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Symboler
I materialet finns symboler som signalerar olika moment.

Kursledaren talar. 

Helgrupp. Övning eller samtal.

Deltagarrunda. Varje deltagare får prata i tur och ordning.

Samtal i mindre grupper. Tre till fyra personer är lagom.

Deltagarna pratar två och två.

Deltagarna funderar eller skriver själva.

Vi har tagit fram materialet: 

Utvecklingsansvarig: Anders Boklund och Jakob Sandahl

Produktion av text och innehåll: Sara Abiri/Emerga, My Andrén Rosenlind,  

Ali Farsani, Maria Ottosson, Manel Saidi, Jakob Sandahl och Roya Vosooghi

Struktur, grafisk form och pedagogisk rådgivning: Rubrik

Lärande utvärdering och processtöd: Contextio och Emerga



Rätten 
till arbete
Det här temat handlar om rätten till att skaffa sig ett arbete.  

Vi kommer att prata om arbetsmarknaden i Sverige, vad som 

kan vara viktigt att känna till för att söka jobb och vad som 

gäller när du får en anställning och arbetar. 



Mål och syfte
Det är en mänsklig rättighet att arbeta, få jämlika löner, ha 

trygga anställningsvillkor och kunna engagera sig fackligt. 

Det är lite speciellt med rätten till arbete; de flesta mänskliga 

rättigheter ses som bara något positivt såsom mat, utbildning, 

rättvisa arbetsförhållanden och så vidare. Arbete har ju 

vissa negativa aspekter – det innebär till exempel fysisk och 

psykisk ansträngning, det innebär ibland stress och för många 

har jobb undertonen av något man bara måste göra för att 

överleva. Så ibland kanske man tänker att rätten till arbete 

innebär att det är en plikt. Varför har man rätt till något som 

skulle kunna vara negativt?

Det man menar är framför allt att rätten till arbete betyder 

”möjligheten för alla och envar att försörja sig själv genom 

sitt arbete”. Att försörja sig är viktigt för människan. Även 

om man har rätt att få mat och tak över huvudet även utan 

att jobba, så handlar arbete om att bidra till samhället, dess 

överlevnad och välbefinnande. Rätten till arbete handlar inte 

bara om att arbeta för lön. Arbete är också att göra något som 

uppfyller dina och din familjs behov, och som skapar värde för 

dig och ditt samhälle.
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Förbered lokalen
• Möblera lokalen så att deltagarna sitter så att  

de ser varandra, gärna runt ett bord eller i ring.

• Ha pennor och tavla eller blädderblock tillgängliga.

• Förbered tekniken för att kunna visa material från en dator.

• Välj ut någon av övningarna och håll pausgymnastik någon 

gång under träffen när du tycker att det kan behövas mer 

energi i rummet: vimeo.com/album/4658902

http://vimeo.com/album/4658902
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Läs på innan kurstillfället
• Från Migrationsverkets sida:  

migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-

Sverige/Medan-du-vantar/Arbeta.html

• Vanliga frågor och svar om AT-UND och rätten att 

arbeta, på Migrationsverkets sida: migrationsverket.se/

Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Vanliga-fragor-

och-svar-/Om-AT-UND-och-ratten-att-arbeta.html

• Gå igenom information om att arbeta under asyltiden på 

informationsverige.se: informationsverige.se/sv/jag-ar-

asylsokande/att-arbeta-under-asyltiden

• Läs gärna debattinlägg som diskuterar arbetsrätt för 

papperslösa för mer bakgrund om papperslösa på 

arbetsmarknaden: tco.se/tco-bloggar/bloggare/samuel-

engblom/papperslosa-arbetsratten-och-de-fackliga-

organisationerna

• Gå igenom följande sidor och bestäm vad du vill gå igenom 

med deltagarna under träffen:

• Jobskills – Arbetsförmedlingen (du behöver registrera 

ett konto för att komma in på sidan): jobskills.se

• Att starta företag under asyltiden:  

informationsverige.se/sv/jag-ar-asylsokande/att-arbeta-

under-asyltiden/starta-eget-foretag-under-asyltiden

• Tillväxtverket har tagit fram information om att starta 

företag på fyra olika språk: svenska, engelska, arabiska och 

persiska. Finns på Bolagsverkets sida:  

bolagsverket.se/ff/foretagsformer/asylsokande-eller-

nyanland/du-som-ar-asylsokande-eller-nyanland-1.14006

• Ett arbetsmarknadsprogram för nyanlända:  

linkedinforgood.linkedin.com/programs/refugees/refugees/

welcome-talent-sweden

http://migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Arbeta.html
http://migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Arbeta.html
http://migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Vanliga-fragor-och-svar-/Om-AT-UND-och-ratten-att-arbeta.html
http://migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Vanliga-fragor-och-svar-/Om-AT-UND-och-ratten-att-arbeta.html
http://migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Vanliga-fragor-och-svar-/Om-AT-UND-och-ratten-att-arbeta.html
http://informationsverige.se/sv/jag-ar-asylsokande/att-arbeta-under-asyltiden/
http://informationsverige.se/sv/jag-ar-asylsokande/att-arbeta-under-asyltiden/
http://tco.se/tco-bloggar/bloggare/samuel-engblom/papperslosa-arbetsratten-och-de-fackliga-organisationerna/
http://tco.se/tco-bloggar/bloggare/samuel-engblom/papperslosa-arbetsratten-och-de-fackliga-organisationerna/
http://tco.se/tco-bloggar/bloggare/samuel-engblom/papperslosa-arbetsratten-och-de-fackliga-organisationerna/
http://jobskills.se/
http://informationsverige.se/sv/jag-ar-asylsokande/att-arbeta-under-asyltiden/starta-eget-foretag-under-asyltiden/
http://informationsverige.se/sv/jag-ar-asylsokande/att-arbeta-under-asyltiden/starta-eget-foretag-under-asyltiden/
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/asylsokande-eller-nyanland/du-som-ar-asylsokande-eller-nyanland-1.14006
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/asylsokande-eller-nyanland/du-som-ar-asylsokande-eller-nyanland-1.14006
http://linkedinforgood.linkedin.com/programs/refugees/refugees/welcome-talent-sweden
http://linkedinforgood.linkedin.com/programs/refugees/refugees/welcome-talent-sweden
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Inledning
Personer utan uppehållstillstånd kan vara särskilt utsatta på arbetsmarknaden.  
Man kanske är rädd för att kräva sina rättigheter på grund av att man inte känner 
till vilka rättigheter man har, eller rädd för att man ska förlora jobbet om man ställer 
många frågor till sin arbetsgivare. Därför är det väldigt viktigt att veta vilka rättigheter 
du har som asylsökande eller som papperslös på arbetsmarknaden i Sverige. Under 
den här träffen kommer vi att gå igenom vilka möjligheter det finns att arbeta för 
dig som inte har uppehållstillstånd och vilka rättigheter och skyldigheter du har på 
arbetsmarknaden. 

Men till att börja med är det viktigt att känna till att arbetsmarknadens regler gäller 
alla, även den som saknar uppehålls- eller arbetstillstånd.

Övning
Fråga deltagarna: vad vill du veta om möjligheten att arbeta under asyltiden? 

Skriv upp frågorna som väcks på tavlan.

Berätta att träffen kommer att ta upp följande delar:

• at-und och samordningsnummer.

• Arbetsmarknadens parter.

• Betala skatt.

• Risker med att arbeta svart.

• Rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.

1. Rättigheter
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Om AT-UND
I väntan på beslut om din asylansökan har du rätt att arbeta på villkor att du har ett så 
kallat at-und, undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd, från Migrationsverket.  
Informationen om at-und finns på lma-kortet under punkt 7. För att få det måste du 
kunna styrka din identitet. 

Visa deltagarna hur de kan hitta information om att arbeta under asyltiden på 

Migrationsverkets sida: migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-

Sverige/Medan-du-vantar/Arbeta.html

Om du får arbete under tiden du är asylsökande måste du visa upp beviset på att du 
är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (at-und) för din arbetsgivare. 
Beviset finns alltså på ditt lma-kort under punkt 7.

Din arbetsgivare måste meddela den mottagningsenhet där du är inskriven att du har 
fått anställning. Arbetsgivaren ska också meddela när anställningen upphör. Detta 
görs på en särskild blankett, som har nummer 152011 och finns på Migrationsverkets 
hemsida. Blanketten finns bara på svenska.

Tips! Visa gärna deltagarna vart de kan hitta blanketten:   

migrationsverket.se > E-tjänster > Blanketter > sök efter ”152011”.

Om du har dagersättning måste du alltid anmäla din inkomst till Migrationsverket. 
Du måste också kontakta Skatteverket för att få ett samordningsnummer. 
Samordningsnumret är till för dig som saknar personnummer, och du behöver det  
för att kunna betala skatt när du arbetar. Du behöver även samordningsnumret för  
att kunna få sjukpenning om du blir sjuk och inte kan gå till jobbet. På Skatteverket  
kan du få hjälp om du vill ha ett samordningsnummer.

2. AT-UND

http://migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Arbeta.html
http://migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Arbeta.html
http://migrationsverket.se
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Den svenska modellen
Arbetsgivare och fackföreningar kommer tillsammans överens om viktiga frågor på 
arbetsplatsen. Till exempel frågor om lön, arbetstider, rätt till vila och ledighet, semester 
och pension. 

När man har kommit överens skriver man tillsammans ett avtal. Det kallas för 
kollektivavtal. Arbetsgivaren och fackförbunden bestämmer hur länge kollektivavtalet 
ska gälla. 

”Den svenska modellen” kallas det samarbete som arbetsgivare och fackförbunden har. 

I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön. Istället bestäms lönen i kollektivavtalet 
mellan arbetsgivare och fackföreningar. Alla har rätt att få utlovad lön betald i tid.

Arbetstidslagens regler om längsta arbetstid och rätt till rast och vila gäller alla 
arbetstagare – även personer som inte har uppehållstillstånd.

Kollektivavtalet gäller för alla på arbetsplatsen, även dem som inte är medlemmar  
i en fackförening.

Om en arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal är arbetsgivaren skyldig att ge  
alla arbetstagare den lön och de rättigheter som finns i avtalet – även personer  
utan uppehållstillstånd. Du kan få högre lön och bättre villkor än kollektivavtalet,  
men aldrig sämre.

I Sverige är det i första hand facket och inte myndigheterna som ser till så att 
arbetsmarknadens lagar och avtal följs. Det är därför bättre att kontakta facket  
än myndigheterna om det uppstår problem på jobbet. 

Fördelar och nackdelar med fackförening
Be deltagarna att diskutera två och två vad de tänker att det  

finns för fördelar och nackdelar att vara med i en fackförening.

3. Arbetsmarknadens  
parter och avtal
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Bra arbetsmiljö
I Sverige är det olagligt för arbetsgivare att anställa personer som saknar arbetstillstånd. 
Det är heller inte tillåtet för personer utan arbetstillstånd att arbeta. En del asylsökande 
har rätt att arbeta utan arbetstillstånd. Men även den som arbetar utan arbetstillstånd 
har rättigheter. Arbetsmarknadens regler ska alltid följas, även av dem som anställer 
personer utan arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Arbetsgivaren är skyldig att se till så att alla anställda har en bra arbetsmiljö.  
Diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier är olagligt!

Om du upplever problem i din arbetssituation – till exempel om du blir diskriminerad 
eller trakasserad på jobbet, om du jobbar utan att få rast, om du inte får din lön i tid, 
eller om du misstänker att du får mindre lön än vad som är tillåtet – så kan du kontakta 
Fackligt center för papperslösa, FCFP. Det är en fackförening som hjälper papperslösa 
och asylsökande att ta tillvara sina rättigheter på arbetsmarknaden. Syftet är att hindra 
att papperslösa och asylsökande utnyttjas på arbetsmarknaden och ge hjälp till dem 
som råkat illa ut. Via centret kan personer utan uppehållstillstånd få hjälp om deras 
rättigheter på arbetsmarknaden har kränkts. Hjälpen ges av det fackförbund som kan 
branschen bäst. Personer som kontaktar centret kan vara anonyma.

FCFP har en webbsida med information på många olika språk och de har också  
en facebook-sida. 

Visa deltagarna FCFP.se och  

hur de kan hitta information på  

olika språk och kontaktuppgifter  

om de vill kontakta FCFP. 

Kontakt till Fackligt  
center för papperslösa

Skytteholmsvägen 2, Solna 
Öppet: måndagar 16.00–18.00 
Telefon: 020-160 10 06 
E-post: info@fcfp.se  
Hemsida: www.fcfp.se

4. Alla arbetstagare 
har rättigheter

http://FCFP.se
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Övning: Jobba svart
Fråga i helgrupp: 

• Vad innebär det att jobba svart? 

• Vad finns det för risker med att jobba svart?

Fyll på med det som deltagarna inte själva nämner:

Att jobba svart betyder att du inte betalar någon skatt på det du tjänar.  
Samhället bygger på att alla som arbetar ska betala skatt. Skatten används till  
sjukvård, vägar, äldreomsorg och annan välfärd som är till för alla medborgare.

Att betala skatt
Visa bilden och prata mer om kopplingen mellan skatter och välfärden på: 

informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/

boken-om-sverige/att-forsorja-sig-och-utvecklas/att-betala-skatt

Det är olagligt att jobba svart och att inte betala skatt på det du tjänar och du tar också 
en egen risk – inga pensionsinbetalningar, ingen sjuklön och inga försäkringar.

• Du går miste om olika ersättningar som exempelvis semesterersättning  
och inbetalning till din pension när du jobbar svart.

• Du kan inte gå med i någon a-kassa eller söka a-kasseersättning vid arbetslöshet.

• Du har ingen uppsägningstid utan kan när som helst bli av med jobbet  
utan förvarning.

• Du får inget intyg eller betyg att visa upp när du söker andra jobb i framtiden.

5. Risker med  
att arbeta svart

https://informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-forsorja-sig-och-utvecklas/att-betala-skatt/
https://informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-forsorja-sig-och-utvecklas/att-betala-skatt/
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Anställningsavtal
Inom en del branscher är det relativt vanligt att arbetsgivaren betalar ut lön svart. Håll 
koll på att du får en ordentlig lönespecifikation och ett anställningsavtal som både du 
och din arbetsgivare skriver på. Ett anställningsavtal från arbetsgivaren ska tala om hur 
mycket du ska tjäna, hur mycket du ska jobba och vilken uppsägningstid du ska ha. 
Att inte ha ett anställningsavtal är en stor risk för dig om någon av följande situationer 
skulle uppstå:

• Arbetsgivaren betalar inte ut din lön som utlovat.

• Du har bokat upp hela sommaren för att arbeta på ett ställe, men arbetsgivaren 
bestämmer sig i sista sekund för att ge jobbet till någon annan istället.

• Du har bestämt att du ska jobba hela sommaren, men hinner knappt börja förrän  
du bryter armen.

• Du halkar i trappan på jobbet och upptäcker att du inte är försäkrad av arbetsgivaren.

Övning: Erfarenheter av arbete
Be deltagarna diskutera två och två. 

• Har du haft ett arbete tidigare? Vad skulle du vilja arbeta med?

• Har du utbildning från hemlandet som du får använda dig av i Sverige?

• Vad är viktigast för dig med ett arbete: arbetstiderna, arbetsuppgifterna, 
gemenskapen med kollegor, att tjäna pengar, eller att utvecklas? 
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Diskutera i helgrupp
Be deltagarna diskutera i helgrupp och skriv upp förslag på tavlan: 

• Har du förslag eller idéer på hur man söker jobb i Sverige? 

Fyll på om deltagarna inte nämner det själva:

Du kan söka arbete på många olika sätt.

• Du kan gå till Arbetsförmedlingen och söka  
arbete genom deras annonser om lediga arbeten.

• Du kan kontakta bemanningsföretag. Ett bemannings- 
företag hyr ut personal till olika företag.

• Du kan kontakta rekryteringsföretag. Ett rekryteringsföretag  
hittar personer åt företag som vill anställa ny personal.

• Du kan svara på annonser i dagstidningar eller på internet.

• Du kan ta kontakt med en arbetsgivare.

• Du kan fråga människor som du känner.

Övning: Visa deltagarna Jobskills
Gå in på sidan på aktuellt språk. Visa hur man navigerar på sidan och 

be deltagarna försöka hitta sidan i sina egna telefoner, för de som har 

nätuppkoppling eller möjlighet att ansluta till stadens wi-fi. Om någon 

deltagare vill pröva att registrera sig så kan ni göra det tillsammans  

som en övning i gruppen. 

Arbetsförmedlingen: jobskills.se

6. Hur kan  
du söka jobb?

https://jobskills.se/
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Diskutera i helgrupp
Be deltagarna diskutera i helgrupp och skriv upp förslag på tavlan:

• Vilka handlingar är bra att skicka med i en arbetsansökan?

• Vad är viktigt att tänka på när man skriver en ansökan?

Fyll på om deltagarna inte nämner det själva:

När man söker ett arbete i Sverige ska man alltid skicka med de  
ansökningshandlingar som arbetsgivaren vill ha. En ansökan kan bestå av: 

• CV/meritförteckning

• Ansökningsbrev/personligt brev

• Övriga dokument så som betyg, intyg och/eller arbetsprover. 

• Det viktiga är att man anpassar hela sin ansökan till det arbete man söker och skickar 
den information som är relevant för tjänsten. Eftersom det ofta är många personer 
som söker samma tjänst är det viktigt att ansökan fångar arbetsgivarens intresse.

CV
CV betyder Curriculum Vitae, vilket är latin för ”levnadsbeskrivning”. I ett cv ska  
man redovisa och beskriva sina erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper som 
man vill betona för en arbetsgivare. En enkel variant av ett cv är en sammanställning av 
utbildningar man gått, arbeten man haft och övriga erfarenheter som kan vara intressanta 
för en arbetsgivare. De kan delas upp i formella meriter och övriga erfarenheter. 
Formella meriter kan styrkas med betyg eller intyg. Exempel på formella meriter är 
arbeten, utbildningar, kurser, praktik, värnplikt, körkort och förtroendeuppdrag. Övriga 
erfarenheter kan vara något som man gjort på sin fritid och som gett erfarenheter som 
man kan använda även i ett arbete. Exempel på sådana erfarenheter är datakunskaper, 
språkkunskaper, medlemskap i förening, idrott och träning med mera.

Fördelar med CV
Fråga i helgrupp:

• Vad kan vara bra att skriva med i sitt cv?

7. Innehåll i en ansökan
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Personligt brev
Ett personligt brev är en text där man förklarar varför man är intresserad av just det 
här jobbet eller företaget och varför man är lämplig för det. I ett personligt brev ska 
arbetsgivaren kunna få svar på varför den sökande är intresserad av arbetet, och varför 
just den sökande är mest lämpad för arbetet. Det är viktigt att det personliga brevet är 
väl anpassat till just det jobb man söker, och att brevet inte är för långt.

Spontanansökan eller intresseanmälan
En intresseanmälan är en ansökan som lämnas eller skickas till en arbetsplats utan att 
det finns någon specifik tjänst att söka. Den kan innehålla ett kort brev som beskriver 
varför man är intresserad av att arbeta på just denna arbetsplats och en bifogad 
meritförteckning eller ett CV. En intresseanmälan kanske inte ger ett direkt resultat men 
det är vanligt att arbetsgivare sparar intresseanmälningar för att de sedan när det är dags 
att anställa kan se i sina arkiv om de hittar någon som skulle passa för tjänsten. 

Bara tre av tio jobb annonseras ut, så egen intresseanmälan till olika arbetsgivare och 
att skaffa sig många kontakter är oftast bästa vägen till jobb.
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Deltagarrunda
Låt alla deltagare svara på frågan:

• Vad tycker du var viktigast under dagens träff?

8. Avslutning 

8. Avslutning
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Kursledarens reflektioner efter träffen:
• Vad tyckte deltagarna var viktigast under träffen?

• Hur var deltagarnas delaktighet? Hur gjorde du  

för att motivera/engagera/aktivera gruppen?

• Vad tycker du var mest givande eller roligast under träffen?

• Vad tycker du var svårt eller utmanande?
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Plats för anteckningar
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Plats för anteckningar
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Plats för anteckningar
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