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Sammanfattning 

Demografiska förändringar i form av en åldrande befolkning kommer att medföra att andelen 
arbetande minskar samtidigt som andelen icke arbetande ökar vilket leder till en 
arbetskraftsbrist i Sverige. Ett sätt att lösa bristen är att öka arbetskraftsinvandringen. 
Arbetsgivare har redan nu svårt att hitta den kompetens de letar efter inom landets gränser, 
men till deras hjälp finns nätverket Eures vars uppdrag är att underlätta för matchningen av 
arbetskraft inom EU/EES och Schweiz. Då konkurrensen om arbetskraft är hög krävs att 
organisationerna anpassar sin kompetensförsörjning för att kunna attrahera arbetskraft. 
Studien syftar till att undersöka hur organisationer anpassar sin kompetensförsörjning genom 
att utlandsrekrytera samt utreda vilken roll Eures spelar för organisationerna. 

Syftet undersöktes genom kvalitativ metod där sex intervjuer genomfördes med personer som 
utlandsrekryterat. Metoden valdes för att ge en djupare förståelse av hur arbetsgivare löser 
problematiken på arbetsmarknaden samt för att undersöka om Eures är ett bra stöd för att lösa 
detta. De teorier som använts handlar om nätverk, rekrytering, kompetens och 
kompetensutveckling samt motivation. 

Resultatet visade att rekryterarna använde flera olika medium för att nå ut till de sökande och 
de största skillnaderna jämfört med att rekrytera inom Sverige var att det tog längre tid och 
kostade mer pengar. Utlandsrekryteringarna medförde ett tillskott av kompetens men även ett 
större behov av kompetensutveckling. Eures används till annonsering, distribution av cv:s, 
information om boendeförhållanden samt som ”en spindel i nätet” som samordnar kontakter. 
Även då informanterna var nöjda med Eures upplevde de att nätverket kunde förbättra sin 
service gällande gallring, referenstagning samt antalet träffar med organisationerna. 

Nyckelord: Utlandsrekrytering, kompetensförsörjning, arbetskraftsbrist, Eures 

 

  



 
 

Abstract 

Demographic changes in the form of an aging population will lead to that the number of 
workers decreases, while the share of non-workers will increase, leading to a labor shortage in 
Sweden. One way to solve this is to increase labor migration. Employers already finds it 
difficult to find the skills they are looking for within their borders, but to their help is the 
Eures network whose mission is to facilitate the matching of labor within the EU / EEA and 
Switzerland. As the competition for labor is high, it requires that organizations adapt their 
skills to be able to attract labor. The study aims to examine how organizations adapt their 
skills through overseas recruiting and investigate the role of Eures for organizations. 

The purpose was investigated by a qualitative method; six interviews were conducted with 
individuals who had recruited abroad. The method was chosen to provide a deeper 
understanding of how employers solve problems in the labor market and to determine if Eures 
is a good support to solve this. The theories used are about networking, recruitment, skills and 
competence and motivation. 

The results showed that recruiters used multiple media to reach out to the candidates and the 
major differences compared with recruiting in Sweden was that it took longer and cost more 
money. Foreign Recruitment resulted in an injection of expertise but also a greater need for 
skills development. Eures is used for job posting, distribution of CV's, information on housing 
conditions as well as "a hub" to coordinate contacts. Even though respondents were satisfied 
with the Eures they experienced that the network could improve its service existing screening, 
reference checks and the number of meetings with organizations. 

Keywords: Foreign recruitment, skills, labor shortages, EURES 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en problemformulering där det sociologiska intresset för studien 
motiveras vilket följs av studiens syfte och forskningsfrågor. Därefter presenteras tidigare 
forskning inom området, vilka avgränsningar som gjorts, definition av viktiga begrepp samt 
en avslutande förklaring till hur studien är disponerad. 

 

1.1 Problemformulering 
Det finns flera arbetsgivare i Sverige som vill rekrytera men som inte hittar arbetskraft med 
rätt kompetens. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv (2002) ledde detta till att 15 000 
företag gick miste om 120 000 arbetstillfällen på ett halvår under 2002. Samtidigt som 
arbetsgivare letar efter kompetent arbetskraft med ljus och lykta sker även en demografisk 
förändring gällande befolkningsstrukturen i stora delar av den industriella delen av världen 
beroende på att människor lever längre samtidigt som det föds allt färre barn (Lindh, 2008: 9-
10). En åldrande befolkning påverkar såväl Sveriges ekonomi som samhället i stort eftersom 
Sverige styrs enligt ett livscykelperspektiv där de som arbetar försörjer de som inte arbetar. 
Minskar då andelen arbetande samtidigt som andelen icke arbetande ökar får detta 
konsekvenser även ner på individnivå i och med en högre försörjningsbörda och samtidigt en 
brist på arbetskraft (Lindh, 2008: 24-27). Det medför att de personer som arbetar kommer att 
behöva försörja fler i framtiden jämfört med dagsläget då två förvärvsarbetare försörjer en 
pensionär (Nilsson, 2002). Inom offentlig sektor finns ett stort antal fyrtiotalister anställda och 
många av dem har en högre utbildning som exempelvis gymnasielärare, tandläkare och 
läkare. Att de nu lämnar arbetsmarknaden för att gå i pension medför att pensionsavgångarna 
blir högre än antalet personer som blir färdigutbildade. Detta leder till att det för första gången 
i modern tid nu finns en risk för att arbetskraften inom kommun och landsting minskar med 5 
till 10 % fram till år 2030 (Wetterberg, 2008: 27-32). Ett sätt att mildra den ökade 
försörjningsbördan är öka antalet förvärvsarbetare genom arbetskraftsinvandring (Nilsson, 
2002). För att försörjningskvoten ska vara oförändrad krävs att invandringen ökar från 15 000 
personer per år till först 200 000 personer per år och sedan till 400 000 personer per år 
(Rauhut, 2002: 58). 

Det finns två typer av arbetskraftsbrist; partiell och generell. Med partiell arbetskraftsbrist 
menas att det finns en brist på kompetens inom vissa sektorer medan generell arbetskraftsbrist 
innebär att det finns en brist på arbetskraft inom alla sektorer. Som exempel till det senare ges 
stora pensionsavgångar. Sverige drabbas nu av en både partiell och generell arbetskraftsbrist 
(Rauhut, 2002: 16). Ökad arbetskraftsinvandring kan vara en lösning på både den partiella och 
den generella arbetskraftsbristen (Rauhut, 2002: 7, 46). Inom vård, skola och omsorg blir den 
generella arbetskraftsbristen mycket stor. En partiell arbetskraftsbrist kommer även att finnas 
inom industrin och tekniska yrken som IT-specialister och civilingenjörer. Den partiella 
arbetskraftsbristen inom industrin kan lösas genom att specialister från utlandet rekryteras och 
de problem inom byggbranschen som under vissa perioder finns kan lösas genom 
arbetskraftsimport, till exempel gästarbetare (Rauhut, 2002: 50). 

Arbetsgivare hanterar partiell arbetskraftsbrist på två olika sätt. Dels rekryterar de 
högutbildade specialister från utlandet, vilka erbjuds en trygg anställningsform, god 
arbetsmiljö, höga inkomster och bra sociala villkor. Arbetsgivarna strävar oftast efter att 
behålla denna arbetskraft eftersom de gjort stora investeringar avseende såväl tid som pengar. 
Det andra rekryteringsförfarandet gäller lågutbildad arbetskraft med låga löner, otrygga 
anställningsformer och sämre arbetsmiljö till okvalificerade tjänster. Med tanke på att dessa 
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rekryteringar kostat relativt lite i både tid och pengar strävar inte arbetsgivaren efter att 
behålla den anställde. Eftersom inhemsk personal ofta söker sig till arbeten med bättre 
förhållanden blir det allt vanligare att arbetskraft från utlandet anställs till okvalificerade 
tjänster. Även den partiella bristen på specialister kan dock lösas genom 
arbetskraftsinvandring (Rauhut, 2002: 52). 

Den mest eftertraktade migranten för Sverige är en högutbildad person i fyrtioårsåldern, men 
det är samtidigt en utmaning att få dessa personer att flytta (Lindh, 2008: 65-70). Dessutom 
kommer konkurrensen om de mest högutbildade personerna som exempelvis läkare, 
tandläkare och IT-specialister att vara hög då de flesta andra i-länder står inför liknande 
demografiska förändringar (Broomé, Carlson & Ohlsson, 2001: 10). Detta leder till att 
företagen kommer att behöva anpassa både sin kompetensförsörjning och sin organisation för 
att Sverige ska framstå som ett attraktivt land på den internationella arbetsmarknaden 
(Rauhut, 2002: 12).  

För att bidra till arbetskraftsförsörjningen inom Europeiska unionen/ Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EU/EES)1 och Schweiz finns organisationen European employment 
services, härefter förkortad till Eures som verkar inom ländernas arbetsförmedlingar. 
Organisationens uppdrag är att hjälpa till med matchningen av arbetskraft inom området. 
Detta då det finns en brist inom vissa kompetensområden i vissa länder samtidigt som det 
finns ett överskott av samma kompetens i andra länder. Det finns således ett problem med 
matchning av kompetens på arbetsmarknaden i Europa vilket Eures fått till uppgift att bidra 
till att lösa genom att erbjuda sin service till både arbetsgivare och arbetssökande. Med tanke 
på matchningsproblemen är det intressant att undersöka hur arbetsgivare upplever att servicen 
fungerar för att kunna fastställa om det är ett bra sätt att lösa arbetskraftsbristen på. Eftersom 
arbetsgivarna upplever det som svårt att hitta kompetent personal att rekrytera är det intressant 
att undersöka hur arbetsgivare som väljer att utlandsrekrytera går till väga.  

Enligt Giddens (1984: 2) struktureringsteori återskapar aktörer i samhället samfälliga 
processer genom sociala handlingsmönster. Över tid leder det till att det skapas förutsättningar 
i samhället som möjliggör dessa processer. Matchningsproblemet skulle enligt 
struktureringsteorin vara en konsekvens av sociala handlingar samtidigt som de lösningar som 
diskuteras även begränsas av dessa sociala handlingar. Arbetskraftsinvandring som lösning på 
problemet är intressant att studera eftersom fokus vidgas från vår direkta samhälleliga 
kontext. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera hur arbetsgivare anpassar organisationens 
kompetensförsörjning genom att rekrytera arbetskraft från EU/EES och Schweiz samt 
undersöka vilket stöd de får av Eures och hur detta stöd kan förbättras. 

- Hur rekryteras den utländska arbetskraften och på vilket sätt skiljer sig 
rekryteringsförfarandet mot rekrytering inom Sverige? 

- Hur påverkar utlandsrekryteringar organisationen? 
- Hur använder organisationerna sig av Eures och hur vill de att servicen ska förbättras? 
- Bidrar Eures med tillskott av kompetens eller är Eures en del av organisationens 

kompetensförsörjning? 

                                                           
1 Härefter i uppsatsen kommer förkortningen EU/EES att användas. 
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1.3 Tidigare forskning 
I en rapport från år 2002 av Svenskt Näringsliv utreds företagens behov av samt möjligheter 
till att rekrytera ny arbetskraft. Rapporten visar att företagen upplevde det så pass svårt att 
rekrytera kompetent arbetskraft att de tvingats tacka nej till inkommande orders och därmed 
förhindrades att växa. Enligt rapporten kommer problemen att kvarstå och författarna ser en 
risk för en strukturell arbetskraftsbrist inom vissa områden på grund av att stora årskullar går i 
pension. Resultatet visar att 120 000 arbetstillfällen gått till spillo bara under första halvan av 
år 2002 vilket översatt till pengar motsvarar förlorade intäkter på 65 miljarder kronor. 15 000 
företag har under denna period misslyckats med att hitta arbetskraft. Detta påverkar tillväxten 
negativt samtidigt som arbetsbelastningen ökar för den anställde vilket medför en större risk 
för sjukskrivning. År 2002 var det enligt studiens enkät 5 % av de tillfrågade företagen som 
försökt anställa personal från EU det senaste halvåret. En anledning till den låga siffran 
uppges kunna vara att Sverige inte är konkurrenskraftigt inom EU beroende på nivån på löner 
och skatter samt språkproblematik. Arbetskraftsinvandringen till Sverige är låg jämfört med 
resten av EU. 

De största problemen arbetsgivarna angett gällande rekrytering är att de inte hittar personer 
med rätt utbildning. Arbetsgivarna menar även att Arbetsförmedlingen behöver förbättra sin 
service genom att öka sin kunskap om den lokala arbetsmarknaden och företagens behov. Det 
är svårare för företagen att anställa kompetent personal från utlandet i och med att lönerna 
ofta är lägre och skatterna högre än i andra länder något som enligt rapporten kräver 
anpassning för att öka Sveriges konkurrenskraft inom EU. Rapportens slutsatser är att fler 
personer behöver arbeta heltid och att arbetskraftsinvandringen behöver öka (Svenskt 
Näringsliv, 2002). 

Oxford research har på uppdrag av Svenskt näringsliv, ISA, Tillväxtverket, Vinnova och SIH 
genomfört undersökningen Är Sverige attraktivt? Utländsk kvalificerad arbetskrafts syn på 
Sverige som land att arbeta och bo i. I undersökningen har ett sextiotal intervjuer med 
arbetsgivare i Sverige genomförts där de fått besvara frågor gällande hur de arbetar rörande 
rekrytering av arbetskraft från utlandet. Studien visade att arbetsgivare i första hand 
utlandsrekryterar för att öka mångfalden inom företaget, för att de behöver kompetensen samt 
för att företaget ska få en internationell profil i syfte att öka dess konkurrenskraft. Andra 
anledningar till dessa rekryteringar angavs vara för att öka kunnandet om utländska 
marknader och för att göra det lättare att kommunicera med delar av organisationen som 
ligger i utlandet. Arbetsgivarna upplevde att brist på bostäder och internationella skolor samt 
svårigheterna för medföljande att få jobb är de största utmaningarna vid rekrytering. Studien 
visade dock att de flesta arbetsgivare inte hjälpte till med de praktiska delarna vid flytten till 
Sverige som exempelvis att hitta en bostad. För att underlätta rekryteringen av 
arbetskraftsinvandrare efterfrågar arbetsgivarna ett enklare regelverk, att det ska vara lättare 
att kontakta myndigheter och att det ska finnas information och checklistor på engelska från 
myndigheter samt att det ska finnas ett nätverk som underlättar för medföljande. Gällande 
medföljande visade studien att cirka hälften av dem fått arbete i Sverige och att bristen på 
sysselsättning ökar sannolikheten för att paret flyttar tillbaka till sitt hemland. Studien visade 
även att det viktigaste för arbetskraftsinvandrarna var att det finns utvecklingsmöjligheter på 
arbetsplatsen. Andra delar som är viktiga för att den anställde ska trivas är integration på 
arbetsplatsen, fungerande administration samt konflikthantering. Undersökningen innefattade 
även 1350 arbetskraftsinvandrare som besvarade en enkät gällande hur de ser på Sverige och 
varför de valt att arbeta i landet. För en fullständig redovisning av enkätresultatet hänvisas till 
studien i fråga (Ekenger, Andersson, Axelsson, Runnbeck & Schwaag Serger, 2009). 
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Denna studies bidrag till forskningsområdet kommer att vara att urskilja både vad som 
fungerar bra och vad som fungerar mindre bra gällande rekrytering av arbetskraft från 
utlandet ur ett organisatoriskt perspektiv samt ge förbättringsförslag till stödfunktionen Eures 
vilket kan underlätta för kommande rekryteringar av arbetskraftsinvandrare. Det som skiljer 
denna undersökning från tidigare forskning är att den innefattar erfarenheten av att ta hjälp av 
en stödfunktion i samband med rekryteringen. 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att innefatta rekryteringar som skett från länder inom EU/EES och 
Schweiz beroende på att Eures arbetar inom detta område och avgränsas även till att omfatta 
åtgärder som ligger inom Eures uppdrag. Utlandsrekrytering kommer i detta arbete att 
studeras ur ett organisatoriskt perspektiv och omfattar personer som kommit till Sverige för 
att de fått ett arbete. 

 

1.5 Definition av begrepp 
EES är en förkortning för länderna som är medlemmar i EU samt Norge, Island och 
Liechtenstein. Med begreppen arbetskraftsinvandrare och arbetskraft från utlandet avses i 
denna studie personer som reser till ett annat land för att arbeta. Medföljande innefattar make, 
maka, sambo och registrerad partner till arbetskraftsinvandraren (Migrationsverket, 2011a). 
Kompetensförsörjning innefattar organisationers arbete för att förbereda sig inför framtiden. 
Det inbegriper vilket arbetssätt organisationen ska använda sig av för att rekrytera nya 
medarbetare samt för att utveckla och behålla nuvarande medarbetare (Lindelöw, 2008: 13-
14). Begreppet kompetensutveckling kommer i denna studie att användas som ett 
samlingsbegrepp för de konkreta åtgärder en organisation kan vidta för att påverka den 
kompetens som finns inom organisationen. Det innefattar rekrytering, personalrörlighet, 
planerade utbildningar och vardagligt lärande (Ellström, 2005: 4). 

 

1.6 Disposition 
I det första kapitlet introduceras ämnet genom en problemformulering. Därefter redogörs för 
studiens syfte och frågeställningar vilket följs av tidigare forskning, vilka avgränsningar som 
gjorts och en definition av centrala begrepp. Kapitlet avslutas med en förklaring hur studien är 
disponerad. I det andra kapitlet förklaras vilken metod som använts för att genomföra studien. 
Det redogörs även för datainsamlingen, informanter, undersökningens genomförande, urval, 
analys, validitet och reliabilitet samt etiska reflektioner. I det tredje kapitlet ges en 
beskrivning av reglerna kring arbetskraftsinvandring inom EU/EES och Schweiz och 
avslutningsvis ges en presentation av organisationen Eures. I det fjärde kapitlet redogörs för 
den teoretiska utgångspunkten och i det femte kapitlet presenteras resultatet från intervjuerna 
vilka även, till viss del, analyseras med hjälp av den teoretiska utgångspunkten samt tolkas i 
detta kapitel. I det sjätte kapitlet analyseras resultatet med ytterligare teori, det redogörs för 
vilka slutsatser som dragits och kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 
I det här kapitlet redogörs för valet av kvalitativ metod. Kapitlet innehåller en beskrivning av 
hur undersökningen är genomförd samt en motivering av valen gällande datainsamlingen, 
analysprocessen, valet av informanter och urval. Avslutningsvis diskuteras validitet och 
reliabilitet samt etiska reflektioner.  

 

2.1 Forskningsansats 
Valet av metod innebär att ett beslut fattas av ett vetenskapligt sätt att närma sig ämnet i fråga 
och den metod som väljs är avgörande för hur undersökningen ska genomföras (Ejvegård, 
2009: 33-34). En kvalitativ metod genom intervjuer bedömdes i denna studie vara det bästa 
sättet att operationalisera problemställningen. Kvalitativ metod innebär att en verklig 
företeelse beskrivs i syfte att kunna tolka den. Intervjuer genomförs för att kunna ge en 
beskrivning av informantens sätt att se på världen i syfte att kunna tolka denna (Kvale, 1997: 
117).  Sex rekryterare intervjuades i syfte att besvara problemställningen utifrån en tolkning 
av deras erfarenheter. Anledningen till beslutet att intervjua rekryterare var för att de hade ett 
stort ansvar gällande organisationens anpassning genom utlandsrekrytering. Bedömningen 
gjordes att studien inte skulle nå önskat djup om den genomförts genom kvantitativ metod. 
Abduktiv ansats innebär att man växlar mellan teori och empiri. Det är då möjligt att börja 
med att utgå från en teori för att när resultatet av empirin framgår byta ut teorin mot en eller 
flera andra som man upplever passar bättre som analysverktyg. Denna ansats innebär även att 
teman kan ändras eller utökas under studiens gång (Dalen, 2008: 121). Eftersom denna studie 
utgick från tre huvudteman vilka senare utökades och ändrades samt att valet av teorier 
ändrades under tiden utgick den från en abduktiv ansats. Studien inleddes med en inläsning av 
rapporter skrivna inom ämnesområdet vilket bidrog till ökad kunskap samt en förförståelse för 
de demografiska förändringarna och behovet av arbetskraftsinvandring. Inläsningen av 
ämnesområdet stöds av Esaiasson et al. (2009: 289-290).  

 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Det finns olika sorters forskningsintervjuer och det som skiljer dem åt är mängden spelrum 
som lämnas till informanten. Ju större spelrum informanten får ju svårare blir det dock för 
intervjuaren att tolka resultatet (Krag Jacobsen, 1993: 17-18). Med utgångspunkt från syftet 
och forskningsfrågorna togs teman fram som låg till grund för intervjuguiden. Valet av 
halvstrukturerad intervjuguide innebar att öppna frågor sattes under övergripande teman men 
att det fanns möjlighet att ställa individuellt anpassade följdfrågor. Detta val gjordes för att 
intervjuerna skulle ske inom liknande ramar för att möjliggöra att svaren skulle kunna 
jämföras med varandra samt att det skulle finnas möjlighet att följa upp oväntade riktningar 
under intervjuerna vilket förklaras av Krag Jacobsen (1993: 19-20) och Kvale (1997: 117). 
Studiens huvudteman var Rekryteringsprocessen, Samarbete med Eures och Förslag till 
förbättringar. Vid bearbetningen av resultatet utökades dessa med Medföljande och 
Möjligheter och utmaningar samtidigt som temat Förslag till förbättringar smälte samman 
med Samarbete med Eures. Intervjuaren granskade sina metoder kritiskt för att kunna 
motivera varför resultatet var användbart vilket stöds av Krag Jacobsen (1993: 17-18). 
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2.3 Informanter 
För att studiens syfte och forskningsfrågor skulle kunna besvaras behövde informanterna ha 
rekryterat arbetskraft från EU/EES eller Schweiz samt tagit hjälp av Eures under 
rekryteringsprocessen. Tre av informanterna rekryterar inom offentlig sektor, två av 
informanterna anställer säsongspersonal inom skogsbranschen och en informant anställer 
personal till kundtjänst. Informanterna bor inom Sveriges gränser. Intervjuerna genomfördes 
mellan vecka tretton och sjutton år 2012 och tog mellan trettio och femtio minuter. I 
resultatkapitlet presenteras informanterna med fingerade namn. Anledningen till att citaten 
kopplas till en specifik informant är för att tydliggöra jämförelser mellan dem samt för att det 
ska vara lättare för läsaren att hålla isär de olika branscherna informanterna representerar. 

 

2.4 Undersökningens genomförande 
Ämnesområdet valdes genom att det inkom en förfrågan till uppsatsskrivaren från nätverket 
Eures om att undersöka hur de skulle kunna förbättra sin service till arbetsgivarna. 
Undersökningen inleddes genom en inläsning på vad som fanns skrivet i ämnet sedan tidigare. 
Luleå tekniska universitets databaser användes för att hitta information till studien med hjälp 
av sökorden utlandsrekrytering, arbetskraftsbrist, kompetensförsörjning och Eures. Sökorden 
bidrog till att antalet hittade rapporter minskade samtidigt som de var mer relevanta för 
undersökningen. Sökorden blev även nyckelord för studien eftersom de beskrev kärnan i 
undersökningen vilket stöds av Ejvegård (2009: 47-48, 90). Därefter fokuserades 
faktaletandet till Svenskt näringslivs, Eures, Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets 
hemsidor för att hitta ytterligare material. 

Efter inläsningen av ämnesområdet ombads kontaktpersonen hos Eures ge förslag på 
informanter vilket skedde och dessa ringdes upp, av uppsatsskrivaren, och informerades om 
ämnet för studien samt tillfrågades om de ville delta i en intervju. Samtliga informanter var 
intresserade av att delta och intervjuerna genomfördes under vecka tretton till sjutton år 2012. 
Eftersom fem av de sex personer som intervjuades befann sig i andra delar av landet 
genomfördes fem telefonintervjuer och en direktintervju. Den största skillnaden mellan en 
telefonintervju och en direktintervju är att både intervjuaren och informanten går miste om 
kroppsspråket (Krag Jacobsen, 1993: 159-163). Detta upplevdes som den största skillnaden 
mellan sätten att intervjua. De pauser intervjuaren i vanliga fall använder sig av för att 
säkerställa att informanten hinner säga allt de har att säga gällande en fråga visade sig inte 
fungera över telefonen där pauser upplevdes mer som stressande och följdes av en fråga om 
personen fanns kvar i telefonen. Parterna ser inte heller i vilken kontext den andre befinner sig 
vilket kan ha betydelse för hur man tolkar varandras frågor och svar. Dock upplever vissa 
informanter att det är lättare att prata i telefonen än mellan fyra ögon vilket medför att 
telefonintervjuer, i dessa fall, kan ge mer utförliga svar än direkta intervjuer. Om det är 
möjligt är det dock bättre att genomföra direkta intervjuer än telefonintervjuer (Krag 
Jacobsen, 1993: 159-163). När tid bokades för intervjuerna ombads informanterna att sitta på 
sitt kontor i avskildhet under intervjun för att omgivningen runt informanten skulle vara 
förutsägbar. Även då upplevelsen var att telefonintervjuerna fungerat bra finns det fler 
fördelar med att genomföra direkta intervjuer om tillfälle ges, just för att kroppsspråk och 
mimik är en del av vårt sätt att kommunicera. 

Intervjuerna förbereddes noggrant för att nya tider inte skulle behöva bokas med 
informanterna vilket är viktigt enligt Ejvegård (2009: 49-52). Intervjuerna inleddes sedan med 
att intervjuaren presenterade sig själv och berättade om vad intervjun skulle användas till 
vilket är viktigt för informanternas känsla av trygghet enligt Ejvegård (2009: 52-55). Samtliga 
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informanter godtog att intervjuerna spelades in. Högtalarfunktionen på hemtelefonen 
användes när informanterna ringdes upp och inspelningen gjordes på en mobiltelefon. Enligt 
Ejvegård (2009: 49-52) är fördelen med att informanten godtar att intervjun spelas in att 
intervjuaren kan skriva ut allt som sagts för att sedan använda det material som är relevant. 
Det som kan vara negativt med inspelningar är att informanten kan bli hämmad och inte 
svarar på samma utförliga sätt som denne skulle ha gjort om intervjun inte spelades in, vilket 
dock inte utgjorde något problem i denna studie (Krag Jacobsen, 1993: 62-65). För att 
intervjuaren skulle ställa relevanta frågor lyssnades på informantens hela svar innan fokus las 
på intervjuguiden vilket stöds av Krag Jacobsen (1993: 62-65). Detta var dock inte helt lätt 
eftersom tystnaden i telefonen samtidigt upplevdes som stressande. Intervjuaren förhöll så 
neutral som möjligt för att inte påverka informantens svar. Eftersom utgångspunkt skedde från 
intervjuguiden som utarbetades för att besvara syfte och forskningsfrågor har fokus kunnat 
ligga på ämnet även när informanterna börjat prata om något annat. Det har dock även funnits 
en medvetenhet om att förförståelsen påverkar det omedvetna urvalet av frågor. Intervjuerna 
avslutades genom att intervjuaren tackade för informantens medverkan och frågade om det 
gick bra att återkomma om det dök upp fler frågor. Informanten erbjöds även att läsa igenom 
intervjuutskriften vilket enligt Ejvegård (2009: 49-55) är att rekommendera. En informant 
valde att läsa igenom intervjuutskriften vilken mejlades till denne dagen efter intervjun. 
Informanten ändrade dock inte något av sina svar. Alla informanter erbjöds även att få 
intervjufrågorna skickade via mejl innan intervjun vilket fyra informanter var intresserade av. 
Efter intervjun fördes ljudfilen över till datorn så att ljudfilen skulle finnas på två ställen för 
säkerhets skull. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant antingen samma dag eller 
dagen efter. 
 

2.5 Urval 
Eftersom informanterna behövde ha haft kontakt med Eures beslutades att be dem om hjälp 
med att hitta lämpliga informanter. Det resulterade i ett snöbollsurval där Eures-rådgivarna 
rekommenderade personer till en kontaktperson som sedan vidarebefordrade namnen. Denna 
urvalsprincip kallas centralitet och innebär att uppsatsskrivaren vill komma i kontakt med 
informanter som är centrala inom ämnesområdet (Esaiasson et al., 2009: 291-293).  

 

2.6 Bearbetning och analys av data 
Kvaliteten på kvalitativa undersökningar är beroende av hur uppsatsskrivaren går till väga för 
att analysera materialet (Miles & Huberman, 1994:10). För att undersökningen skulle hålla en 
hög kvalitet har författarnas instruktioner gällande analysprocessen följts. Författarna delar in 
analysprocessen i fyra delar; datainsamling, datareduktion, datapresentation och slutsatser. 
Eftersom det redogjorts för datainsamlingen tidigare i kapitlet kommer det inte att behandlas 
ytterligare. 

Datareduktionen genomfördes genom att intervjuutskrifterna lästes igenom ett flertal gånger 
och begrepp som beskrev materialet skrevs in i marginalen. Detta förfaringssätt bidrog till 
möjligheten att kunna tolka mellan raderna, det vill säga tolka det som inte sagts. Sedan sattes 
begrepp som överensstämde med varandra ihop i övergripande teman. Det innebar att ett 
urval gjordes och hela intervjuresultatet fanns inte med i den fortsatta analysen utan endast de 
delar som sammanlagt besvarade syftet med undersökningen (Miles & Huberman, 1994: 10-
12, 55-66). För att förhindra att felaktiga slutsatser drogs utarbetades sedan en matris i syfte 
att hitta mönster i materialet. För att strukturera datapresentationen sammanfogades 
intervjumaterialet till en sammanhängande text vilken delades upp i de teman som tidigare 
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nämnts. Citat användes även för att informanternas röster skulle framgå (Miles & Huberman, 
1994: 10-12, 95). Resultatet analyserades sedan mot den teoretiska utgångspunkten vilket 
medförde att endast slutsatser som följde av dessa drogs (Miles & Huberman, 1994: 278-279).  

 

2.7 Reliabilitet och validitet 
För att resultatet av undersökningen ska ha ett vetenskapligt värde måste de vara reliabla och 
valida. Reliabilitet innefattar tillförlitligheten i undersökningen, det vill säga att 
mätinstrumenten vilket i det här fallet är intervjuerna genomförts på samma sätt för alla 
informanter (Ejvegård, 2009: 76-78). För att höja reliabiliteten har en intervjuguide använts 
med i förväg nerskrivna frågor och intervjuerna har spelats in för att därefter skrivits ut 
ordagrant. Uppsatsskrivaren har även förhållit sig så neutral som möjligt under intervjuerna 
för att inte påverka informanterna och det skrivna materialet som använts till studien har 
källkritiskt granskats för att säkerställa att de är skrivna på ett vetenskapligt sätt. 
Analysprocessen har även medfört att viktig information inte missats. Däremot kan valet av 
telefonintervjuer ökat risken för missförstånd vilket kan ha minskat reliabiliteten. Validitet 
innebär att studien är giltig och att slutsatserna som dragits är välgrundade. Med andra ord att 
studien undersökt vad det var tänkt att undersöka (Kvale, 1997: 214-220). För att studien 
skulle ha hög validitet utarbetades intervjuguiden från syftet och frågeställningarna. Därefter 
valdes sex informanter ut för att det bedömdes som tillräckligt många för att kunna skapa en 
tillräckligt säker bild av ämnesområdet. 

 

2.8 Etiska reflektioner 
Att resonera kring etik är alltid viktigt när det gäller forskning för att säkerställa att 
forskningen är av god kvalitet samtidigt som individer eller grupper av individer inte ska 
kränkas. Hur etiska frågor ska behandlas varierar till viss grad med tiden eftersom nya etiska 
problem framkommer (Vetenskapsrådet, 2011). Men följande fyra punkter är de grundkrav 
ställs på humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning: 

o Informationskravet innebär att informanterna ska informeras om syftet med 
undersökningen, att det är frivilligt att vara med samt att de när som helst kan dra 
tillbaka sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002: 7-8). För att leva upp till kravet 
informerades de om undersökningens syfte redan vid första telefonsamtalet. I 
mejlutskicket informerades om detta en andra gång. Vid intervjutillfället berättades 
om detta en tredje gång samt informerades om att det var frivilligt att delta.  

o Samtyckeskravet innebär att informanterna ska ge sitt samtycke till att delta i 
undersökningen. Informanten ska även ha möjlighet att avbryta sin medverkan utan 
risk för repressalier. Det ska inte heller finnas något beroendeförhållande mellan 
intervjuaren och informanten (Vetenskapsrådet, 2002: 9-11). Informanterna gav sitt 
samtycke genom att boka tid för intervjuer och de informerades om möjligheten att dra 
tillbaka sin medverkan. Något beroendeförhållande råder ej då det inte skett någon 
ytterligare kontakt varken före eller efter intervjuerna.  

o Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska vara anonyma och 
personuppgifter ska förvaras oåtkomliga för utomstående (Vetenskapsrådet, 2002: 12-
13). För att leva upp till kravet antecknades informanternas namn, telefonnummer och 
mejladress enbart i ett kollegieblock. Mejlkontakt har dock förekommit till fyra av 
informanterna vilket gör att det skett kommunikation över internet. Vid 
transkriberingen angavs inte informanternas identitet och vid framskrivningen i 
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uppsatsen gavs endast allmänna beskrivningar av informanterna vilket inte gjorde det 
möjligt att identifiera någon av dem. 

o Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas till det 
ändamål som har sagts och får inte användas i icke- vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet, 2002: 14). För att leva upp till kravet raderades ljudinspelningarna 
efter transkriberingen. Även transkriberingen raderades efter att ha skrivit ut resultatet 
vilket gör det omöjligt att använda råmaterialet i andra syften. 

 

3 Hjälpstrukturer i Europa 
Kapitlet inleds med en övergripande förklaring av vilka regler som gäller för 
arbetskraftsinvandring inom EU/EES och Schweiz och avslutas med en beskrivning av Eures. 

 

3.1 Regler för arbetskraftsinvandring inom EU/EES och Schweiz 
Schengenavtalet kom till 1985 och utvidgades sedan genom att fler länder skrev under mellan 
1991 och 1995. Sedan 1999 är Schengenavtalet en del av EU och styrs därför av EU:s regler. 
Tjugosex länder är anslutna till samarbetet där kärnan är att medborgare i medlemsstaterna 
ska kunna resa fritt över gränserna medan de medborgare som inte är medlemmar ska 
kontrolleras. Medlemmarna är tjugotvå EU-medlemsländer plus Norge, Island, Schweiz och 
Liechtenstein. Medborgare i andra länder behöver ansöka om ett visum för att kunna resa in i 
Schengenområdet (Migrationsverket, 2012). Enligt artikel 39 EG i de europeiska 
integrationsfördragen ska arbetstagare få röra sig fritt inom EES-området. Rörlighetsdirektivet 
2004/38/EG innebär att personer som är medborgare i ett land inom EU/EES och dess 
familjemedlemmar får arbeta i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd i upp till tre 
månader. Denna fria rörlighet inom EU/EES är en av EU:s mest grundläggande rättigheter 
och regler gällande fri rörlighet finns reglerat i utlänningslagstiftningen (Sigeman, 2010: 134-
135). Personer som är medborgare i ett EES-land behöver således inget arbetstillstånd för att 
arbeta i Sverige utan kan börja arbeta på en gång. Däremot behöver personen registrera sig 
hos Migrationsverket om denne ska stanna mer än tre månader vilket görs genom att en 
blankett gällande arbetets omfattning, undertecknad av arbetsgivaren, skickas in. Personer 
från Danmark, Island, Finland och Norge behöver inte genomföra denna registrering. 
Medborgare från Schweiz behöver dock ansöka om uppehållstillstånd om de stannar längre än 
tre månader. Medföljande till personer som fått arbete i Sverige får även uppehållstillstånd 
och ska registrera sig hos Migrationsverket efter tre månader. Som medföljande räknas makar, 
sambor och registrerade partner, barn under tjugoett år eller barn som är ekonomiskt beroende 
av sina föräldrar samt föräldrar som är ekonomiskt beroende av sina barn. Det är inte 
tidsbestämt hur länge den inresande får stanna i Sverige utan det beror på om personen 
fortfarande har arbete. Efter fem år får den inresande i normala fall permanent uppehållsrätt i 
Sverige (SOU 2005:49 & Migrationsverket, 2011a). Personer som kommer till Sverige och 
har uppehållsrätt behöver kontakta Skatteverket för att få ett svenskt samordnings- eller 
personnummer och för att folkbokföra sig. Vidare behöver de kontakta Försäkringskassan för 
att skrivas in i det sociala trygghetssystemet, Valmyndigheten för att få rösträtt samt 
eventuellt Transportstyrelsen för frågor om körkort (Migrationsverket, 2011b). Om 
arbetsgivaren anställer en person under minst sex månader gäller vanliga skatteregler. Men är 
anställningen kortare kan den anställda istället betala skatt enligt särskild skatt för utomlands 
anställda, kallat SINK. Då betalar den anställde 25 % skatt och behöver inte deklarera i 
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Sverige. Dessutom blir ersättningen som arbetsgivaren betalar för boende och resor till och 
från Sverige skattefria (Skatteverket, 2012). 
 

3.2 Eures 
Inom EU finns organisationen Eures vilket är en förkortning för European Employment 
Services. Det är ett europeiskt nätverk mellan trettioen länder inom EU/EES och Schweiz som 
verkar inom ländernas arbetsförmedlingar. Nätverket har funnits sedan 1993 och dess syfte är 
att bidra till arbetskraftsförsörjningen inom området. I nätverket finns mer än 800 Eures-
rådgivare och sextio av dem finns i Sverige. Eures-rådgivarna erbjuder personlig rådgivning 
till både arbetsgivare och arbetssökande. Arbetssökande kan registrera sitt CV samt hitta 
lediga tjänster utlagda på hemsidan. Genom att registrera ett konto, utan kostnad, får 
arbetsgivare tillgång till CV:n utlagda av de arbetssökande. Arbetsgivaren kan även 
utannonsera lediga tjänster, få information om vad som är viktigt att tänka på i samband med 
rekryteringen samt delta i rekryteringsevenemang arrangerade av nätverket. Eures erbjuder 
även skräddarsydda tjänster för arbetsgivaren (Eures, 2012). Samtliga tjänster är gratis. 
Mellan den sjuttonde april och den femtonde maj år 2012 anordnades sjutton 
rekryteringsmässor i olika delar av Europa där arbetsgivare var välkomna att samarbeta med 
Eures antingen genom att delta eller genom att Eures-rådgivarna skötte marknadsföringen av 
de lediga jobben (Arbetsförmedlingen, 2012a). 

Eures har även skrivit en checklista som arbetsgivare kan använda sig av vid 
utlandsrekrytering. Rekommendationerna i denna innefattar att arbetsgivaren planerar för 
rekryteringen och identifierar extra kostnader exempelvis i form av språkutbildning som 
uppstår vid utlandsrekrytering. Det är även bra om arbetsgivaren undersöker om det finns 
andra anställda inom organisationen som migrerat för att kunna ta hjälp av deras erfarenheter. 
Att bjuda in den sökande till ett välplanerat studiebesök där arbetsgivaren berättar om 
exempelvis arbetsplatsen, arbetsförhållanden, boende, skolor och kultur ger ett seriöst intryck 
och för att kunna behålla den nyrekryterade kan det vara bra att undersöka vad den 
medföljande, om den nyrekryterade har familj, vill arbeta med. När den nyanställde kommer 
till Sverige är det viktigt att arbetsgivaren förklarar vilka regler som gäller angående 
anställningen, informerar om kontakten med Migrationsverket och hjälper den anställde att få 
ett svenskt personnummer genom Skatteverket. Introduktionen på arbetsplatsen och i 
samhället i övrigt är viktigt för en lyckad rekrytering. Arbetsgivaren kan underlätta bland 
annat genom att introducera familjen i svenska nätverk (Arbetsförmedlingen, 2012b). 

Eures-rådgivarna ska delta i och bidra till den strategiska utvecklingen av verksamheten i 
Europa. De har specialistkunskaper gällande den fria rörligheten på arbetsmarknaden samt 
olika länders villkor för arbete och rekrytering. De har även bred kunskap gällande 
levnadsförhållanden och regelverk i de olika länderna. I Eures-rådgivarens arbetsuppgifter 
ingår att: 

o Ha en djupgående kunskap om arbetsfältet och ge service till arbetsgivare gällande 
både små och stora rekryteringsuppdrag. 

o Sprida kunskap genom att utbilda arbetskamrater inom Arbetsförmedlingen. 
o Bygga upp och delta i både nationella och internationella nätverk. 
o Finnas på platser där arbetsgivare och arbetssökande träffas och exempelvis anordna 

jobbmässor. De ska även anordna lokala Eures-aktiviteter. 
o Uppdatera informationen på hemsidan samt material som finns nerskrivet. 
o Göra arbetsmarknadsbedömningar i Sverige. 
o Nationellt och internationellt samarbeta med både myndigheter och organisationer. 
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o Ta fram aktivitetsplaner för Eures verksamhet (Arbetsförmedlingen, 2010). 

 

4 Teori 
I det här kapitlet presenteras de teorier som används för att analysera det empiriska materialet.  

 

4.1 Kompetens, kompetensutveckling och motivation 
Eftersom tidigare forskning visar att arbetsgivare upplever det svårt att hitta den kompetens de 
letar efter är det intressant för studien att definiera begreppet kompetens samt redogöra för hur 
kompetens kan erhållas, bibehållas och/eller utvecklas inom en organisation. Begreppet 
kommer även att användas för att analysera vilket slags stöd organisationerna upplever att de 
får av Eures. 

”Med kompetens avses en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 
eller kontext” (Ellström, 1992: 21). Enligt Ellström (1992: 20-27) bör följande delar ingå i 
kompetensbegreppet: 

- Psykomotoriska faktorer innefattar exempelvis fingerfärdighet. 
- Kognitiva faktorer vilket innefattar reella kunskaper och intellektuella färdigheter och 

denna faktor anses av författaren vara den mest väsentliga. Intellektuella färdigheter 
innefattar förmågan att lösa problem samt lära sig nya saker medan reella kunskaper 
handlar om fakta som lärts in. 

- Affektiva faktorer innefattar motivation och engagemang hos den anställde. 
- Personlighetsfaktorer innefattar den anställdes handlingsförmåga och grad av 

självförtroende. 
- Sociala faktorer handlar om att fungera i en arbetsgrupp genom att kunna samarbeta 

och kommunicera med andra. 

För att organisationen ska satsa på kompetensutveckling krävs att det finns en kultur inom 
organisationen som främjar lärande (Ellström, 2005: 12-15). Kompetensutveckling kan 
analyseras utifrån olika perspektiv och för att anpassas till studien kopplas här ett 
teknologiskt- funktionellt perspektiv ihop med ett empiriskt perspektiv. Det förstnämnda 
definierar kompetensutveckling som en genomtänkt plan för att fortsätta vara 
konkurrenskraftig på marknaden vilket förväntas ge ekonomisk avkastning (Ellström, 2005: 
7-8). Enligt ett empiriskt perspektiv har organisationens omgivning stor betydelse för 
satsningar på kompetensutveckling. Bland annat den kulturella- sociala omgivningen som 
innefattar demografiska förändringar. Kompetensutveckling kan då sammanfattas i följande 
punkter: 

o Inre eller yttre förändringar som exempelvis förändringar inom organisationen eller 
ökad konkurrens leder till att den kompetens som finns inom organisationen inte 
motsvarar efterfrågan vilket leder till att organisationen bestämmer sig för att öka 
kompetensnivån (Ellström, 2005: 8). 

o Organisationen jämför de fördelar som satsningen medför, till exempel i form av ökad 
produktivitet med de nackdelar, till exempel kostnader, som kommer av satsningen 
(Ellström, 2005: 8). 

o Det finns ansvariga personer, exempelvis personalchefer, som bär idéerna framåt 
(Ellström, 2005: 12-15 ). 
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Den anställde bör även försöka öka sin egen kompetens genom kompetensutveckling 
(Ellström, 1992: 28-29). De effekter organisationen kan uppnå innefattar att både personal 
och kunder stannar, att kvaliteten ökar samt en ökad sammanhållning. Hur mycket 
organisationen får ut av satsningen beror även på hur arbetstagaren hanterar 
kompetensutvecklingen vilket beror på bland annat tidigare erfarenheter av studier samt 
graden av motivation (Ellström, 2005: 20-21). Den anställdes inlärning kan medföra ökad 
kompetens vilket är avsiktligt men även minskad kompetens om arbetstagaren blir passiv 
vilket är oavsiktligt (Ellström, 1992: 66-69). Enligt Ellström (1992: 84-86) är möjligheten till 
egenkontroll avgörande för hur en individ kan utveckla sin kompetens. Egenkontroll innebär 
att arbetstagaren upplever sig ha ett handlingsutrymme som medför att denne kan påverka sin 
arbetssituation. 

Ellströms resonemang om egenkontroll förklarar en aspekt över vad som påverkar individers 
inlärningsmöjligheter. Karasek och Theorell (1990: 11) utökar resonemanget och presenterar 
en modell kallad krav- kontroll- stöd som handlar om de psykologiska krav och den kontroll 
arbetsgivaren utövar mot arbetstagaren vilket författarna menar har betydelse både för vilken 
mängd arbetstagaren kan producera och hur denne mår psykiskt. Enligt modellen samverkar 
även upplevelsen av socialt stöd från omgivningen med krav och kontroll. Krav kan vara 
fysiska eller psykologiska och innefattar exempelvis arbetsmängd eller tidspress. Kontroll 
innefattar både handlingsutrymme (Jfr Ellströms egenkontroll ovan) och stimulans som 
exempelvis självbestämmande och utvecklingsmöjligheter. Socialt stöd kan komma från 
chefer, arbetskamrater eller familj och innefattar exempelvis tillit och känslan av att vara 
omtyckt. Ett stabilt socialt stöd motverkar upplevelsen av negativ stress för individen. 

Den situation där arbetstagaren känner sig mest motiverad att lära är när denne får en uppgift 
som är tillräckligt svår för att kännas som en utmaning samtidigt som den ska upplevas som 
möjlig att genomföra (Karasek & Theorell, 1990: 170). 

Ellström och Karasek och Theorell ger en förklaring till vilka faktorer som samverkar för att 
organisationer ska besluta om kompetensutveckling samt för att individer ska motiveras till att 
utvecklas. Men författarna går inte igenom hur organisationer kan arbeta med 
rekryteringsprocessen. 

4.2 Rekryteringsprocessen 
Då det föreligger arbetskraftsbrist och matchningsproblem i samhället samt finns ett behov av 
att skapa mer rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden är kompetensförsörjning lämpligt 
som analysverktyg. Eftersom Lindelöw (2008) menar att hennes strategi för 
kompetensförsörjning inte diskriminerar passar den bra att använda i denna studie. 

Att rekrytera en person som inte passar för tjänsten och/eller organisationen kostar 
arbetsgivaren cirka en miljon kronor. Eftersom kontexten runt omkring organisationen 
förändras behöver organisationen både rekrytera nya medarbetare och kompetensutveckla de 
befintliga medarbetarna för att anpassa sig till omgivningen (Lindelöw, 2008: 20-21). 
Författaren menar att mångfald i en organisation bidrar till att verksamheten utvecklas vilket 
leder till att organisationen kan representera alla olikheter som finns i samhället (Lindelöw, 
2008: 230). 

Enligt Lindelöw (2008: 27-30) sker kompetensförsörjningen i följande tre steg: 

o Förberedelser. Här konstaterar organisationen att det finns ett behov av kompetens 
som inte finns inom företaget. Företaget bör då specificera vilken slags kompetens de 
efterfrågar och formulera en platsannons med det som underlag. Hur organisationen 
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väljer att lägga ut platsannonsen beror på vilken målgrupp annonsen riktar sig mot och 
hur det bedöms att man bäst når ut till målgruppen. Efter annonseringstidens slut är det 
vanligaste förfaringssättet att den sökande svarar på annonsen genom att skicka ett cv 
och ett personligt brev. Detta menar författaren vara riskfyllt då den sökande möjligen 
inte formulerat cv:et själv och dessutom kanske inte skriver ner allt som rekryteraren 
behöver veta. Hon rekommenderar istället ett strukturerat cv där den sökande fyller i 
ett formulär organisationen formulerat baserat på den kompetens de efterfrågar vilket 
medför att organisationen får den information de önskar (Lindelöw, 2008: 111-113). 

o Urval. När ansökningarna kommit in gallras de som inte bedöms som intressanta ut. 
De kvarstående sökande kallas sedan till en intervju vilken även kan kompletteras med 
ytterligare en intervju. Dessa tjänar två syften; dels att arbetsgivaren skapar sig en 
djupare bild av den sökandes personlighet och färdigheter. Dels att den sökande får 
möjlighet att fördjupa sin insikt i organisationen och vad arbetet innebär. 

o Fortlöpande utveckling. Hur den rekryterade introduceras på arbetsplatsen avgör hur 
väl denne kommer att prestera och ska anpassas till varje individuell situation. 
Introduktionen innefattar både den sociala delen av arbetet, som att bli presenterad för 
kollegor och chefer. Samt praktiska detaljer som en iordningsställd arbetsstation. Det 
är även viktigt att organisationen planerar för framtiden och upprättar 
utvecklingsplaner för de anställda. 

Den bild av organisationen som presenteras utåt påverkar hur omgivningen uppfattar 
organisationen samt vilka personer som söker tjänster som utannonseras. Det innefattar inom 
rekryteringsprocessen hur annonsen utformas och i vilket medium organisationen väljer att 
lägga ut den, hur den sökande upplever lokalerna och hur intervjuaren presenterar sig själv. 
Författaren påpekar att det finns andra alternativ än en traditionell annons för att nå sökande. 
Exempelvis personligt nätverk, headhunting, internetannons, arbetsförmedlingen och 
rekryteringsföretag (Lindelöw, 2008: 105-108). Traditionella annonser når en bred publik 
men personer som inte planerar att byta jobb missas. Att använda rekryteringsföretag är 
tidsbesparande för organisationen (Lindelöw, 2008: 108-110).  

Lindelöw förklarar hur organisationer kan arbeta med kompetensförsörjning men hon tar inte 
upp hur kontakter knyts inom arbetsgruppen eller på arbetsmarknaden samt hur dessa nätverk 
fungerar. 

4.3 Nätverk 
Nätverk både inom- och mellan organisationer underlättar kompetensförsörjningsprocessen då 
kontakter knyts som leder ny kompetens in till organisationen. Teorierna används i denna 
studie för att analysera relationerna mellan organisationerna och Eures samt mellan grupperna 
av migrerade på arbetsplatserna. 

Ett nätverk innebär att det föreligger en varaktig relation mellan organisationer, grupper eller 
individer (Abrahamsson & Andersen, 2005: 251). Eftersom Eures i sig är ett nätverk som 
dessutom genom sitt samarbete med de organisationer involverade i denna studie bildar nya 
nätverk är det relevant för studien. Det är även viktigt att förstå hur de sociala nätverken 
fungerar för migranterna varpå det är relevant för studien att använda 
migrationsnätverksteorin. Enligt Svedberg (2007: 282-284) blir nätverk där organisationer 
samarbetar genom partnerförhållanden allt vanligare och han ger såväl EU som samverkan 
mellan offentliga verksamheter och privata företag som exempel på detta. Nätverk som finns 
mellan organisationer kallas strukturella nätverk. Inom dessa har vissa medlemmar högre 
bestämmanderätt än andra och det är endast ledaren som har kontakt med de andra. Det finns 
således en inbyggd hierarki i nätverket (Abrahamsson & Andersen, 2005: 251-256). I ett 
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strukturellt dynamiskt nätverk finns en ledande organisation som tar emot resurser från en 
annan självständig organisation för att kunna möta förändringar på marknaden. Samtliga 
organisationer som är medlemmar i nätverket är även beroende av de övrigas framgångar. Det 
som är positivt med nätverk är att de på ett effektivt sätt kan anpassas till både inre och yttre 
förändringar. Erfarenhetsutbytet leder till kompetensutveckling vilket innefattar exempelvis 
problemlösning och skapandet av nya kontakter. Det negativa med nätverk är att det bara är 
de som ingår i nätverket som får ut något av det. Den övriga organisationen utvecklas inte 
(Abrahamsson & Andersen, 2005: 251-267). 

Till skillnad mot strukturella nätverk ingår inte hierarki i sociala nätverk vilket medför att alla 
medlemmar i ett sådant nätverk kan vara med och bestämma. Utmärkande för sociala nätverk 
är en omhändertagande stämning (Abrahamsson & Andersen, 2005: 263). Enligt 
migrationsnätverksteorin tar migranten med sig sina sociala relationer från ursprungslandet 
till destinationslandet vilket i kombination med att migranten efter ankomsten bildar nya 
sociala relationer sammanflyter i sociala nätverk. Dessa migrationsnätverk knyter samman 
personer i både ursprungsland och destinationsland genom att de som redan migrerat 
underlättar för de som vill migrera genom att informera om de praktiska detaljer som behövs 
för att flytta till ett annat land samt hjälper till att hitta ett arbete. Men även genom att erbjuda 
socialt stöd och information om vardagslivet när den nyemigrerade anlänt till 
destinationslandet (Janko Spreiser & Greco, 2011: 20-22). 

 

5 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av intervjuerna. Kapitlet inleds med en presentation av 
informanterna med fingerade namn för att sedan, uppdelat i teman, ge en beskrivning av vad 
som sagts vilket förtydligas genom citat. 

 

5.1 Presentation av informanterna 
Andreas arbetar med personalfrågor inom offentlig sektor sedan några år tillbaka. Han 
anställer främst läkare och specialister och har genomfört ett trettiotal utlandsrekryteringar. 

Göran är egenföretagare inom skogsbranschen sedan ett flertal år tillbaka. Han genomförde 
två utlandsrekryteringar under vintern 2011 och kommer att anställa ytterligare två personer 
under våren 2012. De personer han anställer blir säsongsanställda, det vill säga de arbetar 
under barmarkssäsongen. 

Britt-Marie har arbetat inom offentlig sektor med personalfrågor i ett flertal år. Hon anställer 
tandläkare och har genomfört upp mot åttio utlandsrekryteringar. 

Petra arbetar även hon med personalfrågor inom offentlig sektor. Hon arbetar inom områdets 
rekryteringsenhet sedan några år tillbaka och har genomfört cirka femtio utlandsrekryteringar 
av läkare och specialister. 

Kennet är egenföretagare inom skogsbranschen sedan flera år tillbaka och genomförde sin 
första utlandsrekrytering i början av 2012 när han anställde två personer. Han kommer att 
genomföra ytterligare två rekryteringar innan sommaren. I likhet med Göran anställer Kennet 
säsongsarbetare som arbetar under en begränsad tidsperiod. 
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Linda arbetar på ett internationellt företag inom privat sektor där hon arbetat under en längre 
tid. Hon rekryterar personer med gymnasiekompetens och har genomfört ett femtiotal 
utlandsrekryteringar de senaste åren. 

Fem av de sex informanterna uppgav att de rekryterade från utlandet på grund av att de inte 
hittade personer med rätt kompetens i Sverige. Den sjätte informanten förklarade att 
utlandsrekryteringar skedde på grund av att olika språk behövde finnas representerade inom 
organisationen på grund av organisationens uppdrag. 

 

5.2 Rekryteringsprocessen 
Informanterna förklarar att de använder sig av flera olika rekryteringsvägar för att hitta 
kompetent arbetskraft i utlandet. Dessa är interna och externa nätverk, spontanansökningar, 
immigrationsmässor, Eures och deras rekryteringsmässor, annonsering i facktidningar, 
rekryteringsföretag, internet och sociala medier. 

Två av informanterna berättar att de ibland brukar anlita rekryteringsföretag för att minska sin 
egen arbetsbörda vilket ligger i enlighet med Lindelöw (2008: 108-110) som menar att detta 
förfaringssätt är tidsbesparande för organisationen. Det går till så att informanterna berättar 
för rekryteringsföretaget vilken slags kompetens de behöver och hur många de planerar att 
anställa och inom några månader mottar informanterna ett antal cv:n som de får läsa och de av 
de sökande som väljs ut bjuds in till Sverige för en intervju. Efter intervjun ringer 
informanterna upp referenser och dem som informanterna vill anställa och som fortfarande 
vill ha jobbet skrivs det kontrakt med. De nyrekryterade får sedan gå en språkkurs i ungefär 
tre månader där de lär sig svenska vilket rekryteringsföretaget ombesörjer. 
Rekryteringsföretaget hjälper även till med kontakten med Socialstyrelsen och 
Migrationsverket, men däremot boende hjälper informanternas organisationer till med. Petra 
berättar att språkkursen fortsätter via Skype en dag i veckan i ytterligare tre månader varefter 
ett slutprov i svenska genomförs. Blir den rekryterade godkänd på provet anställs denne på 
riktigt och kontakten med rekryteringsföretaget avslutas. Informanten förklarar att de tidigare 
anställde personal som kunde lite svenska redan från början men det uppstod problem när det 
visade sig att dessa personer inte utvecklade sina kunskaper i svenska i den takt 
organisationen hade önskat. 

”Men sedan när vi följt de här processerna med företaget eller när vi själva liksom gett dem 
den här längre språkutbildningen. Då har det fungerat. Då har vi inte sagt nej till någon utan 
de har liksom blivit anställda.” (Petra)  

En av informanterna berättar att de anlitade rekryteringsföretag tidigare men att de slutat med 
det nu eftersom de klarar processen själva vilket denne menar beror på att de har, med hjälp 
av Arbetsförmedlingen, knutit bra kontakter på arbetsmarknaden som de håller vid liv. 
Andreas menar däremot att han upplever att anlita rekryteringsföretag, vilket de gjorde 
tidigare, blir onödigt dyrt. Han tycker bättre om att använda sociala medier och internet för att 
nå ut till många människor samtidigt som kostnaden hålls nere. Informanten berättar om en 
egen kampanj de hade: 

”Vi hade en tysk annons för överläkare och då var den kopplad till en film på youtube som vi 
la ut. Egentligen är det ju en annons kan man ju säga fast en filmannons.” (Andreas)  

Informanten förklarar att när någon skrev in exempelvis ”läkare i Sverige” på Google så 
kopplades de automatiskt vidare till filmannonsen på youtube. Annonsen blev enligt 
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informanten väldigt uppmärksammad. Men organisationen lägger även ut vanliga 
internetannonser exempelvis på emigrationssajter i Tyskland. Via internet kan även de som 
söker jobb hitta företagen som rekryterar. De flesta av informanterna nämner att de lägger ut 
annonser via internet. 

”Jag tror väldigt många söker brett och hittar platsannonser på webben.” (Britt-Marie)  

Hon beskriver även att det är vanligt att det kommer in spontanansökningar via mejl från 
sökande som läst om organisationen på internet.  

Att anställa via ett befintligt nätverk är även något som flera av informanterna nämner. Linda 
menar att eftersom organisationen har kontor i flera olika länder sker ett utbyte av personal 
som kan välja att byta mellan kontoren. De övriga informanterna beskriver att de personer 
som rekryteras ofta känner fler personer med liknande kompetens. 

”Om vi anställer så genererar ju dem kontakter i sig. Mycket det har vi vunnit på när det 
gäller utland.” (Britt-Marie)  

Informanterna menar också att det är vanligt att anställa, särskilt personer med 
specialistkunskaper, via nätverk som redan finns inom organisationen. Det kan tolkas som att 
dem som rekryteras för med sig nya nätverk vilket arbetsgivaren har nytta av (jfr Janko 
Spreiser & Greco, 2011: 20-22).  

Rekryteringsaktiviteter anordnade av Eures och immigrationsmässor beskriver informanterna 
även är en väg att hitta rätt kompetens. Samtliga informanter uppger att de deltagit i 
rekryteringsmässor anordnade av Eures. De förklarar att Eures även har en internetportal där 
arbetsgivaren kan lägga ut annonser, hitta sökande samtidigt som Eures-rådgivarna skickar 
intressanta CV:n eftersom de känner till arbetsgivaren sedan tidigare och vet vilken 
kompetens de är ute efter. 

En annan rekryteringsväg som informanterna berättar om är en traditionell annons i en 
facktidning i det land de vill rekrytera från. Dock upplever en informant att det är dyrt i 
förhållande till att använda internet. Informanterna förklarar att när annonsen legat ute 
kommer det in ett antal ansökningar som läses igenom och ett urval görs. Petra berättar att när 
de på rekryteringsenheten gjort sitt urval skickar de dessa CV:n till verksamheterna som ska 
anställa och så gör de ett slutligt urval av vilka de är intresserade av och skickar tillbaka dessa 
till rekryteringsenheten. De genomför upp till femtio intervjuer av vilka de anställer ungefär 
tio stycken och eftersom intervjuerna är så många är det mest kostnadseffektivt att resa till de 
sökandes hemland. Britt-Marie menar att beroende på hur många som ska intervjuas tas beslut 
om representanter för företaget ska resa till det land de sökande befinner sig eller om de 
sökande ska bjudas in till Sverige. Linda berättar om ett likadant förfarande men förklarar att 
de även använder sig av telefonintervjuer vid mindre rekryteringar om den sökande inte har 
möjlighet att komma till Sverige. Processen fortsätter, enligt informanterna, genom att de 
sökande som fortfarande är intressanta efter intervjun bjuds över till Sverige på ett 
studiebesök som varar några dagar. Då genomförs ännu en intervju, den närmaste chefen 
presenterar sig och arbetsplatsen samt omgivningen visas upp. Även familjen är medbjuden. 
När sedan dem som erbjudits anställning har tackat ja kontaktar organisationen 
Socialstyrelsen och Migrationsverket samt påbörjar letandet efter en bostad. Hjälp med att 
hitta bostad och kontakta myndigheter är något som samtliga informanter uppgett att de 
hjälper de nyrekryterade med. Informanterna fortsätter med att det tar cirka sex månader från 
att den sökande bestämmer sig för att tacka ja till att de kommer till Sverige. En informant 
uppger däremot att det tar mellan två- och åtta veckor innan den rekryterade är på plats. Petra 
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berättar sedan att det första som händer gällande arbetet är att de får gå en språkutbildning i 
fem månader på heltid och därefter på deltid i ytterligare tre månader. När Petra jämför de 
nyrekryterades kunskaper i svenska menar hon att de som läst svenska via 
rekryteringsföretaget oftast kan mer när de väl börjar arbeta beroende på att kursen är så 
intensiv men att de stagnerar när de kommer till Sverige vilket gör att informanten upplever 
att båda kursalternativen är likvärdiga.  

De två informanter som anställde säsongsarbetare berättar om ett rekryteringsförfarande som 
är väldigt lika varandra men som skiljer sig en del från övriga informanter. De berättar att de 
fått hjälp av Eures-rådgivaren för att lägga ut annonsen i det land de var intresserade av att 
rekrytera från. Kennet deltog i en rekryteringsmässa i Tallin. Därefter fick de ansökningar 
både via telefon och via mejl varefter de gjorde ett urval och bestämde sig för två av de 
sökande. Informanterna kontaktade då Eures-rådgivaren igen för att få hjälp med att kontakta 
de sökande via telefon. Över telefon bestämdes datum för när de sökande skulle börja arbeta. 
Från det att de kommit överens om anställning tog det en månad innan de kom och började 
arbeta. När de rekryterade kom till Sverige hämtade Göran dem och körde till 
Arbetsförmedlingen där de fick hjälp med kontakten med Skatteverket så de anställda fick 
svenskt personnummer. Det som skiljer rekryteringsförfarandet åt är att Kennet istället 
beskriver att han följt de nyrekryterade till Skatteverket. Båda informanterna ordnade även 
boende med internet. Tillgång till internet var ett krav från de rekryterade för att de skulle 
kunna hålla kontakt med familjen. 

”Alltså det är vedertaget och kutym att man löser det som arbetsgivare i och med att vi inte 
har en fast arbetsplats hela tiden.” (Kennet)  

 

5.3 Medföljande 
Informanterna resonerar lite olika gällande om det är en fördel eller en nackdel att den 
rekryterade har en egen familj som ska flytta med. En av informanterna menar att de i första 
hand anställt singlar för att de är mer benägna att flytta hit. Hon upplever att det är vanligare 
att rekryterade med familj backar ur eftersom det är en större process att flytta både partner 
och barn till ett annat land. Två andra informanter menar dock att det är en fördel att rekrytera 
personer som har familj eftersom det är större chans att de stannar kvar på arbetsplatsen med 
tanke på att de oftast inte vill slita upp familjen igen efter att de rotat sig i området. Därför 
menar de att det är en bra långsiktig investering att rekrytera personer med familj. 
Informanterna beskriver att besöket i Sverige varar i några dagar och att de för de 
medföljande besöker skolor, dagis, mäklare och om barnen är exempelvis ridintresserade 
besöker de ridhuset. En informant förklarar att organisationen kontaktar kommunens 
inflyttarservice om den rekryterade flyttar med familjen och dessa tar i sin tur kontakt med de 
migrerande. Andreas berättar att han inför besöket tar reda på vilken utbildning partnern har 
samt vilka fritidsintressen barnen har. 

”Det handlar ju om att sälja in hela orten och sättet att leva.” (Andreas)  

Informanten menar att rekryteringen blir en paketlösning och att hela familjen ska trivas på 
orten. 

Informanterna uppger att de hjälper de medföljande med jobb via de anställdas kontaktnät och 
Arbetsförmedlingens handläggare, men de upplever att det är få som vill anställa en person 
som inte kan svenska. En informant menar att det är bäst när båda de vuxna i familjen är 
läkare för då kan de anställa båda. Men organisationen kan även hjälpa till med andra arbeten 
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inom vården, som exempelvis läkarsekreterare och sjuksköterska. Ibland är det dock svårt att 
hitta jobb till medföljande. Informanten menar dock att de som flyttar hit väljer en ny livsstil 
och en högre livskvalitet i och med att läkare arbetar mindre i Sverige än i övriga Europa 
vilket medför att läkare hinner spendera mer tid med partner och barn. Han menar att de är 
medvetna om att partnern kanske inte kan få sitt drömjobb men att de ändå tycker det är värt 
det eftersom familjen får det bättre totalt sett. En annan informant tillägger att organisationen 
på senare tid tagit mer hjälp av Eures gällande jobb till medföljande. Enligt Abrahamsson och 
Andersen (2005: 251-267) finns ett erfarenhetsutbyte mellan de som är medlemmar i 
strukturella nätverk som även genererar nya kontakter. Däremot menar författarna att endast 
dem som är medlemmar i nätverket får ut något av det. Resultatet kan tolkas som att när den 
medföljande har den kompetensen, exempelvis sjuksköterska, som krävs för att kunna få ett 
jobb genom kontakter som finns inom nätverket bjuds denne in och nätverket utökas med den 
nya medlemmens kontakter. När den medföljande däremot inte har den kompetens som 
efterfrågas bjuds denne inte in i nätverket utan ställs på sidan av. När organisationen utökar 
sitt eget nätverk med det nätverk Eures har borde det leda till större möjligheter att de 
medföljandes kompetens ska passa in eftersom nätverket ökar i storlek. 

 

5.4 Möjligheter och utmaningar 
Informanterna upplever att det är positivt för organisationen att rekrytera från utlandet. De 
berättar att eftersom patienterna kommer från flera olika länder bidrar mångfalden inom 
personalstyrkan till att kunskapen om hur man bäst bemöter patienter från olika kulturer ökar. 
En informant förklarar att det finns tolv olika nationaliteter representerade på arbetsplatsen 
och denne bedömer att 90 % av de drygt fyrtio läkarna kommer att vara utlandsfödda läkare 
inom fem år. Informanten menar att eftersom det är stor brist på svenska läkare skulle 
sjukhuset varit tvunget att stänga om det inte vore för den satsning organisationen gjort på 
utlandsrekrytering. Men denne förklarar också att de utlandsrekryterade bidrar med en 
kompetens som knappt finns i Sverige vilket gör att sjukhuset kan ta hand om patienter med 
väldigt speciella sjukdomsbilder. 

”Så därför rent kunskapsmässigt så är det ju så att många utav våra rekryteringar som vi får 
nu skulle vi aldrig kunnat få antagligen om vi hade sökt i Sverige.” (Andreas) 

Informanterna menar att i takt med att fler utlandsrekryteringar genomförts har det bildats 
nätverk av utlandsrekryterade inom organisationen. De som varit i Sverige en längre tid 
hjälper de som nyss kommit. 

”I början var det väl mer kanske att de hade mer behov av oss med alltifrån… att var köper 
jag hammare? Och hur gör man i en mataffär? De första åren var det mycket sådana grejor. 
Men nu när vi har fått så pass många så finns det liksom alltid någon landsman i 
organisationen som kan hjälpa till. Alltså de hittar varandra själva på något sätt och ställer 
upp med nätverk och får hjälp den vägen.” (Petra) 

Informanten menar även att de rekryterade upplever det som en trygghet att det finns fler 
nyinflyttade till Sverige även om de inte kommer från samma land. Tre andra informanter 
menar även att nätverken underlättar för de rekryterades sociala liv och att de har ett behov av 
att umgås med varandra även på fritiden. De förklarar att organisationen använder dessa 
interna nätverk som stöd vid rekryteringar genom att den sökande sätts i kontakt med en 
anställd som kommer från samma land. En informant förklarar att hon kan berätta om flytten 
ur sitt perspektiv men någon som varit med om processen kan berätta på en annan nivå hur de 
gick till väga och även berätta om hur man inte ska göra. Detta fenomen kan förklaras av 
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Janko Spreiser och Greco (2011: 20-22) som förklarar att det enligt migrationsnätverksteorin 
är så att den migrerande bildar ett eget socialt nätverk innefattande personer både från 
ursprungslandet och från destinationslandet. Inom detta nätverk utbyts både information och 
socialt stöd vilket underlättar integrationen i destinationslandet. Resultatet kan tolkas som att 
de rekryterade och deras familjer blivit medlemmar i ett migrationsnätverk. Rekryterarna 
upplever därför att det blivit lättare att utlandsrekrytera ju fler utlandsfödda som funnits i 
organisationen eftersom migrationsnätverket bistår med både information och social trygghet 
vilket tidigare var rekryterarnas ansvarsområde. 

Utlandsrekryteringar medför dock även vissa utmaningar för organisationen. En informant 
pratar om organisationens attraktionskraft och menar att organisationen upplevde det som 
svårt att locka personal att söka de utannonserade tjänsterna vilket hon menar berodde på den 
svaga kronan och förklarar att det var särskilt dansktalande och finsktalande personal som var 
svåra att attrahera. En annan informant menar att det var svårt att veta i vilken ordning saker 
och ting skulle göras för att processen skulle flyta smidigt i början. Hon ger som exempel att 
allt stannar upp om det inte är klart med den rekryterades nya svenska personnummer. Då kan 
personen varken få bostad eller telefonabonnemang. Kennet upplever däremot att 
rekryteringsprocessen är likadan oavsett om rekryteringen sker inom eller utanför Sverige och 
upplever inte att han stött på några sådana problem. Däremot upplever han att organisationen 
fått ändra sitt arbetssätt. 

”Det här jobba självständigt där har jag tappat litegrann.” (Kennet) 

Han menar att han numera behöver ha en arbetsledare på plats som ger instruktioner om vad 
som ska göras vilket han inte behövt tidigare. Även Andreas menar att organisationen fått 
anpassa sig till nya arbetssätt. Han menar att organisationen ständigt arbetar med att ha en bra 
kvalitet på kommunikationen både genom att de har en svensklärare anställd som undervisar 
de utlandsrekryterade men även att organisationens övriga anställda får utbildning för att lära 
sig förstå de nyrekryterade. Erfarenheten man får av att göra många utlandsrekryteringar anser 
Petra har lett till att cheferna överlämnar mycket till rekryteringsenheten, vilket hon upplever 
lett till att den rekryterade och den närmaste chefen inte känner varandra när anställningen tar 
vid. Hon förstår dock att cheferna gärna lämnar över ansvaret till dem eftersom de har blivit 
så kunniga i processen. Hon menar att det bästa vore om rekryteringsenheten uppmuntrade 
cheferna att ta mer social kontakt med de sökande i samband med utlandsrekryteringar. 

Informanterna konstaterar att det är dyrare att utlandsrekrytera än att rekrytera inom Sverige. 
Det beror på att det tar längre tid, både gällande språkutbildning och gällande introduktion på 
arbetsplatsen, innan de kan delta i produktionen. Enligt en informant tar det mellan tre och sex 
månader innan organisationen börjar tjäna pengar på sitt nyförvärv. Eftersom organisationen 
betalar för svenskundervisningen för den rekryterade menade Britt-Marie att det fanns en risk 
att de som organisation skulle förlora pengar om den rekryterade valde att avsluta sin 
anställning tidigt. Detta har de löst genom att skriva ett kontrakt med den rekryterade som 
säkerställer att organisationen inte gör en ekonomisk förlust om den rekryterade väljer att byta 
arbetsplats utan att den rekryterade då blir återbetalningsskyldig för utbildningstiden. Andreas 
nämner inte att de skriver kontrakt och han upplever däremot att det ibland blir problem på 
grund av att språkinlärningen går för sakta och menar att språket är väldigt viktigt för att 
läkare och patient ska förstå varandra. Han beskriver en situation där han rekryterat en läkare 
men som efter ett år kan alldeles för lite svenska för att kunna ta över det ansvar det var tänkt 
när han anställdes. Detta innebär att organisationen spenderat mycket pengar på den 
rekryterade som möjligen inte kommer att få fortsatt anställning. Enligt Lindelöw (2008: 20-
21) kostar det arbetsgivaren ungefär en miljon kronor att anställa ”fel” person. En av 
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informanterna har däremot en tumregel för hur man kan avgöra om den sökande är duktig på 
språk och berättar att de som är duktiga på flera språk tar till sig svenskan snabbare och dessa 
kan börja jobba heltid efter ungefär fyra månader. En annan informant berättar om samma typ 
av problematik. Hon menar att det måste göras en avvägning. Att både förbättra tandläkarnas 
språk för att minska missförstånd mellan sköterska och läkare samt mellan patient och läkare 
samtidigt som de behövs i produktionen för att ta hand om patienterna. En av informanterna 
från skogsbranschen berättar att även om de kommunicerar både via finska och via ryska 
måste han ta in svenska arbetstagare vid vissa arbetsuppgifter där kommunikationen är så pass 
viktig att det inte fungerar med de utlandsrekryterade. Linda beskriver en annan bild och 
förklarar att de som rekryteras inte behöver lära sig svenska eftersom organisationen är 
internationell och koncernspråket är engelska. Därför ingår ingen språkutbildning utan de 
rekryterade som vill lära sig svenska får läsa på SFI.  

 

5.5 Samarbetet med Eures 
Samtliga informanter uttrycker att de är väldigt positiva till sitt samarbete med Eures. 

”De har en bra attityd och känsla för service.” (Britt-Marie)  

När informanterna funderar över hur de kommit i kontakt med Eures visar det sig att det i de 
flesta fall varit Eures som kontaktat organisationerna och erbjudit sina tjänster. Informanterna 
har fått hjälp med att hitta CV:s, att annonsera ut lediga tjänster samt möjligheten att delta i 
rekryteringsaktiviteter. Informanterna berättar att de även använt sig av de dokument gällande 
hur det är att leva i Sverige som finns på Eures hemsida. Göran och Kennet har även fått hjälp 
med att intervjua kandidaterna över telefon samt kontakta berörda myndigheter när de 
säsongsanställda anlänt. Flera av informanterna nämner att Eures bistått med kontakter i andra 
länder. Petra utvecklar svaret och förklarar att Eures skötte annonseringen och gjorde även 
den första gallringen innan ansökningarna skickades vidare till företaget. När det blev dags 
för intervjuer ordnade Eures med bland annat lokaler och måltider genom Eures motsvarighet 
i det landet. 

”Just när det är sådana funktioner som man själv inte på egen hand kan göra så att när man 
är flera landsting är det jättebra att ha en sådan funktion som kan fixa allt det praktiska.” 
(Petra)  

Hon menar även att det är en trygghet både för de sökande och för organisationen som ska 
rekrytera att det finns personal från Eures som kan svara på frågor även på den sökandes 
modersmål. En informant menar att det finns både organisatoriska och personliga fördelar 
med samarbetet med Eures och förklarar att det varit en tidsbesparande åtgärd för 
organisationen då nätverket ordnat med kontaktpersoner i olika länder och checklistor för 
själva processen. Men hon menar även att det varit inspirerande för henne själv att samarbeta 
med andra personer som arbetar mot samma mål som henne. En annan informant tänker att 
organisationen inte hade gjort en så stor rekrytering utan Eures vilket denne tror skulle ha 
medfört att de antagligen missat flera bra kandidater. 

Flera av informanterna skulle vilja att Eures skulle förbättra sin gallring av CV:s för att färre 
inaktuella sådana ska skickas vidare till arbetsgivarna. En informant förklarar vidare att 
Eures-portalen behöver uppdateras eftersom det finns många cv:n som är flera år gamla och 
som inte är aktuella längre. Informanten menar att det leder till att mängden cv:s blir så stor 
att rekryterare inte går igenom den. Informanterna skulle vilja att Eures skulle erbjuda hjälp 
med referenstagning samt ett inlärningstest för språk. Det vill säga ett hjälpmedel för att som 
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arbetsgivare kunna ta ställning till den sökandes förutsättningar för att lära sig ett nytt språk. 
En annan önskan från informanterna är att Eures börjar arbeta mer offensivt med regelbundna 
träffar med arbetsgivarna. 

”Jag tänker på att man i ett tidigare skede kommer in och frågar Är ni intresserade av att 
rekrytera, varifrån vill ni rekrytera, hur många? Och sådär.” (Petra) 

Hon menar att förfrågan från Eures kom så hastigt och organisationen hann inte riktigt 
processa frågan innan de var tvungna att lämna besked. Informanten tror att fler landsting 
velat vara med om de haft mer tid på sig. En informant förklarar att hon visste väldigt lite om 
Eures innan hon började arbeta med organisationen och menar att de skulle kunna arbeta mer 
offensivt och marknadsföra sin organisation bättre. Hon menar även att de skulle kunna 
genomföra jobbmässor även på mindre orter och inte bara i storstäderna. Kennet efterfrågar 
ett billigare alternativ än att själv åka utomlands och funderar om kontakt via Skype eller 
videokonferens skulle vara ett alternativ. Men Göran och Kennet som anställer 
säsongsarbetare upplevde i övrigt att de fått precis den service de ville ha. Skillnaden mellan 
dessa informanter och de övriga är mängden rekryteringar samt avsikten med rekryteringen då 
de erbjuder arbete under en kortare tid. 

 

6 Diskussion och analys 
I detta kapitel återkopplar jag till början av studien genom att redogöra för syftet och 
frågeställningarna. Därefter knyter jag ihop teori med resultatet och diskuterar de slutsatser 
jag kommit fram till. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att studera hur arbetsgivare anpassar organisationens 
kompetensförsörjning genom att rekrytera arbetskraft från EU/EES och Schweiz samt 
undersöka vilket stöd de får av Eures och hur detta stöd kan förbättras. Syftet skulle utredas 
genom att besvara följande forskningsfrågor: 

- Hur rekryteras den utländska arbetskraften och på vilket sätt skiljer sig 
rekryteringsförfarandet mot rekrytering inom Sverige? 

- Hur påverkar utlandsrekryteringar organisationen? 
- Hur använder organisationerna sig av Eures och hur vill de att servicen ska förbättras? 
- Bidrar Eures med tillskott av kompetens eller är Eures en del av organisationens 

kompetensförsörjning? 

Utlandsrekryteringen sker enligt fem av sex informanter på grund av att organisationen inte 
hittar rätt kompetens inom Sverige. Enligt Ellström (1992: 21) är kompetens individens 
handlingsförmåga i förhållande till en uppgift, kontext eller situation och begreppet innefattar 
enligt Ellström (1992: 20-27) både psykomotoriska faktorer som fingerfärdighet. Kognitiva 
faktorer som inlärnings- samt problemlösningsförmåga och reella kunskaper. Affektiva 
faktorer som motivation. Personliga faktorer som handlingsförmåga och sociala faktorer som 
kapaciteten att kunna kommunicera och samarbeta med andra. Detta kan tolkas som att det 
inte enbart är rätt utbildning som behövs för att bli rekryterad utan rekryteraren måste förhålla 
sig till alla dessa olika faktorer för att hitta en person som både passar för arbetet och passar i 
organisationen och arbetsgruppen. Både kognitiva faktorer och sociala faktorer torde vara 
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viktiga för rekryterarna men även affektiva faktorer eftersom graden av motivation är 
avgörande för den rekryterades förmåga att utvecklas. 

Utlandsrekrytering sker genom flera olika kanaler. Dessa är interna och externa nätverk, 
spontanansökningar, immigrationsmässor, Eures och deras rekryteringsmässor, annonsering i 
facktidningar, rekryteringsföretag, internet och sociala medier. Resultatet ligger i enlighet 
med Lindelöw (2008: 105-108) som menar att valet av medium för att nå de sökande är 
viktigt för att nå den målgrupp de eftersträvar och ger som exempel personligt nätverk, 
headhunting, internetannons, arbetsförmedlingen och rekryteringsföretag. Detta kan tolkas 
som att organisationerna upplever det som fördelaktigt att använda sig av olika 
rekryteringsvägar vid olika tillsättningar men det kan även tolkas som att bristen på 
arbetskraft tvingat fram förändringar inom företagens sätt att rekrytera. När informanterna 
använder sig av rekryteringsföretag sköter dessa allt gällande rekryteringsprocessen förutom 
att organisationen själva väljer vilka sökande de vill kalla till intervju, genomför intervjuerna 
och hjälper till med boende till de rekryterade. När informanterna lägger ut platsannonser på 
internet sker detta både genom att skrivna annonser läggs ut på olika sajter samt som en 
informant beskrev, att en filmannons läggs ut på youtube. De rekryterades nätverk är en 
uppskattad väg till nyrekryteringar enligt informanterna. Och även Eures nätverk i form av 
rekryteringsmässor och nätverkets övriga serviceutbud nyttjas. Slutligen genomförs även 
traditionella annonseringar i facktidningar. Rekryteringsförfarandet ligger till viss del i 
enlighet med Lindelöw (2008: 27-30) som menar att organisationen efter att ha formulerat 
vilken slags kompetens de efterfrågar skapar en platsannons som läggs ut i ett lämpligt 
medium. Däremot är Lindelöw skeptisk till att den sökande skriver cv och personligt brev på 
fri hand utan rekommenderar att organisationen anordnar ett strukturerat cv anknutet till 
tjänsten som ska tillsättas vilken medför att gallringen blir lättare. De sökande som blivit kvar 
efter gallringen kallas till en intervju för att både rekryteraren och den sökande ska kunna 
skapa sig en djupare bild av varandra vilket kan kompletteras med ytterligare en intervju. När 
den rekryterade sedan kommer till arbetet är introduktionen, både gällande den sociala delen 
av arbetet samt den praktiska delen, väldigt viktig för hur den rekryterade senare kommer att 
producera på arbetsplatsen och ska anpassas individuellt. Detta kan tolkas som att 
organisationerna följer författarens råd gällande att formulera en platsannons samt välja ett 
lämpligt medium för att lägga ut denna. Samtliga informanter har däremot beskrivit att de 
sökande skickar in ett cv som ansökningshandling och ingen av informanterna nämner att de 
använt sig av ett strukturerat cv. Detta förfaringssätt skulle kunna förklara varför några av 
informanterna upplever att de vill ha bättre stöd gällande gallringen av cv:n i samband med 
tillsättningar (se kap 5.5 Samarbete med Eures). Själva intervjutillfället genomförs sedan som 
Lindelöw (2008) beskriver med den skillnaden att intervjuerna ibland är många, ofta kräver 
resor till utlandet och ibland genomförs som telefonintervjuer vilket författaren inte nämner. 
Den uppföljande intervjun pågår under några dagar i form av ett studiebesök där även 
familjen är välkommen vilket även skiljer utlandsrekrytering från författarens bild. När den 
sökande sedan erbjuds och tackar ja till tjänsten kontaktar rekryteraren berörda myndigheter 
och letar efter bostad till den rekryterade vilket även är specifikt för utlandsrekrytering. 
Introduktionen däremot är individuellt anpassad i likhet med Lindelöw (2008) och stor vikt 
läggs vid språkutbildning. 

Förfarandet skiljer sig även från nationell rekrytering genom att det tar längre tid och att 
kostnaden blir högre samt att introduktionen tar längre tid då ett nytt språk ska läras in. Andra 
delar som skiljer är att rekryteraren behöver ta hänsyn till de medföljande till den rekryterade 
och deras integrering i samhället om denne vill att den rekryterade ska stanna kvar på 
arbetsplatsen. Ellström (1992: 84-86) menar att upplevelsen av egenkontroll, den anställdes 
upplevda möjligheter att påverka sin arbetssituation, avgör hur en anställd kan ta till sig 
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kompetensutveckling. Enligt krav- kontroll- stödmodellen samverkar vilka krav arbetsgivaren 
ställer på arbetstagaren med den anställdes upplevda handlingsutrymme, kallat kontroll, och 
det sociala stöd som finns runtom för att tillsammans kunna användas för att bedöma hur 
mycket den anställde kommer att producera (Karasek & Theorell, 1990: 11). Resultatet kan 
tolkas som att de allra flesta rekryterade upplever sin egenkontroll/ handlingsutrymme som 
högt eftersom de rekryterade upplevt att de lär sig så pass bra svenska att de anställs. Det 
finns dock ett undantag där en läkare inte kunnat uppnå önskade kunskaper i svenska. En 
tolkning enligt Ellström skulle medföra att den rekryterade inte upplever sin egenkontroll som 
tillräcklig medan en tolkning enligt krav- kontroll- stödmodellen leder till att kraven från 
arbetsgivaren är för höga och svenskinlärningen upplevs därför inte som en genomförbar 
utmaning utan snarare som en omöjlig uppgift vilket medför bristande motivation. För att den 
anställde ska vara motiverad att utvecklas bör denne mötas av utmaningar som upplevs som 
en utmaning men som ändå är genomförbara (Karasek & Theorell, 1990: 170). Ellström 
(2005: 20-21) håller med om att motivation är viktigt för kompetensutveckling och tillägger 
att även tidigare upplevelser av studier är av vikt. Detta kan tolkas som att läkaren som inte 
uppnått önskade resultat i svenska har tidigare negativa erfarenheter från studier. Men även 
socialt stöd kan inverka. Möjligen upplever denna läkare inte att denne får stöd av chef, 
arbetskamrater och familj vilket påverkar att språkutvecklingen uteblir. Även rekryterarens 
motivation av att behålla den rekryterade kan beskrivas enligt krav- kontroll- stödmodellen. 
Om rekryteraren upplever den uppgift denne blivit ålagd som möjlig att genomföra samt 
utmanande torde motivationen till att genomföra uppgiften så bra som möjligt, det vill säga 
medverka till att den rekryterade och de medföljande trivs och integreras i samhället, öka 
vilket innebär positiva effekter för produktionsmängden både gällande rekryteraren och den 
rekryterade.  

Den ökade mångfalden har medfört både möjligheter och utmaningar för organisationerna. 
Till möjligheterna hör att kompetens som inte finns att hitta i Sverige tillförs organisationerna 
och medför att verksamheten utvecklas. Det ligger i enlighet med Lindelöw (2008: 230) som 
menar att mångfald medför verksamhetsutveckling för organisationen vilket leder till att 
organisationen representeras av en liknande kontext av människor som finns i samhället. Det 
kan tolkas som att den utlandssatsning fem av de sex informanterna genomfört på grund av 
bristen på kompetent personal inom landets gränser medfört fördelar för organisationen i form 
av verksamhetsutveckling. Resultatet visade även att de rekryterade bildat sociala nätverk 
vilka minskar arbetsbelastningen för rekryteraren i och med att information om vardagslivet 
och socialt stöd utbyts vilket tidigare låg under rekryterarens ansvar (jfr Janko Spreiser & 
Greco, 2011: 20-22). De utmaningar som organisationerna ställts inför har varit att attrahera 
arbetskraft, att lära sig vilka regler som gäller och i vilken ordning processen ska ske, att 
personalen behöver extra kompetensutveckling för att lära sig förstå de nyrekryterades 
svenska, sättet att utföra arbetet har anpassats till de rekryterades sätt att arbeta och att 
rekryteringen överlämnas till de inom organisationen som kan den bäst vilket medför att den 
rekryterade och den närmaste chefen inte känner varandra. Kompetensutveckling är enligt 
Ellström (2005: 4) ett samlingsbegrepp för de åtgärder som vidtas för att påverka den 
befintliga kompetensen och innefattar såväl rekrytering och personalrörlighet som planerade 
utbildningar och vardagligt lärande. Enligt en anpassning av ett teknologiskt-funktionellt 
perspektiv och ett empiriskt perspektiv föranleds organisationernas beslut att 
kompetensutveckla av att ökad konkurrens eller förändringar inom organisationen leder till att 
tillgången på kompetens inte matchar efterfrågan, fördelar och nackdelar med satsningen 
utvärderas och att det finns nyckelpersoner, exempelvis rekryterare, som driver idéerna framåt 
(Ellström, 2005: 7-15). Resultatet kan tolkas som att de rekryterade som innehaft kompetens 
som inte kunnat hittas i Sverige av organisationerna bedömts som väl värda att investera i ur 
konkurrenssynpunkt men även ur en ekonomisk synvinkel där fördelarna bedömts överträffa 
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nackdelarna. Den minskade arbetsbördan som de sociala nätverken medfört utgör däremot 
möjligen en vinst för organisationen som inte funnits med vid utvärderingen av satsningen på 
kompetensutveckling. De flesta av informanterna har arbetat med dessa frågor i flera år varför 
de kan räknas som nyckelpersoner. Det är svårt att diskutera huruvida organisationerna 
jämfört kostnaden av att kompetensutveckla befintlig personal för att dessa ska kunna arbeta 
med de utlandsrekryterade med kostnaden av utebliven utlandsrekrytering eftersom 
organisationerna upplevt att de inte hittar den kompetens de behöver i Sverige. Däremot kan 
tolkningen göras att denna ytterligare kompetensutveckling bedömts som en nödvändig 
investering för att organisationen ska kunna fortsätta sin verksamhet. 

Organisationerna använder Eures för att få tillgång till sökande som har den kompetens de 
efterfrågar genom att använda deras hemsida för att lägga ut platsannonser, hitta cv:n och läsa 
dokument om levnadsförhållanden. Men även genom att delta i rekryteringsaktiviteter och 
genom att Eures kan sköta ”markservicen” när rekryteraren genomför intervjuer utomlands 
och bistå med kontakter i olika länder. Organisationerna efterfrågar förbättringar av 
nätverkets service gällande gallring av cv:s, inlärningstest för språk, uppdatering av hemsidan, 
erbjudande av referenstagning, erbjuda träffar med sökande via internet, jobbmässor även på 
mindre orter, mer regelbundna träffar med arbetsgivarna och bättre marknadsföring. 
Samarbetet mellan Eures och organisationerna i denna studie kan beskrivas efter vad 
Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver som ett strukturellt dynamiskt nätverk. Dessa är 
nätverk mellan organisationer där det finns en inbyggd hierarki där en organisation tar emot 
resurser från en annan organisation för att kunna möta ändrade krav på marknaden. 
Organisationerna är dock beroende av varandras framgångar. Detta kan tolkas genom att 
organisationen bestämmer sig för att kompetensutveckla genom att rekrytera vilket leder till 
ökade arbetstillfällen för Eures. Om Eures gör ett bra jobb sparar organisationen tid och 
pengar och dessutom utökas organisationen med ytterligare kompetens genom den 
rekryterade vilket ökar möjligheterna för fler framgångar för organisationen. Den service som 
Eures erbjuder via sin hemsida pekar mot att nätverket erbjuder företagen ett tillskott av 
kompetens. Däremot tyder informanternas önskan om att Eures ska gå in mer i 
gallringsprocessen samt erbjuda mer regelbundna träffar för att kunna planera inför 
kompetensförsörjning på att organisationerna vill att Eures ska bli en del av den individuella 
organisationens kompetensförsörjning. 

 

6.2 Slutsatser 
Organisationerna använder sig av olika kanaler som befintliga nätverk, annonsering via 
facktidningar men även via internet och sociala medier, Eures och rekryteringsföretag för att 
nå ut till sökande. Skapandet av platsannons och val av lämpligt medium följer Lindelöw 
(2008) rekommendationer så när som att Eures inte används vid rekrytering inom Sverige. 
Något som skiljer rekryteringsprocesserna åt är att de sökande ansöker genom att skicka cv 
och personligt brev istället för att organisationen anordnat ett strukturerat cv vilket Lindelöw 
upplever som bäst. Slutsatsen dras att rekryterarna upplever gallringen som arbetssam på 
grund av att de inte använder sig av ett strukturerat cv. Andra delar som är utmärkande för 
utlandsrekryteringar är att upp mot femtio intervjuer genomförs i följd vilket ofta kräver resor 
till utlandet alternativt att telefonintervjuer genomförs. Andra skillnader är att kontakten med 
myndigheter är fler, introduktionen tar längre tid och integrationen av eventuella medföljande 
tillkommer. Detta gör att utlandsrekrytering tar längre tid och kostar mer pengar än nationell 
rekrytering. Språkinlärningen kräver att den rekryterade är motiverad till 
kompetensutveckling och eftersom de flesta rekryterade blir tillsvidareanställda dras 
slutsatsen att de rekryterade upplever sin egenkontroll alternativt handlingsutrymme som gott, 
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kraven från arbetsgivaren som lagom höga och det sociala stödet från chefer och familj som 
fullgott (Jfr Ellström, 2005 & Karasek & Theorell, 1990). 

De förändringar utlandsrekrytering medfört för organisationen har delats upp i möjligheter 
och utmaningar. Till möjligheter hör att dessa rekryteringar tillfört kompetens som inte finns 
att hitta i Sverige varpå slutsatsen dras att behovet av att utlandsrekrytera medfört att 
organisationen utvecklats. Det har även bildats sociala nätverk av rekryterade som bistår med 
både information och socialt stöd till de nyrekryterade. Slutsatsen dras att dessa 
migrationsnätverk leder till minskad arbetsbörda och därmed även minskade kostnader för 
rekryterarna (Jfr Janko Spreiser & Greco, 2011). De utmaningar organisationen mött har varit 
att attrahera sökande, förstå regelverket, den extra kompetensutveckling som varit nödvändig 
för befintlig personal samt anpassningar av arbetssätt. Organisationens val att 
kompetensutveckla kan diskuteras med hjälp av Ellström (2005). Slutsatsen dras att 
kompetensutvecklingen föranleddes av omvärldsförändringar där bristen på arbetskraft i 
Sverige ledde till utlandsrekrytering. De kostnader organisationen skulle drabbas av jämfördes 
och förväntades understiga vinsten av investeringen och processen leddes framåt med hjälp av 
en nyckelperson. 

Organisationerna använder sig av Eures-nätverket på flera sätt. Hemsidan används för 
platsannonseringar, läsning av cv:s och läsning av relevanta dokument. Eures-rådgivarnas 
kontakter används vid rekryteringsaktiviteter. Slutsatsen dras att samarbetet mellan Eures och 
organisationerna är en situation där båda parter har vinster att uthämta i och med att 
organisationens beslut att kompetensutveckla tillför arbetstillfällen för Eures. Det stöd Eures 
ger tillför kompetens, i form att sökande, till organisationen samtidigt som denne sparar tid 
och pengar. Tillskottet av kompetens leder till att organisationen utvecklas vilket kan 
föranleda fler beslut om kompetensutveckling (Jfr Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Organisationerna efterfrågar följande förbättringar av Eures service: 

o Förbättra gallringen av cv:s för att färre inaktuella ska skickas till arbetsgivaren. 
o Erbjud ett inlärningstest för språk som hjälper arbetsgivaren att bedöma den sökandes 

inlärningsförmåga. 
o Uppdatera Eures-portalen. Det ligger många inaktuella cv:n ute som är flera år gamla 

vilket medför att mängden cv:s blir så stor att arbetsgivare inte går ut och läser dem. 
o Utöka servicen genom att erbjuda referenstagning. 
o Anordna träffar med sökande via Skype eller videokonferens för att arbetsgivaren ska 

kunna minska kostnaden genom att inte behöva resa utomlands. 
o Anordna jobbmässor även på mindre orter. 
o Boka in regelbundna träffar med arbetsgivarna för att underlätta deras planering av 

kompetensförsörjning. 
o Förbättra marknadsföringen av Eures så att fler får kännedom om nätverket. 

Slutsatsen dras att Eures uppdrag innefattar att verka som spindeln i nätet på den europeiska 
arbetsmarknaden samt upprätthålla mötesplatser i form av Eures-portalen och 
rekryteringsmässor där arbetsgivare och arbetssökande kan träffas. Detta medför att nätverket 
hjälper organisationer att hitta den kompetens de söker. Samtidigt tyder organisationernas 
förbättringsförslag gällande gallring, referenstagning och regelbundna träffar på att de vill att 
nätverket ska vara en del av organisationernas kompetensförsörjning. 
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6.2.1 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning vore det intressant att undersöka hur Eures ställer sig i frågan om tillskott 
av kompetens eller en del av kompetensförsörjningen. Vill nätverket bidra med kompetens 
eller vill de bli en naturlig del i organisationernas kompetensförsörjning? Det vore även 
intressant att undersöka vilka fördelar respektive nackdelar det medför om Eures bidrar mer i 
kompetensförsörjningsprocessen. 

Eftersom tidigare forskning visat på svårigheter att attrahera arbetskraft vore det intressant att 
undersöka hur organisationer arbetar med denna fråga och även utröna hur Eures skulle kunna 
stötta organisationerna i den frågan. Det vore även intressant att studera hur kommun, 
Arbetsförmedlingen och organisationerna skulle kunna samverka för att attrahera och 
integrera arbetskraft från utlandet. Studien skulle kunna riktas mot nätverk eftersom tidigare 
forskning visat att arbetsgivare vill ha bättre nätverk för de medföljande. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 

Ø Befattning 
Ø År inom yrket 
Ø Hur många arbetskraftsinvandrare har du varit med om att anställa? 
Ø Hur många år sedan är det sedan du anställde den första? 

 
Rekryteringsprocessen 

Ø Varför valde organisationen att anställa arbetskraftsinvandrare? 
Ø Kan du beskriva rekryteringsprocessen? 
- Ansökan 
- Tidsåtgång 
- Språkproblematik? 
- Intervjuer, i Sverige eller utomlands? 
- Medföljande 
- Myndigheter 

 
Ø Hur har organisationen resonerat gällande medföljande? (har denne fått hjälp att söka 

jobb osv.) 
Ø Hur upplever du att rekryteringsprocesserna har förflutit? 
- Positivt 
- Negativt 

 
Ø Hur upplever du att det gått för den anställde och dennes familj sedan de anlände till 

Sverige? (trivsel på arbetet, integration på arbetet och i samhället) 
Ø Hur upplever du att utlandsrekryteringarna har påverkat organisationen? 
Ø Finns det något i rekryteringsprocessen du skulle vilja förändra? 
Ø Vad skulle du ge för tips och råd till en arbetsgivare som just nu funderar på att 

anställa arbetskraftsinvandrare? 

 
Samarbetet med EURES 

Ø Varför tog du/ni hjälp av en stödfunktion? 
Ø Hur kom du/ni i kontakt med EURES? 
Ø Vad har du fått hjälp med? 
Ø Hur upplever du att samarbetet har fungerat? 
- Positivt 
- Negativt 

 
Förslag till förbättringar 

Ø Vilka förändringar skulle du föreslå EURES att vidta för att förbättra sin service mot 
din organisation? 

- Administrativ hjälp 
- Hjälp med lagar och regler 



 
 

- Nätverk till medföljande 
- Hjälp med myndighetskontakt 
- Hjälp med språket 

 


