar att arbetskraftsinvandring av kvalificerade individer (Talented 
and skilled) spelar en central roll för länders framtida välstånd. De tar jobb som 
bidrar till innovation och tekniska framsteg och i slutändan till en starkare eko-
nomisk tillväxt med sysselsättningsmöjligheter och bättre välfärd för alla. Många 
OECD-länder har därför kommit att arbeta mer aktivt för att attrahera kvalificerade 
arbetskraftsinvandrare. Betydande skillnader finns emellertid i policy och praxis 
mellan länder, även om OECD ser en viss konvergens. Inte minst i medvetenheten 
om vikten av mer möjliggörande system för talangattraktion.7  

I Sverige har flera fall uppmärksammats i media där arbetskraftsinvandrare har 
utvisats på grund av relativt obetydliga fel och misstag. Det har exempelvis rört sig 
om personer vars jobb har utannonserats på fel sätt, som tidigare har haft fel eller 
saknat försäkring, eller som under en period har tjänat något för lite i lön jämfört 
med gällande kollektivavtal.8 Utöver detta kan konstateras att handläggningstiderna 
för arbetskraftsinvandring är mycket långa, ansökningsprocessen komplicerad och 
stödet under ansökningsprocessen obetydligt. Det råder dessutom en utbredd upp-
fattning om att systemet för arbetskraftsinvandring missbrukas i hög grad, vilket 
skuggar vikten av högkvalificerad arbetskraftsinvandring.9 

Från och med den 1 november 2022 gäller exempelvis nya regler för kontroll av pass, 
vilket motiveras av Migrationsverket som ett sätt att öka säkerheten och minska 
riskerna för oegentligheter vid ansökningar om tidsbegränsade uppehållstillstånd.10 
Den som ansöker om arbetstillstånd måste nu personligen visa upp sitt pass. Det 
innebär exempelvis att alla amerikaner måste åka till Washington DC, nyzeeländare 
måste ta sig till Australien, och individer från Hongkong måste åka till Shanghai 
(och med gällande covidregler sitta i karantän en vecka).

I ett öppet brev till regeringen protesterar Erik Renström, rektor vid Lunds univer-
sitet, mot de nya passkontrollreglerna. Renström konstaterar liksom många andra 

6. Ageberg, E., Deiaco, E., Eklund, J. och Wiberg, D. (2021). ”Återstart, lägre arbetslöshet och högre 
självförsörjningsgrad. Vilka hinder ser företagen för att anställa”, Entreprenörskapsforum 2021. 
https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2021/11/Rapport_Aterstart_webb.pdf

7. https://www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debates-19.pdf

8. Centrum för rättvisa (2016). Arbetskraftsinvandrares rättslöshet i Sverige – en rapport om 
utvisningar med bristfälligt lagstöd.

9. Den 30 juni 2022 fattade regeringen beslut om ännu en utredning i syfte att motverka missbruk av 
regelverket, kommittédirektiv (Dir.2022:90) ”En behovsprövad arbetskraftsinvandring”.

10. Det nya kravet gäller såväl den som ansöker om arbetstillstånd för första gången, som den som 
ansöker om förlängt arbetstillstånd. Beslutet om de nya reglerna har fattats av Migrationsverket 
utan samråd eller remissförfarande.
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svenska lärosäten att konsekvenserna ”kommer bli närmast katastrofala för svenska 
lärosäten som varje år tar emot tusentals internationella studenter, doktorander, 
forskare och anställda”. Enligt Renström har Nya Zeeland och Hongkong med-
delat att inga fler studenter kommer, och University of California reducerar antalet 
kraftigt. Det är ett talande exempel på hur Migrationsverket och reglerna för arbets-
kraftsinvandring motverkar global talangattraktion.

Syftet med denna rapport är att föra upp diskussionen på agendan om vilka reformer 
som krävs för att underlätta svenska företags möjligheter att attrahera nyckelkom-
petens från tredje land genom arbetskraftsinvandring.

Mer specifikt läggs fokus i rapporten på en beskrivning av utvecklingen av det svenska 
regelsystemet för arbetskraftsinvandring sedan 2008. Rapporten tar också upp 
exempel på länder som på ett mer konstruktivt sätt arbetar för att stärka regelverket 
för arbetskraftsinvandring och företagens möjligheter till talangattraktion. Med 
denna beskrivning som bakgrund dras en rad policyslutsatser om hur det svenska 
regelverket kan förändras för att stärka möjligheterna till internationell rekrytering. 
En viktig policyaspekt är även att motverka missbruk av systemet.

Denna rapport består av sex delar: 1) en diskussion om företagens kompetensbrist 
och vikten av en fungerande arbetskraftsinvandring; 2) en genomgång av utveck-
lingen av det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring, med fokus på utveck-
lingen efter 2008; 3) en beskrivning av de problem som kännetecknat det svenska 
arbetskraftssystemet såsom kompetensutvisningar och långa handläggningstider, 
men även missbruk och migrationsverkets regeländringar för att komma till rätta 
med problem; 4) en internationell utblick med fokus på Kanadas, Danmarks och 
Tysklands arbetskraftsinvandringsreglering, avseende kvalificerade arbetstagare; 
följt av 5) diskussion samt 6) slutsatser och policyförslag.

1.1 Kompetensbrist som tillväxthinder och arbetskraftsinvandring
Det största tillväxthindret för svenska företag är svårigheterna med att rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens. Något som bekräftas av en rad studier under 
senare år, bland annat Tillväxtverkets återkommande rapportserie Företagens 
villkor och verklighet (senast från 2020). Mer än vart tredje företag anger svå-
righeter att hitta rätt kompetens som främsta tillväxthinder enligt Företagarnas 
Småföretagsbarometern 2022. Företagarnas kompetensbarometer från 2016 visade 
att bland företag som behövt rekrytera under de senaste två åren hade endast 50 
procent lyckats tillföra den kompetens de sökt. Även offentliga verksamheter uppger 
att kompetensbristen är ett betydande hinder för dem att bedriva sina verksamheter. 
Sveriges åldrande befolkning med pensionsavgångar, tillsammans med ett växande 
behov av äldrevård, påverkar exempelvis kommuner och regioner i stor utsträckning. 
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Enligt kommittédirektivet till utredningen om Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring, (SOU 2021:5) skulle utredningen ta ställning till hur marknadsföringen 
av Sverige som ett land för högkvalificerad arbetskraftsinvandring och företagande 
kan förbättras. Utredningen kom dock inte att föreslå några åtgärder eller insatser 
som handlar om att öka attraktiviteten för internationell kompetens att söka sig till 
Sverige. Något som måste anses anmärkningsvärt då kompetensförsörjningen är en 
av de största utmaningarna för svenska företag.11 

En effektiv kompetensförsörjning är avgörande för att kunskap ska leda till inno-
vation och tillväxt i näringslivet. Entreprenörskapsforums rapport En fungerande 
arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt (Braunerhjelm 
och Eklund, 2014) visar att hälften av den ekonomiska tillväxten mellan 2001 och 
2010 skett tack vare att fler anställda också är högutbildade.12 I jämförelsen av olika 
utbildningsgruppers produktivitet konstateras att högutbildade är mellan två och 
tre gånger mer produktiva än lågutbildade. Det ökade antalet högutbildade är också 
skälet till den största delen av tillväxten det senaste årtiondet. Vad som menas med 
detta är förstås att hela näringslivet idag kännetecknas av en generellt sett högre 
utbildningsnivå. Nio av tio arbetskraftsinvandrare arbetar i yrken som kräver minst 
gymnasieutbildning (Joyce, 2019).13 Dagens arbetsmarknad fordrar i högre grad 
kunskap om nya arbetsmetoder och ny teknik, vilket gäller i de flesta branscher.

Sverige har idag ett reaktivt system för arbetskraftsinvandring som under många 
år kännetecknats av betydande och ofta uppenbara brister såsom rättsosäkerhet, 
kompetensutvisningar och orimligt långa handläggningstider. Sverige har också, 
genom Migrationsverket, gjort en rad förändringar i systemet dels för att motverka 
missbruk, dels för att underlätta för företagen i behov av kompetens. Sverige saknar 
emellertid en övergripande strategi för att attrahera internationell kompetens och 
arbetskraftsinvandringen har ofta sammanblandats med asylinvandring och relate-
rade integrationsproblem. Samtidigt har många andra länder valt att attrahera och 
proaktivt söka efter kvalificerad arbetskraft med syftet att stärka landets ekonomi 
genom de människor som migrerar. 

DATASPELSBRANSCHEN 
Den svenska dataspelsbranschen har cirka 8 000 anställda i Sverige och 11 000 personer 
utomlands. Branschen växer kraftigt: I Sverige ökade antalet anställda med 1 348 per-
soner, en ökning med 20 procent 2021 jämfört med 2020. Svenska dataspelsindustrins 
omsättning växte till 27,5 miljarder kronor under 2021, vilket är en ökning med 24 procent. 

11. Detta påtalades även av bland andra Svenskt Näringsliv i Remissvar Slutbetänkande Ett förbättrat 
system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88), referens/dnr: 2021 – 189, https://www.
svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/rapporter/jvoybm_remissvar_2021-189pdf_1181109.
html/remissvar_2021-189.pdf.

12. https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2014/11/SEFR2014_webb.pdf

13. Säsonganställda bärplockare och plantörer exkluderade, Joyce (2019).
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Branschen uppskattar att mellan 30–50 procent av de anställda är arbetskraftsinvandrare. 
Det motsvarar mellan 2 400–4 000 individer. En stor andel av de verksamma inom spel-
branschen har flyttat hit för att arbeta. Av de drygt 1 500 personer som arbetar med spelut-
veckling i södra Sverige är endast 56 procent svenska medborgare. Dataspelsbranschen 
är därmed mycket beroende av en fungerande arbetskraftsinvandring. 

Svårigheten för företag i Sverige att finna lämplig kompetens är påtaglig också för 
företag inom spelbranschen och inom alla yrkeskategorier, vilket håller tillbaka företa-
gens utveckling, inte minst när det gäller att anställa på plats i Sverige. På grund av 
kompetensbristen investerar företagen därför i huvudsak utomlands. Den svenskägda 
spelbranschen är idag större utomlands än i Sverige, både i antalet anställda och omsätt-
ning. Sverige går därmed miste om investeringar. 

Branschen består av fler företag utanför än i Stockholm. Malmö, Skövde och flera orter i 
Västerbotten är platser där dataspelsbranschen är stor. 

Många anställda inom spelbranschen har ofta inte akademiska utbildningar. Det beror 
delvis på att det finns få akademiska utbildningar i spelutveckling i Sverige. I stället är de 
ofta yrkesutbildade på exempelvis Yrkeshögskolan. Men branschen anställer också per-
soner med utbildning inom andra discipliner, exempelvis grafiker och konstutbildade. 
Omkring var femte anställd inom spelbranschen arbetar med programmering. En lika 
stor andel arbetar med design och var fjärde anställd arbetar med grafik.

Källa: Spelutvecklarindex, 2022.

Svenskt Näringsliv har stundtals varit pådrivande i debatten om arbetskrafts-
invandring och näringslivets behov av internationell kompetens.14 Till grund för 
organisationens syn ligger ett antal studier om arbetskraftsinvandringens kostnader 
och fördelar, liksom det svenska arbetskraftsregelverkets utformning.

I november 2018 presenterades promemorian Kompetensgapet på arbetsmark-
naden – tillgång och efterfrågan på internationell kompetens, framtagen av 
konsultföretaget New Republic på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Rapporten 
utgår från kompetensgapet på den svenska arbetsmarknaden och det konstateras 
att problemen inte begränsas till yrken som kräver högskolekompetens. Bristen på 
kompetens upplevs även inom yrken utan, eller med lägre, krav på utbildning. I 
detta sammanhang kan det vara värt att notera att Migrationsverket, som en del 
i arbetet för att stävja missbruk, identifierat en rad riskbranscher. Ansökningar 
baserat på tjänster i företag verksamma inom dessa sektorer motiverar ytterligare 
kontroll från Migrationsverkets sida. Dessa sektorer är; städ, hotell och restaurang, 
bygg, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad, service, bemanning eller bärplock-
ning. I synnerhet personlig assistans har uppmärksammats som ett missbruk av 
arbetskraftsregelverket. 

14. Även Almega har tagit aktiv del i den offentliga diskussionen om vikten av fungerande 
arbetskraftsinvandring, se bland andra Joyce (2019).
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Kritiken mot arbetskraftsinvandring handlar ofta om att jobb i första hand ska 
gå till arbetslösa inom landet. I den mån inhemska arbetslösa saknar efterfrågad 
kompetens bör dessa utbildas för att kunna ersätta arbetskraftsinvandringen. Dessa 
argument bortser emellertid från näringslivets akuta behov av högkvalificerad kom-
petens och den tid det tar att utbilda personer i Sverige. Eventuella utbildningsin-
satser kräver dessutom resurser inom utbildningssystemet utöver förkunskaper och 
generella incitament till kompetensutveckling och utbildning.15 

Det bör i sammanhanget nämnas att arbetskraften i Sverige befinner sig i ett inter-
nationellt ”mittfält” med avseende på andelen personer med högskoleutbildning och 
kompetens och placerar sig på plats 14 av 36 länder inom OECD.16 Detsamma gäller 
andelen som utbildar sig inom tekniska eller naturvetenskapliga ämnen, så kallade 
STEM-utbildningar. 

Figur 1. Högskoleutbildad i befolkning 25–64 år, procent

(Källa: OECD)

Detta påverkar naturligtvis svenska företags konkurrenskraft och medför problem 
för Sverige att klara andra större målsättningar såsom klimat- och utsläppsmål. 
I jämförelser med andra OECD-länder framkommer således att kompetensen och 
färdigheterna i den svenska arbetskraften som helhet är medioker.17 För företag som 
söker konkurrera på en global marknad är därmed den tillgängliga arbetskraften 
inte alltid tillräcklig.

15. https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2021/11/Rapport_Sjalvforsorjning_REV-
2021_Web.pdf

16. OECD, Population with tertiary education.

17. OECD, Skills of current workforce.
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Figur 2. Färdigheter hos arbetskraften

(Källa: OECD)

Viljan och förmågan att genomgå utbildning och kompetensutveckla är nära sam-
mankopplad med utanförskap för de individer som idag står längre ifrån arbets-
marknaden. Omfattningen av det ekonomiska utanförskapet och framför allt på 
omfattningen av utrikes föddas utanförskap på den svenska arbetsmarknaden har 
studerats i en rad rapporter av bland andra Entreprenörskapsforum. Idag saknar mer 
än 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder (20–64 år) självförsörjning.18 Dessutom 
är sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i Sverige ett av de största i 
Europa. Den bristande integrationen innebär stora samhällsekonomiska kostnader 
som dessutom prognostiseras växa under kommande årtionden.19 

Det är framför allt de strukturella matchningsproblemen som är problematiska, i 
synnerhet för den växande grupp individer som idag står långt ifrån arbetsmark-
naden. Gruppen inkluderar ungdomar och vuxna utan genomförd gymnasieut-
bildning, personer med nedsatt arbetsförmåga samt nyanlända. Det är ett stort 
åtagande för en arbetsgivare att ta på sig ett anställningsansvar, i synnerhet för en 
individ som anses sakna den erfarenhet eller kompetens som krävs för en varaktig 
förankring på arbetsmarknaden och självförsörjning. Bland högutbildade inrikes 

18. https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2020/12/Vagar_till_sjalvforsorjning_
rapport_web.pdf

19. Se även Svenskt Näringsliv (2021) samt Hansson och Tjernberg (2021) för alternativa
 beräkningar av självförsörjning.
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födda är endast tre procent arbetslösa, vilket kan jämföras med 40 procent bland 
lågutbildade utrikes födda.20 

1.2 Det samhällsekonomiska värdet av fungerande 
arbetskraftsinvandring
Utöver att gynna enskilda företag bidrar arbetskraftsinvandring till den samhälls-
ekonomiska utvecklingen genom ökad produktivitet och skatteintäkter. Studier har 
visat att arbetskraftsinvandrare som regel etablerar sig väl i Sverige och har hög 
sysselsättningsgrad och relativt goda inkomster.21 Samtidigt genererar arbetskrafts-
invandrare stora ekonomiska överskott till den offentliga sektorn och tar endast i 
marginell utsträckning del av ekonomiskt bistånd.22 Förutom direkta effekter av 
arbetskraftsinvandrarnas arbetsinsatser uppkommer alltså även indirekta sprid-
ningseffekter i andra delar av samhällsekonomin.

William Kerr konstaterar i boken The Gift of Global Talent: How Migration Shapes 
Business, Economy & Society att från 2000 till 2010 migrerade fler invandrarupp-
finnare till USA än till alla andra länder tillsammans. Kerr menar att USA redan i 
utgångsläget har några betydande fördelar i den globala konkurrensen om talang. 
Däribland en lång historia som den främsta destinationen för entreprenörer och 
vetenskap. Kerr beskriver hur högkvalificerade och begåvade (talented) individer 
migrerar mycket oftare än befolkningen i allmänhet, och att just USA har fått excep-
tionella inflöden av humankapital. Denna utländska talang har sedan bidragit till 
att förändra amerikansk vetenskap och ingenjörskonst, omformat ekonomin och 
påverkat samhället i stort. Men runt om i världen har många insatser gjorts för att 
förbättra individuella länders positioner i den globala talangjakten.

Kanada har satt upp anslagstavlor i Silicon Valley så långt tillbaka som 2013 för 
att annonsera om sitt proaktiva immigrationssystem, särskilt för högkvalificerade 
arbetare och vetenskapsmän. Israel, som upplever en omfattande utbudsbrist 
på forskare som arbetar med artificiell intelligens, betalar företag över en halv 
miljon dollar per år för att hjälpa till att utbilda nya experter. Kina har också 
arbetat aktivt med att rekrytera begåvade studenter och forskare som studerar 
eller arbetar vid amerikanska universitet, för att återvända till Kina genom landets 
”Thousand Talents Plan”.

Många industriländer som Nya Zeeland, Singapore, Irland, Australien, Tyskland, 
Storbritannien och Kanada har lanserat startup- eller entreprenörsvisum för att få 

20. Ageberg, E., Deiaco, E., Eklund, J. och Wiberg, D. (2021). ”Återstart, lägre arbetslöshet och högre 
självförsörjningsgrad. Vilka hinder ser företagen för att anställa”, Entreprenörskapsforum 2021. 
https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2021/11/Rapport_Aterstart_webb.pd

21. Se bland annat Emilsson och Irastorza (2019) samt Öhlin (2019).

22. Almega, ”Sveriges välfärd vinner på kompetensinvandring” (2021).
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fler att invandra för att starta egna företag, så länge de kan uppfylla vissa investe-
rings- eller affärskriterier.

OECD:s indikatorer för talangattraktionskraft utgår i först hand från att kvalifice-
rade arbetskraftsinvandrare kan delas in i två kategorier vilket relaterar till de bidrag 
de ger till ekonomin.23 För det första, individer med den högsta utbildningsnivån, 
motsvarande magister- eller doktorandnivå eller andra kvalifikationer inom särskilda 
yrkesgrupper etcetera. För det andra, entreprenörer eller konstnärliga talanger som 
med sin unika kompetens anses bidra till ekonomiskt tillväxt, vilket ofta inkluderar 
företagsgrundare och aktiva investerare i företagen som de har investerat i.

Genom att länka patentregister till mer än 230 miljoner personnummer beräknar 
Bernstein m.fl. (2019)24 den kvalificerade arbetskraftsinvandringens bidrag till ame-
rikansk innovation, både genom deras direkta produktivitet och genom indirekta 
spridningseffekter. Resultaten visar att högkvalificerade arbetskraftsinvandrare 
under sina karriärer är mer produktiva än infödda, mätt i antal patent, patentansök-
ningar och det ekonomiska värdet av dessa patent. Invandrade uppfinnare är mer 
benägna att förlita sig på utländsk teknologi, att samarbeta med utländska uppfin-
nare, och att bli citerad i utlandet vilket därmed bidrar till import och spridning 
av idéer över gränserna. En nyckelmekanism som driver dessa skillnader är enligt 
Bernstein m.fl. den unika kunskapsbakgrund som högkvalificerade arbetskraftsin-
vandrare besitter.

I en granskning av hur arbetskraftsinvandringssystemet togs i bruk efter reformen 
2008, konstaterade Riksrevisionen 2016 att:25 

Systemet används därmed av en inte obetydlig andel av alla arbetsgivare i 
Sverige. Runt 2,5 procent av de svenska arbetsgivarna har rekryterat, eller 
försökt rekrytera, en arbetskraftsinvandrare sedan reformen genomfördes. 
Stora företag är överrepresenterade. Få av de arbetsgivare som använder 
arbetskraftinvandringssystemet gör det för att lösa kvantitativt betydande 
brist på arbetskraft. Det rör sig typiskt sett snarare om enstaka rekryteringar.

Riksrevisionen konstaterade även att arbetskraftsinvandrarna utgör ett betydande 
inslag i ett mindre antal yrkesgrupper och branscher. Bland företagsledare som 
själva har utländsk bakgrund är det vanligare att erbjuda anställning till arbets-
kraftsinvandrare. Riksrevisionen tolkar detta som ett tecken på att tillgång till ett 
internationellt kontaktnät och en vana att ha kontakter som sträcker sig utanför 
landets gränser är viktiga för arbetsgivares möjlighet att rekrytera från tredje land. 

23. https://www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debates-19.pdf

24. https://web.stanford.edu/~diamondr/BDMP_2019_0709.pdf

25. Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring? RIR 2016:32.
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I rapporten Det samhällsekonomiska värdet av arbetskraftsinvandringen till 
Sverige under 2018, beräknades (med en så kallad input-output-modell) värdet 
av arbetskraftsinvandring och förlängningstillstånd som beviljades under 2018. 
Värdet är betydande. Den ekonomiska aktiviteten i svenska företag mätt som ökade 
omsättningsnivåer uppskattades till motsvarande 64 miljarder kronor. Innefattande 
39 miljarder i direkta effekter, samt indirekta spridningseffekter motsvarande 
ytterligare 25 miljarder kronor. Ökningen i förädlingsvärde uppskattades till 34 
miljarder kronor. Uppdelat på 22 miljarder kronor i direkta effekter och ytterligare 
tolv miljarder i indirekta effekter. Arbetskraftsinvandrare bidrar även till ökade 
skatteintäkter vilka uppskattas till tolv miljarder kronor. Varav omkring två tredje-
delar avser direkta effekter och en tredjedel indirekta effekter.26 

Rapporten uppskattar att över 80 procent av de värden som skapats kan härledas 
till ekonomisk verksamhet i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland 
och Skåne. Att en stor del av den ekonomiska aktiviteten är kopplad till storstadsre-
gionerna förminskar inte den ekonomiska betydelsen av arbetskraftsinvandring för 
växande företag i andra regioner. Tvärtom kan arbetskraftsinvandringen där vara 
av än mer avgörande betydelse eftersom den lokala arbetsmarknaden är mindre och 
såväl kompetensbehovet som kompetensförsörjningssvårigheterna är större.

Även om dessa skattningar kan ifrågasättas utifrån en rad antaganden tyder storleken 
på effekterna ändå på att arbetskraftsinvandringen bidrar med betydande värden. 
För mindre och växande, och även för mycket stora företag kan lyckad en rekryte-
ring av nyckelkompetens onekligen skapa stora värden och tillväxtmöjligheter.

Länder som Kanada och Australien har en betydligt högre andel utlandsfödda i 
befolkningen, även om de i absoluta tal är betydligt mindre än USA.27 Bidragande 
till detta är arbetskraftsinvandringssystem baserade på någon form av poängsystem, 
som premierar högkvalificerad invandring eller invandring med högre utbildning. I 
Kanada och Australien har således 65 procent respektive 63 procent av invandrarna 
högskoleutbildning (college degree), medan motsvarande i USA är 36 procent.28 

För Sverige är andelen högskoleutbildade bland invandrare lägre enligt SCB. SCB 
gör i denna data ingen skillnad beroende på skälen till invandring. Utbildningsnivån 
skiljer sig emellertid mycket mellan personer från olika födelseländer. Mellan 2014 
och 2017 invandrade 276 000 personer mellan 25 och 64 år. Drygt hälften av dessa 

26. Damvad Analytics uppskattade 2016 att det årliga bidraget till svensk produktion uppgick till cirka 
tio miljarder och ungefär fyra miljarder i skatteintäkter, ”Värdet av internationell kompetens - 
arbetskraftsinvandringens bidrag till produktion och välfärd” Damvad Analytics (2016).

27. https://data.oecd.org/migration/foreign-born-population.htm

28. https://www.pewresearch.org/global/2019/01/22/majority-of-u-s-public-supports-high-skilled-
immigration/, Pew Research Center, January 2019, “Majority of U.S. Public Supports HighSkilled 
Immigration.



ENTREPRENÖRSK APSFORUM 21

har en eftergymnasial utbildning. Ungefär 33 procent av de nyinvandrade i åldern 
25–64 är högutbildade, räknat som personer som har studerat i minst tre år efter 
gymnasiet. Alltså motsvarande högskoleutbildning (college degree). En relativt stor 
andel, 23 procent, av de som invandrade 2014–2017, har som högst en förgymnasial 
utbildning.29  

Sverige har till stor del tagit emot personer med asylskäl som har förgymnasial 
utbildning. Bland personer från Somalia och Afghanistan har drygt 60 procent 
förgymnasial utbildning som högsta utbildning och bland personer från Eritrea har 
endast hälften förgymnasial utbildning. När det gäller stora invandringsländer finns 
den högsta andelen högutbildade bland personer från Tyskland och Kina. Omkring 
70 procent av dessa är högutbildade. Även bland dem som kommer från USA, Indien 
och Finland är en mycket stor andel högutbildade. Personer från dessa länder har 
invandrat främst för att arbeta eller studera.

1.3 Beskrivande statistik
Det nuvarande svenska systemet för arbetskraftsinvandring bygger på att individen 
erbjuds ett arbete av en arbetsgivare. Det innebär att individen och arbetsgivaren 
måste ha funnit varandra i en form av ansöknings- och urvalsprocess innan en 
ansökan om uppehållstillstånd kan skickas in. Utöver detta finns en rad villkor 
som måste uppfyllas för att arbetstagaren ska beviljas uppehållstillstånd. Vid 
förlängning av redan befintliga arbetstillstånd måste arbetstagaren styrka att vill-
koren varit uppfyllda. De grundläggande principerna är desamma men för vissa 
yrken – såsom exempelvis bärplockare, au pair, säsongsarbetare, forskare – gäller 
särskilda regler. Säsongsanställda kan exempelvis beviljas arbetstillstånd genom 
säsongsanställningsdirektivet.30 Forskare från tredje land som vill arbeta i Sverige 
är undantagna kravet på arbetstillstånd, men behöver ha ett uppehållstillstånd. 
Den som vill anställa en forskare ska vara godkänd som forskningshuvudman. En 
au pair får exempelvis inte vara yngre än 18 eller äldre än 30 år när beslutet om 
uppehållstillstånd fattas. 

Beviljade arbetstillstånd
Antalet beviljade arbetstillstånd pendlar relativt mycket från år till år. Sedan 2016 har 
antalet beviljade arbetstillstånd ökat trendmässigt, vilket delvis också kan innefatta ett 
visst mått av anhöriginvandring. Pandemiåret 2020 präglade naturligtvis också arbets-
kraftsinvandringen. Jämfört med året innan innebar pandemiåret 2020 en påtaglig 
nedgång. Antalet nya beviljade arbetstillstånd minskade med omkring 30 procent under 

29. https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/stora-skillnader-i-utbildningsniva-mellan-
nyinvandrade/ hämtade från SCB:s register Befolkningens utbildning (Utbildningsregistret), version 
2017.

30. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för 
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning.
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pandemin, exklusive anhöriga till arbetskraftsinvandrare. Under 2021 ökade antalet 
beviljade arbetstillstånd till ungefär samma nivå som 2018 och 2019 (Figur 3). 

Figur 3. Antal nya beviljade arbetstillstånd 2010–2021

(Källa: Migrationsverket)

Knappt 40 000 arbetstillstånd beviljades under 2021. Av dessa var över hälften, 
53 procent, arbetstagare (Figur 4). Knappt 1 200 var forskare och knappt 2 000 
beviljades arbetstillstånd som en del av ett internationellt utbyte (såsom artist, au pair, 
idrottsutövare). Endast 138 personer beviljades arbetstillstånd som företagare. 
Omkring en tredjedel, 14 000 personer, var anhöriga till arbetstagare. 

Relationen mellan arbetstagare och anhöriga till arbetstagare är relativt stabil oav-
sett om det är ett år med stort eller litet antal arbetskraftsinvandrare. 

Figur 4. Beviljade arbetstillstånd 2017-2021, per visumområde

(Källa: Migrationsverket)
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Systemet med arbetskraftsinvandring används både för rekrytering till kortare upp-
drag och för rekrytering som leder till mer permanent etablering. Tidigare studier har 
beskrivit att de högkvalificerade arbetskraftsinvandrarna kommit på korta tillstånd 
och att de lågkvalificerade kommit för längre vistelser. Riksrevisionens granskning 
2016 visade att de högkvalificerades tillståndstider har ökat under senare år och att 
de högkvalificerade oftare än andra ansöker om och beviljas förlängningstillstånd. 
Högkvalificerade har dessutom ofta flera tillstånd på rad.31 

En stor andel av de arbetskraftsinvandrare som kommer till lågkvalificerade yrken 
kom visserligen med maximal tillståndstid, men arbetet resulterade inte i en förläng-
ning enligt Riksrevisionens granskning. 

Även det totala antalet arbetstillstånd inklusive anhöriga minskade med omkring 25 
procent mellan 2019 och 2020 (Figur 5). 

Antalet ej beviljade tillstånd fluktuerar tämligen kraftigt mellan år (se figur 3). Från 
en avslagsfrekvens på 17 procent 2019 uppgår frekvensen till 25 procent 2020. 
Under 2020 var det en särskilt stor andel förstagångsansökningar som avslogs, 
var tredje ansökan om arbetstillstånd avslogs. Motsvarande siffra för 2019 var 17 
procent, och 27 procent 2021.

Figur 5. Totalt antal arbetstillstånd (Inkl. anhöriga) 2017–2021

(Källa: Migrationsverket)

Något som kan vara av större betydelse för företag som rekryterat arbetskraft från 
tredje land är förlängningsansökningarna. Här handlar det alltså om personer som 
redan uppehåller sig i Sverige, arbetar i och rekryterats av svenska företag. Avslagen 
för förlängningsansökningar 2020 var 14 procent – en siffra som är relativt stabil 

31. Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring? (RiR 2016:32)
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över åren. Omkring var fjärde beviljat arbetstillstånd har beviljats till kvinnor – en 
siffra som är stabil sedan 2017. 

Figur 6. Avgjorda arbetstillståndsansökningar 2017–2021.

(Källa: Migrationsverket)

Den största gruppen av arbetskraftsinvandrare till Sverige kommer från Indien följt 
av Thailand. Närmare två av fem beviljade arbetstillstånd beviljades till personer 
från Indien eller Thailand. Ukraina och Kina utgör också länder med många arbets-
kraftsinvandrare. Från Ukraina och Thailand kommer många säsongsarbetare som 
verkar inom skogs- och lantbruk respektive bärplockning. 

Figur 7. Antal beviljade arbetstillstånd, uppdelat efter ansökandes medborgarskap.

(Källa: Migrationsverket)
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Arbetskraftstillstånd till olika yrkesgrupper
Riksrevisionen har granskat i vilken utsträckning arbetskraftsinvandringen sker till 
så kallade bristyrken och överskottsyrken, utifrån Arbetsförmedlingens bedömning, 
och vilka utbildningskrav som vanligen gäller för de yrkesgrupper som kommer 
till Sverige (RIR 2016:32). Den största enskilda yrkesgruppen är bärplockarna. En 
fjärdedel av alla tillstånd har utfärdats till dem, ett förhållande som stämmer väl 
även för 2021, se tabell 1 nedan.

De mer högkvalificerade yrkesgrupperna som kommer till arbeten där det råder 
brist på kompetens i Sverige utgjorde merparten av arbetskraftsinvandrarna 2016 
(om bärplockarna räknas bort). Riksrevisionen fann att ungefär 60 procent av de 
beviljade tillstånden avser bristyrken och över hälften av tillstånden gäller yrken som 
räknas som högkvalificerade. Enligt Riksrevisionen var endast omkring 20 procent 
av arbetskraftsinvandringen 2016 till låg- eller medelkvalificerade serviceyrken. 
Granskningen visade vidare att den trend med ökande inströmning av arbetskraft 
till lågkvalificerade yrken som fanns under reformens första år bröts 2012. Därefter 
har andelen varit relativt konstant.

Tabell 1. Beviljade arbetstillstånd för arbetstagare utanför EU/EES, största yrkesgrupperna

(Källa: Migrationsverket)

Gruppen bärplockare och plantörer med flera utgör cirka en fjärdedel av alla 
nybeviljade arbetstillstånd 2021. Arbetstillstånden för denna grupp är ofta rela-
tivt korta samt säsongsbaserade. Bärplockning görs under en begränsad tid varför 
uppehållstillståndet inte gäller under hela året. Justerat för dessa säsongsanställda 
utgör ingenjörer, tekniker och personal inom IT cirka två av fem nybeviljade 
arbetstillstånd. 

YRKESGRUPP 2021

Bärplockare och plantörer m.fl . 5 546

It-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl . 3 723

Ingenjörer och tekniker 1 349

Civilingenjörsyrken 1 178

Skogsarbetare 923

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl . 786

Växtodlare inom jordbruk och trädgård 621

Städare och hemservicepersonal m.fl . 602

Kockar och kallskänkor 456

Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl . 400

Övriga 5 169

TOTAL 20 753
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Samtidigt som Sverige har ett underskott på exempelvis lärare och sjuksköterskor 
var det endast 78 respektive elva personer som beviljades arbetstillstånd inom dessa 
yrken 2021. Till viss del kan detta givetvis förklaras av vårdsektorns specifika 
kompetenskrav, såsom språk. En faktor som troligen väger betydligt mindre inom 
exempelvis IT-sektorn.

Tabell 2. Beviljade arbetstillstånd för arbetstagare utanför EU/EES per yrkesområde

(Källa: Migrationsverket)

Närmare hälften av alla arbetskraftsinvandrare arbetar inom chefsyrken, eller yrken 
med krav på högskolekompetens eller mer. Om säsongsanställda bärplockare och 
plantörer exkluderas utgör den högkvalificerade arbetskraften omkring 60 procent 
av arbetskraftsinvandrare. Enligt Almega har omkring hälften av arbetskraftsin-
vandrarna löner över medianlönen.32 

Migrationsverkets handläggningstider
Något som uppmärksammats mycket i samband med den svenska arbetskraftsin-
vandringen under det senaste decenniet är Migrationsverkets handläggningstider. 
Omfattande kritik har riktats mot Migrationsverket från såväl enskilda arbetsgivare 
och arbetstagare som myndigheter och media.

Den genomsnittliga handläggningstiden vid ansökan om arbetstillstånd är sex 
månader vid förstagångsansökan.33 Handläggningstiden ska kunna förkortas om 

32. Almega, ”Så slår höjda inkomstkrav på arbetskraftsinvandringen” (2021).

33. Data från Migrationsverket.

YRKESOMRÅDE TOTALT

Chefsyrken 495

Militära yrken 9

Okänd 22

Service-, omsorgs- och försäljningsyrken 925

Yrke saknas 9

Yrken inom administration och kundtjänst 355

Yrken inom byggverksamhet och tillverkning 1 063

Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fi ske 1 607

Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. 434

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 6 347

Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 2 252

Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion 7 235

TOTALT 20 753
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ansökan går genom en certifierad arbetsgivare. I SOU 2021:5 nämns endast kortfat-
tat Migrationsverkets handläggningstider. Utredningen konstaterar att en komplett 
förstagångsansökan om arbetstillstånd från en certifierad arbetsgivare ska hanteras 
inom tio dagar och inom 20 dagar för förlängningsansökningar. För ansökningar 
där yttrande från facklig organisation saknas eller den fackliga organisationen 
avstyrkt för att kollektivavtal saknas, ska ärendet handläggas inom 60 dagar.34 

Figur 8. Genomsnittlig handläggningstid, antal dagar.

(Källa: Migrationsverket)

Bland förstagångsansökningar har kvinnliga sökande något längre handläggnings-
tid än manliga sökande.35 En möjlig förklaring till detta kan vara att kvinnor i 
högre grad än män ansöker om arbetstillstånd i företag som är verksamma inom 
de riskbranscher som migrationsverket identifierat, och som kräver ytterligare 
kontroll. Dessa sektorer är; städ, hotell och restaurang, bygg, handel, jord- och 
skogsbruk, bilverkstad, service, bemanning eller bärplockning. En något längre 
handläggningstid för kvinnor kan också delvis bero på att det är vanligare att 
män arbetar i och ansöker om arbetstillstånd via certifierade företag vilka har en 
kortare handläggningstid än det genomsnittliga arbetstillståndsärendet.36 Det kan 
finnas skäl för Migrationsverket eller annan rättsvårdande myndighet att granska 
handläggningstiderna för kvinnor i förhållande till män, för att bättre förstå vad 
som motiverar dessa skillnaden, samt vad som kan göras för att korta eventuellt 
omotiverade skillnader i handläggningstid.

34. SOU 2021:5.

35. ”I genomsnitt var handläggningstiden för förstagångsansökningar 65 dagar för kvinnor och 
70 dagar för män. När det gäller förlängningsärenden var skillnaderna större, cirka 15 dagar. 
Skillnaden beror på att män i högre grad än kvinnor får avslag på sin ansökan och att dessa 
ärenden är mer utredningskrävande.” (Ur prop. 2022/203:1 Utgiftsområde 8).

36. Prop. 2022/23:1 Utgiftsområde 8.
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Ytterligare en central aspekt för kvalificerad arbetskraft är uppehållstillstånd för 
anhöriga. Antalet avgjorda anknytningsärenden minskade med drygt 12 000, eller 
24 procent, mellan 2020 och 2021. Endast 46 procent av alla förstagångsärenden 
inom anknytning avgjordes inom författningsstyrd tid, det vill säga nio månader.37  
Ett ärende om arbetstillstånd ska, om det inte finns särskilda skäl, avgöras senast 
inom nio månader från det att ansökan lämnades in enligt utlänningslagen.38 

För förlängningsansökningar är tiden under 2022 betydligt längre. Under det senas-
te året har Migrationsverkets väntetider vid förnyad ansökan varit i genomsnitt sju 
månader och har blivit längre under de senaste åren. Det rör sig om personer som 
arbetat och etablerat sig i Sverige sedan flera år, inte sällan med medföljande familj. 
Att leva i ovisshet under så lång tid ter sig inhumant.

På Migrationsverket hemsida kan ansökande själv uppskatta handläggningstiden, 
även om det måste anses vara en mycket ospecifik uppskattning.39 Beskedet som 
avser nyligen avslutade ärenden, av vilka 75 procent har fått besked inom ett antal 
månader. 25 procent av ärendena har alltså inte avgjorts inom den rapporterade 
tiden. Vilket betyder att den genomsnittliga väntetiden blir längre.

Gäller ansökan förlängt arbetstillstånd, som arbetstagare inom risksektorerna: 
städ, hotell och restaurang, bygg, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad, service, 
bemanning eller bärplockning, har 75 procent fått beslut inom 18 månader, med 
internetansökan. Om ansökan gjorts med blankett är Migrationsverkets svar att av 
nyligen avslutade ärenden har 75 procent fått beslut inom 21 månader. Alltså en hand-
läggningstid på nära två år. Vilket ska ställas i förhållande till Förvaltningslagens 9§ 
att ”Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt 
utan att rättssäkerheten eftersätts.”

För arbete inom ”annan bransch” är beskedet att av nyligen avslutade ärenden med 
internetansökan har 75 procent fått beslut inom 15 månader. Av nyligen avslutade 
ärenden med blankett har 75 procent fått beslut inom 16 månader. För arbete i 
”annan bransch” med certifierad arbetsgivare (enligt Migrationsverkets certifiering 
för arbetskraftsinvandring), och där inga kompletteringar har behövts göras av 
sökande har av nyligen avslutade ärenden 75 procent fått beslut inom fyra månader.

En grupp som uppmärksammats särskilt i litteraturen är invandrande företagare 
och entreprenörer, se bland andra Kerr (2018) och OECD (2019).40 Utredningen 
Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) föreslog av den 

37. Prop. 2022/23:1 Utgiftsområde 8.

38. 4 kap. 21 a § utlänningsförordningen.

39. https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Tid-till-beslut.html

40. https://www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debates-19.pdf
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anledningen en ny grund för tillfälligt uppehållstillstånd. Sedan 1 juli 2022 ges hög-
kvalificerade och välutbildade personer möjlighet att i upp till nio månader ansöka 
om arbete eller undersöka möjligheten att starta företag. Enligt Migrationsverkets 
hemsida får egenföretagare beskedet att av nyligen avslutade ärenden har 75 procent 
fått beslut inom 29 månader, avseende förstagångsansökan med blankett. Det tar 
alltså i tre av fyra fall omkring tre år att få besked om man får resa till Sverige för 
att starta företag. I 25 procent av fallen är handläggningstiden längre!

Handläggningstiden tycks inte ha förbättrats under de senaste åren. Inte ens under 
pandemin då ansökningarna minskade med cirka 30 procent i antal tycks handlägg-
ningen ha påskyndats nämnvärt. Andelen förstagångsärenden som avgjordes inom 
den författningsstyrda tiden på fyra månader ökade med sju procentenheter till 67 
procent under 2021 jämfört med 2020.41 

Migrationsverkets långa handläggningstider har uppmärksammats under ett antal 
år. Så sent som i juni ställde riksdagens ledamöter en fråga i ämnet till ansvarigt 
statsråd Anders Ygeman.42 I svaret, och som skäl för Migrationsverkets långa hand-
läggningstider under våren 2022, anförde statsrådet ett kraftigt ökat flyktingmot-
tagande till följd av kriget i Ukraina. Det ska dock noteras att Migrationsverkets 
handläggningstider under lång tid varit och förblivit mycket långa.

41. Prop. 2022/23:1 Utgiftsområde 8.

42. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/langa-
handlaggningstider-pa-migrationsverket_H9121767
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KAPITEL 2

Utvecklingen av det 
svenska systemet för 

arbetskraftsinvandring
Historiskt har Sverige haft en omfattande emigration som sedan andra hälften av 
1900-talet började ersattes av ett invandringsöverskott.43 Ett avtal om en gemensam 
nordisk arbetsmarknad slöts 1954.44 Detta följdes av avtal med flera andra europe-
iska länder om ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring. Samtidigt förändrades 
utlänningslagstiftningen vilket innebar att arbetskraftsinvandringen från mitten av 
1950-talet till mitten av 1960-talet i praktiken var fri.45  

På begäran av fackföreningsrörelsen infördes under 1960-talet krav på att arbetstill-
stånd skulle beviljas före inresa till Sverige. Samtidigt infördes arbetsmarknadspröv-
ningen. Arbetstillstånd beviljades endast om arbetsmarknadsläget motiverade detta. 
Även anställningsförmånerna började prövas för att tillse att arbetskraftsinvandra-
ren skulle kunna ha samma ekonomiska standard som den inhemska befolkningen.46 

Inskränkningarna i möjlighet att få arbetstillstånd fortsatte under 1980-talet. Lediga 
jobb skulle i första hand gå till arbetssökande i Sverige. Arbetskraftsinvandrare 
skulle främst avse nyckelpersoner inom vissa branscher.47 Detta medförde att arbets-
kraftsinvandring från länder utanför EU/EES minskade kraftigt. Under 1990-talet 
lättades regelverket något för denna grupp. Tillståndsprocessen lättades upp och 
gäststudenter fick i vissa fall möjlighet att arbeta utan arbetstillstånd.
 

43. SOU 2005:50, Arbetskraftsinvandring till Sverige – befolkningsutveckling, arbetsmarknad i 
förändring, internationell utblick.

44. 1954 års överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad: Rapport utarbetad inför 
arbetsministrarnas möte 1980

45. SFS (1954:193).

46. SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring.

47. SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring.
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2006 infördes en ny utlänningslag, som kodifierade regler som tidigare endast 
framgått av praxis. Arbetsmarknadsprövningen behölls och avgjordes av 
Arbetsförmedlingen.48 Myndigheten prövade om behovet kunde tillgodoses av 
någon sökande inom landet eller EES eller Schweiz samt om den sökande hade sär-
skilda kvalifikationer. Anställningsvillkoren kontrollerades så att de inte var sämre 
än villkoren enligt svenska kollektivavtal eller vad som var praxis inom yrket eller 
branschen. Ett permanent arbetstillstånd beviljades om det fanns en långsiktig brist 
på arbetskraft som kunde vara ett hinder för expansion eller för att upprätthålla 
verksamheten.49  

Fram till juli 2007 fanns också lagen (1976:157) om allmän platsanmälan som 
innebar att alla arbetsgivare i Sverige som skulle anställa var tvingade att anmäla 
ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen.50 Institutet för arbetsmarknads- 
och utbildningspolitisk utvärdering har visat att regelverket efterlevdes fram till 
slopandet, trots att staten sedan länge slutat kontrollera arbetsgivare. När lagen 
avskaffades skedde en signifikant minskning av privata och kommunala arbetsgiva-
res benägenhet att anmäla lediga platser.51 

Det har visats att såväl arbetsgivar- som arbetstagarorganisationer har förmågan att 
påverka regelverken för arbetskraftsinvandring.52 Det svenska regelverket har med 
sina traditionellt starka arbetsmarknadsparter, sannolikt påverkats av arbetstagar-
organisationernas historiska motvillighet till arbetskraftsinvandring. 

2.1 Regelverket från 2008
Från denna restriktiva och avvisande politik gentemot arbetskraftsinvandrare 
införde Sverige i december 2008 nya regler för arbetskraftsinvandring. Tanken var 
att skapa ett mer effektivt och flexibelt system för rekrytering av arbetskraft från 
länder utanför EU/EES-området. Regelverket var mer tillåtande än tidigare. En av 
de större förändringarna var slopandet av den myndighetsbaserade arbetsmark-
nadsprövningen. Utgångspunkten var i stället att arbetsgivare fick bedöma behovet 
av kompetens och arbetskraft, därmed också behovet av att rekrytera från tredje 

48. Arbetsförmedlingen bildades den 1 januari 2008 samtidigt som Arbetsmarknadsstyrelsen, 
Arbetsmarknadsverket och länsarbetsnämnderna, inklusive den offentliga arbetsförmedlingen, 
lades ned.

49. SFS 2005:716

50. Lag (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga 
arbetsförmedlingen.

51. Cronert, A. (2019). ” Kan regelefterlevnad uppnås utan hot om påföljder? En utvärdering av lagen 
om allmän platsanmälan”, IFAU RAPPORT 2019:25.

52. Facchini, G., Mayda, A. M., och Mishra, P. (2008). ” Do interest groups affect US immigration 
policy?”.
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land. Tidigare avgjorde Arbetsförmedlingen behovet.53 Det äldre systemet utgick 
från att arbetskraftsinvandring skulle tillåtas i undantagsfall, inte som regel.54 

Det är den enskilde arbetsgivaren som har bäst kunskap om vilka rekryte-
ringsbehov som föreligger i den egna verksamheten. Därav följer att arbets-
givares bedömning av om det finns ett behov av att rekrytera från tredje land 
bör vara utgångspunkten vid handläggningen av ärenden om uppehålls- och 
arbetstillstånd.55 

Till skillnad från andra europeiska länder som valde att underlätta arbetskraftsin-
vandring genomförde Sverige en generell liberalisering och inte endast för kvalifi-
cerad arbetskraft.56 Ändringarna hade föregåtts av debatt redan under valrörelsen 
2002 och föranledde bland annat Arbetskraftsinvandring till Sverige – befolknings-
utveckling, arbetsmarknad i förändring, internationell utblick (SOU 2005:50) och 
Arbetskraftsinvandring till Sverige – förslag och konsekvenser (SOU 2006:87). 

De nya reglerna bygger på att det krävs uppehålls- och arbetstillstånd innan inresa 
till landet för en person från tredje land som vill arbeta i Sverige. Möjligheten att 
få permanent uppehållstillstånd vid invandringstillfället för den som fått ett 
erbjudande om en tillsvidareanställning togs bort.57 Det fanns vissa undantag för 
exempelvis den som fått avslag på en asylansökan att söka arbetstillstånd väl i 
Sverige. Uppehållstillstånd för arbete beviljades för maximalt två år med möjlighet 
till ytterligare två års förlängning. Sedan juni 2022 är det möjligt att ansöka om 
arbetstillstånd fler gånger med två år i taget. Under de två inledande åren är tillstån-
det knutet till såväl en särskild arbetsgivare och en typ av arbete. Vid förlängning är 
det fortsatt knutet till en viss sorts arbete.58   

För att beviljas uppehålls- och arbetstillstånd krävs att anställningen gör det möj-
ligt för personen att försörja sig. Med detta specificeras att lön, försäkrings- och 
andra anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kol-
lektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.59 Med försäkringsskydd speci-

53. Före december 2008 fattade Migrationsverket beslut efter samråd med Arbetsförmedlingen, som i
 sin tur skulle höra berörda parter på arbetsmarknaden. Före januari 2008 avgjordes behovet av 

AMS och länsarbetsnämnderna (prop. 2007/08:147 s. 36, 2008/09:SfU3 s. 7, SOU 2006:87 s. 
90ff).

54. SOU 2005:50 s. 201.

55. Prop. 2007/08:147.

56. Murhem, S. och Dahlkvist, A. (2011). ” Arbetskraftsinvandring och egenintresse 
– Arbetsmarknadens parter och liberaliseringen av det svenska regelverket för 
arbetskraftsinvandring”. (https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/17843/16185)

57. Prop. 2007/08:147.

58. SFS 2005:716.

59. SFS 2005:716.
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ficerar Migrationsverket att arbetsgivare ska teckna sjukförsäkring, livförsäkring, 
trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring för arbetskrafts-
invandraren.60 Detta innebär att regelverket för arbetskraftsinvandrare är detaljreg-
lerat på ett vis som inte gäller övriga arbetsmarknaden. Det finns exempelvis inga 
lagkrav för arbetsgivare att ha försäkringsskydd eller tjänstepensionsförsäkring för 
inhemsk arbetskraft. 

Regelverket innebär att rekryteringen är klar och personen erbjudits en anställ-
ning innan ett uppehållstillstånd beviljats och inresa till Sverige kan ske. Villkoren 
för anställningen upprättades tidigare i ett så kallat anställningserbjudande för 
Migrationsverket att ta del av. Sedan juni 2022 ska i stället ett bindande anställ-
ningsavtal skickas in, se avsnitt 2.3.

Anställningserbjudandet och anställningsavtalet delges också fackliga organisatio-
ner som anmodas inkomma med ett yttrande om villkoren för anställningen. Detta 
kan vara problematiskt för de 60 procent av alla företag med anställda som har valt 
bort kollektivavtal. Villkor som inte framgår av lag är mycket svåra att förhålla sig 
till, i synnerhet som en stor del av kollektivavtalen inte är tillgängliga för andra än 
avtalsparterna. Det finns omkring 700 kollektivavtal på den svenska arbetsmarkna-
den.61 Inte sällan kan det vara svårt att veta vilket kollektivavtal som är applicerbart 
för ett visst företag. För företag med kollektivavtal är dessutom många av kollektiv-
avtalen sifferlösa och ständigt utsatta för tolkning. Det är därför svårt för arbetsgi-
vare att veta vad exakt som gäller, i alla lägen, även med kollektivavtal. Begreppet 
branschpraxis, likaså. Särskilt problematiskt blir det med Migrationsverkets egna 
tolkningar av branschpraxis. Vidare är det principiellt tveksamt varför ett fack-
förbund tillåts yttra sig om villkor på en arbetsplats som inte omfattas av deras 
avtal.62 Processen med att delge anställningsavtal med fackförbund medför också 
att handläggningstiden förlängs. 

Även om lagen (1976:157) om allmän platsanmälan avskaffades för inhemsk arbets-
kraft 2007 kräver EU-regelverket att EU/EES-medborgare har företräde till lediga 
tjänster.63 Därmed behöver lediga tjänster utannonseras inom EU under minst tio 
dagar innan arbetsgivaren kan vända sig till arbetstagare i tredje land. 

Det är uppenbart att liberaliseringen av arbetskraftsinvandringen 2008 ökade 
arbetsgivarens möjlighet att själv välja vilken kompetens och arbetskraft som behöv-
des på företaget. Det lindrade den svåra kompetensbristen något, även om den blivit 

60. https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Anstalla-fran-lander-utanfor-EU/
Krav-for-arbetstillstand.html

61. Det finns cirka 650 kollektivavtal på förbundsnivå i Sverige. Under 2023 löper 450 avtal ut och 
dessa omfattar cirka 2,2 miljoner anställda. https://www.mi.se/forhandling-avtal/gallande-avtal/

62. Företagarna, ”Företagarna tycker” (2022).

63. Det så kallade gemenskapsföreträdet, se 6 kap. 2 § andra stycket UtlL.
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än mer påtaglig sedan 2008. Fler förändringar genomfördes 2014. Tiden för att kva-
lificera sig för ett permanent uppehållstillstånd förlängdes, liksom möjligheten att få 
förlängt arbetstillstånd. Det underlättades också för asylsökande som fick avslag på 
sin asylansökan att i stället ansöka om arbetstillstånd – så kallat spårbyte.64 Denna 
sammanblandning mellan asylsökande och arbetskraftsinvandrare har bidragit till 
att regelverket uppfattats som otydligt och minskat legitimiteten. 

MIGRATIONSVERKETS ARBETE MED CERTIFIERING AV ARBETSGIVARE
För att snabba på och effektivisera handläggningen av arbetstillstånd har 
Migrationsverket sedan 2012 arbetat med så kallad certifiering av arbetsgivare. Dessa 
certifierade arbetsgivare kan lämna in ansökningar om arbetstillstånd för sina arbets-
tagare. Villkoren för att bevilja arbetstillstånd skiljer sig inte åt om en arbetsgivare 
certifieras eller ej, men det gör rutinerna för handläggningen. Både förstagångs- och 
förlängningsansökningar behandlas inom certifieringssystemet. En komplett ansökan 
om arbetstillstånd från en certifierad arbetsgivare behandlas för förstagångsansök-
ningar inom tio dagar, för förlängningsansökningar inom 20 dagar och för ansökningar 
där yttrande från facklig organisation saknas eller den fackliga organisationen avstyrkt 
för att kollektivavtal saknas inom 60 dagar.*

Utöver villkor på arbetsgivaren av mer formaliakaraktär** ställer Migrationsverket krav 
på att arbetsgivaren har haft minst tio ansökningar om arbetstillstånd de senaste 18 
månaderna för att kunna bli certifierad. Mindre företag kan alltså inte bli certifierade 
då det är få företag i Sverige som rekryterar tio personer från tredje land under en 
18-månadersperiod. Då kan i stället en certifierad arbetsgivare vara ombud för andra 
företag. Det är alltså den certifierade arbetsgivaren som gör ansökan om arbetstill-
stånd för det andra företagets räkning.

Kvalifikationsvillkoren för att bli certifierad – alternativt ha kontakt med en certifierad 
organisation eller företag – är högt satta. Det medför risk för ett tudelat system där cer-
tifierade, stora arbetsgivare får betydande fördelar genom kortare handläggningstid 
och förenklad prövning. Mindre företag missgynnas genom långa handläggningstider 
och osäkerhet kring den kompetens företaget behöver. Allt detta påverkar företaget 
och konkurrenskraften negativt. Ett i alla avseenden havererat system blir inte bättre 
av att ett nytt, parallellt, system byggs upp. Snabb, effektiv och transparent handlägg-
ning av samtliga ska gälla för alla ansökningar.

* Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring, SOU 2021:5
** En certifiering kan beviljas under följande förutsättningar: (1) att arbetsgivaren är 
registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket, (2) att arbetsgivaren har ekonomiska 
förutsättningar för att anställa, (3) att arbetsgivaren under det kommande året har ett 
återkommande behov av att rekrytera arbetstagare från ett land utanför EU, (4) att arbets-
givaren har haft minst tio ansökningar om arbetstillstånd de senaste 18 månaderna, (5) 
att arbetsgivaren åtar sig att lämna in elektroniska ansökningar som är kompletta, (6) att 
arbetsgivaren erbjuder villkor som uppfyller kraven i 6 kap 2 § UtlL, och (7) att arbetsgivare, 
som tidigare har rekryterat arbetskraft från tredje land, har uppfyllt utlänningslagens regler 
om uppehålls- och arbetstillstånd.

64. Prop. 2013/14:213, ”Cirkulär migration och utveckling”.
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2.2 Nuvarande regelverk 
För att få vistas i Sverige längre än tre månader måste en tredjelandsmedborgare som 
huvudregel ha ett uppehållstillstånd. Om tredjelandsmedborgaren ska arbeta krävs 
också ett arbetstillstånd. Det rör sig alltså om två separata tillstånd även om uppe-
hållstillstånd som regel beviljas samtidigt som ett arbetstillstånd.65 Arbetstillstånd 
behövs inte för den som har permanent uppehållstånd utan som regel endast för den 
som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Den som har ett tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd som beviljats för studier, eller för tillfälligt besök av släktingar ska inte 
beviljas arbetstillstånd. En utlänning som under sammanlagt fyra av de senaste sju 
åren haft uppehållstillstånd för arbete kan beviljas permanent uppehållstillstånd.66  

Såväl ansökan om arbetstillstånd som beviljandet av detsamma ska ske före inresa 
till Sverige. Vissa undantag kan göras exempelvis om personen har beviljats en 
visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige.67 Vid en ansökan om förlängning 
av arbetstillstånd har den sökande rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket 
fattat sitt beslut. Men under denna period får arbetskraftsinvandraren inte lämna 
landet. Sedan juni 2022 är det möjligt för utlänningen att ansöka om visering som 
gör det möjligt för en person som ansökt om förlängning att åka på tjänsteresa 
utanför Sverige under handläggningstiden. Visumet gäller endast tjänsteresor. Detta 
kan givetvis utgöra ett mycket stort problem både för företag vars nyckelkompetens 
kan behöva resa i tjänsten och för individer som kan ha starka skäl att vilja besöka 
familj etcetera i hemland eller utomlands. Med Migrationsverkets handläggnings-
tider, som ofta vida överstigit 12–16 månader, blir det klart att detta i sig utgör ett 
betydande hinder för en fungerande arbetskraftsinvandring och etablering i landet.

Arbetstillstånd kan beviljas en utlänning som har anställningsavtal om (1) anställ-
ningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig (försörjningskravet), 
och (2) lönen, försäkringsskyddet och andra villkor inte är sämre än de villkor som 
följer svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen (villkorskravet).68  
Försörjningskravet innebär i praktiken att arbetstagaren ska ha en inkomst som 
gör att personen inte behöver försörjningsstöd.69 70 Migrationsverket har bedömt 
att denna inkomst måste vara minst 13 000 kronor i månaden. För att bedöma 
om villkorskravet är uppfyllt görs en helhetsbedömning huruvida lönen, försäk-
ringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer 
av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Fackförbunden 

65. Prop. 2013/14:227, Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

66. kap. 5 § UtlL.

67. 6 kap. 4 § UtlL.

68. 6 kap. 2 § UtlL.

69. Se 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2021:453).

70. Prop. 2007/08:147 s. 59.
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ska ges möjlighet att yttra sig om villkoren för varje ansökan om arbetstillstånd.71  
Migrationsverket ska arbeta för att motverka oseriösa arbetsgivare och skenavtal.72  
Arbetsgivare till bärplockare och inom vissa andra branscher såsom städ, hotell- 
och restaurang, service, bygg, bemanning, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad 
samt alla nystartade verksamheter omfattas av särskilda kontroller.73  

För att beviljas arbetstillstånd krävs att rekryteringsförfarandet är förenligt med 
Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen, det så kallade unions- eller gemenskaps-
företrädet vilket innebär att det egna landets befolkning och befolkningen i övriga 
EU/EES och Schweiz ska ha företräde till befintliga arbetstillfällen.74 En bedömning 
måste göras i varje enskilt rekryteringsärende om utannonseringen skett på sådant 
sätt att unionsföreträdet respekterats. I praktiken innebär detta att tjänsten ska ha 
varit utannonserad på den europeiska internetbaserade platsportalen Eures.

Arbetstillstånd knyts till en specifik arbetsgivare och avser ett visst slag av arbete. 
Efter sammanlagt två års tillståndstid knyts det endast till en specifik typ av arbete.75  
Tillståndet ges inte längre än anställningstiden, men högst två år, med möjlighet 
till förlängning.76 Vid förlängning av uppehållstillstånd ska Migrationsverket 
pröva om de grundläggande villkoren för arbetstillstånd fortfarande är uppfyllda. 
Förutsättningarna för arbetstillståndet måste ha varit uppfyllda även avseende 
den tidigare tillståndsperioden för att kunna beviljas en ny. Många av de så kall-
lade kompetensutvisningarna har baserats på att mindre fel upptäckts under en 
prövning av förlängt uppehållstillstånd. I de så kallade Luciadomarna 2017 beto-
nade Migrationsöverdomstolen vikten av en framåtsyftande helhetsbedömning av 
anställningsvillkoren. Antalet tveksamma utvisningar minskade.77 

Under 2022 infördes ytterligare regelförändringar vars syfte sades var att minska 
antalet kompetensutvisningar.78 Det är dock tämligen oklart på vilket sätt många 
av de tillkommande regelförändringarna minskar antalet kompetensutvisningar. 
Ett tillstånd kan återkallas om anställningen inte har påbörjats inom fyra månader 
från att tillståndet beviljades. Det ska också återkallas om utlänningen inte uppfyl-
ler försörjningskravet eller villkorskravet. Från december 2017 finns möjlighet för 
arbetsgivaren att korrigera mindre fel, såsom att teckna nödvändig försäkring eller 

71. 5 kap. 7 a § UtlF.

72. Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket.

73. SOU 2021:5.

74. Prop. 2013/14:227.

75. 6 kap. 2 a § UtlL.

76. 6 kap. 2 a § UtlL

77. Se bland annat MIG 2017:24.

78. Prop. 2021/22:134.
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retroaktivt betala den lön som arbetskraftsinvandraren skulle ha haft.79 I praktiken 
är möjligheten till självrättelse ofta begränsad. Dels är det ofta svårt för företagaren 
att i en komplex kontext själv upptäcka fel, vilket har påvisats i en rad fall där 
arbetstagare utvisats på grund av bagatellartade misstag och oavsiktliga avvikelser. 
Dels är det endast ett fåtal avtalsvillkor som faktiskt är möjliga att revidera i efter-
hand. Det mest uppenbara exemplet är annars försäkringar som inte kan tecknas 
retroaktivt. Därmed är möjligheten till självrättelse mycket begränsad.

2.3 Nya regler för arbetstillstånd från den 1 juni
Under 2021 och 2022 har en rad regelförändringar skett i syfte att motverka miss-
bruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. En utredning har också tillsatts för att 
undersöka möjligheter att återinföra arbetsmarknadsprövningen, samt ytterligare 
åtgärder för att motverka missbruk.

Sedan den 1 juni 2022 gäller nya regler för arbetskraftsinvandring. Syftet med de 
nya reglerna har varit att motverka utnyttjande av arbetstagare. Mycket lite har 
gjorts för att attrahera och behålla internationell kompetens. Fler regelförändringar 
är att vänta. 

Bland de nya reglerna finns att arbetstagare ska skicka in ett bindande anställnings-
avtal till Migrationsverket.80 I direktivet föreskrevs att utredningen SOU 2021:5 
Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring skulle föreslå hur anställningsavtal 
skulle kunna krävas vid ansökan om arbetstillstånd.81 Utredningen avrådde dock 
från en sådan lösning och föreslog i stället att specifika villkor skulle krävas.82  
Anställningsavtal innehåller inte sällan en mängd information som är av liten eller 
ingen vikt för myndigheter, såsom friskvårdsfrågor och uppförandekoder. Somliga 
avtal är mycket omfångsrika. Likaså finns det villkor som är av intresse för myn-
digheter men som inte nödvändigtvis framgår av anställningsavtalet, såsom olika 
försäkringar. Av den anledningen är krav på anställningsavtal inte per automatik 
lämpligt som underlag för bedömning av arbetstillstånd. Regeländringen är svår-
förenlig med företagandets villkor. Osäkerheten kring Migrationsverkets beslut, 
långa handläggningstider, samt den osäkerhet företagande alltid för med sig, gör det 
mycket svårt för arbetsgivare att skriva under bindande anställningserbjudanden 
med villkor som inte i efterhand kan ändras. Det påverkar i förlängningen tillgången 
till lämplig arbetskraft negativt. Det kan också antas att kriminella som planerar att 

79. Prop. 2016/17:212, Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren
 självmant har avhjälpt brister. 

80. Prop. 2021/22:134.

81. Dir. 2020:8.

82. SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring.
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utnyttja arbetskraft sannolikt inte avskräcks av att skicka in ett avtal som de ändå 
inte planerat att följa.  

Migrationsverket har påtalat att de hårdare kraven även kommer att påverka de 
redan oskäligt långa handläggningstiderna negativt. 

Vi välkomnar de nya reglerna och hoppas att de kan stärka villkoren för 
utländska arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi att 
det är omfattande förändringar som innebär fler arbetsmoment och en mer 
komplex lagstiftning att förhålla oss till. Det kommer sannolikt att påverka 
våra handläggningstider inom arbetstillstånd.83 

Sedan 1 juni 2022 är arbetsgivare även skyldiga att anmäla om villkoren i anställ-
ningsavtalet försämras. En arbetsgivare som inte redovisar arbetsvillkoren på 
Migrationsverkets begäran kan få betala vite.84 Anmälningsplikten av ”mindre 
förmånliga villkor” medför vissa utmaningar. Vilka villkor det rör sig om är inte 
specificerat. I ägarledda företag är vd, ofta densamma som ekonomichef, hr-chef 
och administratör. Ett mindre företag, som lagt betydande tid och resurser på att 
sätta sig in i processen och rekrytera en tredjelandsmedborgare, kommer att vara 
mycket månt om att göra rätt för sig. En effekt av förslaget är då att arbetsgivare, 
av rädsla för att göra fel, rapporterar in varje mindre förändring – allt för att undgå 
återkallelseprocesser eller företagsbot. Detta kan leda till att myndighetens hand-
läggningstid ökar. Därmed finns det en stor risk att regelverket motverkar syftet 
och försvårar för rekrytering av tredjelandsmedborgare. Särskilt gäller detta mindre 
företag utan kollektivavtal. 

Vidare har ett försörjningskrav vid anhöriginvandring kopplad till utländsk arbets-
kraft införts.85 Reglerna blir mer lika de regler som gäller vid annan anhöriginvand-
ring i fråga om försörjningskrav.

Arbetstillstånd för att undersöka möjligheterna att starta företag
I och med de nya reglerna har det från och med 1 juni 2022 införts en ny grund för 
tillfälligt uppehållstillstånd. Högkvalificerade och välutbildade personer ges möjlig-
het att upp till nio månader ansöka om visum för att söka arbete eller undersöka 
förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige.86 

83. https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Nyhetsarkiv-for-arbetsgivare/
Nyhetsarkiv-for-arbetsgivare/2022-05-23-Nya-regler-for-arbetstillstand-infors-1-juni.html

84. Prop. 2021/22:134.

85. Prop. 2021/22:134.

86. Prop. 2021/22:134.
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Det som skiljer dessa nya regler från liknande regler i många andra länder är att 
det här handlar om att undersöka förutsättningarna att starta företag. Inga krav 
– eller ens möjligheter – ställs alltså på att faktiskt starta eller investera i företag 
under vistelsen i Sverige. Tillståndet är också tidsbegränsat till endast nio månader. 
Motsvarande ”företagarvisum” finns i många andra länder, men är då ofta tydligt 
kopplat till uppstart av företag, krav på investeringar eller kapital i någon form, 
samt ofta någon form av intyg från näringslivsorganisationer som handelskammare 
eller liknande.

I praktiken innebär alltså de nya reglerna om uppehållstillstånd för att undersöka 
möjligheterna att starta företag en ny typ av turistvisum med en stor risk för att 
reglerna öppnar upp för missbruk och möjliggör för oseriösa aktörer att ta sig till 
Sverige. 

Det är också intressant att notera att regelförändringen – som beskrivs som ett 
talangvisum – inte skulle tillåtit talanger, eller högkvalificerad arbetskraft, såsom 
Steve Jobs (Apple), Larry Ellison (Oracle), Mark Zuckerberg (Meta), Bill Gates 
(Microsoft) och så vidare att komma till Sverige för att undersöka möjligheterna att 
starta sina företag här. 

Teknik, kapital och inte minst talang har helt andra möjligheter än tidigare att loka-
lisera sig där de bästa globala förutsättningarna finns. För att svenska företag ska 
fortsätta att vara konkurrenskraftiga krävs att både deras anställningsvillkor och 
de statliga regelverken de har att följa också kan stå sig i internationell jämförelse.

Utredning om återinförd arbetsmarknadsprövning
Den 30 juni 2022 fattade regeringen beslut om ännu en utredning, kommittédirektiv 
(Dir. 2022:90) En behovsprövad arbetskraftsinvandring.87 En särskild utredare 
ska föreslå ändringar i det nuvarande regelverket i syfte att ”komma till rätta med 
missbruket av det befintliga systemet för arbetskraftsinvandring och utnyttjandet av 
utländska arbetstagare”. Detta ska enligt direktiven åstadkommas genom ett möjligt 
återinförande av arbetsmarknadsprövningen. Därtill ska utredningen ta ställning 
till ett möjligt avskaffande av rätten till så kallat spårbyte, samt se över behovet av 
högre böter och sanktionsbelopp för företag som anställt individer utan tillstånd.

En återinförd arbetsmarknadsprövning riskerar att på ett mycket betydande sätt 
reversera de lagändringar som gjordes 2008 och som skiftade behovsprövningen 
från en myndighetsprövning av arbetsmarknadsbehovet till dagens system som i 
grunden utgår från näringslivet och det enskilda företagets behov. Det kan också, 

87. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/06/dir.-202290/
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beroende på utformningen, komma att bidra till ytterligare administration och 
byråkratisering av det svenska regelsystemet för arbetskraftsinvandring. 

Nya regler för kontroll av pass
Från och med den 1 november 2022 införs nya regler för kontroll av pass.88 
Den som ansöker om arbetstillstånd måste personligen visa upp sitt pass innan 
Migrationsverket kan fatta beslut. Det nya kravet gäller både den som ansöker om 
arbetstillstånd för första gången och den som ansöker om förlängt arbetstillstånd. 
Regelförändringen är en del av statens ambitioner att öka säkerheten och minska 
riskerna för oegentligheter vid en ansökan om tidsbegränsade uppehållstillstånd. 
Detta är en åtgärd som följer Riksrevisionens kritik mot Migrationsverket.

Forskare som har uppehållstillstånd för forskning kan redan idag få arbetstillstånd 
utan att behöva lämna landet när man byter anställning eller arbetsgivare som inte 
är forskningshuvudman, men inte tvärtom. I utredningen Ett förbättrat system för 
arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) föreslås att byte tillåts från arbetstillstånd till 
uppehållstillstånd för forskning. Det skulle underlätta rörligheten mellan akademin 
och arbetsmarknaden utanför samt inom lärosätet, då det blir tillåtet för en person 
med arbetstillstånd att ansöka om tillstånd på ny grund inifrån landet.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) skriver i sitt remissyttrande avse-
ende SOU 2021:5 att personer som har arbetstillstånd, utan att lämna landet, bör 
kunna ansöka om nytt tillstånd även för utbildning på forskarnivå. Högkvalificerade 
personer och studenter som efter avslutade studier på avancerad nivå haft arbets-
tillstånd behöver annars lämna landet när de blir antagna till forskarutbildning. 
Detta innebär extra kostnader och svårigheter att planera närvaro vid utbildning 
och forskningsprojekt. Risken är också överhängande att högkvalificerade personer 
som är antagna som forskare eller till forskarutbildning i Sverige väljer att avstå och 
i stället tar en liknande tjänst i annat land. Ur detta avseende torde det vara extra 
viktigt att studerande, doktorander och forskare kan söka en visering inifrån landet. 
I dagsläget har även dessa grupper drabbats av långa handläggningstider och kan 
behöva resa ut och in i landet igen under tiden som deras ansökan handläggs hos 
Migrationsverket.89  

2.4 Andra typer av tillstånd för arbete
Utöver dessa regelverk finns möjlighet att beviljas ICT-tillstånd för en utlänning 
som är anställd av ett företag etablerat utanför EES-staterna och Schweiz och som 
ska förflyttas till Sverige för att tjänstgöra här som chef, specialist eller praktikant 

88. https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2022-10-10-
Migrationsverket-infor-nya-regler-for-battre-kontroll-av-pass.html

89. file:///C:/Users/DanielWiberg/Downloads/SUHF-Yttrande-Ett-f%C3%B6rb%C3%A4ttrat-system-
f%C3%B6r-arbetskraftsinvandring.pdf



42 STÄRKT SVENSK TALANGATTRAKTION – KONKURRENSKRAFT OCH KOMPETENS GENOM ARBETSKRAFTSINVANDRING 

KAPITEL X 2 – UTVECKLINGEN AV DET SVENSKA SYSTEMET FÖR ARBETSKRAFTSINVANDRING

i mer än 90 dagar i ett företag som är en enhet som tillhör samma företag eller ett 
företag inom samma företagskoncern.90 För den som är säsongsanställd finns också 
särskilda regler. 

EU:s blåkortsdirektiv trädde i kraft i svensk rätt 2013. Ett blåkort kan beviljas en 
utlänning som erbjuds en högkvalificerad anställning med en lön på en viss nivå.91 
Den sökande ska ha en lön på minst en och en halv gånger svensk genomsnittslön. 
Den exakta siffran tas fram i samråd mellan Migrationsverket och Medlingsinstitutet 
som är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken i Sverige. Från 3 augusti 
2021 ligger lönetröskeln på 54 150 kronor per månad. Förutom lönekravet ska 
en arbetstagare för att beviljas blåkort ha högskoleutbildning motsvarande 180 
högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet. Som tredjelandsmedborgare kan man 
välja att antingen söka arbetstillstånd enligt EU:s blåkort eller enligt den ordinarie 
svenska arbetskraftsinvandringen enligt utlänningslagen. Blåkort används inte 
nämnvärt i Sverige. Tyskland är ett av få länder som utfärdar EU-blåkort i någon 
större utsträckning, vilket kan förklaras av att de tyska nationella reglerna i stort 
har anpassats till bestämmelserna om blåkort.

90. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa
och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal.

91. Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa
och vistelse för högkvalificerad anställning.
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KAPITEL 3

Missbruk och felaktig  
bild av bristernas karaktär

Det förekommer att utlänningar i Sverige arbetar under villkor som inte motsvarar 
kraven enligt utlänningslagen. Ibland är det tal om misstag. Ibland är det kriminella 
som använder företag för att begå brott. Dåliga levnadsvillkor i ursprungslandet 
kan innebära att individer accepterar anställningsförhållanden och löner som ingen 
inhemsk arbetskraft skulle acceptera. Det förekommer också beskrivningar av att 
arbetskraftsinvandrare använt sina besparingar eller skuldsatt sig för att komma till 
Sverige för att arbete och då utnyttjas av kriminella. 

I det här avsnittet görs en genomgång av några av de problem som kännetecknat 
det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring. Det handlar framför allt om 
rättsosäkra kompetensutvisningar, insatser för att stävja presumtivt missbruk, samt 
Migrationsverkets handläggningstider och byråkrati.

Människor kan komma till Sverige på flera olika sätt och med flera olika typer 
av tillstånd eller undantag från tillståndsplikt. Utöver arbetskraftsinvandrare från 
tredjeland med arbetstillstånd, kan det röra sig om asylsökande, utstationerade, 
EU/EES-medborgare och irreguljära arbetskraftsinvandrare.92 Alla dessa grupper 
kan under vissa förutsättningar riskera att utsättas av kriminella som vill utnyttja 
arbetskraft. Den fria rörligheten inom EU gör det möjligt för medborgare i andra 
medlemsstater att ta sig till Sverige utanför systemet med arbetskraftsinvandring. 
Samtidigt förekommer det att länder inom EU har dåliga levnadsvillkor för delar 
av sin befolkning som då utnyttjar sin rätt till rörlighet. En grundläggande fråga 
är i vilken mån regelsystemet för arbetskraftsinvandring ska hantera alla dessa 
uppehållsgrunder och vilka typer av missbruk.

Centrum för rättvisa granskade anställningsvillkor i rapporten Arbetskrafts-
invandrares rättslöshet i Sverige 2016 och visade att problemet med 

92. Det vill säga arbetstagare utan tillstånd.
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bristande anställningsvillkor endast rör cirka tre procent av alla ansökningar.93 
Justitiedepartementet konstaterade i departementspromemorian Konsekvenser för 
arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete (Ds 2018:7) att ”Det 
har inte inom ramen för detta uppdrag kunnat klarläggas i vilken utsträckning reg-
lerna om arbetskraftsinvandring missbrukas och arbetskraftsinvandrare utnyttjas.” 
Även om det förekommer att kriminella använder företag för att begå brott finns det 
skäl att nyansera bilden att missbruk och exploatering skulle vara utbredd. 

Ett flertal myndigheter – däribland Polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket 
– har fått i uppdrag att samverka för att stävja fusk, regelöverträdelser och brotts-
lighet i arbetslivet.94 Polisen med flera sammanfattar arbetskriminalitet i flera 
olika typer av brott; brott mot arbetsmiljöregler, bokförings- och skattelagstift-
ning, korruption, identitetsmissbruk, bidragsbrott och bedrägerier mot utbeta-
lande system samt människoexploatering.95 I rapporten ”Myndighetsgemensam 
lägesbild om organiserad brottslighet” beskriver polisen och flera andra myn-
digheter lägesbilden som att utnyttjandet är högt inom branscher som bygg- och 
städ-företag, restauranger, skönhetssalonger, handbilstvättar och bemanningsfö-
retag. I rapporten skrivs också att den osunda konkurrensen delvis övergått från 
konkurrens med svarta löner till priskonkur rens med låga löner, enligt bransch- 
och fackförbund.96 Det förekommer däremot inte några försök att kvantifiera 
omfattningen av detta missbruk. 

I lägesbilden för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser 
och brottslighet i arbetslivet (2021) skriver myndigheterna att ”en generell iakt-
tagelse från de flesta av de samverkande myndigheterna är att problemen med 
arbetslivskriminalitet är starkt knutna till personalintensiv verksamhet där kvali-
fikationskraven är låga”.97  

Ett av få exempel på att försöka kvantifiera omfattningen av missbruk har gjorts av 
Migrationsverket. De samverkande myndigheterna skriver: 

93. http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2016/10/Rapport_arbetskraftsinvandring_CFR.
pdf

94. Samverkansmyndigheterna är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, 
Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, 
Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Nätverksmyndigheterna är 
Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, IVO, 
Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen och Länsstyrelsen i 
Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

95. Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet (2019)

96. Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet (2019).

97. Lägesbild 2021 För det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och 
brottslighet i arbetslivet.
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Migrationsverket redovisar antalet misstänkta ärenden om människohandel 
som myndigheten kommer i kontakt med. Det är utsattheten som är i 
fokus, vilket innebär att siffrorna även omfattar individer som exploaterats 
utanför Sveriges gränser. Mellan 2017 och 2020 registrerades mellan 150 
och 180 ärenden årligen som gällde människohandel för tvångsarbete. 
Mörkertalet bedöms som mycket omfattande, bland annat mot bakgrund av 
att Migrationsverket inte har i uppdrag att kontrollera arbetsförhållandena 
när ärendet inte gäller uppehållstillstånd. Myndigheten nås dock regelbundet 
av information om utnyttjande av asylsökande, personer som vistas illegalt i 
Sverige, personer som vistas här på grund av anknytning.98  

Migrationsverket uppger att cirka 180 av ungefär 30 000 ansökningar om arbets-
tillstånd gällde människohandel för tvångsarbete. Det motsvarar cirka 0,6 procent 
av alla ansökningar om arbetstillstånd. Notera att Migrationsverket menar att det 
förekommer utnyttjande bland de som omfattas av andra tillståndsformer och inte 
bland arbetskraftsinvandrare. Trots ett eventuellt mörkertal utgör omkring 99 
procent av ansökningarna inte arbetskraftsutnyttjande. I departementspromemo-
rian Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet, Ds 2021:1 framgår att 
Migrationsverket 2019 upprättade 481 internrapporter om misstänkt människo-
handel. Av dessa inbegrep 179 misstänkt arbetskraftsexploatering.99  

Utredningen (SOU 2021:88) beskriver missbruket av systemet för arbetskraftsin-
vandring som betydande och mycket allvarligt. Utredningens kartläggning ger dock 
inget stöd för att missbruket skulle vara ”betydande”. De rapporter som utred-
ningen hänvisar till behandlar i flera fall också arbetstagare som har andra typer av 
tillstånd eller som helt saknar tillstånd. För att begränsa arbetskraftsutnyttjandet 
föreslår utredningen kriminalisering av handel med arbetstillstånd och exploate-
ring av utländsk arbetskraft. Utredningen föreslår inte åtgärder som exempelvis 
ett höjt inkomstkrav eller en begränsning av anställningsgraden för att beviljas 
arbetstillstånd eftersom det inte bedöms motverka det missbruk som utredningen 
har kartlagt.

Det är lätt att acceptera att högre inkomstkrav inte skulle hjälpa den som tvingas 
betala tillbaka delar av sin lön till kriminella. Likaså skulle stoppandet av deltidsan-
ställningar inte hindra den som satt i system att utnyttja arbetskraft. 

Varje regelverk har sina mål att fylla. Ett regelverk vars syfte är att möjliggöra för 
arbetsgivare att rekrytera kompetent arbetskraft kan inte uppfylla sitt syfte om det 
samtidigt ska vara ett verktyg för rättsväsendet att hindra kriminalitet. I stället 

98. Lägesbild 2021 För det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och 
brottslighet i arbetslivet.

99. Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet, Ds 2021:1.
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måste polis och åklagare ges förutsättningar att stoppa och lagföra kriminella med 
andra verktyg. Regelverk som fullgott skulle begränsa att kriminella exploaterade 
människor skulle inte vara användbart eller ändamålsenligt för arbetsgivare. 

Utan att svara på exakt vilka verktyg som rättsväsendet skulle behöva för att komma 
till reda med kriminaliteten kan nämnas att flera utredningar som berör olika typer 
av arbetslivskriminalitet och välfärdsbrottslighet har identifierat sekretessregler som 
problematiska och föreslagit ändringar. Bland annat har Svenskt Näringsliv föreslagit 
att antalet efterkontroller riktade mot riskmiljöer och brister som upptäcks i samband 
med polisens arbetsplatsinspektioner bör ökas.100 Det har också föreslagits att möjlig-
heten till så kallade spårbyten – där en asylsökande som får avslag på sin asylansökan 
kan byta spår och under vissa förutsättningar ansöka om ett tillstånd för arbete – ska 
stoppas. Regelverket för arbetskraftsinvandring finns för att arbetsgivare ska ges till-
gång till kompetent arbetskraft. På samma sätt finns asylrätten för de personer som 
tvingas fly sitt hemland och är i behov av skydd. Det är olyckligt att sammanblanda 
arbetskraftsinvandring med andra skäl för uppehållstillstånd. Sammanblandningen 
ökar också risken för att båda systemen urholkas om det utnyttjas felaktigt.

I diskussionen om missbruk och arbetskraftsinvandrare till låglöneyrken har det 
från vissa håll framförts att den stora andelen inhemsk arbetskraft som saknar egen-
försörjning skulle kunna ta dessa jobb i stället för arbetskraftsinvandrare. I avsnitt 
1.1 visades att den svenska arbetskraften är genomsnittlig i såväl utbildningsnivå, 
faktiska färdigheter och kompetenser i jämförelser med andra OECD-länder.101 
Företag som söker konkurrera på en global marknad kan således ha ett stort behov 
av att fylla kompetensbehovet med högkvalificerad arbetskraft från utlandet. 

Svenskt Näringsliv konstaterade i sitt remissvar till SOU 2021:88 att stärkta inci-
tament för inhemska arbetssökande att ta jobb kan leda till att företagens behov 
av arbetskraftsinvandring minskar i vissa branscher. Vidare konstaterar Svenskt 
Näringsliv att försämrade möjligheter att anställa tredjelandsmedborgare skulle 
begränsa svenska företags rekryteringsbas och därmed försvaga näringslivet och 
den svenska ekonomin. Att stärka näringslivets kompetensförsörjning var ett viktigt 
skäl till att reglerna för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU förändrades 
2008. Regelverket utgår därför ifrån att det är arbetsgivaren som är bäst lämpad 
och har rätten att definiera sitt kompetensbehov, samt hur det ska tillgodoses.

3.1 Migrationsverket bedömning långt ifrån rättspraxis 
Centrum för rättvisa genomförde 2016 en systematisk granskning av 450 fall där 
Migrationsverket under 2015 och 2016 beslutat att utvisa en arbetskraftsinvandrare 

100. Svenskt Näringsliv, ”Politiskt bestämda lönegolv stoppar nödvändiga rekryteringar” (2022).

101. OECD, Skills of current workforce.
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ur Sverige och där fallet överklagats till migrationsdomstol. Gemensamt för de 
problemområden som identifierades i förhållande till rättssäkerheten för enskilda 
arbetskraftsinvandrare, var att regelverket tillämpats på ett sätt som lett till att 
arbetskraftsinvandrare med bra jobb utvisats i onödan och med svagt eller inget 
stöd i utlänningslagen och dess förarbeten.102 

Migrationsöverdomstolen slog i december 2017 fast att man behöver göra en 
samlad helhetsbedömning, som också ska vara framåtsyftande, och att en person 
inte ska utvisas till följd av mindre eller obetydliga fel (MIG 2017:24 och MIG 
2017:25). Migrationsöverdomstolen tydliggör häri bland annat att en utgångspunkt 
i bedömningen av 6 kap. 2 § första stycket i utlänningslagen är att villkoren för 
arbetstillstånd kan vara tillgodosedda även om dessa skiljer sig från de som följer 
av svenska kollektivavtal. Helhetsbedömningen bör även inkludera syftet till vill-
korsavvikelsen. Det bör rimligtvis kunna styrkas att arbetsgivaren är att anses som 
oseriös eller att arbetstagaren utnyttjats. Precis som utredningen konstaterar, är 
återkallelsereglernas framtida utformning ännu inte helt klar. Bland annat framgår 
inte uttryckligen hur en villkorsbrist som kan hänföras till tidigare arbetsgivare 
ska hanteras. I vilken mån det har säkerställts och följts upp hur Migrationsverket 
efterlever nuvarande rättspraxis och att arbetsgivare inte drabbas av villkorsbrister 
hos tidigare arbetsgivare är i nuläget oklart.

3.2 Problem med långa handläggningstider
En påtaglig brist i det svenska systemet om ansökningar om arbetstillstånd är de 
långa handläggningstiderna. Handläggningstider som inte sällan är längre än ett år 
kan inte anses förenliga med vare sig dagens snabbrörliga globala arbetsmarknad, 
eller normal sed på arbetsmarknaden.103 Den redan svåra situationen för svenska 
företag att rekrytera kvalificerad arbetskraft från tredje land försvåras avsevärt 
av de långa handläggningstiderna. Den genomsnittliga handläggningstiden vid 
ansökan om arbetstillstånd är sex månader vid förstagångsansökan. För förläng-
ningsansökningar är tiden under 2022 ännu längre. Det är naturligtvis mycket svårt 
att planera produktion på ett företag om det är oklart om nyckelmedarbetaren får 
tillstånd att vara i landet. 

102. Centrum för rättvisa (2016).

103. Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts (se 9 § första stycket förvaltningslagen [2017:900], FL). En motsvarande 
bestämmelse fanns i 7 § förvaltningslagen (1986:223) som gällde till den 1 juli 2018. Detta gäller i 
synnerhet ärenden som har stor inverkan på enskildas liv avgörs inom rimlig tid. Vilket framhålls i 
förarbetena till den nya förvaltningslagen (se prop. 2016/17:180 s. 106).
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Migrationsverket har under flera år varit föremål för klagomål och granskning av 
Justitieombudsmannen (JO) på grund av de långa handläggningstiderna för olika 
grunder för uppehållstillstånd. Efter den kraftiga migrationsökningen andra halv-
året 2015 har det konstaterats att det är en fråga för regering och riksdag att se 
till att Migrationsverket har resurser för att fatta beslut inom rimlig tid. Trots att 
antalet ansökningar minskade avsevärt menade JO redan 2019 att trots att det fort-
farande kan finnas vissa kvardröjande effekter går det enligt JO:s mening inte längre 
att ursäkta långa handläggningstider hos Migrationsverket med hänvisning till den 
situation som uppstod 2015. JO kritiserar Migrationsverket för långsam handlägg-
ning i samtliga granskade ärenden och för passivitet under handläggningen i de 
flesta av ärendena (för detaljer se beslut: Dnr 130–2019; 8443-2018; 2079-2019; 
659-2019).104 

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant sa i januari 2021:

Långa handläggningstider hos Migrationsverket har under en lång tid 
varit föremål för ett mycket stort antal klagomål hos JO. Om inte kraft-
fulla åtgärder vidtas befarar jag att de långa handläggningstiderna hos 
Migrationsverket blir ett normalläge. Det finns därför anledning att känna 
oro över situationen.105 

Men redan innan 2015 fanns klagomål mot Migrationsverkets handläggning, i syn-
nerhet gällande uppehållstillstånd på grund av anknytning men även bland annat 
ärenden om uppehållstillstånd på grund av arbete. Migrationsverket kritiserades för 
de långa handläggningstiderna och för att författningsreglerade tidsfrister regelmäs-
sigt överskreds.106 Även Justitiekanslern (JK) har vid flera tillfällen uttalat sig om 
Migrationsverkets handläggningstider.107 

I Justitiedepartementets departementspromemoria Konsekvenser för arbetsgivare 
vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete (Ds 2018:7) konstateras att: ”Många 
utlänningar har lagt ner mycket tid, kraft och pengar för att kunna genomföra en 
flytt till Sverige för att arbeta.” Detsamma gäller givetvis för arbetsgivare, som har 
att förhålla sig till ett komplext, administrativt betungande och oförutsägbart regel-
verk. I mindre företag är den enskilde medarbetarens kompetens desto viktigare. 
Avslag på ansökningar eller förlängningsansökningar riskerar få än mer kraftiga 
konsekvenser för småföretag, som av naturliga skäl inte besitter den HR-kompetens 
som finns hos större företag.

104. JO beslut: Dnr 130-2019; 8443-2018; 2079-2019; 659-2019.

105. https://www.jo.se/sv/Om-JO/Press1/Presskatalog/Langa-handlaggningstider-hos-Migrationsverket/

106. Se JO 2015/16 s. 326.

107. se bl.a. JK:s beslut den 8 oktober 2018, dnr 11423-17-2.1
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Som noterats ovan har kritiken mot Migrationsverkets ärendehantering och 
handläggning varit påtaglig under många år. Stockholms dåvarande landshöv-
ding Chris Heister skrev i SvD debatt 2015 och föreslog att länsstyrelserna skulle 
avlasta Migrationsverket och på så sätt prioritera upp arbetskraftinvandringen. Ett 
argument som anfördes var att Länsstyrelsen i Stockholms län redan idag ansvarar 
för nordiska medborgare som vill erhålla ett svenskt medborgarskap. Erfarenheter 
och rutiner från det uppdraget skulle sålunda kunna tillämpas i ärenden om 
arbetskraftsinvandring.108  

Om myndighetsutövningen inte fungerar har det negativa effekter för företagens 
konkurrenskraft och vilja att investera och expandera sin verksamhet i Sverige. I 
Företagarnas myndighetsranking är Migrationsverket den myndighet som får lägst 
omdöme av företagare sedan 2013.109 Arbetsgivare vill göra rätt från början. Därför 
bör även Migrationsverket vara inriktade på att ge arbetsgivare service och stöd. 
Flertalet kommuner har infört så kallad serviceinriktad myndighetsutövning. Det 
innebär förenklat att myndigheten och tjänstemännen ska ge de råd och den väg-
ledning som företaget behöver. Handläggare ges förutsättningar att ha förståelse 
för företagets verksamhet och upprätthåller en snabb och effektiv dialog. Även 
Skatteverket och flera länsstyrelser har börjat tillämpa liknande arbetsrätt med 
målet att förbättra bemötandet och servicen och på så sätt underlätta för företag 
att investera i sina verksamheter. I en svårnavigerad kontext med otydlighet rörande 
villkor i kollektivavtal och praxis i yrken eller branscher, finns det starka motiv för 
en rådgivande och stödjande funktion även på Migrationsverket. 

Med utgångspunkt att underlätta för såväl arbetsgivare som arbetstagare att ha 
en fullgod kunskap om regelverket och tillhörande villkor, samt för att påskynda 
handläggningsprocessen har i många länder ett rådgivningscentrum inrättats, 
med uppgift att ge såväl information som rådgivning i enskilda fall. Här samlas 
med fördel samtliga myndigheter som berörs av arbetskraftsinvandring under 
samma tak, för att ge aktuell information och för att ge rådgivning i enskilda fall. 
Funktionen kan bidra till att minska risken för oavsiktliga avvikelser och därmed 
underlätta handläggningen i samband med bedömningar av ansökningar och 
förlängningsansökningar.

3.3 Risk att utökat arbetsgivaransvar påverkar viljan att rekrytera 
I Justitiedepartementets departementspromemoria Konsekvenser för arbetsgivare 
vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete (Ds 2018:7) hävdas att:
 

108. https://www.svd.se/a/QLjqR/lat-lansstyrelsen-skota-arbetskraftsinvandringen.

109. Företagarna, ”Myndighetsranking 2021”, se också Myndighetsranking 2013, 2015, 2017 och 
2019.
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Risken att få ett ersättningsanspråk riktat mot sig ska … öka incitamentet att 
göra rätt från början.

Men en betydligt mer överhängande risk är att regelverket ytterligare försvårar 
för företag att rekrytera från tredje land och att kompetensbristen i svenska till-
växtföretag förvärras ytterligare. En bidragande faktor till detta är bland annat att 
rådgivningscentrum kring frågor kopplade till arbetskraftsinvandring saknas och 
många småföretag redan idag drar sig för att försöka rekrytera medarbetare från 
tredje land. I promemorian skrivs vidare:

En åtgärd får inte vara sådan att arbetsgivare som har ett verkligt behov av 
att rekrytera en utländsk arbetskraft väljer att avstå från att rekrytera och 
utveckla verksamheten på grund av rädslan för sanktioner.

Särskilt betydande är denna risk för de mindre företagen utan personalavdelning.

Det finns många argument till varför Sverige behöver en väl fungerande arbets-
kraftsinvandring. Arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES, inom ett 
brett spektrum av branscher, påverkar i stor utsträckning företagens förmåga att 
skapa arbetstillfällen och ger betydande samhällsekonomiska värden. Det årliga 
bidraget till svensk produktion har som nämnts uppgå till minst cirka tio miljarder 
kronor och ungefär fyra miljarder kronor i skatteintäkter, enligt en studie utförd för 
Svenskt Näringsliv 2016.110 Det saknas dock konsekvensanalyser som beaktar hur 
små men betydelsefulla regelförändringar – såsom de nya reglerna för kontroll av 
pass från november 2022 – påverkat omfattningen av arbetskraftsinvandring och 
vilka konsekvenser i skatteintäkter och produktionsnivå som det kan ha medfört. 

3.4 Särskilt om inkomstkrav/lönegolv
Kristdemokraterna föreslog 2020 ett lönegolv för arbetskraftsinvandrare på 35 000 
kronor i månaden. Även om förslaget hade flera negativa sidor var syftet med 
Kristdemokraternas förslag att effektivisera handläggningen. Anställningar med 
mycket goda löner skulle snabbt kunna expedieras av myndigheterna.111 Moderaterna 
föreslog i samband med detta att lönegolvet skulle kopplas till medianlönen. På sin 
stämma under hösten 2021 justerades nivån i stället till 85 procent av medianlönen, 
vilket var 27 500 kronor.112  

110. ”Värdet av internationell kompetens - arbetskraftsinvandringens bidrag till produktion och 
välfärd” Damvad Analytics, 2016.

111. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kd-vill-infora-en-naringslivsprovning.

112. https://www.gp.se/nyheter/sverige/br%C3%A5k-om-arbetskraftsinvandringen-p%C3%A5-
moderaternas-storm%C3%B6te-1.57630005.
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I Tidöavtalet – avtalet formulerat av samarbetspartierna Sverigedemokraterna, 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – framgår att utgångspunkten 
ska vara att arbetstillstånd endast ska beviljas om det arbete till vilket arbetskrafts-
invandring sker i normalfallet har en lönenivå motsvarande medianlönen.113 Avtalet 
lämnar vissa möjligheter att avvika från medianlönen. En utredning ska ta ställning 
till den exakta nivån. Regeringen ska också kunna föreskriva om lägre lönekrav för 
enskilda yrkesgrupper. Den utredning som tillsätts ska vidare få i uppdrag att bland 
annat kartlägga lönenivåer, samt förekomsten av missbruk och missförhållanden 
kopplade till arbetskraftsinvandring på den svenska arbetsmarknaden.

Befintliga utredningar (se bland annat SOU 2021:88) har visat att ett lönegolv eller 
inkomstkrav inte har någon effekt på kriminellas möjligheter att kräva tillbaka 
ersättning från en brottsutsatt arbetstagare. Tidöavtalets sammanblandning av 
lönegolv och exploatering av utländsk arbetskraft är därför olycklig. 

Det saknas skäl att tro att ett eventuellt införande av ett högre inkomstkrav, eller 
lönegolv, skulle motverka kriminalitet. Syftet med ett eventuellt införande av ett 
högre inkomstkrav skulle därför endast vara att påskynda Migrationsverkets 
handläggning av tillstånd och samtidigt frånhålla arbetstagarorganisationerna från 
processen. Syftet är alltså förenkling – inte begräsning. 

Såväl arbetsgivarorganisationer som arbetstagarorganisationer är överens om att 
kampen mot arbetslivskriminaliteten måste intensifieras för att stoppa det sätt på 
vilket människor utnyttjas. Med undantag från LO är arbetsmarknadens parter 
också – i stora drag – överens om att staten inte bör blanda sig i lönebildningen och 
införa lönegolv.114 LO har svårare att tydligt sätta ner foten, men ser med tveksam-
het på den statliga inblandningen. Att införa en minimilön för just arbetskraftsin-
vandrare skulle strida mot den svenska modellen. 

Redan idag har Migrationsverket valt ut delar av kollektivavtalsvillkor och ställer 
krav på dessa för att beviljas uppehållstillstånd. Dessa villkor är mer omfattande än 
de krav som ställs på inhemsk arbetskraft. För inhemsk arbetskraft finns exempelvis 
inget krav på att arbetsgivare ska betala in tjänstepension för arbetstagaren. Det 
kravet ställs på arbetskraftsinvandrare. Det innebär att arbetskraftsinvandringen 
redan idag är hårt detaljreglerad med vissa – mer eller mindre – godtyckliga villkor.  

Även om det inte finns något formellt krav på att det rekryterande företaget ska 
ha tecknat kollektivavtal ska arbetskraftsinvandrarens villkor vara i paritet med 

113. Tidöavtalet (2022). Överenskommelse för Sverige, Överenskommelse mellan samarbetspartierna 
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

114. https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/arbetsmarknadspolitik/parterna-stoppa-forslag-om-
lonegolv-hotar-svenska-modellen_1181714.html.
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kollektivavtalet. Det finns omkring 700 kollektivavtal på den svenska arbets-
marknaden.115  Inte sällan kan det vara svårt att veta vilket kollektivavtal som är 
applicerbart för ett visst företag. För företag med kollektivavtal är dessutom många 
av kollektivavtalen sifferlösa och ständigt utsatta för tolkning. För företag utan 
kollektivavtal är det dessutom inte möjligt att ta del av villkoren i avtalen. Det är 
därför synnerligen svårt för arbetsgivare att veta exakt vad som gäller, i alla lägen, 
även med kollektivavtal. 

Avtalsfriheten är en förutsättning för företagande och därmed för tillväxt. 
Regelverket måste därför vara tydligt även för företag som valt att inte teckna 
kollektivavtal. 

För en stor del av den utländska arbetskraften på svensk arbetsmarknad saknar 
staten möjlighet att ställa krav på anställningsvillkor då dessa omfattas av regel-
verket för den fria rörligheten inom EU/ESS. EU-medborgare behöver sedan 2014 
inte längre registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket. Statistiken är därför 
ofullständig. 2012 var 10 000 EU/ESS-medborgare registrerade som arbetande i 
Sverige (exkl. medborgare från Norden). Motsvarande siffra 2013 var cirka 8 000 
personer. Det är rimligt att anta att denna siffra har ökat. 

Samtidigt är det viktigt att regelverket fungerar för företag med kollektivavtal. Ett 
eventuellt krav på ingångslön om medianlön (33 200 kronor i månaden år 2021) 
skulle åsidosätta lönebildning på det enskilda företaget. Det skulle riskera att skapa 
konvulsioner på ett företag med kompetensbrist att erbjuda en arbetskraftsinvand-
rare 33 000 kronor i månaden i ingångslön när det är i paritet med månadslönen 
som betalas till en 20 år äldre medarbetare. Ett krav på 70–80 procent av medianlö-
nen skulle möjliggöra att lönebildningsmodellen på arbetskraften fungerar utan att 
lönen skulle kunna anses vara låg. 

115. Det finns cirka 650 kollektivavtal på förbundsnivå i Sverige. Under 2023 löper 450 avtal ut och 
dessa omfattar cirka 2,2 miljoner anställda. https://www.mi.se/forhandling-avtal/gallande-avtal/
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KAPITEL 4

Internationell utblick
En position som kunskapsnation i global konkurrens fodrar högkvalificerad kompe-
tens. Den globala efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom exempelvis tekniska 
yrken är stor och konkurrensen om talangerna har hårdnat. Detta har många av 
Sveriges konkurrentländer insett och därför gjort insatser för att attrahera talanger 
och kvalificerad arbetskraft. Ett exempel är Kina som under lång tid arbetat aktivt 
med att både attrahera internationell kompetens, i synnerhet för innovation och 
företagsbyggande, men även för att uppmuntra återvändande av kinesiska medbor-
gare som studerat internationellt.

Även Storbritannien är ett exempel. Före brexit kunde EU-medborgare bo, arbeta 
och studera i Storbritannien. Efter att den fria rörligheten upphörde, utökade den 
brittiska regeringen möjligheterna för högutbildade arbetare genom att lansera ett 
visum för globala talanger och visum för individer med hög potential.116 

By creating a faster, uncapped immigration queue for talented scientists from 
around the world, the United Kingdom is broadcasting a very explicit signal 
to this group — that the country wants to become a hub for global talent and 
will actively break down barriers for their integration.117 

För att attrahera fler kvalificerade, yrkespersoner från tredje land till att arbeta 
i Danmark har satsningen ”Kompetenser til et gront Danmark” lanserats. Även 
Tyskland, Kanada, Finland och Förenade Arabemiraten arbetar systematiskt för att 
attrahera kvalificerad arbetskraft och internationella talanger.

Sverige har, som vi sett ovan, i det närmaste gjort tvärtom, vilket kan anses ha 
försvårat kompetensförsörjningen via arbetskraftsinvandring och företag.

Endast ett fåtal exempel finns på insatser från svenska myndigheter för att stärka 
svensk talangattraktion. Ett exempel på en regional satsning för talangattraktion 

116. https://www.gov.uk/browse/visas-immigration

117. https://www.nationalreview.com/2020/02/us-immigration-policy-global-competition-for-scientific-
minds-heating-up/
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är International House Gothenburg. Insatsen är en så kallad ”one-stop-shop” med 
rådgivning och en gemensam kontaktyta för de som kommer till Sverige som arbets-
kraftsinvandrare, gentemot myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan 
och Migrationsverket samt annan samhällsservice. Motsvarande servicecenter har 
inrättats i en rad andra länder, bland annat Tyskland och Danmark.

INTERNATIONAL HOUSE GOTHENBURG 
International House Gothenburg är en mötesplats för internationella talanger i syfte att 
erbjuda aktiviteter, tjänster och vägledning för en enkel integration i det svenska samhäl-
let. Allt på ett ställe. International House Gothenburg är ett samarbete mellan Göteborgs 
Stad, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden Göteborgs Stad och Flytta till Göteborg.

International House är en utveckling av konceptet Move to Gothenburg som syftar 
till att attrahera och välkomna internationell talang och få dem att stanna och frodas i 
Göteborgsregionen. Satsningen drivs inom ramen för en regional plattform bestående 
av intressenter från näringsliv, akademi samt stad och region. 

International House Gothenburg tillhandahåller verktyg, tjänster och aktiviteter för att 
stödja internationella talanger i deras bosättningsprocess i Göteborgsregionen. Samt 
genom att samla information, aktiviteter, vägledning och tjänster på ett ställe.

Mer info: https://www.movetogothenburg.com/international-house-gothenburg 

I följande delkapitel kommer vi att titta närmare på tre OECD-länder, som alla 
kan jämföras med Sverige både ekonomiskt, politiskt och ur konkurrenshänseende; 
Kanada, Danmark och Tyskland. Även Förenade Arabemiratens nya regler för 
arbetskraftsinvandring och talangattraktion kommer att beskrivas kortfattat.

4.1 Kanada
Ett land som ofta lyfts fram som framgångsexempel är Kanada. En kort och något 
förenklad beskrivning av det kanadensiska systemet är att det i grunden handlar om 
att öka landets befolkning och stärka ekonomin genom de människor som arbets-
kraftsinvandrar. Parlamentet fastslår årligen en kvot av arbetskraftsinvandrare som 
ska uppnås, mellan 300 000–400 000 personer per år. Utöver detta tillkommer 
asylinvandrare och för dessa gäller precis som i Sverige regler om skyddsbehov.

Reglerna för arbetskraftsinvandring skiljer sig markant mellan Kanada och Sverige. 
Kanada ställer tydliga krav på egenförsörjning, verifierbara kompetenser och erfa-
renheter som utvärderas redan i ansökan, därtill väger företagens rekryteringsbehov 
tungt. Det enskilda företagets behov av nyckelkompetens spelar stor roll, men sys-
temet väger även in behovet av arbetskraft med relevant kompetens, nationellt och 
regionalt. Systemet bygger på ett poängsystem där även faktorer som ålder, utbild-
ning, språkkunskaper och en rad andra kriterier ger poäng. Om det till exempel 
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råder stor brist på lastbilschaufförer i en viss region ger det ytterligare poäng till 
en möjlig arbetskraftsinvandrare som just lastbilschaufför i den relevanta regionen. 

Ett poängsystem kan verka hårt men det ger också en tydlighet och transparens 
som det svenska systemet saknar. Poängsystemet betygsätter inte människor utan 
människors förmåga att etablera sig i Kanada. Kompletterande erfarenheter och 
kunskaper stärker individer och företag – och på sikt hela landet.

En central skillnad mellan de svenska och kanadensiska systemen är synen på den 
egna ekonomin och konkurrenskraften bland de inhemska företagen i en global 
ekonomi. För att landet ska kunna hävda sig med internationell konkurrens krävs 
kvalificerad arbetskraft och innovationskraft. De kanadensiska myndigheterna får 
varje år i uppdrag av parlamentet att rekrytera ett givet antal individer som ska ha 
goda förutsättningar att etablera sig i landet och bidra till konkurrenskraften.

Olika spår eller program för arbetskraftsinvandring inkluderar en rad olika affärs- och 
investeringsbaserade program.118 För företagare och entreprenörer finns en rad program 
som också, redan från start, kan medföra permanent uppehållstillstånd i Kanada. 

En grundläggande skillnad från det svenska systemet är att målet med arbetskrafts-
invandringen till Kanada är att den sökande permanent ska vilja bosätta sig och 
verka i Kanada. Yrkesverksamma och kvalificerade arbetare som vill arbetskrafts-
invandra till Kanada måste visa en stor sannolikhet att bli ekonomiskt etablerade. 
Därför är de viktigaste urvalsfaktorerna för arbetskraftsinvandring; lämplig utbild-
ning, arbetslivserfarenhet i ett efterfrågat yrke och språkkunskaper i ett av Kanadas 
officiella språk.

Genom “the Canada Express Entry system” ges de kandidater med högst poäng en 
inbjudan att ansöka om arbetstillstånd under ett federalt eller lokalt program.119  
Express Entry system är ett onlinesystem skapat för att hantera ansökningar om 
arbetstillstånd. Kandidater rankas och den sökande som har högst poäng ges en 
inbjudan att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Den sökande ska genomföra 
processen och betala avgifter inom 60 dagar. Regeringen har som mål att handlägga 
ärendet på sex månader. Systemet kräver inte att den sökande har blivit erbjuden ett 
arbete utan kan registrera en profil på platsbanker.

118. Vissa affärsvisumprogram erbjuder permanent uppehållstillstånd i Kanada såsom Quebec 
Immigrant Investor Program (QIIP), Quebec Entrepreneur program, Quebec Self-Employed, 
the Federal Immigrant Investor Venture Capital (IIVC) Program and the Federal Start-Up Visa 
program.

119. https://www.immigration.ca/canada-express-entry-immigration
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Alla kvalificerade sökande som är berättigade till det så kallade Express Entry 
System placeras i en kandidatpool. Kandidater i Express Entry-poolen rankas sedan 
med hjälp av ett poängsystem, Comprehensive Ranking System (CRS). CRS används 
för att granska de sökandes kvalifikationer, matcha med potentiella arbetsgivare på 
nationell eller regional nivå, liksom möjligheterna till långsiktig etablering. Systemet 
används också för att avgöra vilka sökande i poolen som sedan uppmanas att ansöka 
om permanent uppehållstillstånd.

System sätter alltså poäng baserat på informationen i kandidatens profil. Dessa 
poäng gör att kandidater i poolen kan rankas mot varandra. Sökande ges poäng 
baserat på följande faktorer:

 – Ålder
 – Utbildning
 – Språkkunskaper
 – Kanadensisk arbetslivserfarenhet
 – Språkkunskaper, utbildning och kanadensisk arbetslivserfarenhet hos den   

 sökandes make eller sambo
 – Ordnad anställning (validerat jobberbjudande)
 – Provinsregeringens nominering för permanent bostad
 – Syskon i Kanada
 – Vissa kombinationer av språkkunskaper, utbildning och arbetslivs- 

 erfarenhet som resulterar i en högre chans att den sökande blir  
 anställd (kompetensöverföring).

Med hjälp av dessa faktorer får de sökande en poäng av maximalt 1 200 poäng. 
De högst rankade sökande kommer att få en inbjudan att ansöka om permanent 
uppehållstillstånd (ITA).

CRS prioriterar sökande som med högre sannolikt kommer att etablera sig och ha 
en positiv ekonomisk inverkan inom Kanada. Av den anledningen har också ett 
godkänt jobberbjudande eller en provinsiell nominering för permanent uppehålls-
tillstånd en positiv inverkan på en sökandes poäng. Ett godkänt jobberbjudande 
inom ett chefsområde (Nationell yrkesklassificering 00) är värt 200 poäng, medan 
alla andra jobberbjudanden (NOC O, A, B) är värda 50 poäng. Båda poängtilldel-
ningarna syftar till att avsevärt stärka en kandidats profil. En provinsiell nomine-
ring resulterar automatiskt i att 600 poäng ges till en sökande. Denna tilldelning av 
poäng kommer nästan alltid att garantera att en kandidat kommer att få en inbjudan 
att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Regionerna och det lokala näringslivet 
har således en betydande möjlighet till påverkan på regionens arbetskraftsinvand-
ring. Ett ytterligare exempel på detta är provinsen Quebec som hanterar sina egna 
immigrationsprogram Quebec Skilled Worker och Quebec Experience Class.
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Federal Skilled Worker Program
Federal Skilled Worker Program är ett poängsystem som är framtaget för att visa 
om den sökande och dennes familj har hög sannolikhet att etablera sig i Kanada. 
Idealt ska den sökande ha erfarenheter och förmågor som överensstämmer med 
bristyrken. Sökande ska bland annat genomgå språktest och kunna visa utbildning 
motsvarande minst gymnasiekompetens. Dessutom ska de ha arbetslivserfarenhet 
av något av ett statligt definierat bristyrke. Den kanadensiska regeringen erbjuder 
också en webbaserad snabbutvärdering på en till två arbetsdagar för att utreda om 
en intresserad uppfyller kriterierna innan denne ansöker. 

Canada Experience Class Program
För att beviljas arbetstillstånd enligt the Canada Experience Class Program finns 
inget formellt krav på viss utbildningsbakgrund. I stället krävs att den sökande har 
arbetat minst ett år i Kanada med ett kvalificerat yrke. Dessa kvalificerade yrken är 
definierade i tre huvudgrupper: (1) chefsyrken, (2) yrken med krav på högskolekom-
petens eller motsvarande, och (3) hantverksyrken med krav på teknisk kompetens. 

Provincial Express Entry Categories
Provincial Express Entry Categories – Eftersom kanadensiska provinser och territo-
rier har stort självbestämmande har dessa också egna krav för arbetskraftsinvand-
ring. Detta tudelade system ger möjlighet för provinser och territorier att nominera 
kandidater med erfarenheter och förmågor som är efterfrågade i just deras lokala 
ekonomier. 

Utöver dessa tre program kan arbetstillstånd beviljas för mer specialiserade områden. 

Start-Up Visa Program
Start-Up Visa Program ger permanent uppehållstillstånd åt kvalificerade entrepre-
nörer. Programmet syftar till att rekrytera innovativa entreprenörer till Kanada och 
koppla samman dem med det kanadensiska privata näringslivet, såsom affärsäng-
lar, riskkapital och inkubatorer, för att uppmuntra entreprenören till att starta sitt 
företag i Kanada. Endast under de åtta första månaderna 2022 beviljades 420 per-
manenta uppehållstillstånd i Kanada inom ramen för Start-Up Visa programmet.120 

Kanada beviljar också uppehållstillstånd åt egenanställda som har relevant erfaren-
het och intentionen och förmågan att verka och signifikant bidra till det kanaden-
siska kulturlivet, alternativt att köpa och driva lantbruk i Kanada. 

120. https://www.immigration.ca/canada-start-up-visa-welcoming-newcomers-at-almost-three-times-
the-rate-this-year-as-in-2021/
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Territoriet Quebec har flertalet egna program för arbetskraftsinvandring. Exempelvis 
finns det möjlighet för sjuksköterskor från Haiti att genom ett snabbspår beviljas 
uppehållstillstånd i Kanada.121 

Det bör också tilläggas att den kanadensiska modellen förlitar sig på ett stort antal 
personliga intervjuer med de sökande. Under dessa intervjuer sker en screening 
genom att detaljerade frågor om den påstådda yrkesspecialiteten ställs. Detta möj-
liggör också en flexibilitet avseende vilka kvalifikationer som kan räknas in, konst-
närlig talang och annat som kan vara svårt att kvantifiera i regelverk kan således 
räknas in. Kanada har genom dessa regler en flexibilitet och en bedömningsgrund 
för arbetskraftsinvandring av exceptionella talanger. Motsvarande flexibilitet finns i 
en rad länder, Förenade Arabemiraten införde exempelvis nyligen visummöjligheter 
för så kallade ”Frontline heroes” vilka gjort enastående humanitära insatser i kris 
(under covidpandemin), se avsnitt 4.4. 

4.2 Danmark
Danska företag har under många år haft svårigheter att finna lämplig arbetskraft. 
Det har, precis som i Sverige, påverkat företagens konkurrenskraft negativt. Av den 
anledningen tillsatte den danska regeringen en produktivitetskommission.122 Delvis 
som ett resultat av produktivitetskommissionens arbete genomfördes förändringar 
av regelverket för arbetskraftsinvandring och näringslivets tillgång till kvalificerad 
kompetens. Grundläggande information finns samlat på www.newtodenmark.dk 
som är den officiella webbportalen om reglerna för inresa och vistelse i Danmark. 
Utöver att utföra funktioner motsvarande svenska Migrationsverket har Danmark 
gett myndigheten uppdrag att verka för internationell rekrytering (Danish Agency 
for International Recruitment and Integration, SIRI). I praktiken innebär det 
danska regelverket en kombination av höga lönegolv och arbetsmarknadsprövning. 
Även om ambitionen varit att möjliggöra för kvalificerade arbetare att få arbeta i 
Danmark har det i praktiken varit svårt att lyckas med på grund av att arbetsmark-
nadsprövningar per definition är strikta och att lönegolven är synnerligen höga. 

Som stöd för såväl arbetsgivare som arbetskraftsinvandrare i ansökningsprocessen 
finns även de så kallade International Citizen Service-kontoren i Aalborg, Aarhus, 
Köpenhamn och Odense. På International Citizen Service-kontoren samlas alla rele-
vanta myndigheter under ett tak och erbjuder personlig vägledning och användbar 
information. 

Det finns många olika typer av arbetsvisum, varav de tre vanligaste kallas Fast-Track 
Scheme, Pay Limit Scheme och Positive List. Information om de olika visumtyperna, 

121. https://skilledworker.com/haiti-nurses-can-now-get-priority-quebec-immigration-processing/.

122.  Produktivitetskommissionen 2014.
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krav och övrig information om ansökningsprocessen presenteras på webbportalen 
www.nyidanmark.dk.

Normal handläggningstid är enligt webbportalen en månad (www.newtodenmark.
dk, oktober 2022). För tillstånd inom ramen för Fast-track-reglerna möjliggörs 
en snabb jobbstart, inom noll till tio dagar. Handläggningsavgiften är densamma 
inom de flesta arbetstillståndsspåren, 4 405 danska kronor. På webbportalen www.
newtodenmark.dk görs också löpande uppdateringar över förväntade handlägg-
ningstider för olika typer av arbetstillstånd. Sedan tidigare och under 2022 har de 
förväntade handläggningstiderna legat på strax över en månad. 

Fast-track
Liksom Sverige har Danmark ett certifieringssystem som möjliggör snabbare han-
tering av arbetstillståndsprocessen för certifierade företag. Med en certifiering från 
den danska myndigheten för internationell rekrytering och integration (SIRI) kan 
danska företag använda Fast-track Scheme för att anställa högkvalificerade utländ-
ska medborgare.

Certifieringsspåret riktar sig till större företag med ett behov av att snabbt rekrytera 
högkvalificerade tredjelandsmedborgare.

Genom Fast-track-systemet kan högkvalificerade medarbetare få en snabb och flexibel 
jobbstart i det certifierade företaget. Dessutom möjliggör systemet växling mellan att 
arbeta i Danmark och att arbeta utomlands. För 2022 är lönegolvet 448 000 danska 
kronor per år, motsvarande cirka 54 000 svenska kronor i månaden. Naturligtvis 
måste övriga danska lagar, såsom semesterlagen och pensionsinbetalningar, föl-
jas.123 Handläggningstiden ligger på en månad. 

Dessvärre är det endast 400 företag som är certifierade för Fast-track-systemet. Den 
danska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket och Skatteverket gör en ekonomisk 
vandelprövning och kontroll över företagets arbetsmiljö. För att bli certifierad krävs 
att dessa prövningar godkänts.124 

Lönegränsspåret
En arbetstagare som har erbjudits ett jobb i Danmark med hög lön kan ansöka om 
uppehålls- och arbetstillstånd via ett särskilt lönegränsspår, det så kallade Pay Limit 
Scheme. Då krävs inte en specifik utbildningsbakgrund eller att arbetet ligger inom ett 
specifikt yrkesområde. Liksom för Fast-track scheme är lönegolvet 448 000 danska 

123. www.newtodenmark.dk.

124. Svenskt Näringsliv (2022). ” Danska reglering för utländsk arbetskraft - inget för svensk 
arbetsmarknad”.
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kronor per år (cirka 54 000 svenska kronor i månaden).125 Handläggningstiden lig-
ger på mellan en och tre månader. 

Positive List
Positivlistan (Positive List) är en lista över yrken som upplever brist på kvalificerade 
yrkesverksamma i Danmark. En arbetstagare som har erbjudits ett jobb som ingår 
i positivlistan kan ansöka om ett danskt uppehålls- och arbetstillstånd baserat på 
positivlistan. Listan delas in i två kategorier; 1) för personer med högre utbild-
ning och för 2) så kallad kvalificerat arbete/Skilled Work. Positivlistan uppdateras 
två gånger per år (1 januari och 1 juli). Listan är i praktiken en typ av arbets-
marknadsprövning. Två gånger per år genomför den danska motsvarigheten till 
Arbetsförmedlingen bristundersökningar som är underlag i den lista på bristyrken 
som tas fram gällande regionala och nationella arbetskraftsbehov. 

Uppehållstillstånd för forskare
Arbetskraftsinvandrare som erbjudits en betald tjänst som forskare kan ansöka 
om uppehålls- och arbetstillstånd för forskare. Här gäller olika regler gäller för 
gästforskare och doktorander. Det kan vara värt att notera att doktorandvisumet 
vid utgång, kan kompletteras med en gästforskaransökan efter inbjudan från 
danska lärosäten. Vilket möjliggör en tämligen sömlös övergång mellan visum för 
doktorandstuderande och visum för gästforskning. Uppehålls- och arbetstillstånd 
som doktorand kan beviljas för inskrivna doktorander vid danska universitet, samt 
gästforskare som inte är anställda i Danmark, men som kommer att bedriva sin 
forskning vid en dansk forskningsinstitution eller ett danskt företag som ställer sina 
forskningsanläggningar till förfogande.

Personer som har avlagt och erhållit en dansk kandidat-, master- eller doktorsexa-
men kan ansöka om ett etableringskort. På så vis kan Danmark och danska företag 
bredda rekryteringspoolen och behålla arbetskraft som utbildats i Danmark.

Start-up Denmark
Start-up Denmark är ett system för utländska entreprenörer som möjliggör att få 
ett danskt uppehållstillstånd för att etablera och driva ett innovativt tillväxtföretag. 
Affärsidén måste godkännas av en expertpanel utsedd av det danska näringslivet 
innan ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd behandlas. Systemet kan använ-
das av både individer och team på upp till tre personer som vill starta ett företag 

125. Det har förekommit diskussioner i Danmark om en sänkning av lönegolvet. Efter en sänkning 
skulle nivån trots det ligga högt: ca 45 000 svenska kronor/månad. Det förekommer också en 
diskussion om att lönegolvets nivå ska vara beroende av arbetslösheten och att det ska finnas ett 
tak på antalet arbetskraftsinvandrare.
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tillsammans i Danmark med en gemensam affärsplan. För detta arbetstillståndsspår 
är handläggningsavgiften lägre (1 890 danska kronor, oktober 2022).

Särskilda individuella kvalifikationer
Arbetstagare som erbjudits ett arbete knutet till individens kompetens kan ansöka 
om uppehålls- och arbetstillstånd utifrån dessa särskilda individuella kvalifikatio-
ner. Detta kan exempelvis gälla fall med: artister, inklusive sångare, musiker och 
dirigenter; professionella idrottare eller tränare; specialiserade kockar. 

Särskilt uppehålls- och arbetstillstånd inom jordbruket 
”Herdsmen and farm managers” kan beviljas särskild kompetens inom jordbruks-
sektorn, vallskötare eller gårdschef inom lantbruket. Att uppehålls- och arbetstill-
stånd avser en särskild yrkesgrupp inom sektorn förtydligas genom att tillstånd inte 
ges för att arbeta generellt som lantarbetare eller på minkfarm. Tillstånd beviljas 
inte heller förvaltare inom trädgård eller skogsbruk.

Ytterligare uppehålls-/arbetstillståndsspår:
Utöver dessa spår för att beviljas arbetstillstånd finns fler sätt med än mer specifika 
villkor. Exempelvis finns ett särskilt tillstånd för individer som kommer att arbeta på 
European Spallation Source (ESS) i Sverige – men vill bo i Danmark. Läkare, tandlä-
kare eller sjuksköterskor utbildade i ett annat land än Danmark kan ansöka om uppe-
hållstillstånd i Danmark för auktorisation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska. 
För personer som har erbjudits ett jobb på en borrigg, ett fartyg eller ett annat fartyg 
som kortvarigt kommer in på danskt territorium finns också ett särskilt spår.

För person som innehar (eller ansöker om) uppehållstillstånd som medföljande 
familjemedlem till en person som arbetar eller kommer att arbeta i Danmark, och 
behöver ett arbetstillstånd för att ta anställning hos samma arbetsgivare eller hos 
ett företag nära besläktat med det, ska lön och anställningsvillkor motsvara danska 
normer. Det innebär att lön, semesterrätt, uppsägningsvillkor etcetera inte får vara 
sämre än standarden inom det yrkesområde där personen ska arbeta. Arbetstiden 
måste vara minst 30 timmar i veckan. Vid ansökan ska en kopia av anställningsav-
tal eller jobberbjudande bifogas. Alla anställningsvillkor ska framgå av kontraktet 
eller arbetserbjudandet.

Om myndigheten (SIRI) är tveksam till om lön och anställningsvillkor motsvarar 
dansk standard kan de fråga experter på området, till exempel något av de regionala 
arbetsmarknadsråden.

4.3 Tyskland
I Tyskland görs en tydlig åtskillnad mellan arbetskraftsinvandring och migration 
med asylskäl. Den federala myndigheten för migration och flyktinginvandring 
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(BAMF) ansvarar för asyl, migration och integration och den federala arbets-
marknadsmyndigheten (Bundesagentur für Arbeit, BA) är ansvarig myndighet 
och kontaktpunkt för människor och företag i alla frågor som rör arbets- och 
yrkesutbildningsmarknaden.

BA:s huvuduppgift är att hjälpa människor att hitta utbildningsplatser eller anställ-
ning. Som ett spetskompetenscentrum för migration och integration är BA inte 
enbart ansvarigt för att behandla asylansökningar och säkerställa flyktingskydd, 
utan ska också vara pådrivande i det rikstäckande främjandet av integration. I 
myndighetens uppdrag ingår även forskning om migration.

Lagen om kvalificerad immigration ”Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz” är en 
ny lag med syfte att göra det lättare för kvalificerade arbetare med yrkesinriktad, 
icke-akademisk utbildning från länder utanför EU att migrera till Tyskland för att 
arbeta. Lagen utökar ramverket inom vilket kvalificerade yrkesverksamma från 
länder utanför EU kan komma för att arbeta i Tyskland. Liksom i Danmark har 
Tyskland även olika spår för arbetskraftsinvandring, exempelvis ett särskilt visum-
program för arbetskraftsinvandrare inom IT-sektorn. Personer som har avslutat en 
högre utbildningsinstitution eller en kvalificerad yrkesutbildning utanför Tyskland 
kan få ett uppehållstillstånd i enlighet med §§ 18a och 18b (1) AufenthG (Tysklands 
motsvarighet till utlänningslagen) som gör det möjligt för att få anställning i 
Tyskland som kvalificerad yrkesutövare.

Work visa for qualified professionals
Kraven för denna typ av arbetstillstånd utgår från ett jobberbjudande från en 
arbetsgivare i Tyskland. Utbildningskvalifikationer krävs som antingen är erkända 
i Tyskland eller jämförbara med dem från en tysk högre utbildningsinstitution. För 
personer som söker arbete inom ett reglerat yrke, det vill säga hälso- och sjukvårds-
yrken, krävs ett yrkestillstånd. 

Om personen i fråga är över 45 år och kommer till Tyskland för första gången i 
anställningssyfte måste bruttoårslönen för anställningen vara minst €46 530 (från 
och med 2022), alternativt uppvisande av tillräckliga ålderspensionsavsättningar.

Visum för IT-proffs
IT-branschen anses i arbetskraftsinvandringssammanhang vara en av de viktigaste 
industrierna i Tyskland. Utökade möjligheter finns därför för IT-specialister utanför 
EU/EFTA att flytta till och arbeta i Tyskland. Vilken typ av visum personen i fråga 
kan erhålla beror på kvalifikationer och det aktuella jobberbjudandet i Tyskland. 
Personer som har praktisk arbetslivserfarenhet inom IT och kommunikationsteknik 
och vill arbeta som IT-specialister i Tyskland kan vara berättigade till det genom en 
rad ansökningsspår.
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För IT-specialister med betydande arbetserfarenhet gäller att:
  

 – Den sökande har erbjudits ett jobb inom IT-sektorn i Tyskland.
 –  Den sökande kan bevisa minst tre års erfarenhet av IT under de senaste sju 

åren. Den sökandes yrkeserfarenhet kvalificerar tillräckligt för det aktuella 
jobbet.

 –  Möjlighet att bevisa de relevanta teoretiska kunskaper som krävs för jobbet i 
fråga i form av utbildningar och prov.

 –  Den aktuella tjänsten i Tyskland avlönas med en bruttoårslön på minst €50 760 
(från och med 2022).

 –  Tyska språkkunskaper på en lägsta nivå (B1) enligt den gemensamma 
europeiska referensramen för språk (CEFR). I enskilda fall där språket som 
talas på jobbet inte är tyska, behöver sökande inte uppvisa bevis på tyska 
språkkunskaper.

Arbetsvisum för kvalificerade yrkesverksamma: Ett uppehållstillstånd för kvalifice-
rad anställning (enligt § 18a och 18b (1) AufenthG) kan vara ett alternativ för per-
soner som till exempel förvärvat sina IT-kunskaper under en lärlingsperiod. Samma 
villkor gäller, om du har en universitetsexamen i IT, men den aktuella tjänsten inte 
uppfyller kraven för EU:s blåkort.

Arbeta som IT-specialist/uppehållstillstånd för andra typer av arbete: Även per-
soner som varken har några formella kvalifikationer eller universitetsexamen kan 
fortfarande skaffa visum och arbeta som IT-specialist i Tyskland. Yrkeserfarenhet 
och teoretiska kunskaper kan i detta fall vara tillräckligt för att du ska få visum som 
utbildad IT-arbetare i Tyskland.

Oavsett typ av uppehållstillstånd är ett konkret jobberbjudande det viktigaste kra-
vet och det första steget mot en IT-karriär i Tyskland.

Visum för att söka jobb
Med visumet för att söka jobb i enlighet med § 20 (1) (2) AufenthG (Tysklands 
bosättningslag) förenklas arbetskraftsinvandrares kontakt med tyska arbetsgivare 
och möjligheterna att hitta ett jobb i Tyskland som matchar individens kvalifikatio-
ner ökar.

Kraven för denna typ av visum är bland annat bevis på yrkesutbildning eller aka-
demisk utbildning. Kvalifikationer som ska vara erkända i Tyskland eller likvärdiga 
med en tysk examen eller diplom. Om personen söker arbete inom ett reglerat yrke, 
exempelvis inom vården, är ett yrkestillstånd obligatoriskt. Se erkännandeförfaran-
det för mer information.
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Även med yrkesutbildning måste personer som använder detta visumspår bevisa att 
de besitter de tyska språkkunskaper som krävs för jobbet som sökes. Generellt sett 
krävs en miniminivå på B1 i enlighet med den gemensamma europeiska referensra-
men för språk (CEFR).

Arbetskraftsinvandraren ska även bevisa att den kan täcka sina levnadskostnader, 
eftersom det inte finns möjligheter att ingå avlönad anställning under den tid som 
visum för att söka jobb gäller. Bevis på att kunna täcka levnadskostnader kan läm-
nas i form av ett spärrat konto eller en åtagandeförklaring.

Visum för erkännande av utländska kvalifikationer
Om fullt erkännande av en arbetskraftsinvandrares kvalifikationer saknas kan 
personen i fråga ansöka om ett erkännandevisum för att resa till Tyskland och vidta 
nödvändiga åtgärder för att få fullt erkännande.

Om den behöriga myndigheten för erkännandeförfarandet i Tyskland fastställer 
att kvalifikationerna inte kan erkännas fullt ut kan arbetskraftsinvandraren delta 
i ett kvalifikationsprogram i Tyskland för att skaffa de saknade teoretiska och/
eller praktiska färdigheterna. Exempel på detta är företagsutbildningar, tekniska 
utbildningar, förberedande kurser eller arbetsrelaterade tyska språkkurser. Sökande 
måste också uppvisa bevis på att levnadskostnader täcks under hela vistelsen. För att 
delta i dessa program krävs alltså ett uppehållstillstånd för erkännande av utländska 
kvalifikationer (§ 16d AufenthG).

Visum för yrkesutbildning
Ett särskilt visumansökningsförfarande finns vid slutförande av en yrkesutbildning i 
Tyskland vilket ger möjlighet att genomföra skol- eller företagsbaserad yrkesutbild-
ning. I båda fallen kan uppehållstillstånd enligt 16a § AufenthG krävas.

Kraven för att få visum för yrkesutbildningar är att sökanden är antagen till ett 
skolbaserat eller företagsbaserat utbildningsprogram i Tyskland. Vidare krävs 
språkkunskaper för den kvalificerade yrkesutbildningen. I allmänhet krävs en 
miniminivå på B1 i enlighet med den gemensamma europeiska referensramen för 
språk (CEFR). Detta gäller om utbildningsanläggningen ännu inte har testat den 
sökandes språkkunskaper, eller om sökande ännu inte har slutfört en förberedande 
språkkurs i tyska.

Arbetskraftsinvandrare med visum för yrkesutbildning måste kunna täcka sina 
levnadskostnader under hela vistelsen. I allmänhet betyder det krav på bevis om 
inkomst eller tillgångar motsvarande minst €832 per månad (från och med 2022). 
Det går även att bevisa genom att öppna ett spärrat konto eller skicka in en åta-
gandeförklaring. Personer som deltar i ett företagsbaserat utbildningsprogram 
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får som regel en utbildningslön, vilket också kan betraktas som bevis. Om 
utbildningslönen är lägre än ovan nämnda belopp, kan den sökande kompensera 
mellanskillnaden genom att visa bevis på antingen ett spärrat konto eller en 
åtagandeförklaring.

För företagsbaserade utbildningsprogram måste godkännande från BA erhållas. 
Myndigheten bedömer om anställningen görs på samma villkor som för tyska 
lärlingar. Detta är en intern administrativ process som inte fodrar någonting från 
arbetssökande eller arbetsgivare. 

Visum för egenföretagare
Personer som vill starta ett företag eller arbeta som frilansare kan söka visum för 
egenföretagande.

Att starta ett företag
Personer som funderar på att starta ett företag och uppfyller följande krav kan få 
uppehållstillstånd för egenföretagande enligt §21 (1) AufenthG om:
  

 – Det måste finnas ett ekonomiskt intresse av eller en regional efterfrågan på 
företagets produkt eller tjänst.

 –  Det är förutsägbart att företaget kommer att ha en positiv effekt på ekonomin.
 –  Företaget har möjlighet att finansiera genomförandet av den sökandes 

affärsidé med eget kapital eller genom lånelöfte.
 –  Om den sökande är äldre än 45 år kan detta visum endast utfärdas om 

personen i fråga kan bevisa tillräckliga ålderspensionsavsättningar.

Frilansare
Personer som vill arbeta som frilansare inom något av de fria yrkena kan få uppe-
hållstillstånd för egenföretagande enligt § 21 (5) AufenthG. Följande krav måste då 
uppfyllas:

 –  Sökande kan bevisa att det finns tillräckliga medel för att finansiera sina 
projekt.

 –  Sökande har erhållit de licenser som krävs för att utföra jobbet i fråga.
 –  Sökande som är äldre än 45 år måste uppvisa tillräckliga 

ålderspensionsavsättningar.

Visa för studerande
Tyskland lockar många internationella studenter varje år tack vare sitt breda utbud 
av studieprogram och låga studieavgifter. Särskilda ansökningsspår finns för 
studentvisum.
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4.4 Förenade Arabemiraten
Förenade Arabemiraten har ett stort fokus på att attrahera högkvalificerade personer, 
detta yttrar sig i inte minst genom systemet för så kallade ”Golden Visa”, gyllene visum.126  

Det gyllene visumet är ett långsiktigt uppehållsvisum som gör det möjligt för 
utländska talanger att bo, arbeta eller studera i Förenade Arabemiraten samtidigt 
som de åtnjuter exklusiva förmåner. Investerare, entreprenörer, vetenskapsmän, 
framstående studenter och akademiker, samt andra individer som gjort extraordi-
nära humanitära insatser är berättigade till det gyllene visumet.127 Förutsatt att den 
sökandes kvalifikationer kan styrkas, öppnar systemet för stor flexibilitet mellan 
yrken och kvalifikationer. Tyngden ligger på topp-talang, vilket manifesterar sig 
som krav på toppuniversitet och betygskrav för studenter, men sträcker sig till så 
subjektiva insatser som hjälteinsatser i kris, så kallade ”Frontline heroes”. 

De exklusiva förmånerna som Förenade Arabemiratens gyllene visum medför 
inkluderar:

 – Ett inresevisum för sex månader med flera inresor för att fortsätta med 
uppehållstillstånd.

 – Ett långsiktigt, förnybart uppehållsvisum som är giltigt i fem eller tio år
 – Förmånen att inte behöva en sponsor.
 – Möjligheten att vistas utanför Förenade Arabemiraten i mer än den vanliga 

perioden på sex månader.
 – Möjligheten att sponsra sina familjemedlemmar, inklusive makar och barn 

oavsett deras ålder.
 – Tillstånd för familjemedlemmar att stanna i Förenade Arabemiraten till slutet av 

deras tillståndsperiod, om den primära innehavaren av det gyllene visumet avlider.

Kraven för det gyllene visumet varierar baserat på om den sökande är investerare, 
enastående specialiserad talang, entreprenör, etcetera.

Utländska investerare kan beviljas ett gyllene visum för en period av tio år utan en 
sponsor. Krav ställs på inlämnande av ett intyg från en investeringsfond ackredite-
rad i Förenade Arabemiraten om att investeraren har en insättning på två miljoner 
emiratisk dirham, eller inlämnande av en giltig kommersiell eller industriell licens 
och en stiftelseurkund som anger att investerarens kapital inte är mindre än två 
miljoner emiratisk dirham. Alternativt ett intyg från Federal Tax Authority som 
anger att investeraren betalar staten en skatt på minst 250 000 emiratisk dirham 

126. https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/golden-visa

127. Läs om ansökningsprocessen kraven för Golden visum hos Förenade Arabemiraten, Federal 
Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP).
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årligen. Dessutom måste den sökande äga det investerade kapitalet helt; det får inte 
vara ett lån, samt tillhandahålla bevis på sjukförsäkring för sig själv och eventuell 
familj.

Investerare som äger en fastighet eller en grupp av fastigheter kan beviljas ett gyllene 
visum för en period av fem år, som kan förnyas på samma villkor och utan en sponsor 
under förutsättning att: den sökande tillhandahåller intyg från respektive emirat om 
att han äger en eller flera fastigheter vars värde inte är mindre än två miljoner emira-
tisk dirham.

Företagare och entreprenörer kan få ett gyllene visum för en period av fem år, om 
den sökande äger ett ekonomiskt projekt av teknisk eller framtida karaktär baserat 
på risk och innovation (economic project of a technical or future nature based on 
risk & innovation). Dessutom måste den sökande ha ett godkännandebrev från var 
och en av följande:

1. En revisor i Förenade Arabemiraten som anger att projektvärdet inte är min-
dre än 500 000 emiratisk dirham.

2. Intyg från myndighet i emiratet som uppger att projektet är av teknisk eller 
framtida karaktär

3. En ackrediterad företagsinkubator i Förenade Arabemiraten för att etablera 
den föreslagna verksamheten i landet.

Enastående specialiserade talanger, vilket inkluderar:

 – Läkare
 – Forskare
 – Kreativa människor inom kultur och konst
 – Uppfinnare
 – Chefer
 – Specialister inom vetenskapliga områden
 – Idrottare
 – Doktorsexamen och
 – Specialister inom teknik och naturvetenskap.

Sökande som anses ha en enastående specialiserad talang kan få ett gyllene visum i 
tio år efter att ha uppfyllt kraven för varje kategori. Därtill finns en särskild möjlig-
het för visum för extraordinära insatser i kris, så kallade ”Frontline Heroes”128, en 
möjlighet som tillkom för humanitära insatser under covidpandemin.

128. Vilket avser individer som gjort extraordinära ansträngningar i kriser, som covidpandemin. Dessa 
kan beviljas ett så kallat gyllene visum med en rekommendation från en behörig myndighet. Som 
exempel nämns sjuksköterskor, medicinska assistenter, laboratorietekniker, farmakologer och 
andra som utifrån dessa aspekter godkänts av det särskilda ”Frontline Heroes Office”.
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Det som kännetecknar dessa länder - Kanada, Danmark och Tyskland samt 
Förenade Arabemiraten är en ansats att locka talanger för att bidra till utvecklingen 
i sina respektive länder. Det finns naturligtvis brister inom alla system och denna 
rapport är inte någon utvärdering av ländernas system. I stället har de beskrivits för 
att tjäna som källor till lärdom och inspiration. 

4.5 Vad kan Sverige lära av andra länder?

 – För att skapa ett regelverk för arbetskraftsinvandring som verkligen stärker 
svenska företags konkurrenskraft krävs ett perspektivskifte i linje med 
Kanadas. Sverige bör i likhet med Kanada ha som mål att attrahera de främsta 
individerna inom sina respektive områden till Sverige. 

 – Poängsystem gör det möjligt att sortera talanger och annan nödvändig 
arbetskraft. Högkvalificerade arbetskraftsinvandrare med höga inkomster bör 
kunna hanteras mer skyndsamt än arbetskraft till andra branscher. 

 – Separera regelverken för arbetskraftsinvandring med regelverken för asyl. Det 
tyska exemplet med två skilda myndigheter är en väg att gå. 

 – Arbetskraftsinvandrande entreprenörer bör, som görs i Kanada, kopplas samman 
med det privata näringslivet, såsom affärsänglar, riskkapital och inkubatorer.

 – Bristyrken definierade av branscher och företag bör kunna prioriteras. Det 
danska exemplet där läkare, tandläkare eller sjuksköterskor utbildade i ett 
annat land än Danmark kan ansöka om uppehållstillstånd i Danmark för 
auktorisation bör nyttjas även i Sverige och inkludera fler yrkeskategorier 
såsom IT-professionella vilket görs i Tyskland. 

 – Samtliga länder som belyses i denna rapport, Kanada, Danmark, Tyskland 
och Förenade Arabemiraten betonar vikten av snabb ärendehantering och 
kort handläggningstid i sina system för arbetskraftsinvandring. Sett till global 
konkurrens om kvalificerad arbetskraft tycks handläggningstider omkring en 
månad vara acceptabelt för internationell rekrytering. 

 – Sverige bör öka målsättningen att attrahera och behålla forskare i Sverige. 
Särskilt gäller detta de forskare som utbildats i Sverige. 
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KAPITEL 5

Diskussion
Den svenska arbetsmarknaden har skadats av en sammanblandning av asyl- och 
arbetskraftsinvandring. Insatser för att motverka ett presumtivt missbruk av syste-
met har kommit att försvåra arbetskraftsinvandringen och Sverige saknar idag helt 
nationella insatser syftande till att attrahera internationell talang och högkvalificerad 
arbetskraft. Samtidigt uppger mer än var tredje företag i Småföretagsbarometern 
2022 att deras största tillväxthinder är svårigheterna att rekrytera.129 Sverige bör såle-
des dra lärdom av andra länders framgångsrika arbete med arbetskraftsinvandring.

De mindre och växande företagen är de enskilt största arbetsgivarna i Sverige; sam-
mantaget arbetar cirka 1,9 miljoner personer i företag med högst 49 anställda. Även 
små företag kan vara globaliserade och måste ha tillgång till den globala arbets-
marknaden. En självklar utgångspunkt för arbetskraftsinvandringen måste därför 
vara att alla företag oavsett bransch, behov av kompetens och oavsett kollektivavtal 
ska ha samma möjlighet att rekrytera internationell kompetens. Sverige behöver 
ett regelverk som stödjer de svenska företagens möjlighet att attrahera och behålla 
internationell kompetens. 

Ett grundproblem på den svenska arbetsmarknaden är kombinationen av lågt 
humankapital hos de nyanlända, låg produktivitet, höga svenska ingångslöner 
och en sammanpressad lönestruktur.130 Samtidigt har ett missbruk av systemet för 
arbetskraftsinvandring inom enskilda sektorer, såsom personlig assistans, bidragit 

129. Det främsta tillväxthindret 2022 enligt Företagarnas årliga konjunkturundersökning 
Småföretagsbarometern är bristen på lämplig arbetskraft, ett hinder som dessvärre inte tycks 
ha minskat i betydelse trots en svagare arbetsmarknad. I årets undersökning uppger 35 procent 
av företagen det svaret. Med en ökning från 30 procent förra året och från 26 procent året 
dessförinnan är kompetensbristen nu på den högsta nivån i Småföretagsbarometerns historia. 
Svårigheten att hitta lämplig arbetskraft är därmed även högre än vad företagen upplevde innan 
pandemin slog till. Arbetslösheten var då strax under sju procent, medan den idag är över åtta 
procent.

130. Hur snabbt en arbetssökande går till arbete beror på många faktorer. Den så kallade 
reservationslönen är den lägsta lön som en individ är villig att arbeta för och är en av flera faktorer 
som kan spela roll för sysselsättning. Hur hög eller låg denna lönenivå är beror till exempel på 
vilken inkomst individen får som arbetslös och hur viktigt arbetet är för den sociala identiteten. 
En hög reservationslön kan leda till att den arbetssökande inte söker vissa arbeten, eller inte 
accepterar ett erbjudet arbete. I Nordlund och Strand (2014) återfinns ett samband mellan högre 
reservationslön och minskade jobbchanser.
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till en sammanblandning av asyl- och arbetskraftsinvandring. Förtroendet för före-
tagens syften och rättmätiga behov av kompetens har ifrågasatts.

Det svenska regelsystemet för arbetskraftsinvandring har under senare år kän-
netecknats av omfattande byråkrati, oacceptabelt långa handläggningstider, samt 
medialt uppmärksammade kompetensutvisningar av nyckelmedarbetare rekryterade 
från tredje land. Trots initiativ för att åtgärda de mest uppenbara problemen med 
regelverket är systemet långt ifrån ett möjliggörande system för talangattraktion. 

Det är också uppenbart att målstyrningen för arbetskraftinvandring har försva-
gats sedan 2008. Det har kommit att handla mindre om arbetsgivarens behov av 
kompetent arbetskraft och mer om individuella rättigheter hos den som ansöker 
om ett arbetstillstånd samt om statens ambition att stävja missbruk och att hindra 
arbetsgivare att utnyttja arbetstagare. I takt med att den allmänna opinionen blivit 
mer skeptisk mot invandring i olika former finns det därför starka skäl att belysa 
vikten av högkvalificerad arbetskraftsinvandring.

Världens friaste system för arbetskraftsinvandring endast på papperet
I december 2008 infördes nya regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför 
EU/EES och Schweiz (tredje land). Syftet var att underlätta för arbetsgivare att anställa 
arbetskraft från tredje land och därigenom motverka arbetskraftsbrist. Den viktigaste 
förändringen var att myndighetsprövningen om kompetensbrist på den inhemska 
arbetsmarknaden togs bort. Arbetskraftsbrist ansågs kunna avhjälpas effektivare om 
arbetsgivarna själva fick avgöra när en rekrytering från tredje land behövdes.

Bättre förutsättningar för arbetskraftsinvandring skulle på så sätt stärka svenska 
företags möjligheter att konkurrera om den internationella arbetskraften. Sverige 
fick därmed ett av de mest öppna arbetskraftsinvandringssystemen inom OECD, 
eftersom det varken begränsades till vissa typer av yrken, hade trösklar som indi-
rekt begränsade möjligheten för vissa typer av yrken (t.ex. inkomsttrösklar131), eller 
begränsades av en fastställd invandringskvot (OECD 2011, s. 11).

Reformen utvärderades av OECD redan två år efter genomförandet.132 Slutsatserna 
var bland annat att systemet var enkelt, snabbt och billigt för arbetsgivare. OECD 
konstaterade vidare att arbetskraftsinvandringen inte hade ökat i någon större omfatt-
ning (vilket dock delvis kunde vara en effekt av en generell nedgång i ekonomin), samt 
att arbetskraftsinvandringen hade en större betydelse i ett fåtal branscher och yrken. 
Reformen hade öppnat upp för fler arbetsgivare att anställa och även om hälften av 
arbetskraftsinvandrarna kom till andra yrken än bristyrken syntes inte tecken på 

131. EU:s system med blåkort tillåter t.ex. bara arbetstagare som tjänar en och en halv gånger landets 
medellön att arbetskraftsinvandra.

132. OECD (2011). ”Recruiting Immigrant Workers: Sweden”, OECD Publishing.
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lönedumpning (OECD 2011, s. 11–15). Detta liksom Riksrevisionens undersökning 
RiR 2016:5 motsäger alltså delvis den presumtiva idén om utbrett missbruk som legat 
till grund för såväl utredningar som en rad åtgärder från Migrationsverkets sida.

Bristande rättssäkerhet och långa handläggningstider försvårar arbets-
kraftsinvandringen
Riksrevisionen konstaterade 2016 att arbetsgivarnas förutsättningar för att kunna 
rekrytera arbetskraft i tredje land inte kunde anses tillräckligt goda, bland annat eftersom 
handläggningstiderna för flera ärendetyper är orimligt långa. Vidare konstateras att 
handläggningstiderna delvis är ett resultat av att den kontroll som ska förhindra missbruk 
av systemet har byggts ut. Samtidigt bör det finnas möjlighet, menar Riksrevisionen, både 
att minska den tid som kontrollåtgärderna tar och att förbättra kontrollen.

Samtliga länder som belyses i denna rapport, Kanada, Danmark, Tyskland och 
Förenade Arabemiraten betonar vikten av snabb ärendehantering och kort hand-
läggningstid i sina system för arbetskraftsinvandring. Sett till global konkurrens om 
kvalificerad arbetskraft tycks handläggningstider omkring en månad vara accepta-
belt för internationell rekrytering. 

I Sverige överstiger Migrationsverkets handläggningstider i många fall tolv månader 
eller mer. För det nya visumet för att prova på eget företagande i Sverige är väntetiderna 
i november 2022 i genomsnitt 27 månader i tre av fyra fall. Om Sverige på allvar vill 
höja ambitionsnivån och mer aktivt konkurrera om global talang och kvalificerad 
arbetskraft, måste processen för ärendehantering kortas radikalt. Så radikalt att ären-
dehanteringen troligtvis inte kan fortsätta inom ramen för Migrationsverkets uppdrag.

Partierna bakom Tidöavtalet har engagerat sig för att snabba på tillståndsproces-
serna och förslagit en 30-dagarsgaranti på Migrationsverket för nya arbetstillstånd. 
Utan ytterligare resurser och betydande ändringar av det befintliga regelverket, 
riskerar garantin att bli verkningslös.

Minskad administration och krav på lön som garanterar självförsörjning 
– svenska företags konkurrenskraft är inte låga löner
Idag ställs krav på inkomst om minst 13 000 kronor per månad, samt inbetalningar 
till tjänstepension och tecknande av vissa försäkringar för att arbetskraftsinvandra 
till Sverige. Dessa krav gäller inte för de som är medborgare eller har permanent uppe-
hållstillstånd i Sverige och många av de kompetensutvisningar som uppmärksammats 
i media under åren har baserats på felaktiga inbetalningar eller försäkringsavtal hos 
tidigare arbetsgivare. Krav på inkomst som garanterar självförsörjning kan vara ett 
sätt att minska den administrativa bördan för företag som vill rekrytera arbetskrafts-
invandrare, genom att tydliggöra arbetstagarens eget ansvar för försörjning.
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Ett krav på lön som garanterar egenförsörjning skulle kunna ge en tydlighet och 
transparens som det svenska systemet idag saknar. I det så kallade Tidöavtalet 
föreslås ett lönekrav för arbetskraftsinvandrare motsvarande svensk medianlön. En 
exakt siffra känns främmande för den svenska lönemodellen.

Om ett eventuellt lönekrav för arbetskraftsinvandrare sätts i relation till medianlö-
nen, förslagsvis 70 till 80 procent av medianlönen, skulle det vara flexibelt för före-
tag med olika lönenivåer i skilda delar av landet och inom olika sektorer. Liknande 
förslag har framförts av exempelvis Moderaterna, och näringslivsorganisationen 
Företagarna. Det möjliggör också en koppling mellan lönekravet och lönenivåerna 
som regleras i kollektivavtalen. Tanken är ju inte att en nyanställd arbetskraftsin-
vandrare per automatik ska får mer i lön än erfarna kollegor. Genom en koppling till 
medianlönen följer lönekravet löneutvecklingen i samhället, vilket är en grund för 
att garantera arbetskraftsinvandrarens självförsörjning i Sverige. 

Genom att klargöra arbetskraftsinvandrarens egna ansvar för sin självförsörjning, 
kombinerat med förenklad administration och lägre kontrollbehov, skulle hand-
läggningstider kunna kortas.133 Fackförbundens yttranderätt kan då i dessa fall inte 
längre vara nödvändig och kan därmed slopas helt. Genom att förenkla systemet för 
arbetskraftsinvandring, minska byråkratin, handläggningstiderna och risken för att 
göra fel till en kostnadsfråga, skulle ett lönekrav de facto kunna förenkla för mindre 
och växande företag som har behov av kompetens. Även de som kritiserar förslaget 
om ett lönekrav måste tillstå att en krögare med behov av kallskänka eller kock från 
tredje land, måste vara beredd att betala en lön som det går att leva på i Sverige. 
Enligt SCB och medlingsinstitutet ligger den nuvarande medianlönen för yrkes-
gruppen ”Restaurang- och köksbiträden m.fl.” på 24 000 kronor i månaden. De 
nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring ställer endast krav på en inkomst på 
drygt 13 000 kronor månaden – den lönenivån bygger varken företag eller Sverige.

Svenska företag, såväl stora som små, konkurrerar med högkvalitativa varor och 
tjänster. För detta betalar företagen också löner som de anställda kan leva på och 
vara nöjda med. Ett exakt lönekrav på 33 200 kronor (2021 års medianlön) kanske 
är väl trubbigt, men tydliga krav på lön som garanterar självförsörjning skulle för-
enkla både för arbetskraftsinvandrare och mindre växande företag.

Sverige behöver en högre ambitionsnivå för internationell talangattraktion
Ett väl fungerande och rättssäkert kontroll- och sanktionssystem är viktigt för att skapa 
konkurrensneutralitet och trygghet för både arbetsgivare och arbetskraftsinvandrare. 
Ett effektivt och ändamålsenligt system bidrar dessutom i sig till regelefterlevnad.

133. Såsom definierade försäkringslösningar, inkomstnivå och i förekommande fall på bostad och dess 
kostnader.
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Ett säkerställande av att handläggningstiderna för arbetstillstånd hos Migrations-
verket förkortas avsevärt kan åstadkommas exempelvis genom tydliga skrivningar 
i regleringsbrev. Möjligheterna att införa en talangexpress med extra snabb hand-
läggning bör också undersökas, som en del av dagens certifieringssystem.

Arbetstillståndsprocessen måste stärkas och det krävs en ambitiös och långsiktig 
strategi för talangattraktion. Regeringen bör således ta fram en nationell strategi 
för talangattraktion, denna måste samordnas över flera sakområden och innehålla 
såväl tillåtande regelverk, som skattelättnader och marknadsföring mot målgruppen 
utomlands. Näringslivet, liksom universitet och högskolor behöver beredas möjlig-
het att delta i utformningen av strategin.

Svenska företags konkurrenskraft försvagas genom avsaknaden av 
myndighetsrådgivning och service för arbetskraftsinvandring
Det svenska arbetskraftssystemet har kännetecknats av omfattande problem med kom-
petensutvisningar och rättsosäkerhet. Svenska företag har också under många år vittnat 
om långa handläggningstider, obegriplig och krävande administration samt oklara 
besked. Till skillnad från många andra länder har Sverige inte heller inrättat någon 
servicefunktion utöver Migrationsverket. I andra länder är det vanligt med snabbspår 
för kvalificerade arbetstagare som förkortar det administrativa förfarandet avsevärt. 
Myndigheterna ger råd till arbetsgivaren, stödjer dem i processen för att få den sökandes 
utländska kvalifikationer erkända, samt granskar förutsättningarna för godkännanden. 
Eventuella kompletteringar kan således klargöras direkt vid ansökningstillfället.

Ofta samlas dessa funktioner i särskilda rådgivningscenter eller serviceställen lokalt 
i vissa regioner. En viktig del av servicen till arbetsgivare och arbetskraftsinvandrare 
är om de tidsfrister som gäller för ansökningsprocessen fram till beslut, ska vara 
specificerade på förhand. Om alla förutsättningar är uppfyllda utfärdas i många 
länder förhandsgodkännande. När den fullständiga visumansökan har lämnats in 
fattas vanligtvis ett beslut inom några veckor.

I detta sammanhang utgör de svenska handläggningstiderna, som varierar kraftigt 
över tid och mellan ansökningar, och som i genomsnitt inte understiger sex månader 
för en förstagångsansökan, ett särfall. Frågan är i vilken mån det är rimligt att tro 
att svenska arbetsgivare kan finna och hålla erbjudanden om arbetsplats till hög-
kvalificerade arbetstagare på en global marknad, med dessa förutsättningar. Klart 
är att det är en betydande konkurrensnackdel för svenska företag kontra företag i 
länder med snabbare och enklare processer.

Det finns exempel på kommuner och myndigheter som har infört så kallad servicein-
riktad myndighetsutövning där myndigheten och tjänstemännen ska ge de råd och den 
vägledning som företaget behöver. I en svårnavigerad kontext, med otydlighet rörande 
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villkor i kollektivavtal och praxis i yrken eller branscher, finns det starka motiv för en 
rådgivande och stödjande funktion även gällande arbetskraftsinvandring. 

Det snabba ansökningsförfarandet för yrkesarbetare i många av de nationella 
system för arbetskraftsinvandring som vi tittat på i denna rapport omfattar även 
den sökandes make/maka och minderåriga ogifta barn. Förutsatt att deras visum-
ansökningarna lämnas in samtidigt och att de uppfyller de lagstadgade kraven för 
efterföljande immigration av familjemedlemmar. Regeringen bör utreda möjlighe-
terna att inrätta rådgivnings- och servicecenter för arbetskraftsinvandring, samt hur 
näringsliv och växande företag på bästa sätt kan bistås i att rekrytera från tredje 
land. Detta inkluderar förutsättningarna för medföljande och anhöriga. 

Ett poängsystem kan bidra till rättssäkerhet och flexibilitet
Med utgångspunkten att Sverige bör verka för att attrahera talanger bör grunden 
för uppehållstillstånd baseras på den objektivitet och rättssäkerhet som ett poäng-
system ger. Ett poängsystem har flera fördelar: 

• • Poängsystem gör det möjligt att sortera och prioritera talanger och annan 
nödvändig arbetskraft. Talanger med höga inkomster bör kunna hanteras mer 
skyndsamt än annan arbetskraftsinvandring. 

• • Poängsystemet möjliggör flexibilitet för regioner avseende kompetensbehov 
och näringslivsstruktur. En region med ett tydligt underskott av en yrkeska-
tegori skulle kunna innebära högre poäng för en sökande som ansöker om att 
verka i denna region. 

• • Ett poängsystem ger möjlighet att basera arbetskraftsinvandringen på olika 
kompetenser och kvalifikationer. Om utbildningsnivån är för låg kan yrkeser-
farenhet, lönenivå och andra faktorer väga upp. 

• • Systemet skulle skapa tydlighet och transparens och göra det möjligt att redan 
på förhand skatta sina poäng och bilda sig en uppfattning om möjligheterna 
till arbetskraftsinvandring, redan innan etablerad kontakt med arbetsgivare.

• • Poängsystemet stärker möjligheterna till varaktig etablering och konkur-
renskraften genom att medföljande familjemedlemmars kvalifikationer och 
kompetens kan vägas in. 

Det kanadensiska poängsystemet innehåller dessutom fysiska intervjuer där migrations-
handläggare reser till ambassader för att kontrollera att dokumentation är korrekt och 
att den sökande faktiskt innehar de färdigheter och kompetenser som denne hävdar.134 

134. I SOU 2021:88 framgår att Migrationsverket bland annat saknar relevanta språkkunskaper för 
intervjuer. I dag görs ambassadutredningar alltid vid misstanke om människohandel men det är 
bara ett fåtal ärenden per år.
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Slutsatser och policyförslag
Det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring har genomgått ett antal föränd-
ringar sedan regelverket reformerades 2008. I stora delar har arbetskraftsinvandring 
kommit att blandas samman med asylinvandring, vilket bidragit till orimligt långa 
handläggningstider och ett ofta rättsosäkert system med en rad uppmärksammade 
”kompetensutvisningar”. Den senaste tidens utspel om arbetskraftsinvandring från 
både politiker och fackligt håll visar på brister i insikt om såväl företagens kompe-
tensbehov som den svenska arbetsmarknadens matchningsproblem.

Sverige saknar idag helt nationella insatser syftade till att attrahera internationell 
talang och högkvalificerad arbetskraft. Samtidigt som svenska företag av alla stor-
lekar upplever att bristen på kvalificerad arbetskraft utgör deras största tillväxthin-
der. Sverige bör således dra lärdom av andra länders framgångsrika arbete med 
arbetskraftsinvandring. Annars riskerar omvärlden att springa ifrån oss eftersom 
många länder idag arbetar aktivt med talangattraktion. Samtliga länder som belyses 
i denna rapport, Kanada, Danmark, Tyskland och Förenade Arabemiraten betonar 
vikten av nationella insatser för att attrahera internationell kompetens, tydligt krav-
ställande och kort handläggningstid i sina system för arbetskraftsinvandring.

Om Sverige på allvar vill höja ambitionsnivån och mer aktivt konkurrera om global 
talang och kvalificerad arbetskraft, måste det nuvarande regelsystemet för arbets-
kraftsinvandring förändras. Stegvisa insatser för att motverka missbruk och en mer 
restriktiv hållning till migration kan stärka uppfattningen av kontroll, samtidigt 
som förändringar i befintliga regelverk kombinerat med insatser för att främja 
högkvalificerad invandring, kan bidra till allmänhetens förtroende för arbetskrafts-
invandring som konkurrensfaktor.

Stärkt svensk talangattraktion kan åstadkommas genom: 

 – En nationell strategi för stärkt talangattraktion. Regeringen bör i dialog 
med näringsliv och myndigheter ta fram en konstruktiv och möjliggörande 
strategi med syfte att underlätta svenska företags internationella rekrytering. 
Sverige bör ha som mål att attrahera högkvalificerade individer till Sverige. 



76 STÄRKT SVENSK TALANGATTRAKTION – KONKURRENSKRAFT OCH KOMPETENS GENOM ARBETSKRAFTSINVANDRING 

KAPITEL X 6 – SLUTSATSER OCH POLICYFÖRSLAG

Strategin och nödvändiga reformer bör följas upp med budgeterade insatser 
och resurser.

 – Kortade handläggningstider. Migrationsverkets handläggningstider måste 
kortas, mätbara mål, utökad resurstilldelning eller ett delvis ändrat uppdrag, 
vilket kan innefatta bistånd från andra myndigheter, kan vara vägar framåt.

 – Förbättrad kommunikation med näringslivet. Stärk näringslivets möjligheter 
till påverkan och insyn, både avseende behovet av kompetenser och utform-
ningen av regelverket. En möjlig modell för återkommande samråd kan vara 
Skatteverkets intressentråd.

 – Inrätta rådgivnings- och servicecenter för högkvalificerad arbetskraftsin-
vandring. Med förebilder i andra länder bör denna typ av center kunna bidra 
med regional näringslivskännedom samt tillhandahålla både information 
och rådgivning till arbetsgivare och arbetstagare. Även Migrationsverkets 
nuvarande certifieringssystem kan införlivas i en centerfunktion, vilket skulle 
öppna upp processen mer även för mindre och växande företag.

 – Förenklad administration och inkomstkrav. Det nuvarande regelverket måste 
förenklas och ansökningsprocessen måste snabbas upp för kvalificerad arbets-
kraft. Regelverket för kvalificerad arbetskraftsinvandring bör ställa tydligare 
krav på egenförsörjning och eget ansvar. Ett tydligt inkomstkrav bör således 
kunna förenas med förenklad ansökningsprocess och minskat kontrollbehov.

 – Slopa yttrandekrav för icke kollektivavtalsanslutna företag. Den svenska 
modellen bygger på frivillig kollektivavtalsanslutning och 60 procent av 
företagen är i dag inte kollektivavtalsanslutna. Det understryker vikten av 
likabehandling för det stora antal företag som saknar kollektivavtal och att 
Migrationsverket i högre grad baserar sina beslut på en helhetsbedömning av 
samtliga anställningsvillkor, i förhållande till övriga anställda hos arbetsgi-
varen och i branschen. De fackliga organisationernas rätt att yttra sig över 
erbjudna villkor bör slopas – för anställningar i företag som inte omfattas av 
kollektivavtal.

Förutom dessa, i det närmaste, akuta insatser behöver Sverige höja ambitionsni-
vån för att värna konkurrenskraften. En nationell strategi för stärkt internationell 
talangattraktion kan vara ett första steg, men ytterligare insatser kan komma att 
kräva en större omprövning av det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring.

 – Stärk den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen med ett poängsystem. En 
långsiktig inriktning bör vara att införa ett regelverk som på ett tydligare sätt 
utgår från kvalifikationer och näringslivets behov (där även regionala behov 
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kan tillgodoses). Det kanadensiska poängsystemet kan ligga till grund för en 
sådan modell.

 – Undersök möjligheten att separera regelverket och ärendehantering för 
arbetskraftsinvandring från regelverk och ärendehantering för asyl. Det tyska 
exemplet med två skilda myndigheter kan vara en väg att gå. 

Fungerande kompetensförsörjning, delvis genom fungerande arbetskraftsinvand-
ring, i växande företag måste ses som en styrka, inte en kostnad. Attraktionskraften 
på svensk arbetsmarknad måste stärkas med konkreta möjligheter, snarare än 
uppsatta hinder. De politiska partier som har sin ideologiska grund i migrationens 
möjligheter har ett särskilt ansvar för att driva på frågan om en tydligare, snabbare 
och bättre reglering av arbetskraftsinvandring. Det är hög tid att fokusera på den 
uppgiften.

Genom att stärka Sveriges system för arbetskraftsinvandring och arbeta mer aktivt 
med talangattraktion kan svenska företags kompetensförsörjning och därmed 
svensk konkurrenskraft stärkas.
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STÄRKT SVENSK
TALANGATTRAKTION
Konkurrenskraft och kompetens genom 

arbetskraftsinvandring 

I rapporten Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft och 
kompetens genom arbetskraftsinvandring visar författarna på värdet av 
kvalificerad arbetskraftsinvandring och redovisar samtidigt de problem 
som det svenska systemet för talangattraktion dras med. Författarna 
ger ett antal policyrekommendationer för hur svensk arbetskrafts-
invandring kan stärkas och regleras för att generera högre framtida 
tillväxt och förbättrad svensk konkurrenskraft. 

Rapporten är skriven av Erik Ageberg, näringspolitisk rådgivare 
Svenskt Näringsliv och Daniel Wiberg, ekonomie doktor och chefs-
ekonom Strand Kapitalförvaltning.
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