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Summary 

The thesis analyzes whether undocumented workers successfully can assert 

three labour law rights – the right to remuneration, the right to organize and 

the right to protection from discrimination – against their employer. The 

first research problematic concerns the scope of labour law for 

undocumented workers: "Does the rights apply to undocumented workers, 

and if so, to what extent and in what way does migration law affect the 

applicability of the rights of undocumented workers?". The second issue 

deals with access to justice: "What are the obstacles and what opportunities 

exist for undocumented workers access to justice?“. The purpose of the 

thesis is to highlight the applicability of labour law for undocumented 

workers and to discuss the issue of access to justice with respect to both 

migration law and labour law, the organization of the labour market and the 

agency of undocumented workers. 

In chapter two undocumented workers are set in the legal context. 

Undocumented migrants lack residence permits in Sweden and are not 

entitled to work. Employers hiring undocumented workers may face penalty 

and fines. Also the employee risk penalty. Migration law also creates a risk 

of deportation and detention for the undocumented worker. The risk of 

deportation effect undocumented workers’ access to justice. Chapter three 

positions the undocumented worker in international law and the 

applicability of human rights for workers. Chapter four interprets cases from 

the Swedish Labour Court which deal with labour law issues relating to 

undocumented migrants employment, and the conflict that exists between 

migration law and labor law. The legal system does not uphold 

undocumented workers employment since they are criminalized, with 

consequences for the employment rights. The chapter also contains a brief 

review of the right to judicial process. Chapter five, six and seven discuss 

how migration law affects, in turn, the right to organize, the right to 

remuneration and the right to protection from discrimination for 

undocumented workers. In parallel, the thesis discuss how access to justice 

is restricted or enabled by the risk of deportation, the lack of protection of 

the employment and the practices of social organizations (trade unions, the 

governmental Ombudsman against discrimination, anti-discrimination 

agencies). 

Conclusions  

Undocumented workers are included in the legal definition of the employee, 

but the prohibition of undocumented workers employment, expressed in the 

Aliens Act, undermines the protection that labor law provides other 

employees. 

When undocumented workers unionize or in other ways find support from 

documented persons or organizations, this has a major impact on 

undocumented workers access to justice. Through this support 

undocumented workers can take a less prominent role in both industrial 

action, negotiation or in court, which counteracts the risk of deportation. 
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Trade unions can also help with legal knowledge and financial means to 

litigation. Therefore the unions’ and other actors’ attitudes toward 

undocumented workers and their rights play a prominent role for 

undocumented workers’ access to justice. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen analyserar huruvida papperslösa arbetare kan göra tre 

arbetsrättsliga rättigheter – rätt till lön, föreningsrätt och rätt till skydd från 

diskriminering – gällande gentemot sina arbetsgivare. Den första 

frågeställningen är rättsutredande: ”Omfattar rättigheterna papperslösa, och i 

så fall i vilken grad och på vilket sätt inverkar migrationsrättsliga regler på 

tillämpligheten av rättigheterna för papperslösa arbetare?”. Den andra 

frågeställningen behandlar access to justice: ”Vilka hinder och möjligheter 

finns för papperslösa arbetares reella tillgång till rättskipning?”. För att 

finna svar har nationella och internationella rättskällor använts, och 

intervjuer med personer med erfarenhet från området genomförts. Syftet 

med uppsatsen är att tydliggöra arbetsrättens tillämplighet för papperslösa 

arbetstagare samt att diskutera frågan om tillgång till rättsskipning med 

hänsyn både till migrationsrättens konsekvenser, arbetsmarknadens 

organisation och papperslösas egen agens.  

I kapitel två placeras papperslösa arbetare i den migrationsrättsliga 

kontexten. Den som saknar uppehållstillstånd i Sverige är papperslös och 

har inte rätt att arbeta. Arbetsgivare kan drabbas av straff och en 

sanktionsavgift, och arbetstagare enbart av straff. Migrationsrätten skapar 

även en situation för papperslösa som innebär att de riskerar att utvisas eller 

tas i förvar. Denna deporterbarhet inverkar på papperslösas tillgång till 

rättskipning. I kapitel tre redogörs för papperslösa arbetstagares position i 

den internationella rätten och tillämpligheten av mänskliga rättigheter för 

arbetare. Kapitel fyra tolkar de rättsfall som finns som behandlar 

anställningsavtal där arbetstagaren saknat arbetstillstånd, och den konflikt 

som finns mellan arbetsrätt och migrationsrätt. Rättsordningen upprätthåller 

inte papperslösa arbetares anställningar eftersom de är kriminaliserade, med 

konsekvenser för det arbetsrättsliga skyddet. En kort redogörelse för rätten 

till domstolsprövning ingår i kapitlet. I kapitlen fem till sju diskuteras hur 

migrationsrätten inverkar på tillämpningen av i tur och ordning 

föreningsrätt, rätt till lön och rätt till diskrimineringsskydd för papperslösa 

arbetstagare. Parallellt diskuteras hur tillgång till rättskipning inskränks eller 

möjliggörs av deporterbarhet, bristen på anställningsskydd och ageranden av 

arbetsmarknadens organisationer (fackförbund, DO, diskrimineringsbyråer). 

Slutsatser i uppsatsen är att papperslösa arbetare inkluderas i 

arbetstagarbegreppet, men att konflikten med migrationsrättens förbud av 

anställningen urholkar det skydd som arbetsrätten ger andra arbetstagare. 

Stöd från personer med papper eller organisering i fackförbund har stor 

effekt på papperslösa arbetares tillgång till rättskipning, då papperslösa kan 

ta en mindre framträdande roll både vid stridsåtgärd, förhandling eller i 

domstol vilket motverkar effekten av deporterbarhet. Fackförbund och andra 

aktörer kan även bidra med juridisk och facklig kunskap och ekonomiska 

medel till tvist. Därför spelar fackförbunds och andra aktörers inställning till 

papperslösa arbetare och deras rättigheter en framträdande roll för 

papperslösa arbetares tillgång till rättskipning. 
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Förord 

Först och främst vill jag tacka mina intervjupersoner och informanter: 

”Zack” från SAC:s Registret och Sten-Erik Johnasson från Fackligt center 

för papperslösa, vars berättelser har varit oumbärliga för uppsatsens 

koppling till ”verkligheten” utanför juridiken, och Erik Mägi på Göteborgs 

Rättighetscenter, Caroline Wieslander Blücher på DO och Sofia Boman på 

Anti-Diskrimineringsbyrån Helsingborg, som har delat med sig av sina 

värdefulla tankar.  

Jag vill även tacka min handledare Jenny Julén Votinius som med 

insiktsfulla råd väglett mig genom uppsatsskrivandet.  
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1 Inledning  

 Bakgrund 1.1

Så länge invandring till Sverige är reglerad och det finns en global 

ekonomisk ojämlikhet, så kommer det att finnas papperslösa arbetare i 

Sverige. Mer effektiv gränsbevakning och försämrade eller förbättrade 

arbetsvillkor kan rita om kartan för papperslösa arbetare, men människors 

strävan efter att förbättra sina levnadsförhållanden kommer att kvarstå.
1
 Ett 

rättsligt skydd för papperslösa arbetare innebär bättre förutsättningar för en 

mycket utsatt grupp arbetstagare, och minskade klyftor mellan olika grupper 

av arbetare.
2
 

På senare år har papperslösa arbetares rättigheter blivit föremål för 

forskning och rapporter både internationellt och i Sverige. Mänskliga 

rättigheters tillämplighet för papperslösa arbetare har analyserats av 

organisationer som EU:s rättighetsorgan European Union Agency for 

Fundamental Rights (FRA), Internationella Arbetsorganisationen (ILO), 

Europafacket (ETUC) och Platform for International Cooperation on 

Undocumented Migrants (PICUM).
3
 Utredningarna är överens om att 

papperslösa arbetare är arbetstagare och att därmed arbetsrättsliga mänskliga 

rättigheter i övervägande fall även omfattar papperslösa.  

Men formella rättigheter kräver reell möjlighet att göra rättigheterna 

gällande. Ett centralt problem som lyfts fram för papperslösa arbetstagares 

tillgång till rättsskipning är risken för deportation.
4
 Den risken påverkar 

papperslösas benägenhet att vända sig till myndigheter. Hur myndigheter 

och andra aktörer faktiskt agerar gentemot papperslösa spelar också in, 

däribland fackförbund, Diskrimineringsombudsmannen och domstolars 

inställning till papperslösa arbetare och deras rättigheter.
5
 Även hur och var 

                                                 
1
 Jmf Noll, ‘The Asylum System, Migrant Networks and the Informal Labour Market’, 

i Bull, Thomas & Cramér, Per (red.) Swedish Studies in European Law, 2008, s. 6-7, 

Johnson  & Hill, At Issue: Illegal Immigration, 2011, s. 11-13 och Sager, Everyday 

Clandestinity: Experiences on the Margin of Citizenship and Migration Policies, 2011, kap 

2. 
2
 Jmf Frank, ’Papperslösa: svår utmaning för facket, 2007 och Centre for European Policy 

Study (CEPS) Irregular Migration in Europe: EU policies and the Fundamental Rights 

Gap b, s. 10. 
3
 Se FRA/European Union Agency for Fundamental Rights a och b: Fundamental Rights of 

migrants in an irregular situation in the European Union och Migrants in an irregular 

situation employed in domestic work: Fundamental rights challenges for the European 

Union and its Member States, ILO b, International labour migration: A rights-based 

approach, 2010, PICUM/Platform for International Cooperation on Undocumented 

Migrants, Undocumented migrants have rights! An overview of the international human 

rights framework,  2007 och ETUC:s projekt ”What price the tomatoes?!”. 
4
 Inghammar, ‘The Employment Contract Revisited. Undocumented Migrant Workers and 

the Intersection between International Standards, Immigration Policy and Employment 

Law’ 2010, s. 198.  
5
 Jmf Inghammar 2010, s. 211f. 
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gränspolisen söker efter papperslösa påverkar möjligheten att göra 

grundläggande rättigheter gällande.
6
  

Genom EU:s sanktionsdirektiv
7
 har papperslösa arbetare, och därmed 

förhållandet mellan irreguljär migration och arbetsmarknaden, aktualiserats i 

lagstiftningen. Sanktionsdirektivet innehåller främst regler om en 

minimistandard för sanktioner emot arbetsgivare som anställt papperslösa, 

men även regler om skyldighet att betala lön till papperslösa anställda och 

tillgång till domstolsprövning och verkställighet för att få ut den lönen. 

Sanktionsutredningen
8
, tillsatt för att föreslå hur sanktionsdirektivet ska 

implementeras i svensk rätt, menar att arbetsrättsliga regler och rätt till lön 

formellt sett redan är tillämpligt i papperslösas anställningsförhållanden. 

Sanktionsutredningen nämner arbetstidslagen, arbetsmiljölagen och 

semesterlagen, samt kollektivavtal på dessa lagars områden.
9
 

Inom den svenska rättsvetenskapen har flera jurister behandlat följden av 

sanktionsdirektivet. Juris doktor Andreas Inghammar ser ett skifte från att 

förstå papperslösas migrationsrättsliga status som överskuggande alla 

rättighetsanspråk, till en semi-legalisering av papperslösa arbetares kontrakt 

som gör att viss arbetsrättslig reglering blir tillämpbar.
10

 Även hur 

arbetsrättens grundläggande begrepp påverkas av sanktionsdirektivet har 

problematiserats.
11

 

 Syfte och frågeställningar 1.2

Uppsatsen börjar i den övergripande frågan ”vilket arbetsrättsligt skydd kan 

papperslösa arbetare göra gällande?” Eftersom frågan är för omfattande för 

en examensuppsats, har jag valt att fokusera på tre rättigheter som reglerar 

relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare, nämligen rätt till lön, 

föreningsrätt och rätt att inte bli diskriminerad på arbetsplatsen. Jag har valt 

att undersöka rätt till lön eftersom lön är den grundläggande prestationen 

från arbetsgivaren i anställningsförhållandet. Föreningsrätten spelar en 

viktig roll för tillvaratagandet av alla rättigheter på arbetsmarknaden, och är 

därför relevant. Diskrimineringsskydd är relevant då papperslösa 

arbetstagare är en utsatt grupp för diskriminering och trakasserier på 

                                                 
6
 Se FRA, 2011 a. 

7
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om 

minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare 

som vistas olagligt. 
8
 EU:s sanktionsdirektiv skulle varit implementerat av medlemsstaterna 20:e juli 2011. Den 

svenska sanktionsutredningen kom 2010 och i april 2013 har regeringen beslutat om en 

proposition. Eftersom direktiv inte kan ha horisontell direkt effekt och jag utgår från att 

direktivet snart är införlivat i svensk lagstiftning diskuterar jag inte frågan om direkt effekt. 
9
 Sanktionsutredningen, SOU 2010:63, EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare, s. 

188. 
10

 Inghammar 2010, s. 211ff. 
11

 Selberg, ’Åtgärder mot dem som tillgodogjort sig papperslösas arbete: nya principer i 

arbetsrättens sanktionssystem, eller ett principiellt nytt sanktionssystem?’ i Nyström, 

Birgitta, Edström, Örjan & Malmberg, Jonas (red), Nedslag i den nya arbetsrätten, 2012 a 
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arbetsplatserna.
12

 Varken föreningsrätt eller diskrimineringsskydd nämns i 

sanktionsutredningen, som behandlar arbetsrättens tillämplighet för 

papperslösa, vilket gör dessa rättigheter intressanta för en närmre 

undersökning.  

Ett centralt problem som lyfts fram när papperslösa arbetares rättigheter 

diskuteras är arbetarens möjlighet att göra rättigheter gällande. Syftet med 

min uppsats är att undersöka gränserna för tillämpligheten av de tre 

rättigheterna och belysa konflikten mellan arbetsrätt och migrationsrätt som 

uppstår i och med papperslösa arbetares anställning. Syftet är även att 

fördjupa förståelsen av hur papperslösa arbetstagares arbetsrättsliga 

rättigheter blir möjliga eller problematiska att tillvarata, genom att ta ett 

brett grepp på den rättsliga situation som papperslösa arbetare befinner sig i. 

Jag har valt att diskutera hur arbetsrättsliga och migrationsrättsliga regler 

samt arbetsmarknadens organisation påverkar den papperslösa arbetarens 

tillgång till rättskipning.  

Min första frågeställning är rättsutredande: ”Omfattar rättigheterna 

papperslösa, och i så fall i vilken grad och hur inverkar migrationsrättsliga 

regler på tillämpligheten av rättigheterna för papperslösa arbetare?” Min 

andra frågeställning söker svar både i rättskällorna och i annat material: 

”Vilka hinder och möjligheter finns för papperslösa arbetares reella tillgång 

till rättskipning?”  

 Avgränsningar 1.3

Jag har sökt mina svar huvudsakligen inom arbetsrätten, migrationsrätten 

och hos arbetsmarknadens organisationer, Relevant för papperslösas 

möjlighet att förverkliga sina rättigheter är hur gränspolisen går till väga för 

att verkställa utvisningar. I skrivande stund debatteras gränspolisens ID-

kontroller i tunnelbanan
13

 – ett agerande som påverkar möjligheten för 

papperslösa att ta sig till jobbet. Polisens agerande har dock inte fått 

utrymme i min uppsats.  

För att hålla mig inom arbetsrätten har jag också valt att inte diskutera det 

straffrättsliga diskrimineringsförbudet i brottsbalken. Av utrymmesmässiga 

skäl har jag även valt bort diskriminering på grund av föräldraledighet och 

av deltids- och visstidsarbete. 

 Metod och material 1.4

För att finna svar på de rättsutredande frågeställningarna har jag använt 

internationella rättskällor, uttalanden från internationella organ, praxis och 

doktrin för att tolka huruvida de arbetsrättsliga rättigheterna omfattar 

papperslösa arbetstagare ur ett människorättsperspektiv. De mänskliga 

                                                 
12

 Se punkt 26.c.i CEDAW/Committée of the Elimination of Discrimination on Women, 

General Recommendation nr 26 on women migrant workers. För diskriminering i 

hushållsnära sektorn se Gavanas, Who cleans the welfare state? Migration, informalization, 

social exclusion and domestic service in Stockholm, 2010. 
13

 Ritzén, ’Politiker vill stoppa jakten på papperslösa’, 2013. 
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rättigheterna har sedan utgjort en grund när jag har tolkat de mer konkreta 

nationella rättskällorna. En viktig rättskälla har varit de få rättsfall som 

behandlar rätten för arbetstagare utan arbetstillstånd, liksom doktrin och 

förarbeten som behandlar papperslösa arbetares rättsliga situation. Med 

ledning i dessa källor har jag ställt migrationsrättsliga bestämmelser emot 

rätt till lön, föreningsrätt och rätt till skydd från diskriminering för att 

analysera hur tillämpligheten av rättigheterna ser ut för papperslösa 

arbetstagare.  

För att finna svar på frågan om reell tillgång till rättskipning, har jag använt 

tre intervjuer som gett perspektiv på hur papperslösa arbetare i praktiken 

tillvaratar sina rättigheter. Jag har frågat mig hur de vanliga vägarna till 

rättskipning på arbetsmarknaden, så som förhandling, stridsåtgärder och 

organisering, påverkas av deporterbarhet och brist på anställningsskydd. Till 

slut har jag diskuterat papperslösas situation i förhållande till de problem 

som lyfts fram i debatten om access to justice. Exempel på sådana problem 

som hindrar människor från att göra sina formella rättigheter gällande är 

brist på ekonomiska resurser och juridisk kunskap. 

Syftet med intervjuerna är att få information om hur rättsreglerna fungerar i 

praktiken, vilka de praktiska bristerna är och också vilka möjligheter som 

finns. Dessutom kan synen på fackens roll och arbetsmarknadens struktur 

exemplifieras av personer med praktisk erfarenhet. Genom intervjuer kan 

jag även få en källa till vilka problem som upplevs som störst och mest 

akuta. Frågorna har styrts av att jag vill samla in privilegierad information – 

information som personer som arbetar med arbetslivets rättigheter har 

genom sin position.
14

 Även om frågorna inte är särskilt personliga måste 

svaren ändå betraktas som subjektiva och som tolkningar som formas i 

intervjusituationen. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket tillåter mig att styra 

intervjuns teman, och ger samtidigt utrymme för den intervjuade att berätta 

om sina erfarenheter utifrån sitt eget perspektiv.
15

 Jag har använt följdfrågor 

för att göra svaren mer detaljerade och för att undvika missförstånd. Mina 

intervjupersoner har samtyckt till att vara med i uppsatsen antingen med 

eget eller fingerat namn. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Jag 

har vid ett tillfälle använt mig av en vän som tolk.  

Jag har intervjuat en person med flerårig erfarenhet som engagerad i SAC 

med facklig verksamhet för papperslösa arbetstagare. Han har i flera år varit 

aktiv i Registret, som bygger på självorganisering av papperslösa för att 

förbättra deras löner. Registret är en del av Sveriges Arbetares 

Centralorganisation (SAC), ett syndikalistiskt fack. Eftersom han vill vara 

anonym kallar jag honom Zack.  

Sten-Erik Johansson har varit ordförande för föreningen Fackligt center för 

papperslösa sedan det öppnade 2008. Fackligt center för papperslösa hjälper 

papperslösa i Stockholm att tillvarata sina rättigheter på arbetsmarknaden 

                                                 

 
14

 Jmf Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 2000, s. 132f. 
15

 Denscombe, s. 135. 
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genom att sätta dem i kontakt med branschförbund, samt genom att ge råd 

och information.  

Jag har genomfört en kortare intervju med Erik Mägi som är jurist på 

diskrimineringsbyrån Göteborgs Rättighetscenter. Jag har även haft telefon- 

och e-post-kontakt med ett par andra diskrimineringsbyråer samt DO.  

Intervjupersonernas utsagor representerar deras erfarenheter och kunskap 

och inte de organisationer de är aktiva eller arbetar i.  

 Definitioner 1.5

1.5.1 Papperslös 

Begreppet papperslös definierar en person som saknar rätt att vistas i landet. 

Varken i sanktionsdirektivet eller sanktionsutredningens lagförslag etableras 

något juridiskt begrepp för papperslösa utan istället används något klumpiga 

uttryck som ”tredjelandsmedborgare som vistas olagligt”, ”utlänning utan 

föreskrivet arbetstillstånd” eller ”utlänning som vistas utan föreskrivet 

tillstånd”.
16

 

Andra ord som används är illegal migrant, gömd flykting, deportabel person 

eller irreguljär migrant. Uttrycket illegal migrant är allt mindre vanligt 

eftersom det anses förleda tankarna till kriminalitet snarare än migration. 

Uttrycket antyder också att en person som sådan är olaglig, snarare än en 

handling. Med begreppet irreguljär immigrant åsyftas ibland någon som har 

tagit sig in i landet eller in i EU utan visum. Begreppet används även för att 

innefatta alla migranter vars vistelse eller arbete avviker på något sätt från 

gällande regler.
17

 Deportabel person har använts för att betona att personen 

står under hot om deportation.
18

 Gömd flykting eller gömd asylsökande är 

uttryck som används allt mer sällan och kan orsaka begreppsförvirring 

eftersom flykting och asylsökande är juridiska begrepp som används i 

utlänningslagen.
19

 Flykting syftar på människor som genom FN:s 

flyktingkonvention har en särskilt skyddad rätt att få asyl.
20

 Asylsökande är 

den som väntar på svar på en ansökan om uppehållstillstånd som flykting 

eller skyddsbehövande.
21

 Enligt den juridiska definitionen ska flyktingar 

inte kunna bli papperslösa eftersom de har rätt till skydd, och asylsökande 

kan per definition inte vara det. Uttrycken gömd flykting eller gömd 

asylsökande antyder också att personen bokstavligen gömmer sig eller att 

någon annan gömmer denne. Tvärtom är de allra flesta papperslösa aktiva i 

                                                 
16

 Art 2.b Sanktionsdirektivet och Sanktionsutredningen, exempelvis s. 34. 
17

 Socialstyrelsen, Social rapport 2010, 2010 s. 269. 
18

 Khorshed, Deporterbart arbete. Hur hotet om geografisk exkludering producerar foglig 

arbetskraft. 2011, s. 8. 
19

 Socialstyrelsen, s. 269. 
20

 FN:s 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, implementerad i 

Utlänningslagen (UtlL). 
21

 4 kap UtlL. 
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samhället och håller sig undan deportation genom sina egna val och 

handlingar.
22

 

Maja Sager använder i sin genusvetenskapliga avhandling det engelska 

ordet clandestine som betyder ”aktivt under jord”. Hon menar att ordet 

clandestine gör det möjligt att förstå personen som agent.
23

 Liksom ordet 

papperslös kan clandestine kritiseras för att det inte avslöjar att en person 

migrerat, flytt eller hotas av deportation.  Begreppet papperslös har blivit 

vanligt och har använts flitigt i medierna det senaste året då projektet REVA 

diskuterats.
24

 Begreppet kan kritiseras för att det döljer den politiska 

bakgrunden till tillståndet, papperslösheten framstår som en egenskap hos 

individen snarare än ett misslyckande av samhället eller staten. Eftersom 

begreppet används av många papperslösa själva, bland annat gruppen 

Papperslösa Stockholm, har jag ändå valt att använda det i denna uppsats. 

Det motsvarar franskans sans papier och engelskans undocumented som 

båda är vanligt använda.
25

  

1.5.2 Papperslös arbetare/arbetstagare 

För den som arbetar använder jag orden arbetare och arbetstagare. 

Eftersom uppsatsen innehåller en diskussion kring om papperslösa arbetare 

ingår i det juridiska begreppet arbetstagare, behöver jag även ett icke-

juridiskt begrepp. Någon övrig skillnad mellan begreppen har jag inte 

avsett.  

Jag använder ordet papperslös eller irreguljär arbetare för att definiera ett 

tillstånd utan laglig rätt att vistas eller arbeta i Sverige, oavsett hur den 

enskilde personen hamnat i situationen. Avsaknaden av inte bara 

arbetstillstånd utan också uppehållstillstånd skapar den särskilda position på 

arbetsmarknaden vars arbetsrättsliga rättigheter och tillgång till 

rättsskipning jag vill undersöka.  

Jag betraktar i uppsatsen papperslösas situation på arbetsmarknaden utifrån 

ett anställningsperspektiv och problematiserar inte papperslösa arbetares 

arbetssituation i termer av till exempel tvångsarbete. Det är ett medvetet val 

som grundar sig dels på möjligheten att betrakta just de arbetsrättsliga 

reglerna, dels att papperslösas anställningar inte kan förutsättas alltid vara 

den typen av straffbelagt utnyttjande. Om papperslösas arbete bara beskrivs 

i termer av utnyttjande och förtryck, osynliggörs att arbetet också fyller 

positiva funktioner – det skapar en möjlighet att betala hyra, mat och 

mediciner. När endast exploatering lyfts fram kan det också vara svårt att 

förstå arbetstagaren som en person med politisk vilja som kan göra motstånd 

i arbetesrelationen.
26

 

                                                 
22

 Se Sager. 
23

 Sager, s. 21f. 
24

 Ritzén. 
25

 Socialstyrelsen, s. 269. 
26

 Sager, s. 141ff. 
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Jag undersöker sådant arbete som sker på en frivillig grund, därmed är 

regler om tvångsarbete eller trafficking inte relevant.
27

 Eftersom 

papperslösas arbete får antas vara ovanligt i offentlig sektor utgår jag från 

arbete inom privat sektor. Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 

antas i uppsatsen alltså vara horisontell, en relation mellan enskilda. 

Eftersom EU- och EES-medborgare liksom nordiska medborgare har rätt att 

arbeta i Sverige
28

 är den papperslösa arbetaren tredjelandsmedborgare eller 

statslös.  

1.5.3 Tillgång till rättskipning 

Att inneha rättigheter är inte mycket värt om de inte också går att tillvarata i 

praktiken. Access to justice har översatts av juridikprofessor emeritus Per 

Henrik Lindblom som tillgång till rättskipning och tillgång till rättsskydd. 

Debatten om access to justice handlar om att analysera hinder för reell, 

effektiv och jämlik tillgång till rättsskipning. Rätt till domstolsprövning 

skapar en formell möjlighet att göra dessa rättigheter gällande i domstol. 

Debatten om tillgång till rättsskipning har i stor utsträckning handlat om 

enskilda privatpersoners möjlighet att göra sina rättigheter gällande. En 

obalans mellan två parters tillgång till rättsskipning kan uppstå på 

arbetsmarknaden mellan enskilda arbetstagare och större arbetsgivare. För 

enskilda kan hinder för rättsprocess vara att det är kostsamt, komplicerat och 

tidskrävande.
29

  

Samtidigt ska rättskipningsbegreppet förstås i vid bemärkelse. Tillgång till 

alternativ till en ofta dyr och långsam rättsprocess i domstol förbättrar 

generellt enskildas tillgång till rättskipning. Möjlighet att använda 

rättsprocess och verkställighet skapar en yttersta försäkring om att 

rättigheter är effektiva både i det enskilda fallet och allmänpreventivt, men 

rättsskipning innefattar även alternativa vägar till förverkligande av 

rättigheten. Sådana vägar kan vara förhandling, medling eller eventuellt 

stridsåtgärder. På arbetsmarknaden förbättrar fackförbunden arbetstagares 

tillgång till rättsskipning.
30

 De utjämnar nivån mellan arbetstagarparter och 

arbetsgivarparter i förhållande till resurser och kunskap.
31

 

Diskrimineringsombudsmannen kan också fylla en utjämnande roll mellan 

enskilda och arbetsgivare.  

Tillvaratagandet av en typ av intressen som beskrivs som kollektiva, diffusa 

och fragmentariska har varit föremål för debatt inom området access to 

justice. Skydd från diskriminering kan beskrivas som ett sådant intresse. 

Med kollektiva intressen menas något som gynnar samhället i stort, så som 

det allmänna intresset att diskriminering inte förekommer. Det allmänna 

intresset av att diskriminering motverkas och rättförs på arbetsmarknaden är 

                                                 
27

 Observera att människosmuggling och trafficking/människohandel inte är samma sak, det 

tidigare sker med migrantens medgivande. 20 kap 8-9§§ UtlL och 4 kap 1 a § Brottsbalken 

(BrB). 
28

 2 kap 8 § UtlL. 
29

 Lindblom, Per Henrik. Grupptalan i Sverige, s. 32ff. 
30

 Francioni, The Rights of Access to Justice under Customary Internatnioal Law, i 

Francioni, Francesco (red.) Access to Justice as a Human Right, 2007, s. 189f. 
31

 Lindblom, s. 32ff. 
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starkt, samtidigt som överträdelsen kan vara liten i det enskilda fallet. Det 

ger en fragmentarisk karaktär. Diskrimineringsombudsmannen fyller en roll 

att tillgodose allmänhetens intressen genom att utan kostnad för den 

enskilda driva mål.
32

 Ett annat sätt att förbättra rättsskyddets effekt är att ha 

avskräckande ersättningsnivåer, vilket tillämpas i diskrimineringslagen.
33

 

1.5.4 Föreningsrätt 

Nationell rätt och praxis gör skillnad på begreppen föreningsrätt och 

föreningsfrihet. Föreningsrätt används i medbestämmandelagen (MBL) och 

syftar på den enskildes skydd från ingripanden från en annan enskild, medan 

föreningsfrihet återfinns i regeringsformen
34

 (RF) och innefattar skydd från 

att staten blandar sig i enskildas föreningstillhörighet. Begreppen motsvarar 

alltså frihet från inblandning horisontellt respektive vertikalt. Internationella 

arbetsorganisationen (ILO) skiljer på samma sätt mellan right to organize 

och freedom of association. I övrigt finns inte samma uppdelning i den 

internationella rätten utan båda begreppen kan i olika instrument innefatta 

skydd både horisontellt och vertikalt. Till exempel innefattar 

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheternas (EKMR) freedom of association även statens 

ansvar att skydda individer från andras föreningsrättskränkningar.
35

 Jag 

använder begreppen så som de används i medbestämmandelagen och 

regeringsformen, med vissa avsteg när jag beskriver innehållet i 

internationella rättighetsinstrument. Då hoppas jag att det framgår.  

Föreningsrätten formuleras i medbestämmandelagen som ”rätt för 

arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- eller 

arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för 

organisationen eller för att sådan bildas”. Föreningsfrihet enligt EKMR 

innefattar också kollektiv förhandling och strejkrätt.
36

 Rätt till kollektiv 

förhandling och strejkrätt är ett utflöde av föreningsrätten men behandlas i 

MBL separat. Med ordet föreningsrätt menar jag i uppsatsen rätten att utan 

hinder eller repressalier från arbetsgivare gå med i, bilda eller använda sitt 

medlemskap i fackförbund. Jag berör förhandlingsrätt och stridsrätt 

eftersom det har betydelse för tillvaratagande av rättigheter, men inkluderar 

inte dessa rättigheter i begreppet föreningsrätt.   

1.5.5 Diskriminering 

Diskrimineringsförbud kommer i många olika utformningar. När jag 

behandlar diskrimineringsskydd skiljer jag på bestämmelser om horisontell 

diskriminering, vertikalt förbud för stater att diskriminera och införa 

diskriminerande lagar, och konventionsinterna diskrimineringsförbud som 

innebär att de aktuella konventionsrättigheterna måste implementeras utan 

diskriminering. Det första innefattar förbud mot diskriminering utförd av 

                                                 
32

 Lindblom, s. 41-45. 
33

 5 kap 1 § Diskrimineringslagen (DL) och Lindblom, s. 44. 
34

 2 kap 1 § Regeringsformen (RF). 
35

 Herzfeld-Olsson, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, 2013, s. 117f. 
36

 Nyström, EU och arbetsrätten, 2011, s. 92f. 
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arbetsgivare emot arbetstagare och är det skydd från denna typ av 

diskriminering som är en av de arbetsrättsliga rättigheter jag behandlar. 

Diskrimineringsförbudet är relevant för papperlösa i den mån papperslösa 

av arbetsgivare blir sämre behandlade för att de till exempel inte är svenskar 

eller på grund av deras kön.  

De vertikala och konventionsinterna diskrimineringsförbuden ska jag 

diskutera i samband med rättigheternas omfattning.   

 Disposition 1.6

Jag börjar med att i kapitel två placera papperslösa arbetstagare i den 

migrationsrättsliga kontexten. Sedan redogör jag i kapitel 3 för papperslösa 

arbetares position i den internationella rätten och tillämpligheten av 

mänskliga rättigheter för arbetare. I kapitel 4 tolkar jag de rättsfall som finns 

som behandlar anställningsavtal där arbetstagaren saknat arbetstillstånd, och 

den konflikt som finns mellan arbetsrätt och migrationsrätt. I de 

efterföljande kapitlen diskuterar jag hur migrationsrätten inverkar på 

tillämpligheten av i tur och ordning föreningsrätt, rätt till lön och rätt till 

diskrimineringsskydd för papperslösa arbetstagare. Parallellt diskuterar jag 

hur tillgång till rättskipning inskränks eller möjliggörs av deporterbarhet, 

bristen på anställningsskydd och arbetsmarknadens organisationer, så som 

fackförbund, DO och diskrimineringsbyråerna. 
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2 Migrationsrättslig reglering 

 Inledning 2.1

I det här avsnittet ska jag redogöra för de viktigaste migrationsrättsliga 

reglerna som påverkar den papperslösa arbetarens situation. Det gäller dels 

krav på uppehålls- och arbetstillstånd, risk för deportation och den 

kriminalisering av arbete och anställning utan arbetstillstånd som finns i 

utlänningslagen.   

 Reglerad invandring skapar papperlösa 2.2

Alla personer utan medborgarskap i ett land som tillhör EES, EU eller 

Norden måste ha visering, uppehållstillstånd eller en ansökan för 

uppehållstillstånd pågående för att få vistas i Sverige.
37

 Den som inte har 

uppehållstillstånd riskerar att avvisas, utvisas eller tas i förvar.
38

 Den som 

stannar kvar i landet efter att ha fått ett negativt asylbesked eller efter att ha 

haft ett tillfälligt visum utan att söka nytt, blir papperslös. Papperslös kan 

också den vara som rest in i landet med hjälp av en smugglare och aldrig 

gett sig till känna eller sökt uppehållstillstånd. Den som flyttat till en 

maka/make eller sambo i Sverige och förhållandet tagit slut får vanligen 

avslag på förlängt uppehållstillstånd. Den som rest till landet för att arbeta 

men förlorat sin anställning eller sagt upp sig förlorar också sin rätt att 

stanna. Tillståndet som papperslös är inte statiskt, en person kan få ett 

avslag för att sedan, efter att omständigheterna förändrats, få 

uppehållstillstånd.
39

 Andra kan leva som papperslösa i Sverige i många år. 

Det finns i princip ingen möjlighet att få uppehållstillstånd av den 

anledningen att man levt länge i Sverige.
40

 

”Om man inte har möjlighet att få ett arbetstillstånd 

eller vara asylsökande igen, då är det väldigt svårt att 

säga emot arbetsgivaren: Arbetsgivaren kan ständigt 

hota att ange personen. Ja så är det. Vi har ett ärende 

nu med en flicka som sitter i förvaret ute i Märsta som 

blev angiven av sin arbetsgivare. Istället för att betala 

ut lön för 526 arbetstimmar så angav han henne för 

polisen.” Sten-Erik Johansson, Fackligt center för 

papperslösa  

Utlänningslagen tar sin utgångspunkt i att endast det egna landets 

medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas och arbeta där, vilket ligger till 

                                                 
37

 2 kap 3 § UtlL. 
38

 8 kap UtlL, 10 kap 1 § 2-3 st UtlL. Förvar är en frihetsberövande tvångsåtgärd där 

migranten är inlåst i väntan på att deporteras. 
39

 Socialstyrelsen, s. 271. 
40

 5 kap 6 § UtlL, Mig 2007:15. 
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grund för principen om reglerad invandring och reglerad 

arbetskraftsinvandring. Lagens explicita syfte är att garantera en rättssäker 

prövning vid ansökan om uppehållstillstånd.
41

 Samtidigt finns det de som 

menar att den ökade mängden avslag under de senaste tjugo åren inte 

förhåller sig enbart till migranters minskade behov av skydd utan också till 

politiska motiv av minskad invandring, som tar sig uttryck både i tolkning 

och ändringar av lagen. Utlänningslagen kan förstås som att genom sin 

exkluderande praktik skapa papperlöshet.
42

 Konkret innebar detta under 

2012 att nästan 13 000 personer fick avslag på sina asylansökningar. 

Samtidigt avvisades drygt 6 000 personers ansökningar för att de ska 

bedömas i ett annat EU-land enligt Dublinkonventionen.
43

 Den som är 

papperslös saknar arbetstillstånd och lever också under hot om att bli 

utvisad eller tas i förvar. Risken för att bli anmäld av sin arbetsgivare till 

gränspolisen leder till en utsatt situation på arbetsplatsen och underminerar 

den papperslösas ställning i förhållande till arbetsgivaren. Den som är 

papperslös är i ett underläge gentemot både staten och sin arbetsgivare. 

 Arbetstillstånd och kriminalisering 2.3

Den som inte har uppehållstillstånd eller en pågående asylansökan har inte 

heller rätt att arbeta i Sverige.
44

 Både att arbeta som papperslös och att 

anställa någon utan arbetstillstånd är kriminaliserat i utlänningslagen. 

Arbetsgivaren kan bli straffansvarig både vid oaktsamhet och uppsåt och 

möjliga straff är böter eller fängelse i upp till ett år.
45

 Oavsett om straff 

döms ut kan arbetsgivaren krävas på en sanktionsavgift som betalas till 

staten.
46

 Även arbetstagaren är enligt lagen kriminell både vid oaktsamhet 

och uppsåt, och kan dömas till böter.
47

 För den som arbetar är antagligen 

hotet om deportation större och har mer praktisk betydelse än risken att 

drabbas av böter. Samtidigt väver det stränga förbudet av papperslösas 

arbete och anställning samman migrationspolitiken med arbetsmarknaden 

ytterligare och har en stor effekt på tillämpligheten av arbetsrätten, som vi 

ska se nedan. 

Kriminaliseringen är helt migrationsrättslig. Att arbetet ofta utförs ”svart” 

och arbetsgivaren undgår arbetsgivaravgifter m.m. tillhör skatterätten.
48

 

Påföljder mot papperslösa och deras arbetsgivare motiveras i förarbetena av 

                                                 
41

 Prop. 1979/80:96 med förslag till ny utlänningslag, m.m., s. 27. 
42

 Sager, s. 20. För en utförligare diskussion kring reglerad invandring och papperslösas 

funktion i välfärdsstaten, se Gregor Nolls artikel The Asylum System, Migrant Networks 

and the Informal Labour Market, 2008. 
43

 Migrationsverket, Avgjorda asylärenden 2012, 2013. Hur många personer som fick 

avslag på ansökan om uppehållstillstånd för arbete eller anknytning framgår inte av 

Migrationsverkets statistik. 
44

 2 kap 7-8 §§ UtlL, för asylsökande: 5 kap 4§ UtlF. Undantag finns för den som 

medverkar i en brottsprocess enligt 5 kap 15§ UtlL. 
45

 20 kap 5 § UtlL. 
46

 20 kap 12 § UtlL. 
47

 20 kap 3 § UtlL. 
48

 Papperslösa arbetstagare kan betala skatt även utan personnummer. Se: Larsson, 

’Papperslösa kan visst betala skatt’, 2010. 



 18 

intresset av att bevaka den reglerade invandringen och skydda den legala 

arbetsmarknaden, samt att skydda papperslösa från en utsatt position på den 

informella arbetsmarknaden.
49

 Sanktioner och kriminalisering mot 

arbetsgivare som anställer papperslösa är i centrum även i EU för att 

minimera antalet irreguljära migranter i Europa.
50

 

 EU och papperslösa arbetstagare 2.4

EU:s migrationspolitik är generellt, och gentemot irreguljära migranter i 

synnerhet, inriktad på kontroll och uteslutande behandlad som utrikes- och 

säkerhetspolitik.
51

 Art 79 i Fördraget om EU:s funktionssätt (FEUF) stadgar 

att målen med EU:s migrationspolitik bland annat är att säkerställa ”en 

rättvis behandling av tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i 

medlemsstaterna samt förebyggande av och förstärkt bekämpning av olaglig 

invandring”. Även sanktionsdirektivet som behandlar sanktioner mot 

arbetsgivare är antaget inom ramen för den gemensamma 

migrationspolitiken. 

Kommissionens ansats gentemot irreguljär migration är kontrollorienterad, 

men den har vid flera tillfällen uttalat att papperslösa migranters 

grundläggande rättigheter ska respekteras.
52

 I det sista förslaget till 

sanktionsdirektivet uttalade kommissionen att direktivet inte var tänkt att 

frånta irreguljära arbetstagare deras rättigheter som arbetstagare: 

föreningsfrihet, rätt till kollektiv förhandling och arbetsplatsregler om hälsa- 

och säkerhet.
53

 I kommissionens Policy priorities in the fight against illegal 

immigration of third-country nationals
54

 skriver kommissionen att 

irreguljära migranter lätt hamnar i en utsatt situation på arbetsmarknaden 

och att EU:s lagstiftning måste granskas utifrån vilken effekt den har på 

grundläggande rättigheter. Grundläggande rättigheter för papperslösa 

tredjelandsmedborgare ska skyddas och främjas.
55

  

Centre for European Policy Study (CEPS) riktar kritik mot att EU:s politik 

för arbetskraftsinvandring från tredje land behandlar en sektor eller grupp av 

arbetstagare i taget och enbart skyddar reguljära arbetare. På så sätt skapas 

hål i det grundläggande skyddet för arbetstagare och klyftor mellan 

skyddade arbetstagare och arbetstagare som fyller andra behov på 

arbetsmarknaden men är irreguljära och arbetar under dåliga villkor.
56

  

                                                 
49

 Prop. 1975/76:18 om ändring i utlänningslagen (1954:193) m.m., s. 145 och prop. 

1981/82:146 om ändring i utlänningslagen (1980:376), m.m., s. 51. 
50

 Skäl 2 Sanktionsdirektivet, punkt 2 KOM/2007/249 slutlig och Inghammar 2010, s. 200. 
51

 Noll 2008, s. 9f. 
52

 CEPS b, s. 10, KOM (2006) 402 slutgiltig & KOM(2008) 0359. 
53

 KOM (2007) 249, Selberg 2012 a, s. 82. 
54

 KOM (2006) 402 slutlig. 
55

 P. 2.8, KOM (2006) 402 slutlig. 
56

 CEPS b, s. 10. 
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2.4.1 Sanktionsdirektivet 

Sanktionsdirektivet kan sägas avvika från trenden att endast behandla 

migrationspolitik genom säkerhets- och kontrollpolitik. Syftet med 

direktivet är att motverka irreguljär migration till EU och irreguljärt arbete 

genom att införa sanktioner mot arbetsgivare och därmed minska utbudet av 

arbetstillfällen för papperslösa.
57

 Trots att direktivet behandlar papperslösa 

arbetare som arbetstagare
58

 fastställer det inte att grundläggande rättigheter 

ska tillförsäkras dem som arbetstagare. Syftet är inte att skapa 

likabehandling, och papperslösa arbetare ges inte samma skydd som 

reguljära arbetstagare.
59

 Samtidigt kan direktivet bekräfta den irreguljära 

arbetaren som arbetstagare i ett kontraktuellt förhållande med rätt till lön 

och en ”kärna” av grundläggande arbetsrättsliga rättigheter.
60

  

Direktivet innebär att medlemsstaterna ska förbjuda arbetsgivare att anställa 

tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i ett medlemsland och i direktivet 

återfinns miniminormer för sanktioner emot arbetsgivare som bryter mot 

förbudet.
61

 Förutom finansiella sanktioner kan arbetsgivaren göras skyldig 

att betala den anställdas deportation.
62

 Medlemsstaterna ska även införa krav 

på arbetsgivare att vid anställning av tredjelandsmedborgare kontrollera att 

denne har giltigt uppehållstillstånd.
63

 Om arbetstagaren har ersättning 

innestående ska arbetsgivaren göras skyldig att betala den. Lön ska 

presumeras motsvara minst landets miniminormer eller kollektivavtalsnivå. 

Dessutom ska skatt och sociala avgifter betalas för all arbetad tid. Om inget 

annat visas finns en presumtion om att anställningen varat i tre månader.
64

  

Direktivet medför ett solidariskt ansvar mellan arbetsgivaren och dess 

beställare, om arbetsgivaren är en underentreprenör.
65

  

Medlemsstaterna ska även kriminalisera arbetsgivare som anställt 

tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i fall med försvårande 

omständigheter.
66

 Artikeln har blivit kritiserad för att EU inte har 

befogenhet på straffrättens område.
67

 Sanktionsdirektivet ställer inga krav 

på sanktioner gentemot eller kriminalisering av den papperslösa arbetstagare 

som varit anställd utan tillstånd.  

 

                                                 
57

 Sanktionsdirektivet, skäl 2, Carrera & Guild, ‘An EU Framework on Sanctions against 

Employers of Irregular Immigrants Some Reflections on the Scope, Features & Added 

Value’, 2007, s. 2. 
58

 Sanktionsdirektivet, skäl 7. 
59

 Selberg 2012, s. 84f. 
60

 Inghammar 2010, s. 203. 
61

 art 1. 
62

 art 5. 
63

 art 4. 
64

 art 6. 
65

 art 8. 
66

 art 9. 
67

 Inghammar 2010, s. 199. 
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Sanktionsdirektivet skulle varit implementerat i juni 2011. Regeringen har i 

skrivande stund fattat beslut om en proposition, med förslag om att reglerna 

ska träda i kraft 1 juli 2013.
68

  

Migrationspolitiken har effekter på arbetsmarknaden genom regler om 

arbetstillstånd och sanktioner och påverkar papperslösa arbetares rättsliga 

ställning i anställningsförhållandet. För att närmare klarlägga vilken effekt 

migrationsrätten har på arbetsrättsliga reglers tillämplighet ska jag gå vidare 

till att undersöka hur papperslösa arbetare förstås i förhållande till mänskliga 

rättigheter.  

                                                 
68

 Prop 2012/13:125, Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare, s. 2. Se 

fotnot 8. 



 21 

3 Papperslösas arbetsrättsliga 
rättigheter som mänskliga 
rättigheter  

 Inledning 3.1

Sverige har ratificerat och implementerat internationell rätt och EU-rätt som 

behandlar föreningsfrihet, diskrimineringsskydd och rätt till rättvis lön som 

mänskliga rättigheter. Om rättigheterna omfattar papperslösa, kan kritik 

riktas mot staten i de fall den inte förverkligar ett effektivt skydd av 

rättigheterna för papperslösa på den nationella nivån.  

I det här avsnittet börjar jag med att undersöka i vilken mån rättigheterna 

har implikationer för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, för att 

sedan beskriva mänskliga rättigheters personkrets och utgångspunkten att 

rättigheterna är universella. Därefter undersöker jag närmare innehållet i och 

tillämpligheten för papperslösa av de relevanta internationella och regionala 

rättighetsdokumenten.  

Jag behandlar i tur och ordning FN-deklarationen och FN:s konventioner, 

ILO:s kärnkonventioner, Europarådets konvention om de mänskliga 

rättigheterna, och EU:s rättighetsstadga. För att tolka instrumentens 

tillämplighet för papperslösa arbetare använder jag uttalanden från 

kommittéer kopplade till konventionerna och analyser av papperslösas 

ställning i förhållande till rättigheterna utförda av bland annat ILO.  

I slutet av kapitlet diskuterar jag om förbud för konventionsintern 

diskriminering är relevant för implementeringen av rättigheterna för 

papperslösa – det vill säga om det kan vara diskriminering om en stat 

praktiserar olika skydd för papperslösa och andra. 

 Rättigheters effekt i den horisontella 3.2
relationen 

Jag undersöker papperslösas rättigheter i förhållande till sina arbetsgivare – 

alltså i den horisontella relationen. Internationella rättigheter om 

föreningsfrihet och diskriminering innehåller krav på ratificerande stater att 

införa skydd som fungerar mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Mellanstatliga dokument binder staterna som blir ansvariga för att 

rättigheterna går att förverkliga mellan enskilda med hjälp av nationella 

regler och domstolar. Det svenska rättssystemet bygger på ett dualistiskt 

synsätt vilket innebär att internationell rätt måste införlivas i svensk rätt för 

att kunna utkrävas mellan enskilda. När detta har gjorts blir den 

internationella rätten gällande som lag i Sverige och domstolarna skyldiga 
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att tillämpa den.
69

 Enskilda kan alltså ställas till svars för kränkningar av 

mänskliga rättigheter som blivit en del av den svenska rätten.
70

 

Arbetsdomstolen har tillämpat EKMR i frågor mellan enskilda, bland annat 

gällande föreningsrätt.
71

  

De enskildas rättigheter motvaras alltså av de anslutna staternas skyldighet 

att upprätthålla ett effektivt skydd. Skyldigheten att upprätthålla detta skydd 

bärs i de här relevanta dokumenten av staterna gentemot personer som 

befinner sig inom dess territorium och under dess jurisdiktion.
72

 Detta pekar 

ut vilken stat som har ansvar att garantera rättigheten. 

 Mänskliga rättigheters universialitet 3.3

I enlighet med den grundläggande tanken om mänskliga rättigheter – 

”erkännandet av det inneboende värdet hos alla dem som tillhör 

människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter utgör 

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”
73

 – har papperslösa 

rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella om de inte är 

tematiserade och riktar sig till en viss grupp, till exempel medborgare eller 

arbetare. Så har till exempel medborgare rösträtt
74

 och arbetare rätt till lika 

lön
75

. Vissa rättigheter omfattar endast den som vistas lagligt i landet, till 

exempel rätten att röra sig fritt
76

. Europarådets sociala stadga är endast 

tillämplig på medborgare i konventionsländerna eller tredjelandsmedborgare 

som arbetar legalt.
77

 Rättigheter som däremot inte uttryckligen exkluderar 

papperslösa omfattar dem.  

 Förenta nationernas instrument 3.4

3.4.1 Introduktion till FN:s instrument 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

från 1948 (FN-deklarationen) utgör ett grundläggande dokument i de 

mänskliga rättigheternas utveckling. FN-deklarationen utgör i första hand ett 

politiskt dokument och en förebild för andra konventioner.
78

 FN-

deklarationen tillsammans med de juridiskt bindande traktaten 

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

(ICCPR) och Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter (ICESCR) utgör tillsammans Bill of Rights. Bill of 

                                                 
69

 Mulder, ’Grundrättigheter som en del av arbetsrättslig reglering’, i Nyström, Birgitta, 

Edström, Örjan & Malmberg, Jonas. (red) Nedslag i den nya arbetsrätten, 2012, s. 34-39. 
70

 Herzfeld-Olsson, s. 111. 
71

 Exempelvis AD 1998 nr 17.  Mulder, s. 37. 
72

 Se exempelvis art 2.1 ICCPR. 
73

 ICCPR ingress. 
74

 ICCPR art 25. 
75

 ILO konvention nr 100. 
76

 Art 12 ICCPR. 
77

 CEPS, Fundamental and Human Rights Framework: Protecting Irregular Migrants in 

the EU, a, s. 7 och punkt 1, Europarådets sociala stadga, Appendix.  
78

 Mulder, s. 35. 



 23 

Rights och sju stycken tematiserade kärnkonventioner bildar en 

internationell standard för mänskliga rättigheter.
79

 Däri ingår Konventionen 

om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD), Konventionen 

om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) och 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(ICRPD). 

3.4.2  Instrumentens innehåll  

FN-deklarationen är inte juridiskt bindande, men uttrycker allas rätt till 

föreningsfrihet
80

, där rätten att bilda och gå med i fackförbund
81

 uttrycks 

särskilt. Alla arbetstagare ska även ha rätt till arbete, rättvisa och 

gynnsamma arbetsvillkor däribland ”rättvis och tillfredsställande ersättning 

som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig 

tillvaro”
82

, samt lika lön för lika arbete
83

. Deklarationen stadgar även rätt till 

en rättvis rättegång vid en opartisk domstol i frågor om deklarationens 

rättigheter
84

. 

Rätt till rättvis och opartisk domstol
85

  och föreningsfrihet
86

 återfinns också i 

den juridiskt bindande konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter. Rättigheterna omfattar alla som befinner sig på en 

konventionsstats territorium och inom dess jurisdiktion.
87

 Staten har ansvar 

för skydd även mellan enskilda, genom att inrätta lagar och koppla 

rättsmedel till föreningsrätten.
88

  

Att horisontell diskriminering ska bekämpas har en stark position i 

internationell rätt. Med konventionerna mot diskriminering har Sverige 

åtagit sig att lagstifta mot diskriminering mellan enskilda på grunderna ras, 

etnicitet, kön och funktionsnedsättning. Diskrimineringsförbudet i 

rasdiskrimineringskonventionen ska skydda alla inom statens jurisdiktion 

och alla ska ha tillgång till verksamma rättsmedel för att begära upprättelse 

för diskriminering.
89

  

3.4.3 Papperslösa är rättighetsbärare 

FN:s generalkonsulat och de kommittéer som bevakar tillämpningen av 

konventionerna har vid flera tillfällen bekräftat papperslösas rättigheter men 

då bara i förhållande till ett begränsat antal rättigheter. FN har 1995 

bekräftat att rätt till likhet inför domstol och rättshjälp i enlighet med 

nationella regler samt frihet att hålla fredliga möten inkluderar även 

                                                 
79

 CEPS a, s. 8. 
80

 art 20. 
81

 art 23.4. 
82

 art 23. 
83

 art 23.2. 
84

 art 10. 
85

 art 14.1. 
86

 art 22. 
87

 art 2.1. 
88

 Herzfeld-Olsson, s. 210f. 
89

 Art 6 CERD. 
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papperslösa i Deklarationen om mänskliga rättigheter för individer som inte 

är medborgare i den stat de bor i.
90

 Deklarationen fastställde däremot inte 

boendestatens skyldighet att uppfylla rätt till rättvisa och lika löner eller 

föreningsfrihet för den som inte har rätt att vistas i landet. Dessa rättigheter 

bekräftades för migranter som vistas lagligt i staterna.
91

 Deklarationen har 

tolkats som att den som inte vistas legalt i en stat har begränsade sociala 

rättigheter gentemot staten genom internationella konventionen om de 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
92

  

Kommittén som bevakar rasdiskrimineringskonventionen menar tvärtom 

mot deklarationen att föreningsfrihet ska garanteras även den som arbetar 

utan arbetstillstånd. Kommittén medger att konventionsstaterna kan låta bli 

att erbjuda personer utan arbetstillstånd arbete, men rekommenderar dem att 

erkänna att även den som inte har arbetstillstånd omfattas av mänskliga 

rättigheter och grundläggande arbetsrättsliga rättigheter, speciellt 

föreningsfrihet, under tiden en anställning faktiskt föreligger.
93

 

Enligt ILO omfattas papperslösa arbetare av FN-deklarationens rättigheter 

som riktar sig till arbetstagare.
94

 Även EU:s rättighetsbevakande organ 

European Union Agency for Fundamental Rights och den icke-statliga 

organisationen PICUM framhåller att FN-deklarationen befäster också 

irreguljära migranters mänskliga rättigheter.
95

  

Diskrimineringsförbud ska utformas så att det täcker alla oavsett 

migrationsstatus, menar kommittén för rasdiskrimineringskonventionen.
96

 

Kommittén för avskaffande av diskriminering emot kvinnor uttrycker att 

grundläggande mänskliga rättigheter gäller även papperslösa kvinnor och 

ser det som mottagarstaternas ansvar att upprätta effektivt skydd från 

diskriminering och utnyttjande som riktar sig mot kvinnor, även för 

papperslösa kvinnor.
97

 

Paradoxalt nog inskränks rättigheternas universalitet då papperslösa 

inkluderas endast i förhållande till de mest grundläggande rättigheterna. 

Detta vittnar om en konflikt mellan att å ena sidan vilja motverka irreguljär 

migration och å andra sidan att vilja bekämpa de värsta konsekvenserna av 

irregularitet. 

 Internationella arbetsorganisationen  3.5

ILO grundades 1919 och arbetar med att ta fram en internationell standard 

vad gäller arbetsvillkor. ILO har 1998 samlat åtta kärnkonventioner i sin 

                                                 
90

 Declaration on the human rights of individuals who are not nationals of the country in 

which they live, 1995. 
91

 art 8. 
92

 FRA a, s. 21 och CEPS a, s. 9. 
93

 Avsnitt VII punkt 35, CERD, General Recommendation no. 30 Discrimination Against 

Non Citizens.  
94

 ILO b, s. 120f. 
95

 FRA a, s. 19f och PICUM, s. 30. 
96

 Avsnitt II punkt 7, General Recommendation nr 30, CERD. 
97

 Punkt 26.c.i General Recommendation nr 26, CEDAW och CEPS a, s. 11. 
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Deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. 

Rättigheterna som återfinns i deklarationen motsvarar mänskliga rättigheter 

i arbetslivet.
 98

 

3.5.1 Innehåll i ILO:s konventioner 

De av Sverige ratificerade ILO-konventionerna om förenings- och 

förhandlingsrätt och om icke-diskriminering utgör några av de åtta 

kärnkonventionerna. Konvention nr 87 innehåller vertikal och horisontell 

föreningsfrihet.
99

 Konvention nr 98 stadgar rätt till kollektiv förhandling och 

utvecklar den horisontella föreningsfriheten. Enligt konventionen ska 

arbetare åtnjuta tillfredställande skydd mot åtgärder som är av 

organisationsfientlig art, särskilt åtgärder som uppsägning eller 

avskedande.
100

 Enligt konvention nr 111 ska medlemsstaterna förebygga 

horisontell diskriminering på arbetsplatserna på grunderna ras, hudfärg, kön, 

religion, politisk uppfattning, samt nationell och social härkomst.
101

 

Konvention nr 100 stadgar att medlemsstaterna ska främja lika lön för män 

och kvinnor för lika värdefullt arbete.
102

  

ILO:s konvention nr 143 utgör inte en av kärnkonventionerna men är 

ratificerad av Sverige. Konventionen garanterar en rätt till lön för utfört 

arbete för papperslösa arbetstagare. 

3.5.2 Grundläggande rättigheter på arbetsmarknaden 
tillämpliga för papperslösa arbetare 

ILO:s konvention nr 143 ger irreguljära arbetare rättigheter i förhållande till 

förfluten anställning. Även migrantarbetare med ett ”irreguljärt” förhållande 

till migrationsrätten ska åtnjuta ”jämlik behandling, själv och för sin familj, 

i förhållande till rättigheter som kommer ur tidigare anställning, så som 

ersättning, social säkerhet och andra förmåner”
103

.  

Deklarationen och alla ILO:s konventioner omfattar även irreguljära 

arbetare, om inget annat stadgas.
104

 Detta är bekräftat i Resolution 

Concerning a Fair Deal for Migrant Workers in a Global Economy från 

2004, som speciellt nämner irreguljära arbetare och vikten av att deras 

grundläggande rättigheter skyddas, att de inte utnyttjas och att de inte 

behandlas godtyckligt.
105

 ILO:s Föreningsfrihetskommitté
106

 som bevakar 

staternas respekt för föreningsfriheten, har i flera fall konstaterat att 

föreningsfriheten omfattar även papperslösa arbetstagare. Kommittén 
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 ILO b, s. 120. 
99

 art 2-5 och 11, samt Hertzfeld-Olsson, s. 128ff. 
100

 art 1. 
101

 art. 2-3 och ILO b, s. 124. 
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 art 2. 
103
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konstaterar att föreningsfrihet och rätten att organisera sig ska vara effektivt 

skyddad även för papperlösa arbetstagare. Vid föreningsrättskränkande 

uppsägningar ska både den enskilde arbetstagaren kunna ersättas och 

arbetsgivaren drabbas av en sanktion som verkar avskräckande.
107

  

 Europeiska konventionen om skydd för de 3.6
mänskliga rättigheter och de 
grundläggande friheterna 

Europarådet antog 1950 Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
108

 EKMR gäller 

som lag i Sverige
109

 och tillämpas allt oftare i svenska domstolar.
110

 Den 

utmärker sig genom att ha en egen domstol som prövar individuella fall och 

genom detta utvecklar skyddet för mänskliga rättigheter i Europa.
111

 Till 

Europadomstolen kan enskilda personer eller organisationer driva fall om de 

inte fått rätt genom de nationella rättsmedlen.
112

 

3.6.1 Konventionens innehåll 

Konventionen innefattar både horisontell och vertikal, positiv och negativ 

föreningsfrihet.
113

 Med EKMR:s första tilläggsprotokoll från 1952 art 1 som 

ger skydd för privat egendom ger konventionen rätt till lön för utfört 

arbete.
114

 Konventionen innehåller också rätt till en rättvis rättegång i 

civilrättsliga frågor
115

 och rätt till effektiva rättsmedel i nationella domstolar 

för att utreda om en konventionsrättighet blivit kränkt.
116

  

3.6.2  Konventionens tillämplighet för papperslösa 

Rättigheter stadgade i EKMR omfattar alla inom konventionsstaternas 

jurisdiktion.
117

 Europadomstolen har tillämpat konventionen för personer 

som vistats utan tillstånd i medlemsländerna.
118
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 Rättighetsstadgan 3.7

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(Rättighetsstadgan) antogs år 2000 av EU och är sedan 2007 rättsligt 

bindande på samma nivå som fördragen.
119

 Stadgan riktar sig till alla EU:s 

institutioner, organ och byråer och till medlemsstaterna när de tillämpar EU-

rätt.
120

 Den är alltså aktuell vid tillämpning av diskrimineringsrätten, 

förhandling enligt samrådsdirektivet
121

 och harmoniserade delar av 

migrationsrätten som vid implementering av sanktionsdirektivet.  

3.7.1 Rättighetsstadgans innehåll 

Stadgan innehåller föreningsfrihet för var och en.
122

 EU har inte egentligen 

kompetens att lagstifta om föreningsrätt
123

 men då regler på andra områden 

ändå har effekt för föreningsfriheten ska den respekteras. Stadgan innehåller 

diskrimineringsförbud på ett stort och inte uttömmande antal grunder
124

 och 

jämställdhet mellan könen ska säkerställas
125

.  

Under avdelning IV finns arbetsrättsliga rättigheter. Art 28 stadgar rätt till 

kollektiv förhandling och strejkrätt, så som den är reglerad i nationell rätt. 

Arbetstagare ges rätt till skydd mot uppsägning utan saklig grund, i enlighet 

med eller med begränsning av unionsrätten och nationell lag eller praxis.
126

 

Om rättigheter i stadgan misstänks ha kränkts ska var och en ha rätt till en 

rättvis och opartisk domstolsrättegång och även till rättshjälp.
127

 

3.7.2 Rättighetsstadgans tillämplighet för papperslösa 

Rättigheterna, friheterna och principerna i stadgan gäller alla om inget annat 

framgår.
128

 Att vissa artiklar särskilt gäller tredjelandsmedborgare som 

vistas lagligt i någon av medlemsstaterna, visar särskilt starkt att andra 

bestämmelser innefattar också de som vistats utan tillstånd. Art 15.1 stadgar 

att ”[v]ar och en har rätt att arbeta och utöva ett fritt valt eller accepterat 

yrke”. Arbetstagare utan arbetstillstånd ges inte rätt att söka arbete eller 

arbeta på samma villkor som unionsmedborgare enligt punkterna 2-3, men 

den som arbetar illegalt får anses vara arbetstagare i stadgans mening.  
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 Mer om EU:s förhållande till mänskliga 3.8
rättigheter 

Som jag tidigare nämnt är Rättighetsstadgan bindande på samma nivå som 

fördragen.
129

 EKMR utgör enligt EU-fördraget art 6.3 en del av EU-rätten 

som allmänna principer. EU:s politik ska härmed genomsyras av de 

mänskliga rättigheterna.  

Gemenskapens stadga om arbetstagarnas grundläggande sociala 

rättigheter har legat till grund för arbetsrättsliga direktiv, men är inte 

juridiskt bindande.
130

 Det är oklart vilken tillämplighet den har på 

papperslösa arbetstagare eftersom den poängterar vikten av likabehandling 

mellan medborgare och legalt vistande tredjelandsmedborgare.
131

 

 Konventionsintern och vertikal 3.9
diskriminering 

Jag har ovan undersökt konventionsrättigheternas innehåll och tillämplighet 

för papperslösa arbetare. En annan fråga är huruvida rättigheterna får 

implementeras på ett sätt så de ger olika starkt skydd för olika personer som 

alla omfattas av konventionen. En utgångspunkt för mänskliga rättigheter är 

inte bara att de ska tillförsäkras alla, utan att de ska tillförsäkras alla lika. 

Detta regleras i de konventionsinterna diskrimineringsförbuden. En 

konventionsrättighet ska som utgångspunkt implementeras i 

konventionsstaterna på samma sätt för alla. I den mån en rättighet kan 

inskränkas i lag, eller en stat väljer att ha ett mer omfattande skydd, ska 

reglerna utformas utan att orsaka diskriminering mellan dem som omfattas 

av konventionens tillämplighet.  

Uttryck för detta finns till exempel i art 2 i FN-deklarationen, art 26 ICCPR 

och art 14 EKMR. Rättigheterna och friheterna i EKMR tillförsäkras alla 

”utan åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, 

politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet 

till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt”.
132

 Jag ska 

nu närmare undersöka diskrimineringsförbudet i EKMR för att avgöra om 

det kan ställa krav på lika rättigheter för papperslösa arbetare och andra 

arbetstagare. 

3.9.1 Diskriminering på grund av migrationsrättslig status i 
EKMR 

Diskrimineringsskyddet i EKMR innebär att föreningsrätt och nationella 

bestämmelser inom föreningsrättens område ska tillämpas lika av 
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staterna.
133

 För att särbehandling ska vara diskriminering måste den ha 

samband med en diskrimineringsgrund, exempelvis hudfärg, kön, språk eller 

religion. Listan på diskrimineringsgrunder är inte uttömmande utan 

diskriminering kan även föreligga på grund av en ”ställning i övrigt”. 

Europadomstolen har betraktat migrationsrättslig status som en sådan 

identifierbar karaktäristik eller status som diskriminering kan ha samband 

med.
134

 Att migrationsstatus kan betraktas som rättslig snarare än något som 

hör till en persons individ eller personlighet, utgör inte hinder för att 

tillämpa diskrimineringsskyddet.
135

 Tvärtom kopplas många rättsliga och 

andra konsekvenser till migrationsrättslig status och det är därför en relevant 

diskrimineringsgrund.
136

 I Ponomaryovi v Bulgarien ansåg domstolen att två 

papperslösa bröder blev diskriminerade genom att de, i motsats till legala 

migranter och bulgariska medborgare, avkrävdes på skolavgift i 

högstadiet.
137

 

Rättigheter i EKMR, så som föreningsrätten, ska därmed som utgångspunkt 

tillämpas lika för papperslösa och de som är i en relevant jämförbar 

situation. Det innebär att papperslösa arbetstagares rättsliga skydd kan 

jämföras med andra arbetstagares.
138

 

3.9.2 Objektiva och rimliga berättigade mål 

Diskriminering föreligger ändå inte om det finns ett objektivt och 

godtagbart syfte för särbehandling, och en proportonalitet mellan 

särbehandlingen och syftet.
139

 Medlemsstaternas svängrum att själva välja 

sin politik är olika stor beroende på vilken diskrimineringsgrund som 

föreligger och vilket politiskt område särbehandlingen rör. Marginalen för 

särbehandling som har samband med kön eller nationalitet är mycket liten. 

Migrationsstatus (undantaget flyktingstatus) kan, beroende på 

omständigheterna, betraktas som resultat av ett eget val och medger därför 

en större marginal för åtskillnad.
140

 Staterna har även en bred suveränitet 

vad gäller val av social och ekonomisk politik.
141

  

Att upprätthålla en reglerad invandring är i sig ett legitimt statligt mål,
142

 

och att göra åtskillnad mellan medborgare och andra är legitimt i frågor som 

rösträtt
143

. Medlemsstaterna får ha olika regler för EU-medborgare och 
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andra medborgare som rör deportation efter brott, eftersom EU har skapat 

ett särskilt unionsmedborgarskap.
144

 Dessa legitima syften för särbehandling 

på grund av medborgarskap hänför sig i första hand till migrationsrätt.  

Upprätthållande av föreningsfrihet på arbetsmarknaden hänför sig inte till 

migrationspolitik, socialpolitik eller till staternas suveränitet i förhållande 

till ekonomisk politik, och innebär ingen stor utgift för statskassan.
145

 

Inskränkningar i tillämpligheten av föreningsfrihet och föreningsrätt enligt 

EKMR kan svårligen förklaras som att det på ett lämpligt sätt tjänar ett 

migrationspolitiskt syfte, till exempel att upprätthålla en reglerad 

arbetskraftsinvandring. En proportionerlig metod för att reglera tillgången 

till den svenska arbetsmarknaden kan eventuellt vara att ställa krav på 

arbetstillstånd. Med tanke på att föreningsrätten är en erkänd rättighet för 

papperslösa arbetstagare,
146

 torde inskränkningar i föreningsrätten vara ett 

olämpligt statligt ingrepp för att uppnå migrationspolitiska syften och 

därmed inte tillåtligt enligt art 14.  

3.9.3 Särbehandling av papperslösa som indirekt 
diskriminering på grund av etnisk härkomst 

Särbehandling av medborgare och papperslösa kan heller inte helt skiljas 

från diskriminering på grund av etniskt ursprung, och kan tolkas som 

indirekt diskriminering. I förhållande till vertikala diskrimineringsförbud 

som i rasdiskrimineringskonventionen och EU:s direktiv om etnisk 

diskriminering
147

 undantas åtskillnad mellan medborgare och icke-

medborgare från diskrimineringsförbudens tillämplighet.
148

 Syftet är att 

möjliggöra för staterna att ha en reglerad invandring – vilket är att behandla 

alla människor från andra länder annorlunda från det egna landets 

medborgare. Undantagen är dock begränsade och ringar främst in 

särbehandling genom migrationsrättsliga regler. Exempelvis möjliggör EU:s 

direktiv om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet särskild 

”behandling som beror på den rättsliga ställning som medborgarna i tredje 

land och de statslösa personerna har”.
149

 Rasdiskrimineringskonventionens 

bevakande kommitté har uttalat att åtskillnad mellan medborgare och icke-

medborgare måste konstrueras på ett sätt som inte urholkar 

diskrimineringsförbudet och därför på ett sätt som inte urholkar 

rättigheterna i FN-deklarationen, Internationella konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och Internationella 
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konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.
150

 Jag tolkar 

undantagen som en möjlighet för staterna att förbehålla rätt till vistelse och 

rösträtt för medborgare och legala tredjelandsmedborgare, men att 

undantaget inte får tillämpas godtyckligt och inte på ett sätt som gör att 

staten går runt förbud mot etnisk diskriminering och urholkar 

diskrimineringsförbudets betydelse. I likhet med det konventionsinterna 

diskrimineringsförbudet i EKMR får särbehandling på grund av 

medborgarskap eller migrationsrättslig status begränsas till områden där de 

har en avgörande relevans, som migrationsrätt och medborgerliga 

rättigheter. 
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4 Papperslösa arbetare i 
arbetsrätten och rätt till 
domstolsprövning 

 Inledning 4.1

”[..] While States parties may refuse to offer jobs to 

non-citizens without a work permit, all individuals are 

entitled to the enjoyment of labour and employment 

rights, including the freedom of assembly and 

association, once an employment relationship has been 

initiated until it is terminated” Kommittén för 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering
151

  

Jag har tidigare berört att föreningsrätt, skydd från diskriminering och även 

arbetares rätt till rättvis lön är mänskliga rättigheter, definierade i flera 

internationella och regionala instrument som inte exkluderar papperslösa 

arbetare.  

Rättighetsdokument är levande dokument vars tolkning utvecklas genom de 

kommittéer som är kopplade till dem och, i fallet EKMR, Europadomstolen. 

Speciellt EKMR har förtydligats genom en omfattande praxis. Samtidigt är 

rättigheter ofta abstrakt formulerade och konkretiseras i det enskilda fallet, 

där de kompletterar nationella regler.
152

 Det kan därför vara svårt att 

tillämpa rättigheterna direkt utan förtydligande nationella regler. När 

papperslösa arbetstagare omfattas av mänskliga rättigheter måste nationella 

bestämmelser tolkas på ett sätt som gör rättigheterna till ett effektivt skydd 

för papperslösa.  

Arbetsrätten är i stor utsträckning en skyddslagstiftning för arbetstagare och 

fackförbunden, det vittnar de många tvingande och semidispositiva reglerna 

om. Reglerna utjämnar maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare, 

vilket är minst lika relevant för papperslösa arbetare. Omfattas inte 

papperslösa arbetare av skyddet missgynnar det i stort sett enbart 

arbetstagaren. Arbetsgivaren slipper istället oroa sig för konsekvenser vid 

brott mot reglerna.
153

 

Den nationella rätten är mer omfattande än de internationellt erkända 

mänskliga rättigheterna, och specificerar hur rätt till lön, föreningsfrihet och 

diskrimineringsförbud ser ut i praktiken. På det nationella planet ställs 

arbetsrättens regler mot utlänningslagen, hur det ena systemet påverkar det 

andra får konkret form. Jag ska i det här avsnittet diskutera hur konflikten 
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mellan arbetsrätten och migrationsrätten har tolkats i Arbetsdomstolen, och 

hur vi kan förstå papperslösa arbetare i arbetsrätten.  

 Konflikt mellan arbetsrätt och 4.2
migrationsrätt 

Jag har tidigare beskrivit att migrationsrätten har konsekvenser för 

arbetsmarknaden genom krav på arbetstillstånd och genom att papperslösa 

människor arbetar i Sverige. AD 1979 nr 90 (anställningsskyddsfallet) visar 

på den konflikt som finns mellan anställningsskydd i lagen om 

anställningsskydd (LAS) och utlänningslagen. I målet hade en arbetsgivare 

med omedelbar verkan skiljt en anställd (J.) från sin anställning en månad 

efter att den anställde fått avslag på sin ansökan om fortsatt uppehålls- och 

arbetstillstånd. Fackförbundet menade att arbetsgivaren brutit mot reglerna 

om uppsägning då den inte tillämpat någon uppsägningstid i enlighet med 

anställningsskyddslagen. Då gällande utlänningslagens 63 § kriminaliserade 

både arbetstagaren och arbetsgivaren, med för arbetsgivare en straffskala på 

böter eller vid försvårande omständigheter fängelse i högst ett år. AD 

konstaterade att det finns en konflikt mellan LAS regler om 

anställningsskydd och utlänningslagens regler, och att arbetsgivaren i det 

här fallet hade rätt att skilja J. från anställningen utan tillämpande av LAS 

för att följa de krav som utlänningslagen ställer, med tanke på den stränga 

kriminaliseringen. AD:s bedömning var att om arbetsgivaren tillämpade 

uppsägningsreglerna i LAS skulle det inte befria denne från ansvar enligt 

utlänningslagen.  

Fallet är över trettio år gammalt, men används fortfarande som referens för 

när anställningsskydd ger vika för andra regler arbetsgivaren har att rätta sig 

efter.
154

 Sanktioner mot arbetsgivare som anställt någon utan arbetstillstånd 

har sedan dess skärpts genom införande av avgift, och genom 

sanktionsdirektivets implementering kommer ytterligare skyldigheter för 

arbetsgivare att införas, bland annat att betala för deportation eller annat 

återvändande för den papperslösa. Därför är det troligt att Arbetsdomstolen i 

ett likadant mål idag skulle frigöra arbetsgivaren från anställningsavtalet 

utan uppsägningstid.
155

 

Anställningsskyddsfallet visar att Arbetsdomstolen uppfattar den som är 

anställd men saknar arbetstillstånd som arbetstagare och att arbetsrätten som 

utgångspunkt är tillämplig. I realiteten uppstår dock en konflikt mellan en 

kriminaliserad anställning och vissa arbetsrättsliga bestämmelser. Att 

anställningsskydd satts åt sidan för migrationsrättslig kriminalisering är ett 

exempel på detta.  

Konflikten mellan rättsområdena och bristen på praxis gör att det inte finns 

något tydligt svar på frågan om exakt vilka regler som omfattar papperslösa 

arbetare och vilka regler som inte gör det. Några mönster går ändå att hitta i 
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de domar från Arbetsdomstolen som behandlat arbetsrätt och anställda utan 

arbetstillstånd.  

4.2.1 Arbetsrätten tillämplig som utgångspunkt 

I de få rättsfall som finns har Arbetsdomstolen tillämpat de arbetsrättsliga 

reglerna som huvudregel, men med flera och stora undantag.  

Arbetsrättens tillämplighet bygger på arbetstagarbegreppet, till exempel i 

anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och kollektivavtal. 

Begreppet är inte definierat i lag utan genom förarbeten, rättspraxis och 

doktrin. Det är ett föränderligt begrepp och lämnar möjlighet att ta hänsyn 

till alla omständigheter i det enskilda fallet. Ett grundläggande kriterium är 

att arbetet utförs frivilligt, vilket också formuleras som arbete genom 

avtal.
156

 Domstolar i England och Australien har brottats med att avtal måste 

ha ett legalt syfte och vara i konformitet med lagen för att rätten ska kunna 

tillämpas. Trots detta har de utländska domstolarna tillämpat arbetsrätt så att 

den skyddat irreguljära arbetare.
157

 

Arbetsdomstolen har inte gjort någon sådan lagteknisk bedömning, den har 

inte ifrågasatt att arbetare utan arbetstillstånd ska anses vara arbetstagare i 

arbetsrättens mening. AD 1991 nr 49 (kollektivavtalsfallet) gällde just 

frågan om tre personer utan arbetstillstånd var att anse som arbetatagare. AD 

gjorde en helhetsbedömning där den tog hänsyn till att de uppburit lön och 

haft att följa arbetsledningens direktiv. Deras brist på arbetstillstånd 

diskuterades inte som en relevant omständighet när AD kom fram till att de 

var att anse som arbetstagare. Målet handlade om tillämpligheten av ett 

kollektivavtal, men inget tyder på att arbetstagarbegreppet däri skiljer sig 

från arbetstagarbegreppet i arbetsrätten i övrigt.  

Att ett anställningsförhållande ska definieras av de faktiska 

omständigheterna i relationen mellan parterna och inte påverkas av 

migrationsrättslig status stämmer överens med den definition som gäller i 

sanktionsdirektivet. Direktivet definierar ett anställningsförhållande utifrån 

att arbete avlönas eller borde avlönas och att det utförs under arbetsgivarens 

ledning och kontroll.
158

  

De mål domstolen har haft att bedöma har inte innefattat långvarigt 

utnyttjande av papperslösa arbetare. Så länge ingen annan lagstiftning blir 

tillämplig, som i fall av tvångsarbete, finns det ingen anledning att 

Arbetsdomstolen skulle se saken annorlunda för att arbetsrelationen pågått 

en längre tid eller båda parterna känt till att arbetstillstånd saknats.  

4.2.2 Undantag från tillämplighet 

”Domstolen har fäst särskild vikt vid att en 

arbetsgivare inte skall behöva följa regler som leder till 

straffansvar för honom. Å andra sidan medför 
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utgången i målet att en utlännings sociala skydd i ett 

fall som det förevarande betänkligt försvagas.” AD 

1979 nr 90 

När Arbetsdomstolen avgjort konflikten mellan rättsreglerna har den vägt 

den aktuella arbetsrättsliga regeln emot den relevanta bestämmelsen i 

utlänningslagen, med hänsyn till konsekvenserna av respektive utfall. 

Trots att anställningsskydd är en förutsättning för att arbetsrätten i övrigt ska 

fungera, en grundläggande säkerhet i förhållande till den enskildes 

försörjningsskydd, ett skydd mot godtycklighet och en regel som utjämnar 

balansen mellan arbetstagare och arbetsgivare, fick anställningsskyddet vika 

för migrationsrättens kriminalisering. Kriminaliseringen gör att 

rättsordningen inte kan upprätthålla en papperslös arbetstagares anställning, 

och därmed inte tillgodose dennes intresse av anställningsskydd.  

I ett annat rättsfall från arbetsdomstolen, AD 2012 nr 34 (förfogandefallet) 

uppstår en konflikt mellan möjligheten att stå till arbetsgivarens förfogande 

och därför få lön även när man inte har arbetsuppgifter, emot 

utlänningslagens krav på arbetstillstånd. Kravet på arbetstillstånd motiveras 

främst av att arbetsmarknaden/arbetskraftsinvandringen ska vara reglerad, 

alltså inte av något starkt skyddsskäl.
159

 Trots att lön under anställningstiden 

inte skulle ytterligare kriminalisera parterna låter AD arbetsrätten vika för 

migrationsrätten. Även om rätt till lön under anställningstiden uppfattas som 

viktig för en persons försörjning och trygghet, har alltså arbetsdomstolen 

inte menat att den rätten varit tillräckligt stark för att överskugga bristen på 

arbetstillstånd. Jag tolkar fallet som att AD är beredd att låta 

migrationsrätten inskränka arbetsrätten, om arbetstagarens intressen inte är 

starka. 

När arbetsdomstolen ställts inför rättigheter som uppkommit ur tid där 

arbete faktiskt utförts har domstolen kommit fram till att rätt till lön och 

skyldighet för arbetsgivare att tillämpa kollektivavtal förelegat. I 

förfogandefallet bedömde AD att arbetstagaren hade rätt till lön för den tid 

då han faktiskt hade arbetat. I AD 1991 nr 49 (kollektivavtalsfallet) hade en 

arbetsgivare underlåtit att tillämpa kollektivavtal på tre arbetstagare utan 

arbetstillstånd. Arbetsdomstolen utdömde skadestånd till 

arbetstagarorganisationen för kollektivavtalsbrott för den tid arbetstagarna 

hade arbetat.  

Som jag konstaterat så erkänner AD inte några framåtsyftande krav på att 

upprätthålla en anställning eftersom det kommer i direkt konflikt med 

migrationsrätten. Rätten till lön för utfört arbete är en viktig rättighet i den 

internationella rätten, och att kollektivavtal respekteras är viktig för 

fackförbundens förmåga att tillvarata sina medlemmars intressen.
160

 

Erkännande av detta har i målen inte förbundit någon part att utföra 

kriminaliserade presationer och därför inte inneburit en lika problematisk 
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konflikt med migrationsrätten som anställningsskydd. Arbetsdomstolen har 

erkänt arbetstagarens rätt till lön och fackförbundets rätt till skadestånd för 

kollektivavtalsbrott. Arbetsdomstolen har alltså tillämpat arbetsrättsliga 

regler för förfluten tid där arbete faktiskt har utförts och en arbetstagar-

arbetsgivarrelation har förelegat även om arbetaren saknat arbetstillstånd. 

När frågan gällt en mindre stark rättighet under tid då arbete inte utförts – 

rätt till lön under anställningstiden när arbetstagaren inte arbetat – har AD 

låtit migrationsrätten överskugga arbetstagarens intressen.  

 Anställningsavtalets framåtsyftande 4.3
ogiltighet 

Arbetsdomstolen har inte fäst någon vikt vid om papperslösas 

anställningsavtal är giltiga eller ogiltiga för att kunna anse den som arbetar 

vara arbetstagare. Arbetstagarbegreppet ska fungera för att uppfylla den 

specifika lagens syfte.
161

 Syftet att reglera anställningsavtalet och skydda 

arbetstagaren förändras inte av om avtalet är giltigt eller ogiltigt.  

Sanktionsutredningen menar att den papperslösas anställningsavtal bör 

betraktas som ogiltigt eftersom det annars medför att parterna är skyldiga att 

begå kriminaliserade handlingar, samtidigt som ogiltighet endast innebär att 

parterna befrias från dessa prestationer. Arbetsrättens tillämplighet bedöms 

självständigt från avtalets giltighet, och rätt till lön har arbetstagaren ändå 

genom doktrinen om otillbörlig vinst.
162

 Juridiska fakultetsstyrelsen vid 

Lunds Universitet påpekar i en remiss att även om arbetsrätten ändå är 

tillämplig, är det oklart vilka konsekvenser ogiltighet har och hur det 

påverkar arbetsrättens grundläggande begrepp.
163

 Arbetsdomstolen tycks 

inte heller ha bedömt anställningsavtalet som ogiltigt i förfogandefallet. En 

avtalsrättslig tolkning skulle kunna vara att endast framåtsyftande ogiltighet 

uppstår. Då befrias parterna från att begå framtida kriminaliserade 

handlingar, samtidigt som arbetstagare kan luta sig mot ett giltigt avtal vid 

inkrävande av sina rättigheter som uppstått under arbetad tid.
164

 Rättigheter 

och skyldigheter under anställningstiden har en tydlig källa i avtalet, istället 

för på omvägar som genom doktrinen om otillbörlig vinst.   

 Konsekvenser av begränsad tillämplighet 4.4
av arbetsrätten för tillgång till rättsskipning 

Att arbetstagare utan arbetstillstånd inte har något anställningsskydd 

urholkar möjligheten att göra andra rättigheter gällande när arbetstagaren 

samtidigt vill behålla arbetet. Anställningsskydd är nödvändigt för att en 

arbetstagare ska ha en position i förhållande till arbetsgivaren att kräva 
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andra rättigheter från utan att riskera att förlora sin anställning.
165

 

Uppsägning är en åtgärd som är förbjuden om den är diskriminerande eller 

föreningsrättskränkande
166

. Om en anställning kan avslutas utan sakliga skäl 

urholkas skyddet mot diskriminerande och föreningsrättskränkande 

uppsägning. Jag ska återkomma till detta i de särskilda avsnitten om 

diskriminering och föreningsfrihet.  

Oklarheten kring vilka regler som är tillämpliga skapar osäkerhet. Osäkerhet 

är oftast till störst nackdel för den svagare parten, som tar större risker om 

man klagar eller går till domstol. Det är också betydligt svårare för en 

svagare part att inhämta kunskap för att göra en bedömning om denne har 

rätt eller inte.  

När endast de mest grundläggande reglerna är tillämpliga för papperslösa 

normaliseras ojämlikhet mellan olika arbetstagare. Sämre skydd för 

papperslösa skapar dessutom konkurrensfördelar för arbetsgivare som 

anställer papperslösa och lönedumpning kan drabba reguljära 

arbetstagare.
167

 Arbetsrätten utvecklades för att skydda de svagaste på 

arbetsmarknaden.
168

 Dagens tillämpning av arbetsrätten och konflikten 

mellan arbetsrätt och migrationsrätt gör att skyddet för en av 

arbetsmarknadens mest utsatta grupper – papperslösa – fungerar dåligt.  

 Rätt till domstolsprövning 4.5

Rätt till domstolsprövning och en rättvis rättegång är en del av de mänskliga 

rättigheterna och omfattar även papperslösa.
169

 Som vi har sett så har AD 

tagit sig an tvister där arbetstagaren inte haft arbetstillstånd. 

Anställningsavtal i strid med utlänningslagen är inte för den skull pactum 

turpe
170

. För att en talan ska avvisas måste det vara uppenbart otillbörligt 

och stå klart att avtalet är ogiltigt och saknar rättsverkningar.
171

 I NJA 2002 

s. 322 skriver Högsta domstolen att svenska domstolar har en liberal 

hållning i frågan och att det faktum att en del av ett mål handlar om svart 

betalning inte fråntar parterna rätten till en rättvis rättegång enligt EKMR.  

Rätt till domstolsprövning föreligger för papperslösa formellt sett, men den 

sparsamma mängden rättsfall som drivits vittnar om att det finns reella 

hinder. Stöd och hjälp av juridiska ombud genom fackförbund eller andra 

icke-statliga organisationer är essentiellt för tillgång till rättskipning för 

papperslösa. I frågor som rör arbetsförhållanden är fackförbunden 

specialister.
172

 Sten-Erik Johansson berättar att han inte själv känner till att 

facket drivit en papperlös medlems fall till domstol, men framhåller att 
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möjligheten står öppen. Det aktuella fackförbundets ombud representerar 

arbetstagarens intressen vilket innebär att den som är papperslös inte 

behöver dyka upp i rätten. Även ersättning kan förmedlas genom facket. 

Med hjälp av sitt fackförbund kan man därmed få rätt trots den 

överhängande deporterbarheten. Fackförbundet måste förstås vara insatt i 

situationen och hantera personuppgifter försiktigt.  

”Någon handling som styrker att personen, den 

papperslösa, har funnits på arbetsplatsen, det är alltid 

bra, för då kan ju inte arbetsgivaren blåneka i alla 

fall.” Sten-Erik Johansson, Fackligt center för 

papperslösa 

Brist på ett anställningsavtal på papper gör att papperslösa arbetstagare kan 

ha svårt att bevisa att man har arbetat och hur många timmar man har arbetat 

vilket gör det svårt att lyckas i förhandling och domstol.
173

 Zack berättar att 

något de lärt sig från fackförbundet genom Registret var att hela tiden samla 

bevis på att anställningen funnits och vad som sker på arbetsplatsen, med 

dagens kameratelefoner går det lätt att göra. Det visar på vilken stor effekt 

tillgången till erfarenhet och kunskap i facket har för möjligheten att ta 

tillvara på rättigheter.  

Avsaknad av uppehållstillstånd kan innebära att man inte vill vittna i 

domstol, det gäller både den som drabbats och kollegor som kanske 

fortfarande är beroende av arbetet.
174

 

För den som inte vågar vända sig till facken, inte får hjälp av facket eller av 

någon annan organisation är möjligheten att gå till domstol svår att utnyttja, 

inte minst av ekonomiska skäl. Att anlita ett eget ombud är kostsamt.  
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5 Föreningsrätten och 
fackförbundens betydelse för 
tillgång till andra 
arbetsrättsliga rättigheter 

 Fackförbundens roll för arbetstagares 5.1
tillgång till rättsskipning 

Rätten att organisera sig fyller en viktig funktion för arbetstagares möjlighet 

att tillvarata sina intressen gentemot arbetsgivare. Funktionen är så central 

att den särskilt poängteras i internationell rätt som behandlar 

föreningsfrihet
175

 och utgör definitionen av en arbetstagarorganisation i 

MBL
176

. Förutom att möjligheten att organisera sig och få en stärkt 

förhandlingsposition i förhållande till arbetsgivaren fyller fackförbunden en 

stor roll den svenska arbetsmarknaden för arbetstagares tillgång till 

rättskipning. 

Rätten till förhandling, både för att få till stånd kollektivavtal och i frågor 

om individuella arbetstagares villkor, tillfaller endast fackförbunden och inte 

den enskilde arbetstagaren.
177

 Endast organisationer kan varsla om 

stridsåtgärder.
178

 Oorganiserade arbetstagare har varken förhandlingsrätt 

eller möjlighet att vidta rättsenliga stridsåtgärder.   

På den svenska arbetsmarknaden där de flesta anställningsvillkor regleras 

mellan arbetsmarknadens parter fyller fackförbunden en funktion att, med 

hjälp av stridsrätten, förhandla om goda arbetsvillkor och bevaka att avtalen 

efterlevs.  

Arbetstagare och arbetsgivare har ofta mycket ojämlika förutsättningar att 

gå i konflikt och att driva tvister till domstol på grund av ojämlika 

ekonomiska muskler och tillgång till juridisk kunskap.
179

 När arbetare går 

samman utjämnas förhållandet. Fackförbund kan använda sig av intern 

kunskapsutjämning, likt SAC, eller av ombud specialiserade på förhandling 

och arbetsrätt. Fackförbunden är organisationer som arbetstagare kan få 

tillgång till rättskipning igenom. Papperslösa arbetares möjlighet att 

organisera sig i fackförbund spelar därför en viktig roll för deras tillgång till 

arbetsrättsliga rättigheter.  
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5.1.1 Stridsåtgärder och förhandling i praktiken 

Fackförbundet gör att den enskilde arbetstagaren själv kan ha en 

tillbakadragen roll vid en tvist. Zack berättar om hur Registret använder 

blockader emot kriminella arbetsgivare och informerar allmänheten om att 

arbetsgivaren utnyttjar papperslösa för att få igenom sina krav, ofta att få ut 

lön.  

”De kamrater som har papper så att säga, eftersom de 

har rättigheter att protestera mot de kriminella, då gör 

de det. Solidaritet kallas det. Då är tyvärr de 

papperslösa arbetarna osynliga.” Zack 

Han berättigar också att arbetsgivare blivit försiktigare när papperslösa 

arbetare organiserat sig i Registret. Bara medlemskap i facket kan göra att 

utsatta arbetstagare får en starkare position.  

Förhandling och förlikning utanför domstol är inte bara en lämplig väg för 

reguljära arbetstagare som inte fått sin lön, utan minskar också riskerna för 

deportation för papperslösa arbetstagare. Förlikning fungerar speciellt bra i 

fråga om löner.
180

 Möjligheten att ta en tvist till domstol sätter press på 

parterna i en förhandling att komma överens.
181

 Att så få av papperlösa 

arbetares tvister drivits i domstol och att papperslösa antas inte vilja driva 

sin tvist till domstol kan ha en negativ effekt på förhandlingsläget från 

arbetstagarsidan sett. 

Mina intervjupersoner berättar att de lyckats kräva lön och skadestånd i 

förhandling för papperslösa fackliga medlemmar, eller skadestånd till facket 

om arbetsgivaren vägrat förhandla emot förhandlingsplikten. Vid 

förhandlingsbordet kan facken ”sätta hårt mot hårt alltså, de vågar inte göra 

så mycket annat än ge det de ska”
182

. Erfarenheterna av lyckade 

förhandlingar visar att fackförbunden har en helt annan position att 

förhandla från än enskilda papperslösa arbetstagaren.  

 Föreningsrättens innehåll 5.2

Föreningsrätten har en lång tradition i svensk rätt, den var en del av 

decemberkompromissen mellan LO och SAF 1906 och lagstadgades 

1936
183

. Syftet är att skydda arbetstagarnas rätt att utan att motarbetas av 

arbetsgivaren kunna organisera sig och bedriva facklig verksamhet. 

Föreningsrätten skyddar därmed även möjligheten för arbetstagare att bli 

representerade av fackförbundet och förhandla kollektivt.
184

 Regleringen i 

medbestämmandelagen innebär en rättighet att bli medlem i en 

arbetstagarorganisation eller verka för att en sådan ska bildas samt att 
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utnyttja medlemskapet utan att motverkas av arbetsgivare.
185

 MBL skyddar 

bara positiv föreningsrätt, men negativ föreningsrätt gäller genom 

tillämpning av EKMR.
186

 En arbetsgivare som behandlar en anställd sämre 

på grund av att den utnyttjar – eller för att förmå denne att inte utnyttja – sin 

föreningsrätt gör sig skyldig till föreningsrättskränkning.
187

 En sådan åtgärd 

kan till exempel vara att arbetstagaren får löfte om högre lön om den inte 

utnyttjar sin föreningsrätt, eller omplaceras till en sämre uppgift eller sägs 

upp med ett fingerat skäl efter att ha utnyttjat rätten. Det finns i lagen ingen 

begränsning till vilka typer av åtgärder som kan vara 

föreningsrättskränkande, utan begreppet är vidsträckt och omfattar både 

aktiva handlingar och underlåtenhet. En föreningsrättskränkande åtgärd har 

ett syfte att antingen straffa en arbetstagare för att ha utnyttjat sin 

föreningsrätt, eller att förmå arbetstagaren att inte utnyttja föreningsrätten.
188

 

Det förra av dessa syften kräver att åtgärden innebär någon typ av skada 

eller påtaglig olägenhet för arbetstagaren.
189

 Enligt Arbetsdomstolen har det 

föreningsrättskränkande syftet med åtgärden större betydelse vid 

bedömningen än om åtgärden faktiskt medfört någon skada.
190

 

En uppsägning eller en annan avtalsmässig åtgärd från arbetsgivare som 

sker med antifackligt syfte är ogiltig.
191

 Föreningsrätten tillfaller 

arbetstagaren, inte dess organisation. Skadestånd kan ändå utdömas till både 

arbetstagare och fackförbund, och vara både ekonomiskt och allmänt.
192

 

Arbetstagarsidan behöver i mål om föreningsrättskränkning styrka att 

åtgärden vidtagits, men endast visa att syftet med åtgärden på sannolika skäl 

var att kränka arbetstagarens föreningsrätt. Då går bevisbördan över och 

arbetsgivaren måste för att frias styrka att syftet med åtgärden inte var 

föreningsrättskränkande.
193

 Har en arbetstagare blivit uppsagd eller 

avskedad och arbetsgivaren inte kan styrka att det inte var med sakliga skäl, 

behöver arbetstagarsidan endast visa sannolika skäl till att åtgärden var 

föreningsrättskränkande, för att skadestånd ska kunna utgå.
194

  

EU har kompetens att arbeta för kollektivt tillvaratagande av arbetstagares 

intressen så länge det inte rör löneförhållanden, föreningsrätt eller 

stridsåtgärder.
195

 EU:s samverkansdirektiv ger fackföreningar rätt att få 

information och samråda med företag för sina medlemmars intressen, en rätt 

som ansetts vara täckt av den primära förhandlingsrätten i MBL. Rätten till 
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information och samråd är kollektiv och har därför inte inneburit någon 

förändring för oorganiserade arbetstagare.
196

  

 Skydd för papperslösa arbetare  5.3

Medbestämmandelagen är tillämplig för alla arbetstagare
197

 genom 

definitionen av arbetstagarbegreppet. Med stöd av att föreningsrätten är en 

mänsklig rättighet måste det anses innebära att medbestämmandelagens 

regler om föreningsrätt som utgångspunkt är tillämpliga för papperslösa 

arbetare. Staten har en skyldighet att upprätthålla en jämlik tillämpning av 

föreningsrätten enligt diskrimineringsförbudet i EKMR.
198

 Föreningsrättens 

syfte är att skydda arbetstagares rätt att gå samman, något som inte står i 

konflikt med migrationsrättsliga regler utan utgör en viktig grundläggande 

rättighet även för papperslösa arbetare.
199

 Arbetsgivare som vidtar en åtgärd 

mot en papperslös arbetstagare för att personen engagerat sig i facket gör sig 

skyldig till föreningsrättskränkning.  

5.3.1 Framåtsyftande skydd 

Åtgärder som vidtas för att påverka arbetstagarens framtida beteende, till 

exempel gå ur eller låta bli att gå med i ett fackförbund, behöver inte 

medföra någon skada för att vara föreningsrättskränkande.
200

 

En arbetsgivares åtgärd att anmäla eller hota att anmäla en papperslös 

arbetstagare till gränspolisen borde vara att anse som 

föreningsrättskränkande. Åtgärdsbegreppet ska tolkas brett och det är syftet 

som är avgörande.
201

 Det faktum att anmälan i sig är sanktionerad av 

rättsordningen hindrar inte att anmälan kan utnyttjas 

föreningsrättskränkande, åtgärder är i de flesta fall något som är tillåtet om 

det sker utan organisationsfientligt syfte. Det är det föreningsrättskränkande 

syftet som gör åtgärden olaglig.
202

 Exempel på annars tillåtna åtgärder som 

om de utförs för att inverka på arbetstagarens fackliga verksamhet kan vara 

föreningsrättskränkande är att vidta en lovlig stridsåtgärd, eller i ett 

arbetsbetyg skriva att arbetstagaren har stor lojalitet för sin fackförening.
203

 

Arbetsgivarens möjlighet att anmäla papperslösa arbetstagare till 

gränspolisen kan fungera som ett mycket effektivt verktyg för att hindra 

eller bestraffa facklig verksamhet. Eftersom föreningsrättens syfte är att 

hindra åtgärder som är ett angrepp på själva den fria rätten att organisera sig 

och vara fackligt verksam borde därför även en sådan åtgärd omfattas av 

åtgärdsbegreppet. Det är möjligen till ringa glädje för den som blivit 

förvarstagen eller utvisad att åtgärden var olaglig. Även hot om anmälan kan 
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vara föreningsrättskränkande och möjlig att driva som en fråga i förhandling 

eller domstol.  

5.3.2 Skydd mot uppsägning 

Kan en uppsägning av en papperslös arbetstagare som sker i syfte att straffa 

denne för sin fackliga aktivitet vara en föreningsrättskränkning? Uppsägning 

är en åtgärd i medbestämmandelagens mening, men slutsatsen av 

anställningsskyddsfallet är att papperslösa arbetstagare inte har någon 

möjlighet att i domstol begära att få fortsätta sin anställning. Ur 

arbetstagarens perspektiv innebär uppsägning en klar skada, men det kan 

ifrågasättas om det kan anses vara det ur rättsordningens synvinkel, 

eftersom arbetstagaren inte har rätt att arbeta. Skadan ska dock betraktas 

främst ur arbetsgivarens synvinkel. Arbetsdomstolen skriver att skadan är 

ett sätt att uttrycka det subjektiva rekvisitet - det föreningsrättskränkande 

syftet.
204

 Arbetsgivarens och arbetstagarens idé om vad som är en nackdel 

för arbetstagaren måste i de flesta fall av föreningsrättskränkning 

sammanfalla – arbetsgivarens åtgärd är ju ägnat att uppfattas som en 

nackdel för arbetstagaren. Uppsägning av en papperslös arbetstagare kan 

därmed vara en skada för den enskilde. Det föreningsrättskränkande syftet 

väger tyngre än den skada som uppstått för att avgöra vilken åtgärd som är 

en föreningsrättskränkning.
205

  

Slutsatsen blir att en uppsägning av en papperslös arbetstagare som syftar 

till att straffa arbetstagaren för sitt fackliga engagemang är en 

föreningsrättskränkning i medbestämmandelagens mening. Ett argument 

emot denna tillämpning av föreningsrätten är att arbetsgivare inte ska 

bestraffas då denne avslutar en aktivitet som är kriminaliserad. 

Kriminaliseringen kan dock inte få en sådan allt överskuggande effekt så att 

papperslösa arbetares grundläggande rättigheter, så som rätten att fritt 

organisera sig, förhindras. Även om inget anställningsskydd upprätthålls kan 

risk för skadestånd fungera avskräckande för arbetsgivaren och därmed ge 

visst skydd för föreningsrätten under pågående anställning. Tillämpning av 

medbestämmandelagens skydd rimmar även väl med att föreningsrätten som 

en mänsklig rättighet ska omfatta papperslösa. 

5.3.3 Påföljder och upprätthållande 

Domstolen kan inte framtvinga en fortsatt anställning för arbetstagare utan 

arbetstillstånd eftersom det gör arbetsgivaren ansvarig för brott.
206

 En 

uppsägning med föreningsrättskränkande syfte kan därmed inte 

ogiltigförklaras.  

Rätt till skadestånd kan göras gällande för både papperslösa arbetstagare och 

deras fackförbund som drabbats av en arbetsgivares 

föreningsrättskränkning. Någon typ av sanktion måste vara möjlig för att 
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skapa respekt hos arbetsgivare för papperslösas föreningsrätt och för att 

ersätta den arbetstagare som utnyttjat en grundläggande rättighet.  

Ett uppenbart problem med skyddet för föreningsrättskränkande 

uppsägningar eller avsked är bristen på anställningsskydd för papperslösa 

arbetstagare. Arbetsgivare behöver inte något skäl överhuvudtaget för att 

låta en papperslös arbetstagare lämna jobbet. Det ger arbetsgivaren alla 

möjligheter att gå runt föreningsrätten. I reguljära anställningar skyddar 

anställningsskyddet föreningsrätten, men utan anställningsskydd kan 

arbetsgivaren säga upp vem som helst, när som helst.  

Sten-Erik Johansson berättar att de flesta som vänder sig till Fackligt center 

för papperslösa kommer dit efter att en anställning är avslutad. Då är 

arbetstagaren inte längre beroende av sin arbetsgivare och det kan vara 

möjligt att begära rätt till ersättning i efterhand för kränkningar eller 

rättigheter som uppstått under anställningstiden eller i samband med 

uppsägning.  

 Medlemskap i fackförbund 5.4

Fackförbunden i Sverige har historiskt skiftat mellan att vilja begränsa 

arbetskraftsinvandring och att organisera den utländska arbetskraften, bland 

annat för att motverka lönedumpning. Författaren Olle Sahlström 

konstaterar i en artikel i Fronesis att enligt en undersökning utförd av 

Europafacken kan man tydligt urskilja ett europeiskt nord och ett syd vad 

gäller fackförbundens syn på papperslösa. Medan alla tillfrågade 

centralorganisationer i södra Europa uppgav att de ger stöd och råd till 

papperslösa arbetare, svarade svenska, norska, finska och danska 

motsvarigheterna till LO nej.
207

 

Under det senaste decenniet har LO-fackens syn på papperslösa arbetare 

börjat förändras. LO:s kongress har vid flera tillfällen diskuterat hur LO ska 

se på papperslösa arbetstagare och vilken roll förbunden kan ta. 

Kongressbesluten har dock inte lett till ett centralt beslut om att organisera 

papperslösa arbetare, men ett par förbund har självständigt valt att 

möjliggöra för papperslösa att bli medlemmar. Dessa förbund är Fastighets, 

Livs och Hotell- och Restaurangfacket.
208

 Fackligt center för papperslösa i 

Stockholm drivs av ett större antal fackförbund
209

 och vittnar om en 

utvecklig mot att fackförbunden ser sig ha en roll i att motverka att 

papperslösa utnyttjas på arbetsmarknaden. Centret anger på hemsidan att 

syftet är ”att hindra att papperslösa och asylsökande utnyttjas på 

arbetsmarknaden och ge hjälp till dem som råkat illa ut”
 210

.  

I SAC syndikalisterna har facklig kamp drivits på mer eller mindre samma 

sätt för papperslösa medlemmar som för reguljära, men även i form av 
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Registret som särskilt arbetar för att förbättra lönevillkoren för 

papperslösa.
211

 

5.4.1 Rätt till medlemskap? 

I de flesta kollektivavtalsslutande fackförbund är det idag inte möjligt att bli 

medlem som papperslös arbetstagare, även om några av de fackförbund där 

det är vanligare med papperslösa också är de som valt att organisera 

papperslösa, så som Fastighets och Hotell- och restaurangfacket. Den 

sviktande viljan att organisera papperslösa hos flera fackförbund begränsar 

möjligheten att genom dem utnyttja sin föreningsrätt. Föreningsrätten i 

MBL innebär ingen rätt för den enskilde att gå med i ett fack som inte vill ta 

emot den. Tvärtom är föreningars frihet att utan iblandning av staten 

bestämma över sin interna struktur och verksamhet en del av 

föreningsfriheten i RF
212

, ILO:s konvention nr 87 och art 11 EKMR.
213

 

Friheten är inskränkt genom att arbetstagarorganisationer inte får 

diskriminera i fråga om medlemskap, medverkan eller förmåner på 

diskrimineringslagens grunder.
214

 Föreningsfriheten i EKMR är även tolkad 

så att staten har ansvar för att dominerande fackförbund inte utnyttjar sin 

ställning genom att ha orimliga eller godtyckliga villkor för medlemskap, 

eller om brist på medlemskap leder till alltför svåra konsekvenser för den 

enskilde. Sådant agerande kan nämligen göra att föreningsfriheten inte blir 

reellt tillgänglig för enskilda arbetstagare.
215

 Även i svensk praxis har 

föreningars rätt att vägra en arbetare medlemskap begränsats. I NJA 1948 s. 

513 var en arbetare beroende av fackmedlemskap i ett visst förbund för att 

kunna få anställning och därmed försörja sig. Högsta domstolen begärde att 

arbetstagaren skulle beviljas medlemskap i enlighet med förbundets egna 

stadgar, godtycklig behandling tilläts inte när medlemskapet var av så stor 

vikt för den enskilde.
216

 Både i Europadomstolen och HD har svårigheter att 

alls få arbete utan fackmedlemskap varit en sådan svår konsekvens som 

möjliggjort rätt till medlemskap.
217

 I mål som inte rört arbetstagare som 

velat gå med i facket utan istället arbetstagare som uteslutits har det ställt 

lägre krav på konsekvenserna av brist på medlemskap. Domstolen har 

tillämpat en linje av att fackligt medlemskap har en ekonomisk betydelse 

och därför kunnat prövas materiellt. Eftersom arbetstagaren har varit 

medlem har ett rättsförhållande funnits mellan denne och förbundet, och 

därmed har uteslutningen kunnat tolkas avtalsrättsligt. Uteslutningsbeslut 

som tagits utan att vara i enlighet med förbundets egna stadgar har förklarats 

vara utan verkan.
218
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Den svenska arbetsmarknaden utmärker sig genom en i internationell 

jämförelse låg organisationssplittring; LO, TCO och SACO har delat upp 

arbetsmarknaden mellan sig och konkurrerar inte inbördes. Övriga 

fackförbund, som SAC, är små i jämförelse. De kollektivavtalsbärande 

fackförbunden har en viss särställning i MBL och Förtroendemannalagen.
219

 

Påverkan från EU har lett till att särbehandlingen minskats mellan 

fackförbunden i fråga om kollektiva förhandlingar.
220

 Skillnaderna i reglerna 

för kollektivavtalsslutande fack och andra fackförbund är inte så stora att det 

utgör svåra konsekvenser för papperslösa arbetare att vägras medlemskap i 

kollektivavtalsfacken. På många arbetsplatser finns dock endast ett 

fackförbund för en särskild grupp arbetstagare representerat, exempelvis ett 

LO-förbund. I sådana fall kan förbundets val att inte organisera papperslösa 

arbetare ha svåra konsekvenser för den enskilde papperslösa arbetstagarens 

möjligheter att göra sin föreningsrätt – och därmed också andra 

arbetsrättsliga rättigheter – gällande. Det är möjligt att konsekvenserna är så 

pass svåra att en rätt till medlemskap uppstår, men frågan är inte prövad i 

domstol.   

5.4.2 Arbetsmarknadens självständighet 

I svensk rätt finns inga bestämmelser som begränsar 

arbetstagarorganisationernas verksamhet, utom grundkriteriet att 

organisationen måste främja arbetstagarnas intressen.
221

 Lagstiftning kan 

inte hindra fackförbund från att arbeta för att tillvarata papperslösas 

rättigheter. Facken kan driva papperslösa medlemmars krav gentemot 

arbetsgivare i förhandling eller i konflikt. Zack vittnar om att polisen sällan 

blandar sig i en arbetsmarknadskonflikt vilket minskar risken för 

deportation för papperslösa som till exempel deltar i en blockad. 

Den som är papperslös och arbetare är vanligtvis underordnad på två fronter. 

Dels gentemot staten som vill verkställa utvisning, dels gentemot 

arbetsgivaren. Vi har sett hur en sammanblandning de två tenderar att öka 

underordningen. Föreningsfriheten och arbetsmarknadens självständighet 

kan delvis hålla isär dessa två. Fackförbund har möjlighet att organisera 

papperslösa arbetare och tillvarata deras rättigheter på arbetsplatsen oavsett 

vilka rättigheter lagen ger dem. 
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6 Rätt till lön för utfört arbete 

 Lön utgör en grundtrygghet 6.1

”Vi har ett ärende nu med en flicka som sitter i 

förvaret som blev angiven av sin arbetsgivare. Som 

istället för att betala ut lön för 526 arbetstimmar så 

angav han henne för polisen. [...] Det är en ganska 

vanlig företeelse det här, att när lönen sen ska komma 

då anger man” Sten-Erik Johansson, Fackligt center 

för papperslösa 

Ett vanligt problem bland de som vänder sig till Fackligt center för 

papperlösa är att de inte har fått ut sin lön. Mina intervjupersoner vittnar om 

att lönen utgör en trygghet för arbetstagare som inte har så mycket annat att 

luta sig emot. Migrantarbetares löner som skickas till ”hemlandet” utgör en 

betydande omfördelning av resurser från nord till syd. Juris doktor Gregor 

Noll beskriver det ekonomiska flödet som ett informellt säkrande av 

ekonomiska mänskliga rättigheter, eller med andra ord, privatiserat 

ekonomiskt bistånd.
222

 Hur stor del av denna ekonomi som intjänats av 

papperslösa är osäkert, men klart är att en av de stora svårigheter som 

drabbar papperslösa arbetare är arbetsgivare som inte betalar ut utlovad 

lön.
223

  

Sanktionsdirektivet innehåller krav på EU:s medlemsstater att säkerställa att 

arbetsgivare betalar ut innestående lön till papperslösa arbetstagare.
224

 I 

förfogandefallet ålade AD arbetsgivaren att betala avtalsenlig lön för 

arbetad tid till J., som saknade arbetstillstånd.
225

 Förutom att vara en 

mänsklig rättighet för arbetare är lön en ersättning för en avtalsprestation, 

även om avtalet i efterhand förklaras ogiltigt. Sanktionsutredningen menar 

att rätt till lön för utfört arbete kommer av att arbetet inte kan återgå, och 

den starka ställning som doktrinen om otillbörlig vinst har i rättssystemet. 

Arbetsgivaren ska inte ensam tjäna på att avtalet är ogiltigt.
226

 Om den 

ogiltighet som tillämpas för papperslösas anställningsavtal är framåtsyftande 

är det oproblematiskt att lön för arbetad tid, då avtalet varit att anse som 

giltigt, ska utgå.  

Papperslösa arbetstagares rätt till lön för utfört arbete står inte i direkt 

konflikt med migrationsrätten. Tvärtom används rätt till minimilön i 

sanktionsdirektivet som ett sätt att göra det mindre lönsamt att anställa 

papperslösa och därmed minska antalet irreguljära anställningar.
227
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Sanktionsutredningen föreslår ett förtydligande i lagtext av papperslösas rätt 

till ersättning för arbetad tid.
228

  

Direktivet definierar ersättningen som den lön och alla övriga förmåner, 

kontanter och naturaförmåner, som arbetstagaren får på grund av 

anställningen och som motsvarar den ersättning som lagligen anställda 

arbetstagare skulle ha fått.
229

 Sanktionsutredningen har tolkat EU:s direktiv 

så att det endast innefattar att papperslösa arbetare ska betalas innestående 

ersättning för arbetad tid.
230

 Denna tolkning liknar den från 

Arbetsdomstolen, som inte ansett arbetstagare utan arbetstillstånd kunna stå 

under arbetsgivarens förfogande och därmed inte ha rätt till lön för tid under 

anställning då det inte funnits några uppgifter att utföra.
231

 

Sanktionsutredningens förslag uppfyller på denna punkt inte direktivets 

minimistandard.  

 Papperslösa arbetare rätt till vilken lön? 6.2

Sten-Erik Johansson berättar att en del av de arbetsgivare han har haft 

kontakt med genom Fackligt center för papperslösa har kollektivavtal, men 

en majoritet uppfattar han som ”skumraskföretag”. De 

kollektivavtalstecknande förbunden driver i förhandling om lön alltid 

anspråk enligt deras kollektivavtal. Det gäller även när de agerar för 

papperslösa medlemmar som kommit till dem genom det fackliga centret 

och haft ett personligt avtal om mycket mindre. Förbundens kollektivavtal 

med andra arbetsgivare gör det omöjligt för dem att acceptera lägre löner 

och samtidigt behålla avtalsparternas och sina medlemmars respekt.
232

 Även 

inom SAC används kollektivavtalen som norm för lönenivån. Registret är en 

del av en av SAC:s Lokala Samorganisationer (LS). 

”LS principförklaring säger att personer som arbetar 

här i detta land, oavsett om man har papper eller inte 

papper, så länge man arbetar har man samma 

rättigheter. Så därför kräver man det som arbetsköpare 

måste uppfylla enligt svenska lagen. [...] Att inte kräva 

det, det är att acceptera den orättvisa situationen.” 

Zack, Registret 

En av kollektivavtalets speciella rättsverkningar är att det inte bara binder 

avtalsparterna, utan även avtalsparternas medlemmar inom dess 

tillämpningsområde.
233

 En arbetsgivare som inte redan är bunden av ett 

kollektivavtal blir bunden omedelbart då denne går med i en avtalslutande 

organisation.
234
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Eftersom några av de kollektivavtalstecknande förbunden organiserar 

papperslösa som medlemmar kan det hända att både arbetsgivare och 

arbetstagare är bundna av samma kollektivavtal. Kollektivavtalets tvingande 

verkan gör att individuella avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare om 

lägre lön inte är giltiga.
235

  

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal är också skyldig att 

tillämpa det på oorganiserade arbetare, det är en uttrycklig eller 

underförstådd förpliktelse i avtalet. Avtal om sämre villkor är inte ogiltiga 

men innebär kollektivavtalsbrott. Den enskilde oorganiserade arbetstagaren 

kan alltså inte begära kollektivavtalets villkor, men det 

kollektivavtalstecknande fackförbundet kan begära skadestånd om 

arbetsgivaren tecknar mindre förmånliga individuella avtal.
236

 Det gör att 

kollektivavtalstecknande fackförbund har en särskild ställning där de kan 

kräva att kollektivavtalsenliga villkor tillämpas för oorganiserade 

papperslösa arbetstagare.  

Kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av fungerar utfyllande i 

individuella anställningsavtal. Villkor om lön kan bli en direkt rättighet för 

oorganiserade arbetare eller arbetstagare som är organiserade i ett annat fack 

än kollektivavtalsfacket, om det individuella avtalet saknar lönevillkor.
237

 

Arbetstagaren kan räkna med de minimivillkor som finns i avtalet, vilket 

betraktas som bruket på arbetsplatsen.
238

 

Mycket tyder på att många arbetsgivare som anställer papperslösa inte har 

något kollektivavtal. I sådana fall utgör ”närmast tillämpliga” kollektivavtal 

”bruket i branschen”. Ett personligt avtal som saknar lönevillkor hämtar 

därmed innehåll ur ett sådant kollektivavtal genom antingen tolkning eller 

utfyllnad.
239

 Kollektivavtal i branschen utgör även en norm för vad som 

anses vara skäliga villkor. Personliga avtal om löner som ligger långt under 

branschens kan därmed jämkas enligt 36 § avtalslagen.
240

  

Sanktionsdirektivet medför en presumtion för att lön för papperslösa 

arbetstagare motsvarar lagstiftad miniminivå, kollektivavtalsnivå eller 

etablerad praxis i branschen, om inte arbetstagaren eller arbetsgivaren kan 

bevisa motsatsen.
241

 Svensk rätt innehåller inga regler om minimilön utan 

detta återfinns i kollektivavtal. Lönenivåer i kollektivavtal ses som uttryck 

för sedvänjan i branschen.
242

 Sanktionsutredningen pekar ut problemet med 

att avgöra vilket kollektivavtal som utpekas om ingen av parterna är bundna. 

Förslaget landar på att arbetstagaren får ange vilket avtals lönevillkor som 

ska tillämpas.
243

 Papperslösa arbetare arbetar ofta för mycket låga löner, och 
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presumtionsregeln underlättar att i efterhand få rätt till kollektivavtalsenlig 

lön. Regeln förhindrar inte att oskäligt låga löner som arbetsgivaren kan 

bevisa ändå kan jämkas.  

Diskriminering i förhållande till lön behandlar jag i nästa kapitel.  

 Tillgång till rättsskipning 6.3

Sanktionsdirektivet innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att 

arbetstagare kan ta en lönetvist till domstol och få en verkställbar dom.
244

 

Enligt utredningen är detta möjligt eftersom svensk domsrätt finns, och 

verkställighet inte påverkas av att sökanden är papperslös eller lämnat 

Sverige.
245

 Papperslösa har också möjlighet att begära 

betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM)   själv eller 

genom ett ombud.
246

  

Det finns inga formella hinder för papperslösa att begära ersättning för 

utfört arbete genom rättssystemet. Reella problem som brist på kunskap om 

rättssystemet, ekonomi och ovilja att gå till myndigheter behandlas 

överhuvudtaget inte av sanktionsdirektivet. Ombud från fackförbund eller 

någon annan organisation kan företräda papperslösa medlemmar i domstol 

och inför KFM. Som jag tidigare diskuterat är det inte självklart att de 

etablerade fackförbunden når ut till eller stödjer papperslösa.  

Samtidigt finns det också goda erfarenheter hos Fackligt center för 

papperslösa av att begära ut ersättning för papperslösa, främst genom 

förhandling. Rätten till lön för utfört arbete gäller utan förbehåll, olikt 

föreningsrätten, och som vi ska se, diskrimineringsrätten.  

Inkorporering av direktivet skapar också en möjlighet för arbetstagare att få 

tillfälligt uppehållstillstånd under en pågående tvist om man har samarbetat 

med polisen kring brottsutredning mot arbetsgivaren.
247

 Detta ökar 

chanserna att realisera rätten att få ersättning om tvisten går till domstol, 

även om uppehållstillståndet är tillfälligt, och om det är begränsat till att 

arbetstagaren behövs för att vittna. 
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245

 Sanktionsutredningen, s. 203ff. 
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 Betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och 

handräckning, Sanktionsutredningen, s. 297ff. 
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 Sanktionsutredningen, s. 345. 
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7 Skydd från diskriminering i 
arbetslivet 

 Skydd mot diskriminering en stark norm 7.1

Inom både den internationella och den nationella rätten är skydd från 

diskriminering på arbetsmarknaden som har samband med någons hudfärg, 

etnicitet, kön eller ett växande antal andra grunder en stark norm. 

Diskrimineringslagen implementerar Sveriges internationella åtaganden vad 

gäller skydd för diskriminering på arbetsmarknaden och ska genomsyras av 

de internationella normerna. Diskrimineringslagens syfte är att motverka 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för människor 

oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
248

 

I det här avsnittet ska jag diskutera om diskrimineringsskydd kan tillämpas 

för papperslösa arbetstagare som särbehandlas eller trakasseras på ett sätt 

som har samband med kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller någon 

av de andra grunderna. Jag för även en diskussion kring diskriminering på 

grund av nationalitet och medborgarskap.  

 Diskrimineringsskyddets innehåll 7.2

7.2.1 Avstamp i EU-rätten 

Likabehandling och icke-diskriminering utgör en grundläggande princip 

inom EU.
249

 I EU-fördragets art 2 anges att samhället ska kännetecknas av 

mångfald, icke-diskriminering och jämställdhet mellan kvinnor och män.  

EU ska i all sin verksamhet och politik arbeta för att undanröja ojämlikhet 

mellan könen och diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 

religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell 

läggning.
250

 Unionen ska stödja medlemsstaterna i sitt arbete med att främja 

jämställdhet och lika lön mellan könen.
251

 

Som tidigare nämnts har EU:s politik gentemot papperslösa migranter varit 

kontrollinriktad. I art 3 i EU-fördraget anges att unionen ska ha som mål att 

bekämpa diskriminering och främja jämställdhet mellan könen i en kontext 

som lyfter fram den inre sammanhållningen mellan medlemsstaterna. I 

samma artikel beskrivs förhållandet till tredjelandsmedborgare i form av att 

unionen ska vidta lämpliga åtgärder avseende kontroller vid yttre gränser, 
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 1 § DL. Jmf även art 1 recastdirektivet, art 1 direktivet mot etnisk diskriminering, art 1 

arbetslivsdirektivet. 
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 Nyström, s. 167. 
250

 Art 8 och 10 FEUF,  
251

 Art 153 och 157 FEUF. 
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asyl, invandring och brottslighet.
252

 Sanktionsdirektivet uppmärksammar att 

diskriminering som drabbar papperslösa är en kränkning, då det definierar 

arbete mellan papperslösa arbetare och arbetsgivare som grundar sig på 

könsdiskriminering eller annan diskriminering som särskilt exploaterande 

arbetsförhållanden.
253

 

EU-direktiv om skydd för diskriminering på arbetsmarknaden är omfattande 

och ligger till grund för utformningen av och definitioner i 

diskrimineringslagen.
254

 Recastdirektivet
255

 är en sammanslagning av 

tidigare direktiv
256

 och praxis från EU-domstolen på området för 

diskriminering mellan könen på arbetsmarknaden. Arbetsplatsdirektivet
257

 

innebär krav på medlemsstaterna att bekämpa diskriminering i arbetslivet på 

grunderna religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell 

läggning. I direktivet om etnisk diskriminering
258

 fastställs en gemensam 

ram för bekämpning av diskriminering som drabbar personer på grund av 

ras eller etniskt ursprung.  

EU-direktiven om diskrimineringsskydd, samt internationellt skydd för 

diskriminering på arbetsmarknaden har implementerats genom 

diskrimineringslagen.
259

 

7.2.2 Definition av diskriminering 

Direktivens definition av diskriminering innefattar direkt och indirekt 

diskriminering, trakasserier och i förhållande till kön sexuella trakasserier, 

och givande av instruktion att diskriminera. Definitionen av diskriminering 

har legat till grund för diskrimineringslagens reglering.
260

  

Direkt diskriminering innebär att en person behandlas mindre förmånligt än 

hur någon annan person i en jämförbar situation behandlas eller har/skulle 

ha behandlats, och att missgynnandet har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna.
261

 Det ska alltså föreligga ett missgynnande, en 

jämförelse och ett orsakssamband mellan missgynnandet och 

diskrimineringsgrunden. Missgynnande kan vara både ett aktivt handlande 
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 Art 3.2-3 EUF. 
253

 Aart 2.i, Sanktionsdirektivet. 
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  Nyström, s. 61 och Gabinus Göransson, Flemström, Slorach & del Sante, 

Diskrimineringslagen, 2011, s. 27.  EU:s kompetens att lagstifta om diskriminering finns i 

art 19 FEUF. 
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 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 

genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 

arbetslivet (omarbetning). 
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 76/207/EEG om likabehandling vid tillträde till anställning och anställningsvillkor, 86/ 

378/EEG om företagsbaserad social trygghet, 75/117/EEG om lika lön och 97/80/EG om 

bevisbörda i diskrimineringsmål. (se skäl 1 recastdirektivet).  
257

 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram 

för likabehandling. 
258

 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 

likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. 
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 Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering. 
260

 Gabinus Göransson et al, s. 27. 
261

 1 kap 4 § 1p. DL, art 2 .1.1 recastdirektivet, art 2.2.a direktivet mot etnisk 

diskriminering och art 2.2.a arbetslivsdirektivet. 
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och en underlåtenhet att handla, och innebär en skada eller nackdel för den 

som drabbas.
262

 För att diskriminering ska föreligga måste en person blivit 

särbehandlad jämfört med en faktisk eller hypotetisk person som är i en 

relevant likartad situation.
263

 Särbehandling som är motiverad av att två 

personer inte är i en sådan likartad situation är tillåten. Särbehandlingen 

måste ha en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna, men den 

behöver inte vara ägnad att missgynna en person på grund av personens 

kön, hudfärg någon annan grund. Orsaksambandet tolkas brett och 

diskrimineringsgrunden behöver bara vara en del av varför en arbetsgivare 

särbehandlar.
264

  

Indirekt diskriminering föreligger då en till synes neutral bestämmelse eller 

ett till synes neutralt förfaringssätt har en diskriminerande effekt som inte 

kan motiveras genom att vara ett lämpligt medel för att uppnå ett godtagbart 

mål. En person måste genom bestämmelsen ha missgynnats. Rekvisiten är 

att det finns ett missgynnande indirekt kopplat till en diskrimineringsgrund, 

en jämförelse och att kriteriet inte kan rättfärdigas. Vid indirekt 

diskriminering kan jämförelsen inte vara hypotetisk utan en faktisk ojämlik 

konsekvens av bestämmelsen eller förfaringssättet, kopplad till en 

diskrimineringsgrund, måste finnas.
265

 För att bestämmelsen eller 

förfaringsättet ska vara berättigad måste syftet med förfarandet vara 

objektivt godtagbart. Dessutom måste det valda medlet för att uppnå syftet 

vara lämpligt och nödvändigt.
266

 

Förutom direkt och indirekt diskriminering faller också trakasserier som har 

samband med en diskrimineringsgrund inom diskrimineringsbegreppet.
267

 

Trakasserier är fysiska, verbala eller någon annan typ av beteenden som är 

oönskade, kränker den drabbades värdighet och upplevs som negativa. Det 

kan vara mobbning som är kopplat till en diskrimineringsgrund, eller 

rasistiska kommentarer. Handlingarna kan vara utifrån sett oförargliga men 

genom upprepning utgöra trakasserier. Den som har trakasserat måste vara 

medveten om att agerandet uppfattas som kränkande.
268

 

Sexuella trakasserier definieras av att ha en sexuell natur och behöver inte 

ha samband med någon diskrimineringsgrund.
269

 Sexuella trakasserier är 

oönskade verbala, icke-verbala och fysiska handlingar, till exempel 

ovälkomna förslag, att visa upp pornografiska bilder eller beröring av den 

utsattas kropp. Det krävs att det finns insikt hos den som trakasserar för att 

förbudet ska gälla.
 270
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7.2.3 Medborgarskap är inte en diskrimineringsgrund 

Diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen är kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
271

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck
272

 är intaget i diskrimineringslagen 

men innefattas inte i EU-rätten om diskriminering.
273

 

Diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet innefattar inte nationalitet i EU-

rätten.
274

 Likabehandling på grunden nationalitet är en grundläggande norm 

i EU som har utvecklats i förhållande till den fria rörligheten för arbetskraft 

inom EU. Det innebär att principen om likabehandling drivits fram av 

ekonomiska motiv snarare än det ”normativa” motivet att alla människor är 

lika värda. Det kan ligga bakom att skyddet mot diskriminering på grund av 

nationalitet i EU endast omfattar EU-medborgare.
275

  

I diskrimineringslagen innefattar etnisk tillhörighet nationalitet men inte 

medborgarskap, det senare kan därmed inte ligga till grund för direkt 

diskriminering.
276

 Som jag tidigare diskuterat är inte de vertikala 

diskrimineringsförbuden tänkta att inverka på staternas möjlighet att bedriva 

migrationspolitik.
277

 Undantaget för särbehandling på grund av 

medborgarskap är alltså utsträckt att omfatta även enskilda, så som 

arbetsgivare, som kan ställa upp villkor gentemot arbetstagare om ett 

speciellt medborgarskap eller att inneha svenskt medborgarskap utan att det 

innebär direkt diskriminering. Krav på exempelvis svenskt medborgarskap 

kan däremot vara indirekt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet om 

villkoret inte är berättigat.
278

  

 Diskrimineringsskydd för papperslösa 7.3
arbetare 

7.3.1 Diskriminering under pågående anställning 

Diskrimineringslagens tillämplighet på arbetsplatsen bygger på de faktiska 

omständigheterna att någon är arbetstagare, arbetssökande, gör en förfrågan 

om arbete eller är inhyrd eller inlånad arbetskraft.
279

 Teoretiskt sett kan 

papperslösa arbetssökande vara i en situation jämförbar med en annan 
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 Prop. 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 497. 
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papperslös arbetssökande men missgynnas på grund av exempelvis sitt kön. 

Den papperslösa arbetssökande saknar dock en grundläggande rättighet att 

arbeta och kan därför som arbetssökande inte göra anspråk på att få ett 

arbete. I analogi med anställningsskyddsfallet kan arbetsgivaren aldrig 

krävas att anställa en person som saknar arbetstillstånd. Utifrån tanken att 

arbetsrättsliga rättigheter i första hand uppstår genom faktiskt arbete ska jag 

lämna frågan om diskrimineringsskydd för arbetssökande och diskutera 

diskriminering under pågående anställning.  

Genom arbetstagarbegreppet finns en grundläggande tillämplighet för 

diskrimineringslagen för papperslösa arbetstagare. Diskrimineringslagens 

syfte är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och 

möjligheter för arbetstagare oavsett ovidkommande faktorer så som kön 

eller etnicitet.
280

 Papperslösa arbetstagare är undantagna från den 

grundläggande möjligheten att arbeta, men ska under sin anställningstid 

erkännas rättigheter, där rätten att inte bli diskriminerad är framträdande. En 

papperslös arbetstagare kan vara i en relevant likartad situation som en 

annan papperslös arbetstagare, som inte blivit uppsagd. Utlänningslagen 

uppställer inga hinder för att papperslösa arbetstagare kan skyddas från 

trakasserier och sexuella trakasserier. Även direkt diskriminering kan 

föreligga vid särbehandling i förhållande till exempelvis lön, arbetsuppgifter 

eller arbetstider. Genom att förstå papperslösa arbetare som bärare av 

arbetsrättsliga rättigheter under den tid en anställning pågår måste 

papperslösa arbetare skyddas från trakasserier, sexuella trakasserier eller 

lönediskriminering som har samband någon av diskrimineringsgrunderna.
281

  

Under en pågående anställning kan även förbudet av indirekt diskriminering 

bli aktuellt. Indirekt diskriminering kan föreligga hos en arbetsgivare som 

systematiskt tillämpar lägre löner
282

 för de anställda som saknar papper 

jämfört med de som är svenska medborgare. Lönesättning kan vara ett 

förfaringssätt enligt lagen
283

, och det kan framstå som neutralt i förhållande 

till diskrimineringsgrunderna eftersom medborgarskap eller 

migrationsrättslig status inte innefattas i diskrimineringsgrunden etnisk 

diskriminering. En diskriminerande effekt kan ändå uppstå genom att de 

arbetstagare som har sämre löner i huvudsak har ett annat etniskt ursprung 

än svenskt. Det krävs inte att arbetsgivaren haft avsikt att diskriminera utan 

endast att missgynnande statistiskt sett föreligger vid en jämförelse.
284

 Ett 

godtagbart syfte måste vara sådant att det kan åsidosätta den enskildes 

skydd från diskriminering.  
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Lägre löner för en viss grupp kan motiveras av sysselsättningspolitiska 

skäl
285

, något som inte kan vara relevant för papperslösa, då det inte är ett 

objektivt godtagbart mål att främja sysselsättningen bland papperslösa. 

Lägre löner för att kompensera risken vid anställning av papperslösa kan 

inte heller betraktas som ett godtagbart mål. Tvärtom ställer 

sanktionsdirektivet upp en presumtion om att papperslösa arbetare ska 

åtnjuta minst minimilöner eller skäliga kollektivavtalslöner.
286

 Min slutsats 

är att låga löner för papperslösa arbetstagare, beroende på syftet för detta, 

kan bedömas vara indirekt diskriminering. 

7.3.2 Diskrimineringsförbud vid uppsägning? 

Diskrimineringsförbud kan inte upprätthålla ett krav på en arbetsgivare att 

behålla en arbetstagare utan arbetstillstånd, eftersom detta på samma sätt 

som anställningsskyddet kommer i konflikt med utlänningslagen. Kan 

uppsägningen ändå vara att anse som diskriminerande och leda till 

ersättningssanktioner? Vad gällde föreningsrättskränkande uppsägning 

argumenterade jag för att en uppsägning av en papperslös arbetstagare som 

grundades på arbetstagarens fackliga organisering, inte kunde leda till 

ogiltighet av uppsägningen men att uppsägningen kunde bedömas vara 

föreningsrättskränkande och leda till skadestånd. Syftet med föreningsrätten 

– att skydda arbetstagares rätt att organisera sig – är högst relevant och 

skyddsvärt för papperslösa arbetstagare.  

Det finns dock en stor skillnad mellan att skydda papperslösa arbetstagare 

från föreningsrättskränkande uppsägning, och från diskriminerande 

uppsägning. Skydd mot uppsägning för att en arbetstagare organiserat sig 

påverkar möjligheterna för papperslösa att gå samman fackligt under hela 

anställningen, och därmed även att ta tillvara på alla andra rättigheter. Om 

arbetstagare kan bli av med anställningen om de organiserar sig är det stor 

risk att de låter bli. Att bli diskriminerad vid uppsägning är kränkande, men 

ett förbud har ingen direkt påverkan på skydd mot diskriminering under 

anställningens pågående.  

Det är dock oklart hur en domstol skulle bedöma papperslösa arbetares 

anspråk på diskrimineringsersättning vid en uppsägning. Behovet av att 

upprätthålla ett skydd mot diskriminerande uppsägning är inte lika starkt 

som behovet att upprätthålla skydd mot föreningsrättskränkande 

uppsägning, men kränkningen att bli diskriminerad är lika stor för en 

papperslös arbetare som andra. Migrationsrätten hindrar inte en tillämpning 

av diskrimineringslagen så att en uppsägning som innebär diskriminering av 

en papperslös arbetstagare berättigar anspråk på diskrimineringsersättning. 

Skydd mot diskriminering är en sådan grundläggande rättigheter som bör 

omfatta papperslösa även då anställningen är kriminaliserad.  

                                                 
285

 Jmf undantaget från direkt diskriminering i arbetslivsdirektivet art 6, där särbehandling i 

fråga om löner på grund av ålder kan motiveras av arbetsmarknadspolitiska skäl, och  2 kap 
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 Art 6.1.a sanktionsdirektivet. 
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 Påföljder 7.4

EU-direktiven innehåller krav på medlemsstaterna att tillhandahålla rättsliga 

eller administrativa förfaranden för att göra diskrimineringsskyddet 

effektivt.
287

  

Diskrimineringslagen innehåller regler om avskräckande 

diskrimineringsersättning, ersättning för ekonomisk skada samt möjlighet 

att ogiltigförklara diskriminerande avtal eller rättshandlingar.
288

 Eftersom 

papperslösa arbetstagare inte kan göra anspråk på fortsatt anställning, är det 

inte möjligt att kräva ersättning för förlust av arbete eller att ogiltigförklara 

ett uppsägningsbeslut. Däremot måste papperlösa arbetstagare formellt 

kunna begära diskrimineringsersättning för diskriminering, inkluderat 

trakasserier och sexuella trakasserier, som pågår då arbetstagaren faktiskt 

arbetar.  

 Tillgång till rättskipning 7.5

Precis som vid lönetvister är fackförbunden viktiga för möjligheten för 

papperslösa arbetstagare att driva en diskrimineringstvist.
289

 De fackliga 

vägarna till ersättning eller förlikning fungerar på samma sätt som för rätt 

till lön. I fråga om diskriminering finns även diskrimineringsombudsmannen 

och diskrimineringsbyråerna runt om i landet som enskilda kan vända sig 

till. De handläggare på DO och diskrimineringsbyråerna jag har varit i 

kontakt med utgår från att brist på uppehållstillstånd inte utgör något 

formellt hinder för att ta sig an ett diskrimineringsfall. Detta är dock inget 

som har kommit upp i praktiken och därför har det inte utretts. Att ingen 

papperslös vänt sig till DO eller diskrimineringsbyråerna tyder på att DO 

och byråerna inte når ut till den gruppen. Möjliga anledningar kan vara att 

man inte vill vända sig till en myndighet, att man uppfattar 

diskrimineringsbyråerna som myndigheter, och att man helt enkelt inte 

känner till dem eller tror att de kan hjälpa.  

Diskrimineringsbyråerna arbetar liksom fackförbunden med förhandling, 

medling och förlikning, men arbetsgivare har inte en förhandlingsplikt i 

förhållande till byråerna. Däremot kan DO begära att arbetsgivare ska 

komma på överläggning vid hot om vite.
290

 

En viktig del av det statliga arbetet mot diskriminering utgörs av att föra 

dialog och arbeta med information och utbildning av arbetsgivare. DO ska i 

första hand försöka få de som omfattas av lagen att frivilligt följa den.
291

 

Här finns en risk att arbetsgivare som är en del av en svart arbetsmarknad 
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 58 

inte nås av myndigheters arbete för att utveckla antidiskrimineringsarbetet 

på arbetsplatserna.  
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8 Sammanfattande slutsatser 

Utgångspunkten för de mänskliga rättigheterna är att alla människor är lika i 

värde och rättigheter. Konventionernas bevakande organ har 

uppmärksammat och både bekräftat och begränsat tillämpligheten av 

rättigheter för papperslösa arbetare. Som arbetare förstås papperslösa som 

rättighetsbärare med rätt till rättvis lön, föreningsrätt och skydd från 

diskriminering i internationell rätt som är implementerad i svensk rätt.  

Vem som är arbetstagare påverkas inte av migrationsrättslig status. Vem 

som är arbetstagare avgörs av faktiska omständigheter så som att man får 

lön, står under arbetsgivarens ledning och kontroll och arbetar frivilligt. 

Papperslösa arbetare omfattas av arbetstagarbegreppet och den som anställer 

en papperslös arbetare är arbetsgivare. Papperslösa arbetare omfattas 

därmed av föreningsrätt och diskrimineringsförbud och har rätt till lön 

genom anställningsavtalet. Både tillämpligheten av rättigheterna och 

tillgången till rättskipning begränsas dock av migrationsrättens reglering. 

Migrationsrätten innebär för papperslösa dels deporterbarhet genom statens 

möjlighet att utvisa, avvisa eller ta i förvar, dels förbud av papperslösas 

anställningar. Dessa två aspekter har olika konsekvenser.  

Förbudet motsvarar statens rätt att begränsa tillgången till arbetsmarknaden 

för människor utan ett nordiskt medborgarskap eller ett medborgarskap i 

EU/EES och tar sig uttryck i kriminalisering av både arbetstagare och 

arbetsgivare. Förbudet gör att anställningsskydd inte kan tillämpas för 

papperslösa och tillämplighet av föreningsrätt och diskrimineringsförbud 

begränsas kraftigt. Papperslösa har ingen rätt till fortsatt anställning och kan 

utan hinder av rättsordningen när som helst skiljas från sin anställning. Det 

gör att föreningsrättens skydd urholkas då papperslösa arbetstagare som 

organiserar sig kan förlora sin anställning. Även skyddet mot diskriminering 

urholkas för arbetstagare utan anställningsskydd. Konsekvenserna blir att 

statens allmänna intresse av att upprätthålla en reglerad invandring 

överskuggar intresset att skydda enskilda arbetstagares grundläggande 

rättigheter.  

Föreningsrätt och diskrimineringsskydd är formellt tillämpliga under en 

pågående anställning, vilket kan leda till att arbetsgivare som inte 

respekterar rättigheterna kan göras skadeståndsskyldiga. Papperslösa 

arbetstagare kan göra anspråk på ersättning för åtgärder från arbetsgivare 

under en pågående anställning, exempelvis diskriminerande eller 

föreningsrättskränkande trakasserier. Förbudet av papperslösas anställningar 

gör att ppsägningar däremot inte kan ogiltigförklaras. 

Rätten till lön för utfört arbete står inte i konflikt med migrationsrätten så 

som föreningsrätt och diskrimineringsskydd delvis gör. Rätt till ersättning 

för utfört arbete innebär inga anspråk på att upprätthålla en anställning, utan 

kan fungera som en ”sanktion” gentemot arbetsgivare som anställt 

papperslösa. Att få ut lön och därtill skälig lön kan motverka lönedumpning. 

Rättsordningens har därför inte ett problematiskt förhållande till papperslösa 
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arbetstagares formella rätt till lön utan den har erkänts i Arbetsdomstolen 

och regleras i sanktionsdirektivet.  

Den internationella rätten tillåter särbehandling av papperslösa på områden 

som migrationsrätt och medborgerliga rättigheter, men hur långt den 

möjligheten sträcker sig utanför dessa områden är oklart. Föreningsrätten 

åtnjuter ett särskilt skydd av EKMR:s konventionsinterna 

diskrimineringsskydd. Den nationella tillämpningen misslyckas med att 

göra föreningsrätt och diskrimineringsskydd lika omfattande för alla. 

Att erkänna papperslösas arbetsrättsliga rättigheter minskar klyftan mellan 

olika kategorier av arbetstagare och skapar ett grundläggande skydd för en 

på arbetsmarknaden mycket utsatt grupp. Det finns samtidigt en risk att 

papperslösa arbetstagare genom en semi-legalisering blir en normaliserad 

del av arbetsmarknaden och att ojämlikhet därmed befästs eller legitimeras i 

rättssystemet. Det ser inte jag som ett skäl att låta bli att erkänna och 

effektivt tillgodose papperslösa arbetares rättigheter. Istället bör kritiken 

riktas emot rättsordningens misslyckande att inte tillgodose papperslösa 

arbetstagare ett fullständigt arbetsrättsligt skydd. Problemet med ojämlika 

villkor stammar inte i första hand ur arbetsrätten utan ur migrationsrätten. 

Kritik kan därmed riktas emot migrationsrättens produktion av papperslösa 

och förbud för papperslösa att arbeta.  

För att rättigheter ska anses uppfyllda måste de ges ett effektivt skydd 

genom de nationella rättssystemen. Det finns inga formella hinder för 

papperslösa att driva tvist i domstol, att organisera sig i 

arbetstagarorganisationer eller att anmäla frågor om diskriminering till DO 

eller någon av diskrimineringsbyråerna. Migrationsrättsliga bestämmelser 

inverkar däremot på papperslösa arbetares reella tillgång till rättskipning. 

Även andra faktorer så som de etablerade fackförbundens agerande och 

möjligheten att få tillgång till kunskap och ekonomiska resurser har sådan 

effekt. 

Risken att bli deporterad innebär att arbetsgivare kan hota att anmäla 

arbetstagare till gränspolisen, vilket är något som också sker. 

Deporterbarheten gör att den papperslösa arbetstagaren är utsatt i 

förhållande till både staten och arbetsgivare, där underordningen på 

arbetsmarknaden inte vägs upp av ett skydd från rättsordningen på samma 

sätt som för reguljära arbetare. Istället kan deporterbarheten användas av 

arbetsgivaren till att göra arbetstagaren ändå mer underordnad. 

Det migrationsrättsliga förbudet att arbeta medför att papperslösa arbetare 

inte har något anställningsskydd vilket undergräver arbetstagarens position 

gentemot arbetsgivaren på arbetsplatsen. Att ta tillvara på sina rättigheter 

under en pågående anställning medför för papperslösa arbetare den direkta 

risken att förlora anställningen. Bristen på anställningsskydd urholkar 

föreningsrätten och därmed papperslösa arbetares möjlighet att organisera 

sig i fackförbund. 

Fackförbundens roll på arbetsmarknaden för tillgång till rättskipning och för 

att utjämna ekonomisk och kunskapsmässig ojämlikhet mellan arbetstagare 

och arbetsgivare kan inte nog understrykas. Särskilt viktiga är 

fackförbunden för papperslösa arbetstagare genom kunskap om den svenska 
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arbetsmarknaden och genom att papperslösa själva kan hålla sig ”osynliga” 

vid förhandlingar eller process. Deporterbarheten kan ställas åt sidan om 

papperslösa som vill ta tillvara på sina rättigheter inte personligen behöver 

delta i process, förhandling eller stridsåtgärder. Både erfarenheter från 

Fackligt Center för Papperslösa och SAC visar att det är möjligt.  

Fackförbunden kan också bidra med kunskap om fackliga strategier och 

arbetsrätt. Eftersom inte all arbetsrätt är tillämplig för papperslösa kan det 

för den enskilde vara svårt att avgöra vilka regler som gäller för papperslösa 

arbetstagare. Att förhållandet mellan arbetsrätten och migrationsrätten inte 

är tydligare reglerad gör att det är svårt att tolka var gränsen går.  

Fackförbundens inställning till papperslösa arbetstagare spelar stor roll för 

förtroendet mellan medlemmar och förbund. Fackligt center för papperslösa 

utgör en brygga mellan papperslösa och de olika kollektivavtalsslutande 

fackförbunden och därmed öka möjligheten för papperslösa att få tillgång 

till rättskipning. Samtidigt är har centret en begränsad räckvidd då det bara 

finns i Stockholm och inte ute på arbetsplatserna. 

Diskrimineringsombudsmannen och diskrimineringsbyråerna förbättrar 

enskildas tillgång till rättskipning i diskrimineringsfall. Att DO är en statlig 

myndighet kan ha effekten att papperslösa inte vänder sig dit. Av min 

kontakt med DO och byråerna tycks de inte vara en väg till rättskipning för 

papperslösa idag.  
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