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För drygt två år sedan, våren 2016, började det uppmärk

sammas i media att arbetskraftsinvandrare utvisades ur 

Sverige på grund av bagatellartade fel eller misstag från 

 arbetsgivarens sida. Centrum för rättvisa bestämde sig då 

för att undersöka hur det stod till med arbetskraftsinvan

drares rättssäkerhet genom att granska Migrationsverkets 

och  migrationsdomstolarnas tolkning och tillämpning av 

 reglerna om arbetstillstånd.

Granskningen resulterade i rapporten ”Arbetskraftsinvand

rares rättslöshet i Sverige – en rapport om utvisningar 

med bristfälligt lagstöd”, som byggde på en systematisk 

genomgång av 450 fall där arbetskraftsinvandrare fått ett 

utvisningsbeslut och överklagat detta till domstol.1 Av 

 rapporten framgick att det med början år 2015 hade ut

vecklats en mycket sträng praxis hos Migrationsverket och 

  i migrationsdomstolarna. Denna praxis innebar att arbets

kraftsinvandrare som ansökte om förlängda uppehålls och 

arbetstillstånd automatiskt nekades detta och utvisades ur 

Sverige om det vid något tillfälle under den tidigare till

ståndstiden hade funnits någon form av brist i anställnings

villkoren. Enligt Migrationsverket spelade det ingen roll om 

bristen var bagatellartad och berodde på ett misstag från en 

uppenbart seriös arbetsgivare. 

Hösten 2016 blev utvisningarna av arbetskraftsinvandrare 

alltmer omtalade i den allmänna debatten, bland annat på 

grund av att TV 4:s Kalla fakta granskade fenomenet. Allt 

fler röster höjdes för att lagstiftningen behövde ändras för att 

stoppa de så kallade kompetensutvisningarna, som Svenska 

Dagbladet döpte problematiken till. 

Centrum för rättvisas bedömning var dock att Migrations

verkets tolkning av reglerna om arbetstillstånd saknade stöd 

i lag och förarbeten och i stället byggde på en alltför långt

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

gående tolkning av två domar från Migrationsöverdom

stolen (MIG 2015:11 och MIG 2015:20). 

Vi engagerade oss i fallet med Danyar Mohammed – 

 pizzabagaren i Jokkmokk som skulle utvisas på grund av en 

lönemiss på 460 kronor – för att utmana Migrationsverkets 

tolkning av lagen och få fram en ny vägledande dom, ett 

prejudikat, på området. Migrationsöverdomstolen med

delade prövningstillstånd i Danyars fall och den 13 december 

2017 kom domen som gav Danyar rätt och Migrationsverket 

fel (MIG 2017:25). 

Genom Migrationsöverdomstolens vägledande dom under

kändes Migrationsverkets onyanserade och stränga praxis. 

Enligt Migrationsöverdomstolen ska frågan om en arbets

kraftsinvandrare har haft tillräckligt goda villkor för att få 

förlängt arbetstillstånd avgöras genom en helhetsbedöm

ning. I Danyars fall konstaterade domstolen att orsaken till 

den felaktiga lönen var att arbetsgivaren på grund av ett ad

ministrativt misstag hade förbisett en kollektivavtalshöjning, 

att misstaget hade rättats till och att inget talade för att 

arbets givaren var oseriös. Samma dag som domen i Danyars 

fall meddelade Migrationsöverdomstolen ytterligare en dom, 

där en programmerare som en period haft fel försäkringar 

fick rätt mot Migrationsverket på liknande grunder (MIG 

2017:24). De båda domarna, som har kommit att kallas lu

ciadomarna, innebär inte att alla arbetskraftsinvandrare som 

ansöker om förlängda arbetstillstånd får stanna. Det medger 

inte lagstiftningen. Vad  domarna klargör är att nyanserade 

bedömningar ska göras av om arbetskraftsinvandrare har 

haft tillräckligt goda villkor, där det ska skiljas på fusk och 

misstag. 

På grund av de vägledande domarna tog Migrationsverket 

fram en ny så kallad rättslig kommentar om hur reglerna 

INLEDNING 

http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2016/10/Rapport_arbetskraftsinvandring_CFR.pdf
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om arbetstillstånd ska tolkas och uppdaterade den handbok 

som myndighetens beslutsfattare använder i sitt arbete. De 

nya riktlinjerna innebar att Migrationsverket fick ge upp sin 

tidigare stränga praxis till förmån för mer nyanserade hel

hetsbedömningar.2 

Det har nu gått drygt ett halvår sedan Migrationsöverdom

stolen genom luciadomarna underkände Migrationsverkets 

tidigare, onyanserade praxis med närmast automatiska ut

visningsbeslut. I den här rapporten granskas vilken effekt 

som de nya vägledande domarna har fått i praktiken när det 

gäller beslut om förlängning av arbetstillstånd. Föremålet för 

granskningen är ett stort antal beslut och domar från Migra

tionsverket och migrationsdomstolarna i mål och ärenden 

om arbetstillstånd. Till grund för de slutsatser som redovisas 

i den här rapporten ligger en granskning av sammanlagt   

1 053 fall. 

Granskningen visar bland annat att det efter de nya väg

ledande domarna från Migrationsöverdomstolen blev 400 

procent vanligare att arbetskraftsinvandrare fick rätt mot 

Migrationsverket i domstol samt att det numera bara är i 

undantagsfall som arbetskraftsinvandrare utvisas på grund 

av mindre misstag från uppenbart seriösa arbetsgivare.  

2 Migrationsverkets rättsliga kommentar SR 07/2018, se: https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113c19/1520324751318/SR0718.pdf. 
3 I den här rapporten granskas endast vilka överväganden som Migrationsverket och migrationsdomstolarna gör vid prövningen av ansökningar om förlängda 

uppehålls- och arbetstillstånd. Eventuella problem med väntetider eller handläggningen av nya ansökningar efter verkställda utvisningsbeslut berörs därför inte. 

Detta beror på att såväl migrationsdomstolarna som Migra

tionsverket gör nyanserade helhetsbedömningar i de allra 

flesta fall. Konsekvensen av de nya domarna är alltså en 

påtaglig förbättring av arbetskraftsinvandrares ställning och 

rättssäkerhet i Sverige. Samtidigt visar granskningen att det 

fortfarande finns två problemområden som delvis präglas av 

onyanserade bedömningar.3 Det ena handlar om att mindre 

brister avseende semesterförmåner i vissa fall bedöms på ett 

onyan serat sett. Det andra problemområdet handlar om att 

fel som begåtts av tidigare arbetsgivare i vissa fall bedöms 

orimligt strängt. Eftersom praxis spretar på båda dessa om

råden behövs sannolikt ytterligare rättslig vägledning från 

Migrationsöverdomstolen. 

Det ska avslutningsvis nämnas att Migrationsöverdomstolen 

den 15 maj 2018 meddelade ytterligare en dom i ett arbets

tillståndsmål (MIG 2018:12). Domen gav byggnadsarbet aren 

Andrei Myslivets, som också företräddes av Centrum för 

rättvisa, rätt att stanna i Sverige och inskärper ytterligare att 

Migrationsverket måste göra nyanserade helhetsbedömning

ar. Domen kan förväntas förbättra situationen för arbetsk

raftsinvandrare ytterligare men eftersom den meddelades 

så nyligen har  effekterna av den inte kunnat bedömas i rap

porten.

Fredrik Bergman, 
jurist och verksamhetschef

Johannes Forssberg,
jurist och rapportförfattare

https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113c19/1520324751318/SR0718.pdf.
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Byggnadsarbetaren Andrei Myslivets (bilden) fick rätt i Migrations
överdomstolen, där han företräddes av Centrum för rättvisa. 
Domen inskärper ytterligare att Migrationsverket måste göra 
nyanserade helhetsbedömningar (MIG 2018:12).

Foto: Linus M
eyer 
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Den här rapporten bygger på en granskning av sammanlagt 

1 053 fall där arbetskraftsinvandrare har ansökt om förlängt 

eller permanent uppehållstillstånd på grund av arbete. Den 

syftar till att undersöka hur Migrationsöverdomstolens dom 

i målet med pizzabagaren Danyar Mohammed, och den 

andra dom som meddelades den 13 december 2017 (MIG 

2017:25 respektive MIG 2017:24 – de så kallade luciadom

arna) har påverkat rättstillämpningen på området. Det rör 

sig om 658 domar från migrationsdomstolarna och 395 

beslut från Migrationsverket. 

Granskningen visar att andelen mål där arbetskrafts

invandrare fick helt eller delvis rätt mot Migrationsverket i 

domstol ökade från 6,8 procent till 27,2 procent efter lucia 

domarna, det vill säga en ökning med 400 procent. Anled

ningen till att Migrationsverket även efter luciadomarna 

fick rätt i en klar majoritet av fallen är att de flesta fall som 

överklagas rör större brister i anställningsvillkoren, som inte 

ens efter en nyanserad helhetsbedömning anses godtagbara. I 

fall som rör mindre brister i anställningsvillkoren fick arbets

kraftsinvandrare helt eller delvis rätt i domstol i 86,6 procent 

av fallen. 

På migrationsverksnivå fick en klar majoritet av de arbets

kraftsinvandrare som ansökte om förlängda eller permanen

ta uppehållstillstånd på grund av arbete bifall både före och 

efter luciadomarna. Bifallsfrekvensen steg dock påtag ligt 

efter domarna, från 78 procent till 95,4 procent. 

Den grundläggande orsaken till att det numera är färre 

 arbetskraftsinvandrare som utvisas ur Sverige är att fall 

där det har funnits mindre brister i anställningsvillkoren 

har börjat bedömas annorlunda av Migrationsverket och 

 migrationsdomstolarna efter luciadomarna. Medan varje 

brist, oavsett omfattning och orsak, i princip medförde avslag 

och utvisning enligt den tidigare förhärskande rättstillämp

ningen görs nu i enlighet med luciadomarna nyanserade 

 helhetsbedömningar. Det är därför numera bara i undan

tagsfall som arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av 

 mindre misstag från uppenbart seriösa arbetsgivare. 

Ett problemområde där detta fortfarande sker rör semester

brister. Det finns flera exempel på domar från migrations

domstolarna där avvikelser när det gäller semesterförmåner 

bedöms strängare än andra villkorsavvikelser. Samtidigt 

finns exempel på domar där det görs nyanserade bedömn

ingar också av semestervillkor. Ett annat kvarvarande prob

lemområde handlar om brister i anställningsvillkoren hos 

tidigare arbetsgivare, som i vissa fall bedöms orimligt hårt. 

Även på detta område är underrättspraxis splittrad. 

På ett övergripande plan är det dock tydligt att luciadomarna 

har haft en stor och positiv effekt samt att arbetskraftsinvan

drares ställning och rättssäkerhet har förbättrats påtagligt på 

grund av dem. 

SAMMANFATTNING

1 053 fall har undersökts

400 procent fler utvisningsbeslut har stoppats i 
 domstol efter luciadomarna och

86,6 procent av fallen i domstol som rört mindre 
brister har avgjorts till arbetskraftsinvandrarens fördel 

Rapporten i siffror
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Eftersom syftet med granskningen är att undersöka hur 

Migrationsöverdomstolens två domar från den 13 december 

2017 har påverkat rättstillämpningen hos Migrationsverket 

och migrationsdomstolarna har beslut och domar dels från 

tiden före den 13 december 2017, dels från tiden därefter 

tagits fram. 

Domar från migrationsdomstolarna
Migrationsdomstolarnas domar har tagits fram ur rättsdata

basen JP Infonet, som publicerar samtliga migrationsdom

stolsdomar. Domarna har tagits fram genom sökningar på 

relevanta sökord. Eftersom undersökningen avser arbets

kraftsinvandrare som ansöker om förlängda arbetstillstånd 

har domar som avser så kallade spårbyten inte beaktats och 

inte heller domar där personer som kommit hit som arbets

kraftsinvandrare gjort gällande andra grunder för att få 

 uppehållstillstånd, exempelvis anknytning eller asyl. 

Tidsperioderna som granskats är den 1 juni 2017 till den  

30 november 2017 respektive den 13 december 2017 till den 

31 maj 2018. Totalt rör det sig om 326 domar från tiden före 

den 13 december 2017 och 332 domar från tiden efter, det 

vill säga sammanlagt 658 domar. Tillsammans med besluten 

från Migrationsverket rör det sig om 1 053 fall där arbets

kraftsinvandrare har ansökt om förlängt arbetstillstånd som 

ingår i granskningen. 

Beslut från Migrationsverket
Vad gäller Migrationsverket har myndighetens 200 första 

beslut i ärenden där arbetskraftsinvandrare ansökt om 

förlängt arbetstillstånd från november 2017 respektive maj 

2018 tagits fram. Totalt rör det sig alltså om 400 beslut, 

varav fyra beslut från november och ett beslut från maj har 

rensats bort eftersom Migrationsverket där har avskrivit 

ärendena. 

METOD OCH MATERIAL 

”Arbetskraftsinvandrares ställning och rättssäkerhet har påtagligt 
förbättrats av luciadomarna.”
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”I praktiken kunde alltså ett lönemisstag på några hundralappar 
leda till att en arbetskraftsinvandrare utvisades ur Sverige.” 
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BAKGRUND: SÅ FICK PIZZABAGAREN FRÅN 
JOKKMOKK ETT ABSURT SYSTEM PÅ FALL4

4 Rubriken är inspirerad av en ledartext i Länstidningen Södertälje som publicerades dagen efter Migrationsöverdomstolens dom i Danyar Mohammeds fall med 
rubriken ”En pizzabagare fick absurt system på fall”, se: https://www.lt.se/artikel/opinion/ledare/tomas-karlsson-en-pizzabagare-fick-ett-absurt-system-pa-fall.

Reglerna om arbetstillstånd 
År 2008 reformerades Sveriges regler om arbetskrafts

invandring så att det blev lättare för företag att anställa 

arbetstagare från länder utanför EU (se prop. 2007/08:147). 

Samtidigt inskärptes vikten av att de nya reglerna inte fick 

underlätta för oseriösa arbetsgivare att hitta arbetskraft gen

om att erbjuda anställningsvillkor som är sämre än dem som 

gäller på den svenska arbetsmarknaden.

Ett arbetstillstånd får därför enligt 6 kap. 2 § 1 st. utlänn

ingslagen (2005:716) beviljas en utlänning som har erbjudits 

en anställning om anställningen gör det möjligt för honom 

eller henne att försörja sig (försörjningskravet) och lönen, 

försäkrings skyddet och övriga anställningsvillkor inte är 

sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal 

eller praxis inom yrket eller branschen (villkorskravet). 

Försörjningskravet utgår från socialtjänstlagens regler för 

ekonomiskt bistånd och innebär att arbetet måste ge en 

sammanlagd inkomst på minst 13 000 kronor per månad. De 

försäkringar som Migrationsverket kräver är sjukförsäkring, 

tjänstepensionsförsäkring, livförsäkring samt olycksfalls

försäkring. En ytterligare förutsättning, som inte behandlas 

i den här rapporten, är att arbetsgivaren ska ha utannonserat 

tjänsten på visst sätt. 

Om en utlänning har erbjudits en anställning som uppfyller 

försörjningskravet och villkorskravet får han eller hon bevil

jas ett tidsbegränsat uppehålls och arbetstillstånd som gäller 

i två år. Därefter har personen i fråga, om denne fortfarande 

har en anställning som uppfyller kraven, möjlighet att ansö

ka om förlängt arbetstillstånd och så småningom, efter fyra 

år med arbetstillstånd, beviljas permanent uppehållstillstånd 

på grund av arbete.

Det är Migrationsverket som prövar ansökningar om 

 uppehålls och arbetstillstånd. Migrationsverkets beslut  

kan överklagas till migrationsdomstolarna, som finns hos 

fyra förvaltningsrätter. Migrationsdomstolarnas domar kan i 

sin tur överklagas till Migrations överdomstolen, som är prej

udikatinstans. Migrations överdomstolen bestämmer själv 

vilka mål den ska pröva, och det är endast ett fåtal fall som 

prövas där varje år.

Migrationsverkets stränga praxis
Det är i samband med ansökningar om förlängda och 

permanenta uppehållstillstånd på grund av arbete som 

Migrations verket har fattat de uppmärksammade besluten 

att utvisa arbetskraftsinvandrare på grund av bagatellartade 

misstag från arbetsgivarens sida.

Denna praxis, som hade sin grund i tolkningen av två domar 

från Migrationsöverdomstolen från 2015, innebar att det 

inte fick finnas brister i något anställningsvillkor vid något 

tillfälle under tillståndstiden för att ett tillstånd inte skulle 

återkallas eller för att förlängning skulle beviljas. Bedöm

ningen utgick i många fall från att anställningsvillkoren inte 

i någon del fick vara sämre än de villkor som följer av ett för 

yrket relevant kollektivavtal. Det grundläggande problemet 

var att Migrationsverket inte gjorde någon åtskillnad mellan, 

å ena sidan, fall där brister i anställningsvillkoren berodde 

på att arbetsgivaren var oseriös och, å andra sidan, fall där 

brister berodde på misstag från en i grunden seriös arbets

givare som kunde lämna en godtagbar förklaring. I praktiken 

kunde alltså ett lönemisstag på några hundralappar leda till 

att en arbetskraftsinvandrare utvisades ur Sverige.

https://www.lt.se/artikel/opinion/ledare/tomas-karlsson-en-pizzabagare-fick-ett-absurt-system-pa-fall.
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Centrum för rättvisas uppfattning var att de två domar från 

2015 som Migrationsverket hänvisade till (MIG 2015:11 och 

MIG 2015:20) inte gav stöd för den mycket stränga praxis 

som med början år 2015 utvecklades hos Migrationsverket 

och i migrationsdomstolarna. Dessa domar handlade om 

arbetskraftsinvandrare som nekades förlängda arbetstillstånd 

eftersom de hade haft löner som inte uppfyllde det grund

läggande försörjningskravet. Vare sig dessa domar eller de 

i lagen angivna skyddsändamålen – att motverka oseriösa 

arbetsgivare och skenavtal – gav rättsligt stöd för beslut att 

i varje fall utvisa arbetskraftsinvandrare på grund av mindre 

fel eller brister som berodde på misstag från arbetsgivarens 

sida. 

Danyar Mohammed mot Migrationsverket 
En av de som drabbades av Migrationsverkets onyanserade 

praxis var Danyar Mohammed, som är pizzabagare i Jokk

mokk. Orsaken till att Danyar fick ett utvisningsbeslut när 

han ansökte om förlängt arbetstillstånd var att han under 12 

månader hade haft 460 kronor för lite i månadslön på grund 

av att kollektivavtalet hade höjts utan att detta registrerats i 

arbetsgivarens löneutbetalningssystem. Danyar överklagade 

med Centrum för rättvisas hjälp utvisningsbeslutet till Mi

grationsdomstolen i Malmö, som gick på Migrationsverkets 

linje. Därefter överklagade han tillsammans med Centrum 

för rättvisa domen till Migrationsöverdomstolen.

I februari 2017 meddelade domstolen prövningstillstånd i 

Danyars fall. Senare samma vår gav Migrationsöverdom

stolen prövningstillstånd i ytterligare ett mål där en arbets

kraftsinvandrare hade fått ett utvisningsbeslut på grund av 

brister i anställningsvillkoren. I det fallet rörde det sig om 

en programmerare som under 18 månader av sin första till

ståndsperiod hade saknat två av de fyra försäkringar som 

krävs och därför fått avslag på sin ansökan om permanent 

uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen meddelade sina 

domar i de båda målen samma dag, den 13 december 2017. 

Domarna, som fick beteckningarna MIG 2017:24 (fallet 

med programmeraren) och MIG 2017:25 (fallet med Danyar 

Mohammed) underkände Migrationsverkets uppfattning 

om att varje brist i anställningsvillkoren automatiskt ska leda 

till avslag och utvisning. Migrationsöverdomstolen slog fast 

att frågan om en arbetskraftsinvandrare har haft tillräckligt 

goda villkor inte ska avgöras månad för månad och krona för 

krona utan att en helhetsbedömning ska göras, där orsaken 

till bristen och arbetsgivarens seriositet måste beaktas.  

I Danyars fall konstaterade Migrationsöverdomstolen att 

den tillfälliga löneavvikelsen berodde på ett rent administ

rativt misstag som rättats till, att övriga anställningsvillkor 

varit uppfyllda och att det inte fanns anledning att ifrågasätta 

arbetsgivarens seriositet. 

Eftersom Migrationsöverdomstolens domar omedelbart blir 

vägledande kan det konstateras att det sedan den 13 decem

ber 2017 har stått klart att Migrationsverket och migrations

domstolarna måste göra nyanserade helhetsbedömningar 

när de avgör om arbetskraftsinvandrare har haft tillräckligt 

goda anställningsvillkor för att få fortsätta att arbeta och bo 

i Sverige. 

Den 15 maj 2018 meddelade Migrationsöverdomstolen dom 

i ytterligare ett arbetstillståndsmål (MIG 2018:12). Det rörde 

byggnadsarbetaren Andrei Myslivets, som Migrationsverket 

hade beslutat att utvisa bland annat på grund av att han 

periodvis hade haft en något lägre lön än vad som angivits 

i hans anställningserbjudande, eftersom hans lön var rörlig. 

Myslivets företräddes i Migrationsöverdomstolen av Cent

rum för rättvisa och även i hans fall underkände domstolen 

Migrationsverkets bedömning. Av domen kan utläsas att 

helhetsbedömningar ska göras oavsett vad det är för typ av 

anställningsvillkor som har brustit. I domen uttalas samti
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digt att särskild försiktighet alltid måste iakttas vid en hel

hetsbedömning av försörjningskravet. Av uttalandet framgår 

att det inte kan godtas att arbetstagaren mer varaktigt har 

haft en lön som det inte anses gå att försörja sig på. 

Eftersom de granskade besluten och domarna endast sträc

ker sig till den 31 maj 2018 har MIG 2018:12 inte tillämpats 

i mer än några enstaka granskade fall. Det går därför inte 

att bedöma vilken effekt det rättsfallet har haft utifrån det 

granskade materialet.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har Migrationsverket alltså haft 

en praxis som inneburit att varje tidigare brist i an

ställningsvillkoren har medfört utvisningsbeslut när en 

arbetskrafts invandrare ansökt om förlängt arbetstillstånd. 

Migrationsöverdomstolen klargjorde i domen i fallet med 

pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk, och den  

andra domen som meddelades den 13 december 2017  

(luciadomarna) att myndighetens tolkning av reglerna varit 

felaktig och att en nyanserad helhetsbedömning istället 

måste göras när anställningsvillkoren prövas. 
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MIGRATIONSDOMSTOLARNAS  
RÄTTSTILLÄMPNING  
EFTER LUCIADOMARNA 
ÖVERSIKT
Sammanlagt 332 domar som meddelades av migrationsdom

stolarna efter Migrationsöverdomstolens nya domar den 13 

december 2017 har jämförts med 326 domar som medde

lades av migrationsdomstolarna omedelbart dessförinnan. 

Eftersom migrationsdomstolarna även i de domar som har 

meddelats efter luciadomarna i princip uteslutande har prö

vat utvisningsbeslut som har fattats av Migrationsverket 

före den 13 december 2017, det vill säga enligt Migrations

verket tidigare stränga praxis, så visar jämförelsen tydligt 

vilken effekt luciadomarna får. I tiden före den 13 december 

2017 gick migrationsdomstolarna på Migrationsverkets linje 

och avslog överklagandet i 93,2 procent av fallen. I 4 pro

cent av fallen beviljade domstolen förlängt eller permanent 

uppe hålls och arbetstillstånd och i 2,8 procent återförvisade 

domstolen målet till Migrationsverket för en ny prövning. 

I tiden efter den 13 december 2017 gick migrationsdom

stolarna på Migrationsverkets linje och avslog överklagan

det i 74 procent av fallen. I 14,9 procent av fallen beviljade 

domstolen förlängt eller permanent uppehålls och arbets

tillstånd och i 11,1 procent av fallen återförvisade domstolen 

målet till Migrationsverket för en ny och mer nyanserad 

prövning. Effekten av luciadomarna blev alltså att ändrings

frekvensen i migrationsdomstolarna i mål där arbetskrafts

invandrare fått utvisningsbeslut ökade med 400 procent. Det 

beror på att migrationsdomstolarna i de allra flesta fall har 

gjort nyanserade helhetsbedömningar där Migrationsverket 

har ansett att en mindre brist i anställningsvillkoren i sig har 

kunnat läggas till grund för utvisning. 

Eftersom de allra flesta domar avser fall där bristerna i an

ställningsvillkoren har varit omfattande, och som alltså inte 

omfattas av Migrationsöverdomstolens domar MIG 2017:24 

och MIG 2017:25, så har Migrationsverkets utvisningsbeslut 

ändå fastställts i en klar majoritet av fallen även efter lucia

domarna. 

Hur migrationsdomstolarnas rättsliga bedömningar föränd

rades av de båda domarna framgår av exemplen nedan.

Före luciadomarna

Avslag
(93,2% – 304 fall)
Bifall
(4% – 13 fall)
Återförvisning
(2,8% – 9 fall)

Efter luciadomarna

Avslag
(74% – 246 fall)

Bifall
(14,9% – 50 fall)

Återförvisning
(11,1% – 36 fall)



13

EXEMPEL PÅ DOMAR FRÅN TIDEN FÖRE LUCIADOMARNA 

Spelutvecklare i Stockholm5 
M arbetade som spelutvecklare på en av Sveriges främsta spel-

studior. Han hade tidigare arbetat på ett annat företag och när han 

började där saknade han två av de fyra försäkringar som ingår i 

flertalet kollektivavtal i 46 dagar. Under de följande 30 månaderna 

var samtliga anställningsvillkor uppfyllda både hos den tidigare 

och den nuvarande arbetsgivaren. Migrationsverket ansåg likväl 

när M ansökte om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd att de 

46 dagarna med otillräckligt försäkringsskydd hos den tidigare 

arbetsgivaren var skäl nog att avslå ansökan och att utvisa M  

ur landet. Migrationsdomstolen i Malmö, dit M överklagade ut-

visningsbeslutet, delade myndighetens bedömning och fastställde 

utvisningsbeslutet. 

5 Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 23 novem-
ber 2017 i mål nr UM 10606-17.

ITarkitekt i Stockholm6

R arbetade som IT-arkitekt på ett IT-konsultföretag i Stockholm. 

Han saknade tre av de fyra försäkringar som ingår i flertalet 

kollektivavtal under de första 3,5 månaderna av sin första till-

ståndsperiod på grund av ett misstag från arbetsgivaren. Därefter 

hade samtliga villkor varit uppfyllda. Migrationsverket avslog dock 

R:s förlängningsansökan och beslöt att utvisa R och hans hustru 

ur landet på grund av den tidigare försäkringsbristen, med hän-

visning till Migrationsöverdomstolens dom MIG 2015:11.

R överklagade till migrationsdomstolen i Malmö, som instämde 

i Migrationsverkets bedömning. I domen uttalades att det ”även 

vid beaktande av den relativt korta period som R stått utan 

försäkringsskydd” inte var möjligt att bevilja förlängt arbetstill-

stånd i hans fall. 

6 Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 3 oktober 
2017 i mål nr UM 3266-17. 
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EXEMPEL PÅ DOMAR FRÅN TIDEN EFTER LUCIADOMARNA

Programmerare i Stockholm7 

H jobbade som programmerare på ett multinationellt IT-företag 

i Stockholm. Han ansökte om permanent uppehållstillstånd på 

grund av arbete eftersom han hade haft arbetstillstånd i fyra år. 

Migrationsverket avslog hans ansökan och beslutade att utvisa 

honom ur landet på grund av att han hade saknat tjänstepensions- 

och sjukförsäkring hos sin tidigare arbetsgivare och under 10 

månader saknat olycksfallsförsäkring hos sin nuvarande arbetsgi-

vare. Migrationsverket angav Migrationsöverdomstolens dom MIG 

2015:11 som stöd för beslutet. 

H överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Malmö, som 

konstaterade att det enligt MIG 2017:24 och MIG 2017:25 ska 

göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor i det 

enskilda fallet. Domstolen konstaterade att bristen hos den nu-

varande arbetsgivaren berodde på ett administrativt misstag som 

rättats till och fann att bristen hos den tidigare arbetsgivaren väg-

des upp av att H haft hög lön och goda anställningsvillkor i övrigt. 

Domstolen uttalade vidare att det saknades skäl att ifrågasätta 

arbetsgivarens seriositet och beviljade därför H och hans fru 

 permanenta uppehållstillstånd.

7 Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 7 februari 
2018 i mål nr UM 3785-17. 

Apputvecklare i Stockholm8

A jobbade som app-utvecklare på ett företag i Stockholm.  

Migrationsverket avslog hans ansökan om förlängt uppehålls- och 

arbets tillstånd och beslöt att utvisa honom och hans hustru ur 

landet på grund av att arbetsgivaren hade missat att teckna liv- 

sjuk- och olycksfallsförsäkring för honom under knappt 20 måna-

ders tid. Att A sedan över ett år tillbaka hade samtliga försäkringar 

saknade betydelse enligt Migrationsverket, som angav Migra-

tionsöverdomstolens dom MIG 2015:11 som stöd för sitt beslut. 

A överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Malmö, som 

konstaterade att det enligt MIG 2017:24 och MIG 2017:25 ska 

göra en helhetsbedömning av hur anställningsvillkoren har sett ut 

över tid. Domstolen framhöll att det bristande försäkringsskyddet 

var åtgärdat och att A i övrigt haft goda anställningsvillkor hela 

anställnings tiden och haft hög lön. Domstolen bedömde därför   

att det fanns förutsättningar att bevilja A och hans fru förlängt 

uppehålls- och arbetstillstånd. 

8 Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 29 januari 
2018 i mål nr UM 2939-17. 

Kock i Västerås9 
Y arbetade som kock på en restaurang i Västerås. På grund av att arbetsgivaren hade missat en kollektivavtalshöjning hade Y under en 

period om nio månader haft 858 kr för lite i månadslön. Migrationsverket beslöt därför att avslå hans ansökan om förlängt uppehålls- och 

arbetstillstånd och att utvisa honom ur landet med hänvisning till Migrationsöverdomstolens dom MIG 2015:11.

Y överklagade utvisningsbeslutet till Migrationsdomstolen i Malmö, som konstaterade att Migrationsöverdomstolen i MIG 2017:24 och 

MIG 2017:25 klargjort att det måste göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor. Eftersom Migrationsverket inte hade gjort 

någon helhetsbedömning utan avslagit Y:s ansökan enbart på grund av lönebristen så bedömde domstolen att målet skulle återförvisas till 

myndigheten så att en helhetsbedömning skulle kunna göras. 

9 Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, beslut den 25 januari 2018 i mål nr UM 5071-17. 



15

Bristens omfattning i domarna efter luciadomarna

Ändringsfrekvens i domarna efter luciadomarna

0 % 20 %

74 %

86,6 %

26 %

13,4 %

40 % 60 % 80 % 100 %

Mindre brister

Samtliga fall
Avslag

Avslag

Ändring

Ändring

Stor brist (80 % – 265 fall)

Mindre brist (20 % – 67 fall)

Orsaken till utvisningsbeslutet i domarna efter luciadomarna

Semesterbrist (41 % – 136 fall)

Lön under försörjningskrav (24 % – 79 fall)

Lön under kollektivavtal (16 % – 52 fall)

Försäkringsbrist (13 % – 44 fall)
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Den vanligaste huvudsakliga orsaken till det överklagade 

utvisningsbeslutet är semesterbrister (136 fall och 41 procent 

av det totala antalet), följt av att lönen understigit försörj

ningskravet (79 fall och 23,8 procent), att lönen under

stigit kollektivavtalsnivån (52 fall och 15,7 procent) och att 

försäkringsskyddet brustit (44 fall och 13,2 procent). I de 

övriga fallen (21 fall och 6,3 procent) rör det sig exempel

vis om att arbetskraftsinvandrare har arbetat utanför sina 

tillstånd. 

Debatten om utvisningar av arbetskraftsinvandrare har 

främst handlat om fall där det är små eller obetydliga brister 

i anställningsvillkoren som har lett till utvisningsbeslutet. 

Migrationsöverdomstolen har i domarna MIG 2017:24 och 

MIG 2017:25 klargjort att en enskild brist i anställnings

villkoren inte i sig kan läggas till grund för ett utvisnings

beslut på det sätt som Migrationsverket gjort tidigare utan 

att en mer nyanserad helhetsbedömning måste göras, som 

tar fasta på lagstiftningens syften. Utfallet av en sådan hel

hetsbedömning blir att mindre brister som beror på misstag 

från arbetsgivaren inte utgör något hinder för ett förlängt 

arbetstillstånd. 

80 procent av de granskade domarna från migrationsdom

stolarna från tiden efter den 13 december 2017, 265 stycken, 

rör dock fall där det har funnits omfattande brister i anstäl l

ningsvillkoren.10 Det handlar exempelvis om fall där  

arbetskraftsinvandraren långvarigt har haft en lön som  

10 Det bör hållas i åtanke att migrationsdomstolens domar avser beslut från Migrationsverket som har överklagats. Som framgår nedan i avsnittet om 
Migrationsverkets rättstillämpning finns i det stora flertalet fall – sett till det totala antalet ärenden där arbetskraftsinvandrare ansöker om förlängning – 
överhuvudtaget inga brister i anställningsvillkoren, varken stora eller små. 

11 Jfr Migrationsöverdomstolens uttalande i MIG 2018:12 om att särskild försiktighet måste iakttas i fråga om att godta att arbetstagaren mer varaktigt har haft en 
lön som understigit det grundläggande försörjningskravet. 

12 Med mindre brist avses i sammanhanget att det under en begränsad del av tillståndsperioden har funnits en brist som avser en typ av anställningsvillkor. I fråga 
om försäkringar innebär det att någon eller några försäkringar har saknats under en begränsad period, men inte alla. Avvikelser från kollektivavtalsenlig lön 
som är högre än 1000 kronor per månad, och varar i flera månader, räknas inte i några fall som mindre och inte heller avvikelser från försörjningskravet som 
varat i över två månader. När det gäller semesterförmåner räknas det som en mindre brist om arbetstagaren har kunnat visa att han eller hon har haft semester-
ledighet i tillräcklig omfattning men utan att få rätt semestertillägg. 

understiger det grundläggande försörjningskravet eller där 

det inte visats att denne haft någon som helst semesterledig

het på flera år. I dessa allvarligare fall medför inte lucia

domarna att arbetstagaren kan få förlängt arbetstillstånd 

eftersom villkoren inte heller sett till helheten kan anses ha 

varit  uppfyllda om bristerna har varit alltför omfattande.11 

På grund av den stora andelen fall som rör omfattande bris

ter så har domstolarna fastställt Migrationsverkets beslut i 

en stor majoritet av fallen också efter luciadomarna, även om 

den totala ändringsfrekvensen har ökat markant. 

Ser man till de 20 procent av domarna (67 fall) som rör 

fall där det är en mindre brist i anställningsvillkoren som 

ligger till grund för Migrationsverkets utvisningsbeslut så 

är ändringsfrekvensen väsentligt högre.12 I 86,6 procent 

av dessa fall (58 fall) har migrationsdomstolen upphävt 

Migrationsverkets utvisningsbeslut med hänvisning till 

 luciadomarna. Detta ska jämföras med att domstolarna, 

 som framgår av exemplen ovan, så gott som alltid fastställde 

 Migrationsverkets utvisningsbeslut före luciadomarna – 

 oavsett hur liten bristen var. 

Samtidigt kan alltså konstateras att domstolarna i 13,4 pro

cent av fallen som rör mindre brister (9 fall) har fastställt 

Migrationsverkets utvisningsbeslut trots luciadomarna. De 

flesta av dessa fall rör brister i anställningsvillkor som följer 

av semesterlagen. Det handlar om situationer där en arbets

ANALYS: MIGRATIONSDOMSTOLARNA
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kraftsinvandrare har kunnat visa att han eller hon har haft 

semesterledigt i tillräcklig omfattning men där denne under 

semesterledigheten har haft sin vanliga månadslön, utan det 

lönetillägg som ska betalas ut i samband med semester. Med 

tanke på att semestertillägget normalt inte omfattar några 

större summor, och att det är den betalda semeterledigheten 

som framstår som den väsentliga semesterförmånen, bör 

inte det faktum att en arbetsgivare missat att betala ut 

semestertillägget i sig leda till avslag, förutsatt att det finns 

en godtagbar förklaring. 

Vissa domar ger uttryck för uppfattningen att brister vad 

gäller semester ska bedömas hårdare än brister i förhållande 

till sådana villkor som aktualiserades i luciadomarna.13 Det 

finns dock ingen anledning att bedöma brister avseende 

 semesterförmåner på något annat sätt än brister avseende 

andra anställningsvillkor. Migrationsöverdomstolen har 

i domen avseende Andrei Myslivets från den 15 maj 2018 

(MIG 2018:12) uttalat att de nyanserade helhetsbedöm

ningar som ska göras av om anställningsvillkoren har varit 

uppfyllda ska avse samtliga anställningsvillkor, och därmed 

även semesterförmåner. 

Eftersom den granskade tidsperioden bara sträcker sig två 

veckor efter det datum då MIG 2018:12 meddelades kan 

den domens påverkan på domstolarnas rätts tillämpning inte 

bedömas utifrån det granskade materialet. Det finns dock 

skäl att tro att de pro blem som finns med att domstolarna 

fastställer utvisningsbeslut som grundas på mindre semester

brister kommer att minska i takt med att MIG 2018:12 får 

genomslag.

13 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 21 mars 2018 i mål nr 692-18. 
14 Se DS 2017:64 s. 31.
15 Se 7 kap. 7 e § 2 st. utlänningslagen. 
16 Se för exempel på ett fall där en distinktion tycks göras mellan brister hos tidigare och befintliga arbetsgivare Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, 

dom den 13 mars 2018 i mål nr UM 4490–17. Se för exempel på en orimligt sträng bedömning det uppmärksammade fallet avseende Ali Omumi, Förvaltnings-
rätten i Malmö, migrationsdomtolen, dom den 25 april 2018 i mål nr 347-18. 

Ett ytterligare problem som kvarstår i migrationsdomstolar

nas rättstillämpning även efter luciadomarna handlar om 

brister i anställningsvillkoren som beror på att fel har begåtts 

av en tidigare arbetsgivare. Det bör vid prövningen av om ett 

förlängt eller permanent uppehållstillstånd på grund av ar

bete ska beviljas vara möjligt att helt bortse från fel som har 

begåtts av en tidigare arbetsgivare.14 Om det är en tidigare 

arbetsgivare som har felat ger ju inte detta skäl att tro att det 

kommer att brista i anställningsvillkoren framåt i tiden.  

Dess utom har arbetskraftsinvandrare under pågående till

ståndstid rätt att byta arbetsgivare och få ett nytt tillstånd 

om ett så kallat återkallelseärende inleds på grund av under

måliga anställningsvillkor.15 Mot den bakgrunden vore det 

ologiskt om inte arbetstagaren därefter skulle kunna få 

förlängt tillstånd hos den nya arbetsgivaren.

Migrationsdomstolarnas rättstillämpning spretar i frågan om 

vilken betydelse som ska tillmätas fel som begåtts av tidigare 

arbetsgivare. Vissa granskade domar ger uttryck för att större 

avvikelser kan godtas om de avser ett tidigare anställnings

förhållande medan det i vissa av domarna görs bedömningar 

som framstår som orimligt hårda mot den enskilde i fall där 

vederbörande har lämnat ett anställningsförhållande där det 

har förekommit brister i anställningsvillkoren.16 

http://t.ex
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MIGRATIONSVERKETS RÄTTSTILLÄMPNING 
EFTER LUCIADOMARNA 
ÖVERSIKT
Före luciadomarna hade Migrationsverket, som framgått 

ovan, uppfattningen att varje brist i anställningsvillkoren 

under tidigare tillståndsperioder automatiskt och ovillkor

ligt skulle medföra att en ansökan om förlängt uppehålls 

och arbetstillstånd skulle avslås och arbetstagaren utvisas. 

Företrädare för Migrationsverket har i media understrukit  

att det enligt myndigheten inte haft någon betydelse om  

arbetskraftsinvandraren bara haft en krona för lite i lön.17  

I Migrationsverkets handbok för migrationsärenden, som 

myndighetens handläggare använder i sitt arbete, har det i 

linje med detta tidigare förklarats att samtliga anställnings

villkor ska ha varit korrekta varje enskild månad under de 

tidigare tillståndsperioderna för att förlängda tillstånd ska 

kunna beviljas.18

Trots denna hårda linje beviljade Migrationsverket förlängt 

uppehålls och arbetstillstånd i de allra flesta fall även före 

17 Se ”Uppsalafamilj utvisas till Iran – tjänade 180 kr/mån för lite”, Sveriges Radio P4 Uppland, 14 december 2015, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pro-
gramid=114&artikel=6325225. 

18 Se Migrationsverkets handbok för migrationsärenden, Tillstånd för arbete – Anställning, version den 9 juni 2017, s. 35–36 & s. 48. 

luciadomarna. Det beror på att det i det stora flertalet fall 

varken förekommer stora eller små brister i arbetskraftsin

vandrares anställningsvillkor. Även om bifallsfrekvensen hos 

Migrationsverket var hög redan före luciadomarna blev den 

dock väsentligt högre efter dem. 

I de 200 beslut från november 2017 som granskats biföll 

Migrationsverket ansökan om förlängt eller permanent 

uppe hålls och arbetstillstånd i 78 procent av fallen. I de 200 

granskade beslut som fattats efter luciadomarna beviljades 

arbetstagaren förlängt eller permanent uppehålls tillstånd på 

grund av arbete i 95,4 procent av fallen. Av allt att döma är 

den huvudsakliga förklaringen till att bifallsfrekvensen stigit 

att Migrationsverket har börjat bedöma fall där det före

kommit mindre brister i anställningsvillkoren annorlunda. 

Hur Migrationsverkets bedömningar har förändrats efter 

luciadomarna framgår av exemplen nedan. 

Före luciadomarna

Bifall (78 %)

Avslag (22 %)

Efter luciadomarna

Bifall (95 %)

Avslag (5 %)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6325225
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6325225
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EXEMPEL PÅ BESLUT FRÅN TIDEN FÖRE LUCIADOMARNA 

Managementkonsult i Stockholm 
A jobbade som konsult på ett välrenommerat managementföretag 

och hade en månadslön på drygt 80 000 kronor. Han saknade rätt 

försäkringar de första sju månaderna av sin första tillståndsperiod 

men hade sedan arbetsgivaren åtgärdat denna brist haft korrekta 

villkor i drygt 2,5 år. Migrationsverket ansåg ändå att den tidigare 

försäkringsbristen utgjorde skäl att avslå A:s ansökan och att utvi-

sa honom ur landet. Som stöd för beslutet angavs Migrationsöver-

domstolens dom MIG 2015:11. 

EXEMPEL PÅ BESLUT FRÅN TIDEN EFTER LUCIADOMARNA 

ITkonsult i Stockholm 
B jobbade som konsult på ett multinationellt IT-företag i Stockholm 

med goda anställningsvillkor. Hans arbetsgivare hade tecknat 

tre av de fyra försäkringar som ingår i flertalet kollektivavtal 

men misstagit sig angående den fjärde. I stället för att teckna en 

sjukförsäkring, som täcker inkomstbortfall vid sjukdom, tecknade 

arbetsgivaren en sjukvårdsförsäkring. Detta rättades sedan till och 

vid tiden för Migrationsverkets beslut hade B haft rätt försäkring 

i över sex månader. Migrationsverket ansåg ändå att den tidigare 

bristen, med hänvisning till Migrationsöverdomstolens dom MIG 

2015:11, utgjorde skäl att utvisa B ur landet. 

Köksbiträde i värmländsk kommun 
C jobbade som köksbiträde på en restaurang i Värmland. Han 

saknade samtliga försäkringar som ingår i flertalet kollektivavtal 

under de första 15 månaderna av sin föregående tillståndsperiod. 

När han ansökte om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd hade 

försäkringsbristen åtgärdats. Migrationsverket ansåg med hän-

syn till att försäkringsbristen berodde på en missuppfattning 

från arbetsgivaren och hade rättats till att C:s villkor vid en 

 helhetsbedömning hade varit tillräckliga för att han skulle kunna 

beviljas förlängt uppehålls- och arbetstillstånd.

Kock i Helsingborg 
D jobbade som kock på en restaurang i Helsingborg. Han hade 

lön och försäkringar i enlighet med kollektivavtal men hans 

 semestertillägg hade varit omkring 150 kronor för litet per  

semesterdag under de perioder han haft semester. Migrations-

verket framhöll dock i beslutet att det enligt MIG 2017:25 ska 

göras en helhetsbedömning av anställningsvillkoren och att en 

tillfällig brist inte i sig kan läggas till grund för avslag. Myndigheten 

ansåg vid helhetsbedömningen att den bristande semester-

ersättningen uppvägdes av att D hade haft en lön som var högre 

än lägstanivån i kollektivavtalet. D beviljades därför förlängt 

 uppehålls- och arbets tillstånd. 



20

Sameer Suhbat (bilden) skulle utvisas på grund av att han enligt 
Migrationsverket inte hade tagit ut tillräcklig semester. Med hjälp  
av Centrum för rättvisa överklagade han beslutet till migrations
domstolen, som meddelade sin dom efter domen i pizzabagarfallet. 
Domen gav Sameer rätt att stanna i Sverige.
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ANALYS: MIGRATIONSVERKET
Det dröjde ett antal månader innan Migrationsverket 

 publicerade en så kallad rättslig kommentar med vägledning 

till myndighetens beslutsfattare om hur luciadomarna bör 

tolkas. I den rättsliga kommentaren, som beslutades den  

6 mars 2018, framhålls att frågan om anställningsvillkoren 

varit tillräckligt goda inte ska bedömas månad för månad 

utan att en helhetsbedömning av anställningsvillkoren över 

tid ska göras, där bland annat arbetsgivarens seriositet 

beaktas.19 Enligt Migrationsverket kan villkoren vid en 

sådan helhetsbedömning inte anses otillräckliga på grund 

av det har funnits en brist som berott på ett misstag från 

arbetsgivaren, som arbetsgivaren rättat till på eget initiativ. 

Migrationsverket framhåller att även avvikelser som arbets

givaren har rättat till först efter påpekande från myndigheten 

kan vara av sådan art att de vid en helhetsbedömning inte 

påverkar möjligheten att bevilja förlängt uppehållstillstånd 

på grund av arbete. 

I Migrationsverkets handbok för migrationsärenden har 

avsnittet om arbetstillstånd uppdaterats i enlighet med  

uttalandena i den rättsliga kommentaren. 

Att döma av de granskade besluten har Migrationsverkets 

beslutsfattare följt vägledningen i den rättsliga kommentaren 

och i handboken. Medan Migrationsverket tidigare bedöm

de att varje tidigare brist i anställningsvillkoren medförde 

obligatoriska avslag och utvisningar gör myndigheten nu 

helhetsbedömningar som innebär att arbetstagare kan få 

förlängda tillstånd även om det tidigare har funnits en brist 

i anställningsvillkoren. Det faktum att bifallsfrekvensen är 

markant högre i maj 2018 än i november 2017 är av allt att 

döma en effekt av att Migrationsverket följer luciadomarna.

19 Se Migrationsverket SR 07/2018. 
20 Se Migrationsverkets handbok för migrationsärenden, Tillstånd för arbete – Anställning, version den 26 juni 2018, s. 42.
21 Jfr DS 2017:64 s. 31 f. 

Migrationsverkets tolkning av luciadomarna framstår i 

 huvudsak som rimlig. Ett problem, som också har noterats 

hos migrationsdomstolarna ovan, är dock att Migrations

verket anser att fel eller brister som begåtts av en tidigare 

arbetsgivare som arbetstagaren har lämnat ska bedömas på 

samma sätt som brister hos en befintlig arbetsgivare.20  

Konsekvenserna av detta kan bli orimliga. 

Om det har funnits brister i anställningsvillkoren hos samma 

arbetsgivare som förlängningsansökan avser är det rimligt 

att i enlighet med Migrationsverkets interna vägledning 

fästa stor vikt vid om arbetsgivaren har rättat till felet eller 

inte. Poängen med helhetsbedömningen är att skilja fusk och 

villkorsdumpning från misstag av seriösa arbetsgivare. En 

seriös arbetsgivare som begår ett misstag kan förväntas rätta 

till detta.21

I fall där bristerna har funnits hos en tidigare arbetsgivare 

som arbetstagaren har lämnat bör bedömningen i huvudsak 

ta sikte på det befintliga anställningsförhållandet. En tid

igare arbetsgivare till utlänningen kan rent generellt anses 

ha ett lägre incitament än den nuvarande att medverka till 

att av hjälpa eventuella brister. Det kan också vara så att den 

tidigare arbetsgivaren inte längre har möjlighet att avhjälpa 

en brist, till exempel till följd av att företaget gått i konkurs. 

Eftersom bristerna hos den tidigare arbetsgivaren inte ger 

någon ledning vid bedömningen av om den nya arbetsgiv a ren  

kommer att uppfylla villkoren bör det exempelvis inte ha 

någon större betydelse om den tidigare arbetsgivaren rättade 

till dem. Migrationsverkets syn på brister hos tidigare arbets

givare kan leda till orimliga resultat som är oförenliga med 

lagstiftningens intentioner, vilket framgår tydligt av ett av de 

granskade besluten. 
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Det rörde en person som inte hade omfattats av några 

försäkringar hos sin tidigare arbetsgivare. Migrationsver

ket inledde därför ett ärende om att återkalla dennes 

uppehållstillstånd. I ett brev upplyste myndigheten om 

att återkallelse inte skulle ske om arbetstagaren, i enlighet 

med den så kallade omställningsregeln, hittade ett nytt jobb 

som uppfyllde villkoren inom fyra månader. Arbetstagaren 

hittade ett nytt jobb som Migrationsverket ansåg uppfyllde 

samtliga villkor och fick därför behålla sitt uppehållstillstånd. 

När arbetstagaren sedan ansökte om förlängt uppehålls och 

arbetstillstånd beslöt myndigheten dock att avslå ansökan 

och att utvisa personen ur landet på grund av bristen hos 

den tidigare arbetsgivaren. Det kan konstateras att den så 

22 Jfr DS 2017:64 s. 31.

kallade omställningsregeln, som är tänkt att vara en skydds

regel för arbetskraftsinvandraren, inte blir mycket värd med 

en sådan rättstillämpning.22 

Som framgått tidigare spretar migrationsdomstolarnas 

praxis i frågan om hur brister hos tidigare arbetsgivare ska 

bedömas. Den hållning som Migrationsverket har intagit 

återspeglas i vissa domar medan andra domar gör tydlig 

åtskillnad mellan brister hos tidigare respektive befintliga  

arbetsgivare. Ytterligare vägledning från Migrationsöver

domstolen vore därför, som framhållits tidigare, välkom

men i frågan om hur brister hos tidigare arbetsgivare ska 

bedömas. 
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KÄLLFÖRTECKNING 

OFFENTLIGT TRYCK 
Prop. 2007/2008:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring

Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för 

arbetstillstånd

RÄTTSFALL
Migrationsöverdomstolen 

MIG 2015:11

MIG 2015:20

MIG 2017:24 

MIG 2017:25

MIG 2018:12

Migrationsdomstolarna

Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö

Dom den 3 oktober 2017 i mål nr UM 326617

Dom den 23 november 2017 i mål nr UM 1060617

Beslut den 25 januari 2018 i mål nr UM 507117

Dom den 29 januari 2018 i mål nr UM 293917

Dom den 7 februari 2018 i mål nr UM 378517

Dom den 13 mars 2018 i mål nr UM 449017

Dom den 21 mars 2018 i mål nr UM 69218

Dom den 25 april 2018 i mål nr UM 34718

MATERIAL FRÅN MIGRATIONSVERKET
Migrationsverkets rättsliga kommentar SR 07/2018, 

tillgänglig via https://www.migrationsverket.se/down

load/18.4cb46070161462db113c19/1520324751318/SR0718.

pdf 

Migrationsverkets handbok för migrationsärenden, Tillstånd 

för arbete – Anställning, uppdaterad den 26 juni 2018 

ÖVRIGT 
”Arbetskraftsinvandrares rättslöshet i Sverige – en rapport 

om utvisningar med bristfälligt lagstöd”, Centrum för rättvi

sa, 3 oktober 2016, tillgänglig via http://centrumforrattvisa.

se/wpcontent/uploads/2016/10/Rapport_arbetskraftsinvan

dring_CFR.pdf

”Uppsalafamilj utvisas till Iran – tjänade 180 kr/mån för 

lite”, Sveriges Radio P4 Uppland, 14 december 2015, till

gängliga via https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pro

gramid=114&artikel=6325225

Karlsson, Tomas, ”En pizzabagare fick absurt system på fall”, 

Länstidningen Södertälje, 14 december 2017, tillgänglig via 

https://www.lt.se/artikel/opinion/ledare/tomaskarlssonen

pizzabagarefickettabsurtsystempafall

https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113c19/1520324751318/SR0718.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113c19/1520324751318/SR0718.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113c19/1520324751318/SR0718.pdf
http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2016/10/Rapport_arbetskraftsinvandring_CFR.pdf
http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2016/10/Rapport_arbetskraftsinvandring_CFR.pdf
http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2016/10/Rapport_arbetskraftsinvandring_CFR.pdf
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6325225
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6325225
https://www.lt.se/artikel/opinion/ledare/tomas-karlsson-en-pizzabagare-fick-ett-absurt-system-pa-fall
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