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Sammanfattning  

 
För att nå det svenska integrationsmålet krävs att fler nyanlända kommer ut i arbete. 
Forskning på området visar att den svenska arbetsmarknaden blir alltmer segregerad och att 
privata arbetsgivares föreställningar och handlande i rekryteringsprocessen är av stor 
betydelse för de nyanländas situation på arbetsmarknaden. En anledning till varför 
nyanlända har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden handlar om en systematisk 
diskriminering i rekryteringsprocessen som bland annat kan förklaras av etnosocialitet bland 
arbetsgivare. Förutom dessa skäl har språket och problematiken att validera de nyanländas 
tidigare erfarenheter och kunskap betydelse. Forskningen visar även att mångfaldsarbete, 
CSR och socialt ansvar blivit vanligare förekommande de senaste åren hos privata 
arbetsgivare.  
Studiens syfte är att se vilka erfarenheter en arbetsgivare har av att anställa nyanlända. 

Frågeställningarna i studien har varit vilka föreställningar arbetsgivarna har men även vilka 

handlingar som styr deras val med hänsyn till den ekonomiska och sociala aspekten. Den 

teoretiska utgångspunkt som förklarar arbetsgivares handlingar i valet att anställa nyanlända 

är Webers teori om sociala handlingar. Studien är en fallstudie av fem företag och metoden 

som används är kvalitativa intervjuer som genomförts i Piteå Kommun och Stockholm stad. 

Intervjupersonerna är chefer inom olika branscher i den privata tjänstesektorn med 

erfarenhet av att anställa nyanlända i sina företag. I samband med anställningarna erbjuds 

företagen ett ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen för de nyanländas introduktion i 

företaget.  

Resultatet i studien visar att kommunernas stöd till företagen är av stor betydelse och att 

bristen på arbetskraft har en stor påverkan på företagens val att anställa nyanlända. 

Cheferna i företagen pekar på exceptionellt många fördelar med de nyanlända 

medarbetarna som bland annat handlar om lojalitet och arbetsmoral de saknar hos de 

svenska medarbetarna. Strävan efter en arbetsplats med etnisk mångfald och viljan att göra 

en god gärning för företaget och Sverige i stort är ytterligare skäl företagen pekar på. 

Fokuset ligger på samspelet mellan den ekonomiska och sociala aspekten som visar att även 

om den ekonomiska vinningen är av hög betydelse för många av företagen är ändå det 

sociala ansvaret en förutsättning till att anställa nyanlända. På sikt är de etiskt 

värdegrundade besluten en arbetsgivare inom den privata tjänstesektorn fattar avgörande 

för de nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden.  
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Abstract  

In order to reach the Swedish integration goals, more newcomers are required to get out of 

reach the labor market. Research in the field shows that the Swedish labor market is 

becoming increasingly segregated and that´s private employers' performances and actions in 

the recruitment process are of great importance to the situation of the newcomers in the 

labor market. One reason why newcomers find it difficult to establish themselves in the 

labor market is a systematic discrimination in the recruitment process, which can be 

explained, among other things, by ethnosocialism among employers. In addition to these 

reasons, the language and the problem to validate the newcomers past experiences and 

knowledge of importance. Research also shows that diversity work, CSR and social 

responsibility have become more common in recent years among private employers.  

The purpose of the study is to see what experiences an employer has to hire newcomers. 

The questions in the study have been what ideas the employers have, but also what actions 

that govern their choices with regard to the economic and social aspect. The theoretical 

starting points are Weber's theory of social actions. The study is a case study of five 

companies and the method used is qualitative interviews held in Piteå Municipality and 

Stockholm city. Interviewees are managers in different private service sectors with 

experience in hiring newcomers in their companies. In conjunction with the employments, 

companies are offered financial support from the Employment Service for the newcomer’s 

introduction to the company.  

The result of the study shows that the municipality's support for companies is of great 

importance and that the shortage of labor has a major impact on the companies' choice to 

hire newcomers. The managers in the companies point to exceptionally many advantages 

with the newcomer’s employees, which include the loyalty and working ethic they lack in 

Swedish employees. The pursuit of a workplace with ethnic diversity and the willingness to 

do a good deed for the company and Sweden as a whole are further reasons the companies 

point out. The focus is on the interaction between the economic and social aspect which 

shows that while the economic gain is of great importance to many of the companies, social 

responsibility is a prerequisite for hiring newcomers. In the long run, the ethical value-based 

decisions that employers in the private service sector make are decisive for the refugees 

establishment on the Swedish labor market. 
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1 Inledning 

Arbete är nyckeln till nyanländas etablering i Sverige. Arbete ger, förutom egen 

försörjning, möjligheter att utveckla kunskaperna i det svenska språket och om det 

svenska samhället. Arbete bidrar också till ett utökat socialt nätverk. Många nyanlända 

är i yrkesverksam ålder och har såväl utbildning som erfarenhet som i större 

utsträckning bör tas tillvara, inte minst inom områden där det råder brist på 

arbetskraft (Regeringen, 2016).  

Som en följd av de oroligheter som råder i världen idag väljer många människor att lämna 

sina hemländer för att söka asyl i bland annat Sverige. Kommuner, myndigheter, 

organisationer och företag runt om i Sverige tar ett gemensamt ansvar och samverkar för ett 

bra mottagande. Över en halv miljon utrikes födda arbetar på olika arbetsplatser runtom i 

landet samtidigt som det ofta är svårt för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Den 

svenska arbetsmarknaden blir alltmer segregerad och arbetslösheten ökar bland utrikes 

födda samtidigt som den minskar bland inrikes födda. År 2016 låg arbetslösheten bland 

utrikes födda på 21,2 % jämfört med 4,2 % bland inrikes födda (SCB, 2016). Statistiken tar 

endast hänsyn till den folkbokförda befolkningen, vilket innebär att den stora grupp 

människor som kommit till Sverige under den stora flyktingströmmen 2015 inte syns i 

statistiken. Sverige är enligt OECD (2013) sämst bland industriländerna när det gäller att 

ordna jobb till nyanlända och här är sysselsättningen mellan inrikes och utrikes födda är som 

störst (OECD, 2013). Ett flertal utredningar visar på omfattande diskrimineringar för 

nyanlända på arbetsmarknaden där de inte ges samma möjlighet till anställning som en 

person med svensk bakgrund (SOU, 2006). Integration är ett tydligt redskap i kommunernas 

arbete för kompetensförsörjning. Insatserna för integration och tillväxt kan delas in i 

efterfrågan och utbud och båda sidor är av hög betydelse. (Tillväxtverket, 2012) Vi känner 

alla väl till att en välfungerande integration på arbetsmarknaden gynnar välfärden. 

Det finns ett gap mellan de kunskaper och den kompetens som nyanlända besitter och hur vi 

i Sverige lyckas förvalta den. Flyktingar med uppehållstillstånd i Sverige har enligt om-

fattande studier visat sig må bättre och vara mer redo för arbetsmarknaden än vad 

svenskarna är, att komma i jobb och utbildning är viktigare än att tas omhand (Löfvander 

m.fl., 2014). För att nå integrationsmålet med den ökade andelen nyanlända under det 

gångna och kommande året behöver många insatser och åtgärder på den privata arbets-

marknaden göras. Det handlar inte endast om Sveriges ansvar för att nå integrationsmålet 

utan även om stora vinster för företagen själva. Det handlar om att ge arbetsgivare och 

kommuner mer kunskap på området och sprida de positiva erfarenheter chefer har från de 

nyanlända medarbetarna till andra företag. I juli 2016 släpptes en omfattande rapport 

”Integration i praktiken – ett jobb för chefen” där över 1 500 svenska chefer inom privat 

tjänstesektor redovisar vilka möjligheter, utmaningar och förutsättningar de ser för att 
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integrera nyanlända på arbetsmarknaden. Det rapporten kom fram till i sin helhet är att 

endast hälften av cheferna ser fördelar med att anställa nyanlända. De som däremot 

anställer nyanlända anser att fördelarna kan vara både affärsmässiga och sociala samtidigt 

som det ger företaget och Sverige en chans att göra gott. Av de cheferna som inte väljer att 

anställa nyanlända är det en mycket stor andel som helt enkelt inte alls ser till dessa 

fördelar. Det är intressant att se hur handlingar, föreställningar och förutsättningar kan 

variera i hög grad beroende på vilket företag man väljer att studera inom den privata 

tjänstesektorn trots näst intill identiska organisationer. 

Att som företag profilera sig som ansvarstagande genom att anställa nyanlända som en del 

av värdegrundsarbetet har på senare tid blivit ett vanligare företeende. Det finns många 

exempel på mindre men främst större företag som profilerat sig på det sättet. Ambitionen är 

att fler arbetsgivare ska vilja och våga öppna dörrarna för nyanlända. Både i kommunal 

verksamhet men främst inom den privata tjänstesektorn behövs ett stort engagemang från 

arbetsgivarnas sida att våga och vilja rekrytera nyanlända för att uppnå integrationsmålet 

och göra gott för både Sverige och arbetsplatsen. Den privata arbetsgivarens föreställningar 

och handlande i rekryteringsprocessen är av stor betydelse för de nyanländas situation på 

arbetsmarknaden. Mycket forskning visar på att rekryteringsprocessen har en viktig roll för 

hur integrationen ser ut. Samtidigt visar den även att det förekommer systematisk 

diskriminering i rekryteringsprocessen på många arbetsplatser som sätter stopp för 

mångfald (Neergard, 2006). 

Det är ett viktigt arbete för Sverige att öka mångfalden och inkludera nyanlända på arbets-

marknaden där chefernas värderingar och handlingsmönster är avgörande. Corporate Social 

Responsibility (CSR) handlar bland annat om socialt ansvar. Det bygger på att företag tar ett 

ansvar för sin påverkan på samhället ur bland annat etiska och sociala aspekter (Dobers, 

2009). Inför en rekrytering på ett företag har de många aspekter att ta hänsyn till. Dels den 

ekonomiska aspekten som är grunden i ett företag men även CSR och viljan att göra gott kan 

vara en del. Den ekonomiska fördelen i att anställa nyanlända handlar till stor del om den 

ekonomiska ersättningen en arbetsgivare kan ta del av från arbetsförmedlingen om de 

anställer en nyanländ. Det är både ett etableringsbidrag och ett introduktionsbidrag i syfte 

att underlätta introduceringen av nyanlända på arbetsplatsen vilket kan vara en stor 

ekonomisk fördel för många arbetsgivare och många gånger en förutsättning för anställning. 

Att en arbetsplats har en mångfald av medarbetare bidrar till ökad produktivitet och större 

konkurrenskraft vilket även det kan vara en aspekt att ta hänsyn till (Alm, 1999). På grund av 

att många arbetsplatser till största del utgörs av homogena personalstyrkor med svenska 

bakgrunder har en politisk målsättning formulerats för att öka mångfalden på den svenska 

arbetsmarknaden. Arbetsgivare ska bedriva ett aktivt arbete för att skapa inkluderande 

rekryteringsprocesser för alla individer oavsett bakgrund. Då kan man fråga sig varför 
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individer med utländsk bakgrund fortsätter vara en underrepresenterad grupp på den 

svenska arbetsmarknaden? 

Det är studiens uppgift att lyfta och belysa de föreställningar och erfarenheter en arbetsplats 

med erfarenhet av nyanlända anställda har, i förhoppning att öka medvetenheten hos andra 

arbetsgivare. Många är för mångfald, betydligt färre gör något åt det. Enligt direktiv från 

regeringen kommer fler nyanlända behöva integreras på arbetsmarknaden i takt med att 

antalet flyktingar förväntas öka under kommande år. Men framförallt behöver de nyanlända 

som redan idag står långt ifrån arbetsmarknaden få en chans till anställning och etablering in 

i arbetslivet för att motverka utanförskap som innebär enorma kostnader för samhället.  

Företagens roll inom den privata tjänstesektorn är avgörande för att integrationsmålet ska 

uppnås. Studiens problemområde har främst lagt fokus på hur deras föreställningar kring 

kompetens, utmaningar, socialt ansvar och mångfald på arbetsplatsen placeras i en kontext 

av strukturella hinder och möjligheter på en makro- och mikronivå? 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter en arbetsgivare har av att anställa 

nyanlända.  

Studiens frågeställningar är följande: 

• Vilka föreställningar och skäl har arbetsgivarna att anställa nyanlända? 

• Vilka handlingar styr chefernas val att anställa nyanlända? 

• Hur ser relationen ut mellan det ekonomiska och sociala ansvaret? 

Avgränsning 

Eftersom integration och arbetsmarknad är stora forskningsområden där mycket har hänt de 

senaste åren kommer studien främst att utgå från relativt nypublicerad forskning och data. 

Utifrån studiens syfte och frågeställning har avgränsningen varit forskning till största del 

baserad på svenska arbetsmarknadens förhållanden och endast privata arbetsgivare 

eftersom kommunala arbetsmarknaden styrs politiskt. Studien kommer inte att belysa 

könsskillnader eller de nyanländas kompetens och utbildningsnivå. Aspekter till huruvida 

arbetsgivaren använder sig av praktiktjänster till nyanlända kommer inte att behandlas i 

denna studie utan den kommer endast se till ordinarie anställningar. 

Disposition 

För att få en förståelse kring forskningsfrågorna i studien beskrivs den tidigare forskningen 

som finns på området, vilken redogör för det aktuella forskningsläget som studien utgår 

ifrån. Efter tidigare forskningen presenteras det teoretiska ramverk som valts att användas i 

studien. För att studien ska kunna besvara syfte och frågeställning är metoden av hög 
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betydelse. Det valda metodologiska tillvägagångsättet presenteras efter teoridelen. Efter 

beskrivningen av hur studien genomförts presenteras resultatet följt av analysen. Den sista 

delen av studien består av en djupare diskussion om hur syftet besvarats av resultatet, 

metodologisk och teoretisk diskussion samt slutsatser och förslag på framtida forskning på 

området. 
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2 Bakgrund 

Inom politikerområdet för integration och arbetsmarknad finns omfattande internationella 

och nationella riktlinjer och mål. Det är både en stor politisk fråga internationellt men även 

ett stort forskningsområde med hundratals studier genomförda. Det som styr integrationen i 

ett land är till största del politiska åtgärder men även attityder hos arbetsgivare (Ekberg 

m.fl., 2009). I Sverige har vi kommit långt i arbetet och har väl genomarbetade politiska 

reformer. Nedan beskrivs bland annat de förutsättningar nyanlända står inför i det svenska 

samhället men även arbetsgivares förutsättningar när de väljer att anställa en nyanländ. 

Begreppsförklaring 

I studien förekommer vissa nyckelbegrepp som är viktiga att känna till innebörden av. 

Nyanländ är någon som av flyktingskäl eller andra skyddsskäl beviljats uppehållstillstånd och 

är mottagen i en kommun i Sverige. En person är nyanländ så länge som den omfattas av 

lagen om etableringsinsatser som pågår två till tre år. (Migrationsverket, 2016). 

Socialt ansvar i denna studie handlar om hur arbetsgivaren tar ett socialt ansvar för att 

integrera nyanlända på arbetsmarknaden och göra gott för både företaget och Sverige i 

stort. Socialt ansvar är en del av CSR-arbetet och handlar främst om att som arbetsgivare se 

till den nyanländes socialt utsatta situation. 

Anställningsstöd är en del av arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Anställningsstöd möjliggör 

för arbetsgivare att få en ersättning vid anställning av medarbetare. Det bakomliggande 

syftet med anställningsstöd är att det ska underlätta att få ett arbete. (Arbetsförmedlingen, 

2017). 

Instegsjobb är ett svenskt arbetsmarknadspolitiskt program som funnits sedan 2007. 

Systemet syftar till att nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna 

snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden och lära sig språket. (Arbetsförmedlingen, 2017). 

Mångfald är ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bak-

grund, ålder, sexuell läggning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att ut-

nyttja många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden. En bra sammansättning 

av personer med varierande erfarenheter kan öka både effektiviteten och kvaliteten i 

verksamheten. En fördomsfull och diskriminerande arbetsplats kan få rekryteringsproblem. 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2017). 

Ansvarsfördelningen av nyanlända 

Enligt regeringen har den kraftiga ökningen av antalet asylsökande gjort att Sverige befinner 

sig i ett exceptionellt läge. De anser att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela 

landet, och beslutade därför en ny lag som tvingar kommunerna att ta emot nyanlända som 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmarknadspolitik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsgivare
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Jamstalldhet/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Homo--bi--och-transpersoner-HBT/
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har beviljats uppehållstillstånd. Hur många beror på kommunens storlek och 

arbetsmarknadsläge, liksom hur många nyanlända och asylsökande som redan bor i 

kommunen. Regeringen bedömde att det allmännas intresse i att nyanlända snabbt kommer 

in på arbetsmarknaden väger över det kommunala självstyret, ett bra mottagande i 

kommunerna är avgörande för nyanländas etablering (Regeringen, 2017). På kommunal nivå 

finns ett stort antal insatser som praktiskt kopplar samman integration och tillväxt. 

Integration framstår som ett tydligt redskap i kommunernas arbete för kompetens-

försörjning. Insatserna för integration och tillväxt kan delas in i efterfrågan och utbud och 

båda sidor är lika viktiga. (Tillväxtverket, 2012) Det är alltid kommunerna som ansvarar för 

att få in de nyanlända på arbetsmarknaden. De söker upp och kontaktar företag i kommunen 

och bistår dem erbjudande av arbetsföra nyanlända som i högsta möjliga grad skall matcha 

det företagen söker. Enligt Tillväxtsverkets rapport är validering ett viktigt verktyg för att nå 

bättre matchning mellan utbud och efterfrågan hos arbetsgivare och nyanlända. De menar 

däremot att det behövs en tydligare ansvarsfördelning mellan olika aktörer. En viktig 

utgångspunkt för satsningar på bättre matchningar bygger på att det finns en god kommunal 

kunskap om både utbud och efterfrågan. Fördjupade kartläggningar och analyser av resurser 

och kompetenser men även arbetsgivares behov är en nyckel till en framgångsrik 

integration. (Tillväxtverket, 2012) 

Arbetssituationen för nyanlända i Sverige 

Över en halv miljon utrikes födda arbetar på olika arbetsplatser runtom i landet. Samtidigt är 

det ofta svårt för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Den svenska arbets-

marknaden blir alltmer segregerad och arbetslösheten ökar bland utrikes födda samtidigt 

som den minskar bland inrikes födda. I maj 2016 låg arbetslösheten bland utrikes födda på 

21,2 % jämfört med 4,2 % bland inrikes födda (SCB, 2016). Mer än hälften av de inskrivna på 

Arbetsförmedlingen är utrikesfödda, och det är bland de som är födda utanför Europa som 

arbetslösheten ökar som mest (SVT Nyheter, 2016). Om kunskap och kompetens hos utrikes 

födda tas tillvara kommer det att bidra till regional tillväxt och utveckling. Detta är lätt att säga, 

men betydligt svårare att åstadkomma. När det gäller arbetsgivares efterfrågan på nyanlända 

medarbetare handlar det i hög grad om att motverka diskriminering men även att stimulera 

till en kvalitativt bättre rekryteringsprocess. De viktigaste insatserna på utbudssidan, de 

nyanländas behov av arbete, handlar om möjligheter att snabbt lära sig svenska och att 

tidigt komma i arbete. (Tillväxtverket, 2012). Ett flertal utredningar visar på omfattande 

diskrimineringar för nyanlända på arbetsmarknaden. Diskrimineringen sker till stor del på 

arbetsplatserna och har blivit till en normalitet som upprätthålls genom så kallade 

”grindvakter” (På tröskeln till lönearbete, 2017). Dessa grindvakter kan exempelvis vara 

chefer och personalansvariga på ett företag inom den privata sektorn. Det är samhället som 

på ett institutionellt sätt reproducerar dessa ”grindvakter” och de spelar en central roll i 

diskrimineringen av personer med utländsk bakgrund samtidigt som dem agerar i en miljö 

med regler, rutiner och normer som ger dem möjligheter att exkludera vissa grupper från 
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arbetsmarknaden. För att bekämpa utanförskapet som många nyanlända befinner sig i på 

den svenska arbetsmarknaden har regeringen satt upp mål och riktlinjer. Enligt regeringen är 

det viktigt att tiden då den nyanlände befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och 

användas på ett meningsfullt sätt. Särskilt för att kunna underlätta och påskynda en framtida 

etablering på arbetsmarknaden och i samhället för den som beviljas uppehållstillstånd. Den 

nyanlände ska ha tillgång till insatser som ger kunskaper i svenska språket hos SFI (Svenska 

för invandrare) och få information om sina möjligheter till arbete och studier. De behöver 

också få grundläggande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och vart de kan 

vända sig i olika frågor (Regeringen, 2017). Ambitionen är att nyanlända ska gå vidare till 

arbete eller studier inom två år. Arbetsförmedlingen ska ges förutsättningar för att möta den 

stora ökningen av arbetssökande nyanlända och regeringen vill göra regleringen av 

nyanländas etablering mer lik det arbetsmarknadspolitiska regelverket i övrigt. Forskning på 

området visar vilken effekt arbetsmarknadsåtgärderna har för människor. Det har visat sig 

att yngre vinner mest på åtgärder med fokus på utbildning, medan de äldre vinner på 

anställningsåtgärder och lågutbildade på deltagandeåtgärder (Nordlund, 2010). Utredningar 

visar på att utbildningar och yrkesorienterade språkstudier bör i största möjliga mån 

anpassas till kommunala behov av kompetens och arbetskraft. För kommunerna gäller med 

andra ord att arbeta med båda arbetsgivarens efterfrågan och med den nyanländes behov 

av att komma in på arbetsmarknaden (Tillväxtverket, 2012).  

Ekonomiskt stöd till anställning av nyanlända 

En arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning av arbetsförmedlingen om de anställer en 

person som står långt ifrån arbetsmarknaden, saknar utbildning, är nyanländ eller har varit 

långtidsarbetslös. Arbetsgivaren ska erbjuda den anställde handledning eller utbildning med 

syfte att ge stöd till den arbetssökande för yrkesintroduktionsanställning. Detta för att ge 

den arbetssökande möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt 

som den har ett arbete med lön. Ersättningen för handledning är 115 kr om dagen och 

anställningen måste vara i minst sex månader. Med instegsjobb är anställningen 

lönesubventionerad till 80 procent och gäller som längst 24 månader. Ett kriterium för att 

kunna beviljas instegsjobb är att det sker under pågående SFI-utbildning. När SFI kursen är 

avslutad upphör också möjligheten till instegsjobb. Anställningsstödsersättningen gäller för 

tidsbegränsade anställningar, deltidsanställningar samt tillsvidareanställningar (Arbets-

förmedlingen, 2017). Vissa menar att regeringens beslut om instegsjobb varit en misslyckad 

satsning. Däremot visar regeringens egna utredningar att de gett den effekt de förväntade 

sig. Riksrevisionen (2014) har granskat hur effektiva instegsjobb och nystartsjobb är när det 

gäller att förbättra nyanländas anknytning till arbetsmarknaden. Bedömningen de kom fram 

till var att det fungerar i den utsträckningen regeringen hade avsett. Däremot visade 

rapporten på brister som behövdes åtgärdas. Dessa åtgärder var bland annat ett mer riktat 

arbete hos arbetsförmedlingen för att nå ut till fler arbetsgivare istället för att endast se till 

generösare regler. I dagsläget är det en koncentration till en viss bransch och vissa yrken 
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som nyttjar instegsjobben. Det är få småföretag som utnyttjar de ekonomiska bidragen 

(Företagarna, 2016). Enligt Arbetsmarknadsdepartementet (2014) har det ekonomiska 

stödet medfört att fler nyanlända på sikt närmar sig den ordinarie arbetsmarknaden. Det 

som krävs från arbetsgivarens sida är att ta fram en plan för handledning av den nyanlände. 

Den planen ska innefatta en beskrivning på hur den arbetssökande ska introduceras, vilka 

arbetsuppgifter som ska ingå samt lön. Därefter ska en redovisning av lönebesked och 

uppföljning ske kontinuerligt som krav för instegsbidrag (Riksrevisionen, 2013). 

Enligt en omfattande enkätstudie på uppdrag av regeringen svarade hälften av cheferna som 

anställt nyanlända att en mindre betungande administration skulle vara en förbättring av 

instegsjobben. Enligt Riksrevisionens (2013) granskning har de kunnat konstatera att 

instegsjobbare och nystartsjobbare nått förbättrad arbetsmarknadsstatus efter stöden vilket 

är en stor ekonomisk vinst för samhället samtidigt som forskning visar på att 

arbetsmarknadsetablering är en relativt långsiktig process. 

Integration i praktiken – ett jobb för chefen 

Den omfattande rapporten ”Integration i praktiken – ett jobb för chefen” är baserad på 

enkätsvar från 1 500 chefer och publicerades i juli 2016. Rapporten beskriver de mest 

centrala delarna om hur arbetsgivare väljer att anställa nyanlända eller inte och av vilka 

anledningar. Det är utifrån denna rapport som studien tagit sin utgångspunkt. Mycket har 

hänt i Sverige de senaste två åren rörande arbetsmarknad och integration. Rapporten kom 

till utifrån en ökad efterfrågan för stöd till att anställa nyanlända inom den privata tjänste-

sektorn. Resultatet visar att chefer vill anställa nyanlända men att språkbarriärer och 

problem med kunskapsvalidering gör att många känner sig tvingade att avstå. Det rapporten 

kom fram till i sin helhet är att hälften av cheferna ser fördelar med att anställa nyanlända. 

Resultatet av undersökningen ger bilden av en heterogen situation. Beteende, attityder och 

förutsättningar kan variera i hög utsträckning beroende på vilket företag man tittar på inom 

privata tjänstesektorn. De fördelar som cheferna som anställde nyanlända främst pekade på 

kunde vara både affärsmässiga och sociala. Många är av uppfattningen att nyanlända kan 

bidra till affärsutveckling liksom ge organisationen och Sverige en chans att göra gott. 

Utmaningarna hos både de som anställer och de som inte gör det handlar i mycket stor 

utsträckning om nyanländas bristande språkkunskaper, men även upplevd okunskap om de 

svenska förhållandena. Ett annat problem var uppskattningen av de nyanländas kompetens. 

En annan intressant aspekt som undersökningen visade på är att fördomar och interna 

kulturkrockar ses som relativt små utmaningar. Hälften av cheferna upplever att det är i 

högsta ledningen inom organisationen som de är mest positiva till anställningen av 

nyanlända och att det oftast tenderar att bli negativare desto längre ner i organisationen 

man kommer. Rapporten delar upp arbetsgivarna i tre grupper.  
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1. Arbetsgivare som anställer nyanlända 

2. Chefer som planerar att anställa nyanlända 

3. Arbetsgivare som väljer att inte anställa nyanlända 

Det är främst grupp 1 och grupp 3 som denna studie kommer lägga fokus på. De fördelar 

grupp 1 upplever kring anställningen av nyanlända går inte att finna hos grupp 3 som helt 

enkelt inte ser några fördelar. De som anställer nyanlända idag har oftast tidigare erfarenhet 

av multietnisk arbetskraft och ser sig själva som kompetenta på området. De anser att sin 

egen organisation i hög grad är mångkulturell eller på god väg att bli. Attityden är positiv till 

att anställa nyanlända samtidigt som denna grupp även pekar på utmaningar med att kunna 

genomföra det praktiska arbetet på ett framgångsrikt sätt. Det som kan nämnas om grupp 2 

är att det som skiljer dem från grupp 1 är att de upplever utmaningarna tydligare på en rad 

olika områden och då främst med språket. Tvärtemot grupp 1 och 2 pekar grupp 3 på 

exceptionellt många utmaningar med framförallt språk och kommunikation men även att de 

nyanlända saknar kompetens. Andelen som är negativt inställd till att anställa nyanlända är 

väsentligt högre på alla nivåer inom organisationen. Samtidigt så är det väldigt få i denna 

grupp som har erfarenhet och rätt verktyg för att kunna hantera integration på 

arbetsplatsen. 
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3 Teoretisk referensram 

För att få en djupare förståelse kring varför studien genomförts är det viktigt att känna till 

tidigare forskning på området om hur integrationsarbete fungerar, arbetsmarknadens och 

arbetsgivarnas roll. Det finns många omfattande studier och rapporter kring 

integrationsarbete, nyanländas situation på arbetsmarknaden och instegsjobb för nyanlända 

som publicerats de senaste åren. Däremot finns det färre studier som på ett kvalitativt sätt 

belyser arbetsgivares föreställningar kring socialt ansvar i rekryteringen av nyanlända som 

denna studie valt att undersöka. Förekomsten av rasism och diskriminering på 

arbetsmarknaden har länge varit känd inom den svenska arbetsmarknadsforskningen 

(Neergard, 2006). Enligt en studie från 2003 är rekrytering som strategi för etnisk mångfald 

inte ens på dagordningen inom den privata tjänstesektorn (Knocke, 2003). Det finns fler 

äldre studier från slutet av 90-talet som bekräftar ointresset för etnisk mångfald och socialt 

ansvar hos privata arbetsgivare. Det som hänt de senaste åren inom forskningen på området 

visar på motsatsen. Det finns ett stort intresse och en medvetenhet hos arbetsgivare inom 

den privata tjänstesektorn att anställda nyanlända och satsa på mångfald på arbetsplatsen. 

Nyanländas förutsättningar till anställning 

Det finns flera omständigheter som försvårar arbetsmarknadssituationen för många 

nyanlända som bland annat innefattar ökade kompetenskrav och högre krav på kunskaper i 

svenska språket (Tillväxtverket, 2013). Utöver dessa omständigheter finns diskriminering och 

negativa attityder bland arbetsgivare men även ett bristfälligt nätverk av kontakter som är av 

stor vikt för introduktionen i arbetslivet. En anledning till att det är så svårt för utrikes födda 

att få tillträde till arbetsmarknaden är att de inte anses leva upp till de krav på svenska 

kunskaper som ställs. En arbetsgivare har rätt att ställa krav på särskilda språkkunskaper om 

det motiveras med rätt syfte. För många människor utgör arbetsplatsen en viktig social 

plattform. De flesta arbetsgivare, oavsett bransch, ställer höga krav på språkkunskaper vilket 

leder till en större arbetslöshet bland nyanlända. Förutom språkets betydelse finns andra 

anledningar till att personer med invandrarbakgrund står längre ifrån arbetsmarknaden. En 

anledning är att en nyanländ som inte haft ett tidigare arbete i Sverige inte har några 

referenser från svenska arbetsplatser vilket innebär att deras kunskaper är svåra att värdera. 

Det finns olika aspekter som påverkar en nyanländ persons inlärning av ett nytt språk. Bland 

annat handlar det om personens bakgrund, ankomstålder, utbildningsnivå och motivation 

(Axelsson, Lindberg, 2012). Förutom dessa personliga egenskaper till inlärningen av ett nytt 

språk finns det tre andra nivåer som är av stor betydelse för hur nyanlända ökar sina chanser 

till anställning och etablering på arbetsmarknaden. Den första nivån handlar om hur den 

generella politiken i landet ser ut, både välfärden i stort men även specifikt för integrations-

politiken. Den andra nivån handlar om hur arbetsmarknaden fungerar, som exempelvis 

lagstiftning, regler och normer. Vem eller vilka de nyanlända är som kommer till Sverige är 

också av betydelse för möjligheterna till anställning. Är du flykting eller söker dig till Sverige 
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av arbetsrelaterade skäl har det stor betydelse för dina chanser till anställning. Den sista 

nivån beskrivs som den mest avgörande, nämligen hur policys ser ut för det landet som de 

nyanlända kommer till. I Sverige är vi ett policyland med mycket regleringar som försvårar 

för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, jämförelsevis med ett 

arbetsmarknadorienterat land där chanserna är betydligt större (Berglund, Schedin, 2009). 

Regerings mål handlar om att integrera alla nyanlända som kommit till Sverige. Det finns 

vissa avgörande kriterier för en lyckad integration. Osman Aytar (2007) beskriver på en 

mikronivå vikten av hur relationer mellan olika etniska grupper är på bådas gemensamma 

villkor och inte endast på det land där de nyanlända ska integreras. Han poängterar även det 

är viktigt att båda parterna delar en ömsesidighet när det gäller beroende och respekt för att 

en lyckad integration ska uppnås. Det vill säga att resultatet av integrationen inte endast ska 

ligga hos de nyanlända utan även hos de infödda i landet. Det är viktigt att lyfta fram de 

nyanländas kultur, religion och regionala tillhörighet och de skillnader som finns istället för 

att endast se de nyanlända som en homogen grupp menar Aytar. Ur ett större samhälleligt 

perspektiv påverkas integrationen av hur den kommunala och regionala politiken ser ut men 

även dess förutsättningar och traditioner (Sarstrand, 2004). 

Etnosocialitet i rekryteringsprocessen  

Rekrytering är ett viktigt verktyg för arbetsgivare att kunna hitta den mest lämpliga 

kandidaten till sitt företag. De traditionella rekryteringsmodellerna utgår från en 

homogeniserande idé som exkluderar individer som inte passar in i den rådande normen 

inom företaget. För att skapa en multikulturell organisation krävs det inte bara att se till att 

personalen präglas av mångfald, det gäller också att ta tillvara den kompetens som 

rekryteras in (Mlekov, Widell, 2013). En möjlighet till anställning för en nyanländ ökar 

personens integration och ger även större möjlighet till delaktighet i övriga samhället. Det är 

inte endast en nödvändighet för arbetsgivaren att rekrytera nya medarbetare utan ger även 

den arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet till ökad livskvalitet 

samtidigt som det bidrar till välfärden (Aronsson m.fl, 2012). Arbetsgivarens rekryterings-

process är av mycket stor vikt för en mångfald i arbetslivet och Sveriges välfärd i stort. Vilka 

kravprofiler de väljer, hur de rekryterar och hur deras efterfrågan på kompetens ser ut är av 

avgörande för hur mångfalden på arbetsplatsen kommer att se ut. De flesta arbetsplatser 

har homogena arbetsgrupper vilket är en konsekvens av hur rekryterare väljer att anställa 

personer som liknar dem själv eller de andra medarbetarna inom företaget (Bygren, 2013). 

Det handlar om en systematisk segregation som inte främst handlar om att på ett medvetet 

sätt från arbetsgivaren sålla ut underrepresenterade grupper i rekryteringen. Det handlar 

snarare om att arbetsgivare har en tendens att rekrytera medarbetare från en pool av 

arbetsplatser där anställda har arbetat tidigare, enligt Bygren. Eftersom det inte handlar om 

en medveten uteslutning av grupper från arbetsplatserna, exempelvis nyanlända med annan 

etnisk härkomst, kan fenomenet förklaras med begreppet etnosocialitet som från början 
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kommer från begreppet homosocialitet. Det innebär att man söker sig till, uppskattar 

och/eller föredrar umgänge med människor av samma kön. Begreppet används främst inom 

genusforskningen men är även applicerbart på chefers egenskaper att utesluta vissa grupper 

av arbetssökande. Förutom kön är även etnisk härkomst, ålder, geografisk tillhörighet och 

klass egenskaper som på samma sätt kan stänga ute andra grupper. Inom feminismen har 

begreppet homosocialitet utvecklats för att förklara hur män tenderar att välja andra män i 

liknande positioner. I Sverige har begreppet etnosocialitet introducerats som en rasifierad 

version av homosocialitet (Knocke, 2003). Det förstärker isärhållandet mellan dessa grupper 

på ett omedvetet och inlärt sätt redan från barndomen (Lindgren, 1996). Så länge 

etnosocialiteten kvarstår hos arbetsgivare kommer mångfalden bli lidande. Som arbetsgivare 

måste du välja mellan acceptans hos den egna gruppen på arbetsplatsen eller utanförskap, 

enligt teorin om etnosocialitet. När man talar om etnosocialitet i de här sammanhangen är 

det viktigt att komma ihåg att det handlar om fördelning av makt. Den makt du har som 

arbetsgivare, menar forskningen, skapar möjlighet till att utesluta grupper från arbets-

marknaden genom att rekrytera personer som är homogena med den befintliga 

arbetsplatsen istället för att våga bryta mönster. Det är inte förrän du på ett medvetet sätt 

söker dig till andra grupper på arbetsmarknaden med de sociala risker det innebär, som 

möjlighet till mångfald ges. 

Institutionell diskriminering 

Begreppet institutionell diskriminering handlar om att skapa en förståelse för hur 

exkludering kan förkomma inom rekryteringsprocesser för vissa grupper på 

arbetsmarknaden, bland annat nyanlända och andra personer med invandrarbakgrund. 

Istället för att börja leta efter föreställningar och fördomar hos enstaka individer så som en 

arbetsgivare, handlar institutionell diskriminering om vilka sammanhang som skapar denna 

exkludering på arbetsmarknaden (Neergard, 2006). Diskriminering förekommer i alla 

rekryteringsprocesser genom att en person som är mest lämpad till tjänsten ska väljas och 

de övriga väljas bort. Enligt Neergard (2006) är det alltid personer i organisationernas namn 

som diskriminerar och inte personerna själva. 

”Kulturalisering” och ”etnifiering” är en aspekt av sociala maktrelationer som en 

arbetsgivare kan använda sig av när de sorterar mellan sökande till en tjänst och som på sikt 

leder till en normalisering av rasism. Det finns många exempel på att diskriminering av 

grupper är föränderliga över tid. När diskrimineringen av en grupp avtar, tillkommer 

diskriminering av en annan, ett exempel är islamofobins betydelse för diskrimineringen av 

(föreställda) muslimer. Denna typ av diskriminering kan förekomma genom hela 

rekryteringsprocessen för nyanlända och kan vara både exkludering och inkludering av 

grupper. Beroende på om arbetet har låg status eller hög status som en nyanländ söker kan 

kulturalisering och etnifiering vara till dess fördel eller nackdel, där lågstatusyrkena oftast är 

extra fördelaktiga för gruppen nyanlända (Neergard, 2006). 
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Företagens sociala ansvar 

Företagens samhällsansvar, CSR (Corporate Social Responsibility) handlar om hur företag tar 

ett socialt ansvar för bland annat miljö, etiska och sociala aspekter. Många företag väljer att 

betona någon eller några av dessa aspekter i deras riktlinjer för värdegrundsarbete. Sedan 

finns det många olikheter inom dessa sociala aspekter vilket skiljer sig åt beroende på vilka 

samhällen och kulturer vi lever i (Dobers, 2009). I grunden handlar CSR om att som företag 

visa sina medarbetare och samhället att de bryr sig om andra och tar sitt ansvar som en del 

av det stora samhället. Mycket forskning visar på ett samband mellan en väl utarbetad CSR 

och en hög prestation på företaget. Detta går emot tidigare forskning som menar att 

arbetsgivare inom den privata tjänstesektorn inte skulle se någon fördel med att anställa 

människor långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att ta ett socialt ansvar för människor som 

lever i utanförskap ger på sikt effekter för en produktivare arbetsplats, enligt Dobers. Genom 

att driva ett starkt CSR-arbete gynnar det företagen även ekonomiskt. Det förklaras genom 

att företagets ansvarstagande och medvetenheten kring hur dem påverkar sin omgivning har 

öppnat upp marknaden och blivit ett medel för att möta sociala och miljömässiga problem 

vilket i en större kontext leder till en ekonomisk vinst för företaget. Allt fler företag 

implementerar CSR i policyers och riktlinjer där de tar både etiskt, ekonomisk och socialt 

ansvar. Dobers antar att alla företag vill, eller borde vilja göra gott och vara ansvarsfulla i 

sociala frågor. Det är ett moraliskt ansvar hos arbetsgivaren samtidigt som företagens 

ekonomiska intressen ska tillgodoses. Syftet att arbeta med frågor rörande CSR varierar, en 

del anser att det är för att ledningen ska skapa ett gott personligt rykte som goda världs-

medborgare. Det finns en problematik kring hur företag ska lyckas kommunicera ut deras 

CSR-arbete till kunder och hur de ska kunna profilera sig. Det är av stor vikt att kunna nå ut 

till sina intressenter för ett lyckat CSR-arbete och förens dess kan du nå ekonomisk vinst 

(Yeonsoo, 2014). När företagen blir bättre på att kommunicera ut deras värdegrund till 

andra företag skapar det positiva effekter som leder till att andra aktörer vill investera och 

stödja dessa företag, enligt Yeonsoo. 

Frågor kring CSR hör oftast hemma inom företagsetiken men eftersom det företagsetiska 

fältet också rymmer etiska frågor på andra nivåer än den mellan företag och samhälle eller 

företag och företag kan CSR ses ur ett bredare perspektiv (Frostenson, Borglund, 2006). CSR 

kan även ses som sociologiskt eftersom CSR till viss del handlar om ledaskap och 

personalpolitik. Utöver fördelar med företagets varumärke och rykte har även studier visat 

att ett företag som använder sig av CSR även ökar förtroendet hos sina anställda och 

lojaliteten mot företaget växer. När en arbetsgivare visar på emotionella värden ökar 

tillfredställelsen hos de anställda vilket leder till ett starkare band mellan anställd och 

företaget (McElhaney, 2009). När de anställda kan delta i CSR-arbetet ökar sannolikheten att 

den anställde kan identifiera sig med företaget i högre utsträckning där forskning visar på 

mindre stress och högre lojalitet hos den anställde. Ett aktivt CSR-arbete ökar inte bara 

lojaliteten hos de redan anställda utan är också en mycket viktig konkurrensfördel när det 
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kommer till att locka till sig nya medarbetare till företaget. McElhaney menar att det i 

framtiden inte kommer vara speciellt att utöva ett CSR-arbete utan mer fokus kommer ligga 

vid hur man låter det genomsyra hela organisationen och varumärket. CSR-initiativet börjar 

ofta på en lägre nivå inom företaget, men för att få full genomslagskraft krävs det att 

ledningen implementerar CSR som en del av företagets strategi. Lyckas detta leder det till en 

lojalare personal och ett attraktivare varumärke enligt McElhaney. Inom den offentliga 

sektorn finns det redan ett CSR-tänk med tydliga riktlinjer för mångfaldsprojekt vid 

rekrytering av personal bland utrikes födda (Knocke, 2003). Det innebär att alla kommuner i 

Sverige har som mål att få en bredd av medarbetare där tyngdpunkten ligger på rekrytering 

för att uppnå de uppsatta målen kring integration och inkluderande på arbetsmarknaden för 

nyanlända. 

Mångfald på arbetsplatsen 

Svenska arbetsplatser utgår oftast ifrån en multikulturell modell när det gäller 

mångfaldsarbete. Det innebär att man som arbetsplats värdesätter olikheter som är 

relaterade till kön, bakgrund, ålder, personlighet, erfarenheter och om respekt för varje 

individ där målsättningen innebär att se mångfald som en resurs (Mlekov, Widell, 2013). För 

att uppnå diskrimineringslagstiftningen krävs ett arbete från arbetsgivarens sida för att öka 

mångfalden, både inom företaget men även för hela samhället. Diskrimineringslagen 

tillträdde den 1 januari 2009 med mål att nyttja hela samhällets kompetens. En av de 

främsta anledningarna är att en exkludering av grupper på arbetsmarknaden leder till stora 

kostnader för hela samhället. I Sverige används mångfaldsbegreppet ur två perspektiv: ett 

samhälleligt och ett organisatoriskt. Det samhälleliga perspektivet handlar främst om 

arbetsmarknadens situation där nyanlända står utanför den svenska arbetsmarknaden i 

högre utsträckning än infödda medborgare. Utifrån det organisatoriska perspektivet handlar 

mångfaldsbegreppet om att ta tillvara på resurser och minska diskriminering inom 

företagen. Det handlar dels om att skapa en hög grad av inkludering av anställda med olika 

bakgrund genom policys och program men även genom affärsstrategier som är en 

förutsättning för att kunna driva en verksamhet (Mlekov, Widell, 2013). I boken ”Fördel 

mångfald – en tankeväckare om mångfald inom organisationer” beskrivs många fördelar 

med mångfald inom en organisation. Det medarbetarna gör är att värdera yttre och inre 

olikheter, ser olikheterna som en tillgång för organisationen, kritiskt granskar alla uttalade 

och outtalade normer, reflekterar och ifrågasätter sina egna attityder och senare visar allt 

detta i handling, rekrytering och ledning. Att göra en organisation mer mångfaldig handlar 

inte om att vara politiskt korrekt utan det handlar snarare om att bli mer konkurrenskraftig i 

många hänseenden. Med tanke på den stora andelen av svenskar med invandrarbakgrund 

som söker arbete i Sverige finns det en diskriminering. Det finns en mental spärr hos dem 

som rekryterar och en osäkerhet kring en främmande kultur hos många arbetsgivare vilket 

leder till en sållning i rekryteringsprocessen. Enligt en studie av en arbetsplats inom den 

privata tjänstesektorn med hög etnisk mångfald finns fyra utmärkande fördelar hos de 
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anställda. Utnyttjandet av språkkunskaper, kännedom om kulturen och förståelse av 

beteendemönster och åsikter och att den kulturella blandningen leder till att lösningarna är 

mer varierande och uppfinningsrika. Det kommer däremot inte gå att få företag att anställa 

fler nyanlända genom att peka på den etiska aspekten och samhällsansvar. Så länge 

företagen endast ser de nyanlända som en kostnad kommer de inte anställa dem. Vägen är 

att få dem att inse fördelarna med att ha olikheter inom organisationen. När de inser att de 

kommer få en ökad konkurrenskraft kommer problemet att minska (Alm, 1999). Ny 

forskning visar även på fördelar med mångfald på arbetsmarknaden för integrationen. En 

arbetsplats med mångfald är en viktigare faktor för integration än exempelvis blandade 

bostadsområden, man knyter med andra ord starkare band mellan infödda och utlandsfödda 

på sin arbetsplats än vad man gör i ett bostadsområde (Kokkonen m.fl., 2014). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen visar på att medvetenheten kring mångfaldsarbete och socialt ansvar blivit 

vanligare förekommande de senaste 20 åren bland svenska arbetsgivare inom den privata 

tjänstesektorn. Anledningen varför nyanlända har svårare att komma in på arbetsmarknaden 

har många bakomliggande faktorer. Forskningsområdet visar även på att språkets betydelse 

för en anställning har blivit viktigare vilket är ett av de mest grundläggande hindren för 

nyanlända på arbetsmarknaden idag. En annan anledning är nyanländas brist på referenser 

från svenska arbetsplatser vilket innebär att deras kunskaper är svåra att värdera. Utöver 

dessa hinder har landets politik, skäl till flykt och den nyanländes utbildning och ålder 

betydelse för chanserna till ett arbete. En av anledning handlar om en systematisk 

diskriminering i rekryteringsprocessen som bland annat kan förklaras av etnosocialitet bland 

arbetsgivare. Det innebär att man på ett omedvetet och inlärt sätt väljer att anställa 

likasinnade medarbetare som redan finns representeras inom företaget. CSR-arbetet som 

blivit vanligt förekommande de senaste åren handlar om en medvetenhet hos arbetsgivaren 

när det bland annat kommer till socialt ansvarstagande och mångfald. En av fördelarna är att 

forskning visar ett samband mellan ett väl fungerande CSR-arbete och ökad produktivitet 

hos företaget vilket leder till ekonomisk vinst på sikt. Mycket forskning visar på fördelar med 

mångfald på arbetsplatser och menar att det inte handlar om att vara politisk korrekt utan 

att mångfald innebär att företaget blir mer konkurrenskraftigt. Medarbetarna är mer 

lösningsfokuserade, språkbegåvade och uppfinningsrika. En arbetsplats med hög etnisk 

mångfald har stor betydelse för en välfungerande integration. 

Sociala handlingar 

Fokus i studien handlar om hur arbetsgivares föreställningar till att anställa nyanlända kan ta 

sig i uttryck i en rekryteringsprocess. Ett ansvar vilar på arbetsgivaren att bidra med 

nytänkande som kan leda till bättre inkluderande på arbetsmarknaden och ökad mångfald. 

För att få en djupare förståelse av resultaten i studien är det viktigt att välja en lämplig 

teoretisk utgångspunkt. Meningen med teorin är att öka förförståelsen och kunna förklara 
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eller beskriva fenomenet som studeras. Det teoretiska ramverket kan även möjliggöra en 

kategorisering av datamaterialet på ett sådant sätt att det blir mer förståeligt. Detta genom 

användning av teoretiska begrepp (Svensson, 2015). Den teori som valts att behandlas i 

studien är sociala handlingar med anledning av att den förklarar mycket av det handlings-

mönster en arbetsgivare har när de väljer att anställa nyanlända till sitt företag. 

Arbetsgivare tar hänsyn till många aspekter när de är i en rekryteringsprocess. Deras 

handlingsmönster i val av kandidat till tjänsten är av stor vikt för vilken person de väljer att 

anställa. Ur den aspekten är arbetsgivarens syfte med sina handlingar viktiga att belysa med 

stöd av teorin om socialt handlande. Som ett redskap för att undersöka den sociala verklig-

heten utarbetade Max Weber olika idealtyper. Han ansåg att individen som utför handlingen 

själv lägger en subjektiv mening i sitt handlande. Bland annat utvecklade han fyra idealtyper 

för att förstå det sociala handlandet. Ofta utgörs verkligheten av en blandning av dessa 

idealtyper (Månson, 2007). Rationaliseringstendensen leder till att människors handlande 

allt mer går från traditionellt, affektivt och värderationellt handlande till målrationellt 

handlande. Dessa idealtyper kan alltså fungera som förklaringsmodeller för människans 

agerande. Weber skiljer mellan fyra olika idealtyper för socialt handlande:  

 

1. Traditionellt handlande, som styrs via tradition eller vanor. 

2. Affektuellt handlande, som styrs av individens känsloläge.  
3. Värderationellt handlande, som styrs av en medveten tro på det etiska, estetiska, religiösa   

egenvärdet hos ett beteende, oberoende av handlingens effekter.  
4. Målrationellt handlande, som styrs av att individen vill uppnå vissa bestämda mål. 

Man kan förstå en människas handlande utifrån alla dessa fyra idealtyperna för socialt 

handlande om man känner till traditionen, känsloläget, värdet respektive målet med 

handlingen. Det traditionella och affektuella handlandet är oftast utanför det meningsfulla 

sociala beteendet och handlandet är av en mindre betydelse. Weber beskriver dessa som 

knappt meningsfulla handlingar eftersom det inte finns någon medvetenhet hos individen till 

att se sambandet mellan handlingen och målet. Däremot är den målrationella handlingen 

rationell och poängterar handlingens konsekvenser. Individen ser själva handlingen som ett 

medel för att uppnå målet, där hen överväger olika alternativ för att nå sitt mål. Weber 

anser att en konsekvens av rationaliseringen är att den skapar en brist av mening som är ett 

stort problem i det moderna samhället (Månson, 2007). 

  



17 

 

4 Metod  

Vid valet av metod är det viktigt att fundera på vad som ska undersökas och vad som är 

studiens syfte och frågeställning för att finna vilken metod som är lämpligast. För att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt är det av stor vikt att hitta rätt metod att använda sig av. Då 

syftet med denna studie inte handlar om att testa en hypotes utan att fånga en beskrivning 

av ett fenomen är det lämpligt att använda en kvalitativ metod. Syftet med studien är att nå 

en beskrivning av arbetsgivarnas skäl, förställningar och erfarenheter och genom detta få en 

ökad förståelse kring deras val av att anställa nyanlända medarbetare. 

Val av metod 

Den kvalitativa metoden möjliggör att individers subjektiva perspektiv kring ett visst 

fenomen lyfts fram (Bengtsson, 1998). När studien tar sin utgångspunkt i en undersökning 

med kvantitativt data kring chefer som anställer nyanlända är denna studie av kvalitativ 

metod. Målet är att med ett hermeneutiskt synsätt komplettera den statisk som redan finns 

inom ämnet. Det hermeneutiska förhållningssättet handlar om att förstå mening och är en 

forskningsmetod där tolkningen är central (Bengtsson, 1998). Det hermeneutiska 

förhållningssättet kan ge svar på varför en människa eller en organisation väljer att handla 

på ett visst sätt utifrån de förutsättningar de har. Anledningarna till att arbetsgivare väljer att 

anställa nyanlända behöver förstås på ett djupare plan och kräver en metod som skapar 

möjlighet till att hitta anledningar och orsaker utöver de på förhand redan kända orsakerna.  

Genom den kvalitativa metoden med det hermeneutiska förhållningssättet kan man på en 

djupare nivå försöka förstå varför, bakomliggande orsaker, hur deras handlingar kan tolkas 

och vad som framgår ”mellan raderna”. Resultatet av intervjuerna har tolkats till största del 

med en induktiv ansats vilket innebär att det är intervjupersonernas beskrivningar som utgör 

resultatet av uppsatsen med stöd av teori och tidigare forskning (Bryman, 2002). I och med 

en förförståelse för studiens resultat som utgångspunkt är det viktigt att kunna utläsa det 

som framkommer under intervjuerna fritt och låta intervjupersonernas beskrivningar bli 

resultatet. Eftersom intervjuguiden är utformad med på förhand valda teman baserade på 

tidigare forskning inom ämnet tolkas även resultatet till viss del genom en deduktiv ansats. 

För att nå fram till ett mättat material med stöd av teorier och tidigare forskning är 

metodvalet av denna studie en abduktion, det vill säga en blandning av induktiv och 

deduktiv metod. 
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Utformning av intervjuguide 

Innan arbetet med utformningen av intervjuguiden studerades forskningsområdet för att få 

en bild av hur arbetsgivare hanterar integrationsfrågor och vilka mekanismer som gör att de 

väljer att anställa nyanlända. Under tiden materialet bearbetades upptäcktes teman med 

frågor som ansågs relevanta till studien i syfte att besvara frågeställning. Enligt Bryman 

(2008) är det viktigt att sätta sig in i forskningsområdet för att kunna förstå det 

intervjupersonerna säger vid intervjun. Den semistrukturerade intervjuguiden valdes främst 

för att ge intervjupersonerna största möjliga utrymme att på bästa sätt beskriva deras 

upplevelevser och erfarenheter. Intervjufrågorna delades upp under olika teman som följde 

en röd tråd med övergripande information inledningsvis som senare leder in på mer 

specifika frågor kring skälen att anställa nyanlända senare i intervjun. Den första delen 

handlar om bakgrundsfakta om företagen och hur arbetsgivaren ser på rekrytering och 

kompetens över lag för att senare leda in på frågor som berör nyanlända och deras roll i 

företagen (Se bilaga 1). Intervjuerna som genomförts var utformade enligt den tematiska 

öppna intervjun. Fördelen med denna metod är att intervjuaren påverkar 

intervjupersonernas svar så lite som möjligt då intervjun är utformad för att likna ett vanligt 

samtal. Det är viktigt att skapa ett öppet klimat under intervjun för att intervjupersonerna 

ska vilja dela med sig av sina åsikter och tankar (Aspers, 2011).  

Urval och datainsamling 

Studien är en fallstudie av fem företag inom den privata tjänstesektorn i Piteå Kommun och 

Stockholms stad. I valet av företag med tillhörande chef/rekryteringsansvarig som 

intervjupersoner till studien krävdes en del förarbete. För att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningar var kriterierna att chefen skulle vara styrande i rekryteringen på 

företaget som skulle tillhöra den privata tjänstesektorn med erfarenhet av att anställa 

nyanlända. För att kunna finna fler perspektiv och bredare erfarenheter på området var 

målet att företagen valdes ut från olika branscher vilket även lyckades. Alla företagen har 

gemensamt att de tillhör den okvalificerade tjänstesektorn, vilket innebär att 

arbetsuppgifterna inte kräver någon specifik högre kompetens eller utbildning. De företagen 

som valdes ut i studien är Lagret, Matvaruaffären, Byggföretaget, Hemtjänsten och 

Restaurangen som presenteras närmare under resultatdelen. Inledningsvis kontaktade jag 

kompetensförsörjningskontoret på Piteå kommun som arbetar med att etablera nyanlända 

på arbetsmarknaden. De gav mig tips på företag de samarbetar med och som har erfarenhet 

av anställningar av nyanlända. Dessa valde jag att kontakta via mejl där jag informerade om 

studiens syfte, intervjuernas längd och deras anonymitet. De övriga företagen hittade jag 

genom lokala nyhetsartiklar, internetsökning och tips från både bekanta men även från 

cheferna själva efter varje utförd intervju. Det vill säga ett snöbollsurval vilket jag motiverar 

med att cheferna i studien har ett kontaktnät med andra chefer på en lokal nivå vilket 

underlättade mitt arbete med sökandet av lämpliga intervjupersoner. Två av intervjuerna, 
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Lagret och Hemtjänsten, utfördes i Stockholm från tips av bekanta i och med en vistelse där 

under studiens arbete för att spara in tid. På det sättet fortlöpte insamlingen av empiri 

relativt problemfritt och under en kort tidsperiod. 

Inledningsvis var målet att uppnå sju intervjuer men eftersom några av de tillfrågade 

cheferna inte hade möjlighet att träffas för intervju inom tidsramen för studien blev 

slutresultatet fem omfattande intervjuer på ungefär 40–70 minuter vardera. I kvalitativa 

studier vill forskaren uppnå ett ”mättat” resultat vilket innebär att intervjuerna påminner 

om varandra och teman återkommer. Forskaren bestämmer själv när den upplever att 

empirin är mättad och finns det en osäkerhet har forskaren möjlighet att göra ytterligare 

intervjuer (Aspers, 2011). Jag ansåg att materialet med den inhämtade empirin var mättat 

och beslutade därför att fem intervjuer var tillräckligt för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställning trots att det blev färre än vad jag från början hade räknat med. 

Intervjuerna genomfördes på respektives chefs arbetsplats under deras arbetstid. 

Analysprocessen 

Efter att samtliga fem intervjuerna var genomförda och transkriberade började jag 

analysarbetet av det insamlade datamaterialet för att hinna färdigställa studien inom 

tidsramen. Jag använde mig av en analysmetod i tre steg där den första delen handlar om att 

markera ut deskriptiva koder, vilket var utvalda ord och meningar där respondenten beskrev 

vad som händer. Detta kallas för en öppen induktiv kodning (Aspers, 2011). Steg två i 

analysprocessen var att se vilka teman som skapades och sedan placera in de deskriptiva 

koderna under de valda temana, detta med hjälp av färgkodning. Eftersom rekryteringen av 

de nyanlända hos företagen till stor del var med stöd av kommunen var det första temat 

”Rekrytering/kommunens roll” vilket ledde in på ett tema om vad de har för ordinarie 

rekrytering kontra rekryteringen av nyanlända under temat ”Krav/kompetens på den ny-

anlände” och ”Praktiskt arbete med den nyanlände”. De resterande temana som skapades 

under analyseringens gång var ”Föreställningar om nyanlända”, vilket innefattar koder med 

både chefernas egna föreställningar men även andra utomstående, ”Utmaningar”, ”Positiva 

erfarenheter”, ”Sociala ansvaret” och ”Mångfald på arbetsplatsen”. Den sista delen i 

analysprocessen var att analysera det som framgick under vardera teman. Vad säger 

intervjupersonen egentligen? Hur kan man tolka det som sägs? Det handlade även om att 

kunna applicera den teori och tidigare forskning studien valt att använda sig av. De valda 

temana använde jag sedan i studiens analys och resultatdel där de delades in i tre 

huvudteman. Varför anställer företagen nyanlända? Vilka fördelar kan de se? Vilka 

utmaningar? Sedan valde jag att ytterligare dela upp dem i underkategorier för att på ett så 

strukturerat och tydligt sätt som möjligt presentera det resultat som framkommit i syfte att 

besvara studiens syfte och frågeställning. I analysdelen har jag gjort en övervägning över 

vem som säger vad där jag dels beskrivit vad företagen står för och det är deras 

sammanvägda erfarenhet som lyfts fram. Samtidigt förekommer uttalanden som endast står 
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för cheferna som både talar för sina personliga erfarenheter men även för hur företaget 

resonerar och därför har jag valt att skilja företaget från chefen åsikter i vissa delar.  

Tillförlitligt resultat 

Tillförlitlighet i kvalitativa studier handlar om prövning av ett underlag för att se om det är 

korrekt och pålitligt. Den kvalitativa metoden har som uppgift att skapa ett djupare resultat 

för ett högre kvalitetssäkrande mått. För god tillförlitlighet ska olika människor kunna 

använda samma metodologiska tillvägagångssätt på samma material och få liktydiga resultat 

då datamaterialet är relevant och pålitligt (Burell, Kylén, 2003). Det kan finnas 

omständigheter som innebär att det är högst tveksamt om det är möjligt eftersom varje 

forskare har en egen tolkning och förförståelse av det ämne de studerar. Av den anledningen 

är det problematiskt att tala om tillförlitliga resultat inom kvalitativ forskning. Däremot finns 

samtliga intervjuer inspelade och transkriberade där möjligheten finns att återgå till det 

transkriberade materialet vilket ger en hög trovärdighet. I beskrivningen av 

tillvägagångsättet av denna studie motiveras de resonemang som förts och ger läsaren 

möjlighet att följa forskningsprocessen vilket även stärker studiens tillförlitlighet. 

Etiska ställningstaganden 

Vid bedrivande av samhällsvetenskaplig forskning är det ett krav att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som består av fyra huvudkrav. Informationskravet innebär att 

forskaren informerar om det aktuella syftet. Deltagare inom forskningen har rätt till 

samtyckeskravet, vilket menas att individen har själv rätt att välja över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär kort att personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig 

kan ta del av dem. Nyttjandekravet, alla uppgifter om de enskilda individerna, får endast 

användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet har tagits 

hänsyn till genom att tydligt informera informanterna i utskicket av informationsbrevet om 

vad de har för uppgift i undersökningen och att deras deltagande är frivilligt samt kan 

avbrytas när som helst utan orsak. De har även fått information om vilket syfte studien har 

och hur materialet kommer att användas. Av etiska skäl har valet gjorts att endast namnge 

företagen utifrån den verksamhet de bedriver, som exempelvis ”Lagret”. Sedan valdes att 

endast beskriva arbetsplatserna med nödvändig information utifrån studiens syfte för att 

kunna få en förståelse kring företagens och chefernas situation och bakgrund. 
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5 Resultat och analys 

I denna studie kommer resultatet att presenteras utifrån olika teman där empirin varvas 

med analys. Analysen tar stöd av den tidigare forskningen på området och valda teorier som 

appliceras på den befintliga empirin. Resultat- och analysdelen följs i kronologisk ordning 

med tre bakomliggande huvudteman; Varför anställer företag nyanlända? Vilka fördelar 

finns? Vilka utmaningar ser man/har man? Dessa huvudteman innefattar den ekonomiska 

och sociala aspekten och samspelet dem emellan men även bevekelsegrunden för mänskligt 

handlande med en analys av studiens empiri. Avslutningsvis kommer en slutdiskussion som 

lyfter hur detta kan användas med förslag på framtida forskning. 

Arbetsplatserna med nyanlända 

Samtliga intervjupersoner har fullt ansvar över rekryteringsprocessen och kan självständigt 

utforma direktiven för valet av anställda. Cheferna kommer från olika branscher, har olika 

bakgrunder, erfarenheter och utbildningar. Nedan beskrivs kort vilka företagen är, vilken 

bransch de verkar i, hur verksamheten ser ut och vilka arbetsuppgifter som de anställda har 

samt antalet anställda/nyanlända anställda och i vilken utsträckning de tar del av 

ersättningsbidrag från arbetsförmedlingen. 

Företag 1. Lagret 

Företaget är en enskild firma inom teknikbranschen med sju anställda, varav två nyanlända 

som är män mellan 23–30 år gamla och har arbetat där i ett och två år. Företaget ligger 

beläget i storstockholmsområdet och chefen har drivit företaget i över 11 år. Hen har 

arbetat med rekrytering sedan starten och har ingen eftergymnasial utbildning. 

Arbetsuppgifter handlar främst om orderplockning på lagret, sortering av inkommit material 

och framställning av befintligt material till kund. Arbetsuppgifterna kräver ingen utbildning 

eller annan tidigare kompetens. En av de nyanlända får 80 procent ersättning av kommunen 

och den andra 25 procent. 

Företag 2. Matvaruaffären 

Butiken ligger i Piteå Kommun och har ungefär 75 anställda varav 40 arbetar heltid, för 

tillfället är det tre stycken av de anställda som är nyanlända som är både män och kvinnor i 

åldrarna 20–65 år. Chefen beskriver företaget som en platt organisation där all personal 

arbetar ”på golvet” med varuplockning och i kassan. Arbetsuppgifterna kräver ingen tidigare 

kompetens eller utbildning. Två av de nyanlända anställda får ersättningsstöd av kommunen 

och den tredje får endast ersättning av företaget. Chefen har arbetet i butiken i över 12 år 

och är delägare tillsammans med sina föräldrar. Hen är utbildad personalvetare och är både 

butikschef och rekryteringsansvarig på företaget. För tillfället är tre stycken av de anställda 

nyanlända. 
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Företag 3. Byggföretaget 

Företaget ligger i Piteå Kommun och har 370 anställda där de flesta arbetar som byggare 

eller i industrin. För tillfället har de fem nyanlända anställda som är män i åldrarna 20–30 år. 

Samtliga är verksamma inom industriverksamheten där ingen tidigare erfarenhet eller 

kompetens krävs, fortbildning sker under en längre introduktionstid. Arbetsuppgifterna 

handlar främst om att bygga byggsatser till hus och lägenheter. På samma sätt som samtliga 

anställda i företaget har de nyanlända full lön utan ersättning från kommunen. Chefen har 

varit personalchef på företaget sedan fem år tillbaka och har det övergripande ansvaret för 

hela organisationens personal och rekryteringsarbete. Hen har ingen högskoleutbildning 

eller tidigare erfarenhet inom branschen sedan tidigare. 

Företag 4. Hemtjänsten 

Hemtjänstbolaget är ett privat företag med runt 60 anställda, varav ungefär hälften är fast 

anställda och de övriga är vikarier. Företaget är beläget och har sin verksamhet i Stockholm 

stad. I dagsläget har de fem nyanlända anställda, både män och kvinnor i åldrarna 25–45 år. 

Personalens huvudsakliga arbetsuppgifter är städ, enklare vård och handling åt vårdtagare. 

Chefen har varit anställd för det privata hemtjänstbolaget sedan två år tillbaka och har allt 

ansvar för rekrytering på företaget. Hon är utbildad socionom men har ingen tidigare 

erfarenhet av chefsyrket. Ingen av de nyanlända får i dagsläget något ekonomiskt bidrag från 

kommunen. 

Företag 5. Restaurangen 

Företaget ligger i Piteå Kommun och driver både restaurang och hotellverksamhet där de har 

10 anställda på heltid året runt och under sommarmånaderna har de ytterliga 25 anställda, 

varav sex stycken nyanlända i år. De nyanlända är både män och kvinnor i åldrarna 20–35 år. 

De flesta anställda arbetar i restaurangen men under sommaren ingår även sysslor som gräs-

klippning och underhåll av anläggningen. Arbetsuppgifterna kräver ingen tidigare utbildning 

men gärna erfarenhet från restaurangarbete eller liknande. Företaget får ekonomiskt bidrag 

för samtliga nyanlända upp till 80 procent av den utbetalda lönen. Chefen har drivit 

företaget sedan 25 år och har fullt ansvar för verksamheten och rekryteringen. Hen har 

ingen eftergymnasial utbildning eller tidigare erfarenhet av chefsyrket.  

  



23 

 

Fördelaktig rekryteringsprocess 

De ordinarie rekryteringsprocesser företagen genomgår baseras till stor del på tidigare 

erfarenheter av rekrytering men även om föreställningen om vem personen du vill anställa 

är. Utöver dessa faktorer har arbetsgivarna att ta hänsyn till vilka som står till deras för-

fogande. I samband med att företagen i studien valde att anställa nyanlända har de fått ta 

del av kommunens stöd i rekryteringsprocessen. Matvaruchefen förklarar hur deras kontakt 

med kommunen fungerar: 

Vi har haft en bra dialog med kommunen redan från början, vi har en person där som 

hjälper oss med personal så fort vi är i behov och hon följer med oss under hela 

inlärningsprocessen av den här personen, hela vägen alltså. De gör hela jobbet åt oss 

och det är smidigt, en anledning till varför vi vänder oss till dom istället för att köra en 

ordinarie rekrytering som innebär en hel del merjobb. Men däremot har vi behövt varit 

tydlig mot kommunen vad vi kräver hos dom vi anställer så det verkligen blir rätt. Det 

innebär en stor gallring för henne som vi slipper kan man säga. Arbetet här ska vara 

anpassat efter individen.  

Även Restaurangen anser att rekryteringsprocessen blir betydligt enklare när kommunen får 

välja ut medarbetare, så som de nyanlända, till företaget. Särskilt när det är flera tjänster 

som ska tillsättas så slipper företaget själva stå för rekryteringsprocessen med allt arbete det 

innebär. De menar att man tidigt känner av om personerna de valt ut kommer att fungera på 

företaget. Samtliga företag i studien har nyanlända anställda i sina företag som inte hade 

erbjudits arbetsplats hos dem om det inte vore för kommunens insatser till att få ut dem i 

arbete som ett steg i deras etablering på arbetsmarknaden. Undantaget är Hemtjänsten som 

endast i något enstaka fall använt sig av kommunens stöd vid rekrytering: 

Jag kan inte påstå att det skulle vara en chansning att anställa en nyanländ mer än en 

med svensk bakgrund och därför ser jag ingen anledning att vända mig till 

arbetsförmedlingen och få ta del av bidragsdelen heller. Vi annonserar internt för det 

mesta och ofta via kontakter, nån känner nån, syskon och så vidare (…) vi ”hittar” 

gärna den egna personalen än att kommunen serverar den åt oss som dom tror passar 

för det är en svår bransch. Vi känner själva när vi hittar rätt person vi tror kan passa för 

det här jobbet. 

Arbetsgivare som inte valt att vända sig till kommunen med hjälp i rekryteringen har tidigare 

annonserat internt och har därmed inte fått möjligheten eller valt att anställa nyanlända. 

Tidigare forskning visar på att arbetsgivare har en tendens att rekrytera medarbetare från en 

pool av arbetsplatser där de redan anställda arbetat tidigare (Bygren, 2013). Det innebär att 

möjligheten att tänka annorlunda i en rekryteringsprocess är högst begränsad, vilket tydligt 

framgår hos merparten av företagen i studien. Inte förrän kommunen valt att kontakta 
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företagen med erbjudande om nyanlända som står till förfogande har de tagit steget att 

rekrytera annorlunda än vad de tidigare gjort. Ett annat exempel på nytänkande i 

rekryteringsprocessen är Byggchefen som anställdes av företaget som personalchef med 

visioner kring mångfald och därmed omstrukturerade hela organisationen och radikalt 

ändrade riktlinjerna för rekryteringen där inkluderingen av nyanlända medarbetare var en 

del av förändringen. Matvaruaffären har full förståelse för de som inte anställer nyanlända 

till sitt företag. Hen menar att det är ett säkert kort att ta in en person man känner sedan 

tidigare och att en sådan rekrytering aldrig kan blir riktigt fel om man jämför med att ta in 

någon som är från någon annanstans. Den personen kanske inte äter samma mat som dig 

eller har samma tro och kultur, beskriver hen. Enligt teorin om entnosocialitet är det inte 

förrän du på ett medvetet sätt söker dig till andra grupper på arbetsmarknaden med de 

sociala risker det innebär som möjlighet till mångfald ges (Lindgren, 1996). När arbetsgivare, 

på samma sätt som alla andra, har fördomar om andra människor och kulturer och vill känna 

sig trygg i sina val av medarbetare blir resultatet att du rekryterar personer som i exemplet 

ovan. Det som känns tryggast och det du känner dig mest bekväm med är även den vägen du 

väljer att gå när du är i en rekryteringsprocess. Den diskriminering som finns på arbets-

marknaden idag bland nyanlända är ett resultat av denna osäkerhet som finns hos arbets-

givare och bekräftar etnosocialitetens påverkan på de val vi gör. Om företagen i studien inte 

fått erbjudande om nyanlända medarbetare från kommunen eller att en ny personalchef 

med höga ambitioner kring mångfald anställts, hade företagen med stor sannolikhet inte 

rekryterat nyanlända till deras företag. De hade istället följt etnosocialitetens mönster vilket 

är den rådande normen för en arbetsgivare att utgå ifrån i en rekryteringsprocess. 

Brist på arbetskraft 

Restaurangen har på samma sätt som många av de andra företagen i studien varit tvungen 

att anställa personal som stått till förfogande i och med en stor brist på arbetskraft under 

vissa perioder under året. De var tveksam till en början och såg mest hinder med 

anställningen av nyanlända men nu med några års erfarenhet ser hen det bara positivt: 

…tycker inte längre att det på något sätt skulle vara en mer chansning att anställa 

någon flykting än en svensk, nu när jag har erfarenhet av dom. Dom är mer glada än 

svenskarna är, vi är så bortskämda vi här. Jag ser ingen anledning att sluta vända mig 

till arbetsförmedlingen för att få in bra folk och dessutom ett bidrag till företaget (…) i 

ärlighetens namn så är det ju så att man får ju en del bidrag på dom också och för oss 

som ändå relativt mindre företag är ju inte det helt fel. Nu har vi inte så många med 

bidrag här utan de flesta är med vanliga anställda men ändå så kikar man ju på de här 

människorna för att det ska ju gå runt också. 

När arbetskraft behöver tillsättas och framförallt inom den okvalificerade sektorn står 

många nyanlända till arbetsmarknadens förfogande. Det i sig är en betydande fördel som 
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företagen i studien poängterat. Gemensamt för samtliga arbetsplatser är att de beskriver 

arbetsuppgifterna i företaget som icke kompetenskrävande. Det i sig leder till en stor 

omsättning på personal vilket är en anledning till varför många av dem valt att vända sig till 

andra grupper på arbetsmarknaden för att undvika den omkostnad det innebär med nya 

rekryteringsprocesser och upplärningstider. I och med det stora utanförskapet för nyanlända 

på arbetsmarknaden finns en strukturell diskriminering inom de flesta branscher men främst 

inom den kvalificerade, där många nyanlända inte får chans till det arbete de är utbildade till 

i sina hemländer utan tvingas istället arbeta inom den okvalificerade sektorn. Det som 

däremot är gemensamt för arbetsplatserna i studien är att alla är inom den okvalificerade 

sektorn där det snarare handlar om en inkludering av nyanlända än en exkludering 

(Neergard, 2006). Det kan tyda på att det finns en fördom att nyanlända är mer anpassade 

för okvalificerade yrken än vad inrikes födda är. Enligt forskningen är det en kulturalisering 

och en etnifiering som bidrar till att lågstatusyrkena, som dem hos företagen i studien, ofta 

är extra fördelaktiga för nyanlända. Det innebär att arbetsgivare väljer att anställa nyanlända 

till dessa tjänster med en föreställning om att det skulle vara bättre anpassade för dem. 

Ingen av företagen i studien har bekräftat eller antytt att de har den föreställningen själva 

men har ändå valt att anställa dem. 

Många står till arbetsmarknadens förfogande 

Hemtjänsten menar att nyanlända finns tillgängliga och är villiga att arbeta i en bransch där 

det är ett akut behov av personal och menar att de får lov att anställa dem som finns 

tillgängliga. Som chefen uttrycker det ”ta in allt som erbjuds” när de rekryterar till sitt 

företag. De flesta av de andra företagen i studien har vid olika tillfällen varit i stort behov av 

arbetskraft och i och med det vänt sig till arbetsförmedlingen där det fått erbjudande och 

information om att anställa nyanlända. Sedan, genom positiva erfarenheter av dessa 

anställningar, valt att fortsätta. Byggföretaget är det enda företaget i studien som ställer 

relativt höga krav på sina medarbetare vad gäller kompetens och utveckling på plats: 

...vi är villiga att ta emot den här personen på en provanställning men under tiden vill vi 

se tydliga resultat i svenskan och det är ett krav vi är väldigt tydlig med redan från 

början. Gymnasieskolan eller kommunen får inte släppa taget om den här personen om 

vi ska fastanställa...jag menar här får du 29 000 kr i månaden i fast lön oavsett så vill vi 

att du ska utvecklas på plats, vi ställer höga krav på svenskarna och minst lika höga på 

invandrarkillarna. Vi har inte råd att vara snälla och ha överseende, de är många som 

knackar på våra dörrar för en chans att få jobba här och inte minst de här killarna. Sen 

är det ju alltid ett problem att veta vad de här killarna gjort innan, varför de flydde eller 

var de kommer ifrån. 

Matvaruaffären menar att det är enkelt att anställa en nyanländ med tanke på det bidrag 

som ger möjlighet att introducera personen under väldigt lång tid så att den kan sköta 
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arbetsuppgifterna på ett fördelaktigt sätt. Chefen beskriver att det är många nyanlända som 

har den kompetens som krävs för att arbete i hens butik men att språket kan vara det som 

brister. Av den anledningen kan det vara svårt att vara ute bland kunder och sitta i kassan, 

men det finns många varierande arbetsuppgifter där vissa inte kräver att du ska kunna 

kommunicera med andra, åtminstone till en början: 

På sikt måste du ju kunna göra dig väl förstådd annars funkar det inte. Jag skulle säga 

att allt hänger egentligen på personen som man ger chansen, det är viktigt hur de är 

som människor. De som till sist bara klarar språket på en basnivå passar inte hos oss 

sen ska du självklart hantera alla arbetsuppgifter också men de fixat de flesta med 

nästan ett års introduktion av en annan anställd vid sin sida.  

För Matvaruaffären och för de övriga företagen i studien är tidigare erfarenhet eller ut-

bildning inget krav på de nyanlända medarbetarna. Det motiveras med att medarbetarna 

med svensk bakgrund inte heller har några större krav på sig men också att det känns som en 

omöjlighet att validera de nyanländas tidigare kunskaper. Forskning på området visar att en 

av huvudorsakerna till att nyanlända har svårt att få arbete handlar om deras brist på 

svenska referenser. Deras kunskaper är svåra att värdera vilket leder till att många arbets-

givare inte vågar chansa (Axelsson, Lindberg, 2012). Detta argument är återkommande för 

företagen i studien. Det som ändå gör att de vågat ta steget är både en akut brist på 

arbetskraft men även en medveten strategi för att öka mångfalden inom företaget. 

Hemtjänsten menar att kraven på deras timvikarier är i princip obefintliga förutom att de ska 

kunna göra sig förstådda och att språket inte heller är ett absolut krav. Även där är det de 

personliga egenskaperna som är av störst vikt, är du glad och har en fysik som gör att du 

orkar med brukar det fungera bra, menar dom. Restaurangen håller med och poängterar att 

med rätt person kan du alltid utbilda dem till det du önskar men att fel person kan ta mycket 

tid och kosta dig mycket pengar. Hen anställer gärna nyanlända tjejer trots att de inte står till 

förfogande i samma utsträckning som killarna. Det motiverar hen med att de är mer an-

passade för de arbetsuppgifter som krävs. 
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Föreställningar om nyanlända 

Byggföretaget menar att många liknande företag inom den okvalificerade privata sektorn är 

rädda att anställa nyanlända för att måsta behöva ta ett större ansvar än vad de ska behöva 

göra. Chefen menar att det finns en rädsla hos många arbetsgivare som gör att de aldrig 

vågar ta chansen men framförallt okunskap om hur det fungerar och hur bra det kan bli: 

Jag tror vi är ganska få som verkligen har den synen att…vänta nu ska vi släppa in 

flyktingar, dom som har kommit hit som ensamkommande osv. Jag tror att många 

företag är väldigt tillbakadragna och försiktiga i den frågan, speciellt om du är ett 

mindre företag. Du har inte kulturen, jag som ägare av företaget har ju såklart en 

fundering på hur ska det här bli så det är inte konstigt att man hittar de nyanlända i 

större företag där det är mindre sårbart. 

Lagret hade själv många fördomar om nyanlända innan de valde att anställa dem första 

gången. Främsta orsaken till anställningen var den ekonomiska vinningen. Chefen beskriver 

att hen hade en klump i magen och tror att många känner likadant: 

Tror andra tänker att de här grabbarna får gärna göra annat men inte på mitt företag, 

man vet ju hur dom har det och hur de kan bete sig. Bra om andra företag ser att de 

inte blivit nått strul, ingenting har blivit stulet eller förstört. Sen tror jag att många är 

skeptiska till proceduren och tror att det är mycket jobb på sidan av de inte är beredda 

att ta, det finns mycket fördomar. De andra anställda här var kanske lika skeptiska i 

början som jag. 

De anser även att det är viktigt att visa inför andra företag att de vågar anställa nyanlända 

och ställer sig positivt till det. De tror att på sikt kan detta leda till att även andra 

arbetsgivare också vågar anställa. Matvaruaffären visar även exempel på föreställningar och 

fördomar som finns kring att anställa nyanlända. Chefen beskriver att det finns några som 

ifrågasätter varför de ska göra det här och menar att de nyanlända inte har någonting här att 

göra. Hen tror även det kan finnas svartsjuka bland andra som tycker det är fel att de ska få 

jobb i Sverige. Chefen är tydlig med att det är åsikter hen inte själv står bakom men som hen 

vet att andra har. Enligt en omfattande studie av Ledarna (2016) upplever hälften av 

cheferna att det är i högsta ledningen inom organisationen som de är mest positiva till 

anställningen av nyanlända och att attityderna oftast tenderar att bli negativare desto längre 

ner i organisationen man kommer. Ingen av cheferna i denna studie kunde se någon 

liknande tendens i deras företag utan menar snarare att samtliga i företaget var lika positiva, 

de undantag de kunde kännas vid hade mer med personliga åsikter att göra än vilken 

position i företaget de hade. 

Restaurangen håller med om att det finns en del fördomar och inte minst bland många 

arbetsgivare som kanske har för stora krav på kompetens och därför väljer att inte anställa 
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nyanlända i sina företag eftersom de är osäkra på deras tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Dessa arbetsgivare som cheferna i denna studie beskriver och har erfarenhet ifrån, eller till 

och med tidigare varit själva, väljer att exkludera nyanlända. Enligt teorin kan dessa kallas för 

”grindvakter” och spelar en central roll i diskrimineringen av bland annat nyanlända men 

även andra människor på arbetsmarknaden som inte ges tillträde på lika villkor (Neergard, 

2006). Genom dessa ”grindvakter” återupphålls diskrimineringen så länge de fortsätter att 

utesluta dessa människor från arbetsmarknaden, oavsett om det beror på rädsla för 

främmande kultur eller andra fördomar de tillskriver nyanlända, kommer diskrimineringen 

och utanförskapet fortsätta. Det finns generellt sett en mental spärr hos dem som rekryterar 

och en osäkerhet kring en främmande kultur hos många arbetsgivare vilket leder till en 

sållning i rekryteringsprocessen (Alm, 1999). Däremot företagen i denna studie väljer att 

öppna dörrar till nyanlända. De låter inte fördomar och föreställningar som finns om 

nyanlända styra deras val av medarbetare. Som en motsats till de ovan nämnda 

”grindvakterna” är dessa arbetsgivare ”dörröppnare” till en mer inkluderande 

arbetsmarknad där fler ges chans till inkludering. Genom upplysning och tydlig information 

från samhället, andra arbetsgivare och arbetsförmedlingen kan denna rädsla som beskrivs 

möjliggöra för dessa rekryterare att tänka annorlunda och istället tänka som företagen i 

studien. På sikt kan det leda till att fler nyanlända kan ges chans att komma in på 

arbetsmarknaden.  

Lojalitet som saknas hos svenskarna 

Gemensamt för alla företag i studien är att deras erfarenhet av de nyanlända medarbetarna 

är övervägande positiva. De pekar ut egenskaper som de värdesätter högt hos de nyanlända 

och i många fall högre än hos medarbetarna med svensk bakgrund. Utöver egenskaperna 

pekar de även på många fördelar med anställningsformen och det ekonomiska stödet som 

erbjuds företaget i samband med anställningen av den nyanlände. Matvaruaffären beskriver 

lojaliteten de ser hos de nyanlända medarbetarna: 

Man får ju faktiskt betalt för det merjobbet som det kan vara, och lyckas du ändå att 

vända den här personen eller utbilda den här personen så det blir en bra medarbetare 

så har du faktiskt tillbaka mer än vad du har gett (...) en av de kvinnorna som är här nu 

satt för två år sen på en flotte och paddlade över Medelhavet och nu jobbar hon här 

hos mig och hennes högsta dröm är att få jobba i kassan...det är ju ingen 20-åring som 

alltid bott här som ens skulle tänka tanken. De ser glädje i ett enkelt arbete som vi 

andra förlorar någonstans på vägen... 

De beskriver även de nyanlända som nyfikna medarbetare som både är starka, glada och 

orkar med. De lär sig nya saker varje dag och har en bra utvecklingskurva, de hinner få en bra 

bredd och ett djup med tanke på den långa introduceringen vilket är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till. Även restaurangchefen beskriver att vi svenskar är bortskämda med arbete: 
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De kommer dit jobben finns, går det att cykla, cyklar dom, annars tar dom sig med buss 

runt hela stan eftersom dom inte har körkort men de kommer alltid...hög arbetsmoral 

måste jag säga (...) Dom här var ju jätteduktiga och jättebra så jag har haft hemskt tur. 

De var riktiga supermänniskor dom här killarna och tjejerna. Kul att ha dom, dom 

ställer upp och dom…jag tycker dom är jättegulliga, bara positivt. 

Lagerchefen beskriver de nyanlända som gladare än vad svenskarna är, som hen menar är 

alldeles för bortskämda. Hen anser att det är enklare när det väl rullar på med de nyanlända 

Hen menar att de numer kan föra sig i samhället och göra sig förstådda, vilket givetvis även 

underlättar på arbetsplatsen. Hen anser inte att det är en chansning längre att anställa en 

nyanländ som hen ansåg till en början. Hen har goda erfarenheter och anser att de lever upp 

till de krav företaget ställer på sina anställda och dessutom bättre än medarbetarna med 

svensk bakgrund: 

(…) de är inte så mycket frågor, de kör på, de är inte så mycket gnäll och inget såna här 

sjukskrivningar, nej, dom gasar på grabbarna. Dom med svensk bakgrund har lite 

lättare att gå vidare någon annanstans. De här grabbarna har svårare att söka andra 

jobb därför är de nöjda med vart de är just nu. 

Jämförelsen mellan medarbetarna med svensk bakgrund och de nyanlända visar att 

företagen i studien anser att de nyanlända har egenskaper de värdesätter högre än de med 

svensk bakgrund. Deras egna teorier kring detta handlar främst om de nyanländas situation 

på arbetsmarknaden med diskriminering och utanförskap som bidrar till att de presterar 

bättre när de väl fått chansen till ett arbete och ser sin chans till egenförsörjning. 

Plikttrogna medarbetare 

Byggföretaget förtydligar att det bara finns positiva uppfattningar om de nyanlända killarna 

på företaget och hen beskriver hur hen har gått förbi fabriken och att de anställda kommit 

fram och sagt ”gud vad bra den här killen var som ni anställt”. Hen ser positivt på hela 

konceptet och beskriver att hen aldrig behövt avsluta en provanställning med en nyanländ 

hittills, trots vissa språksvårigheter: 

Alltså det är ju motiverade medarbetare, jättemotiverade medarbetare, plikttrogna, 

alltså det är helt suveränt. Och det sprids…man får upp ögonen, de är medvetna och 

hungriga medarbetare som verkligen ser sin chans till arbete (…) är nog deras kultur 

som gör att de är så arbetstrogna… vi har bara, bara positivt att säga om det här.  

Restaurangchefen har en teori om varför hen tror de nyanlända medarbetarna är så pass 

lojala och arbetstrogna som de är. Hen tror att de som kommit hit kommer från en sådan 

kultur där arbete är av stor vikt. Hen beskriver dem som glada och poängterar att hen inte 

ser någon anledning till att sluta vända sig till kommunen för att få hjälp med liknande 
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rekryteringar kommande somrar. Även Hemtjänsten har väldigt många positiva åsikter om 

de nyanlända medarbetarna på företaget. Chefen pekar på lojaliteten och ödmjukheten som 

de främsta egenskaperna. De beskrivs även som öppensinnade, hungriga på arbete och de är 

väldigt omtyckta av vårdtagarna. En annan fördel Hemtjänsten beskrev var att de hade lite 

klagomål på deras arbetsuppgifter och att de har en vana att ta hand om äldre från deras 

hemländer: 

Det är få som kommit in i arbetet som hon gjort, från de förutsättningar hon kommit 

ifrån och sen bara ta sig an jobbet med de äldre och allt vad det innebär. En sån 

ödmjukhet och lojalitet inför allt som är nytt och främmande har jag aldrig sett hos nån 

från den svenska personalen (...) Såklart de kan vara lite ”plumpiga” i språket och 

sättet men det finns en otrolig värme bakom som jag gissar kommer från kulturen de 

har från sina hemländer där de verkligen är van att ta hand om de äldre så som vi 

svenskar inte gör. 

Matvaruaffären beskriver samma egenskaper hos de nyanlända medarbetarna på deras 

företag. Chefen menar att ett jobb för de här killarna är så viktigt att det ger motivation till 

att göra ett bra jobb som inte går att hitta någon annanstans. Hen motiverar det med att det 

är så otroligt mycket viktigare att få jobbet och behålla det än hos den ordinarie personalen.  

En arbetsgivares mål är alltid att hitta medarbetare som är lojala och arbetstrogna vilket på 

sikt leder till ökad produktion och lägre omkostnader. När samtliga företag i denna studie är 

överens och tydliga med att de nyanlända i hög utsträckning är väldigt arbetstrogna och 

lojala stärker det deras positiva uppfattningar och viljan att fortsätta rekrytera nyanlända. 

”En arbetsplats med mångfald är den enda jag vill driva” 

Matvaruaffären och Byggföretaget är de företag som utmärker sig mest genom ett socialt 

medvetet val i rekryteringen för att ge arbetsplatsen mångfald genom att anställa bland 

annat nyanlända. De har en medveten strategi för att representera samhället som det ser ut 

och att bidra till integration för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Deras anledning 

till att anställa nyanlända är inte främst ett behov av arbetskraft. Det innebär att alla dessa 

företag har en större möjlighet att välja medarbetare utifrån andra kriterier. 

Matvaruaffärens strategi vid rekrytering innebär att ta hänsyn till den etiska mångfalden 

som de anser vara väldigt viktig i företaget samtidigt som den ekonomiska fördelen 

underlättar för de övriga medarbetarna: 

Under alla år har vi ju försökt att balansera och representera samhället som man 

kanske önskar att det vore och kanske inte bara som det är utan vi önskar också att 

även andra tog samma ansvar. Personalkostnader ökar hela tiden så man är ju i ett 

sånt här break där man ser att det kommer inte funka hur länge som helst och då ser 

jag den här möjligheten som finns att man kan ta in människor och försöka ge dom en 
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chans så kan man försöka lätta på trycket på arbetsplatsen. Gör jag bra rekryteringar 

med de nyanlända så gör jag arbetsplatsen lättare för alla att jobba där, det är så jag 

tänker. 

Samma företag poängterar även att de har en tradition inom företaget att försöka hjälpa till. 

För tillfället var det nyanlända som hade mest behov av att komma ut i arbete men att det 

tidigare varit funktionsnedsatta och andra grupper långt ifrån arbetsmarknaden som 

företaget tagit ansvar för genom att erbjuda dem anställningar. 

Några av företagen i studien menar att mångfalden de anser sig fått i samband med 

anställningen av de nyanlända ”rört om” på arbetsplatsen och skapat ett positivare klimat 

som i sin tur bidragit till ökad produktivitet och bättre stämning. Forskning om mång-

kulturella arbetsplatser bekräftar detta fenomen och menar att den kulturella blandningen 

leder till att lösningarna är mer varierade och uppfinningsrika. En arbetsplats med mångfald 

innefattar många fördelar och leder till ökad konkurrenskraft eftersom de etniska olik-

heterna innebär fler perspektiv på lösningar av problem (Alm, 1999). Matvaruaffären är ett 

av de företag i studien som har lång erfarenhet av att anställa nyanlända och menar att 

arbetsmiljön blir bättre när de nyanlända ”ruskar upp” en annars ganska homogen 

arbetsgrupp: 

...för jag ser ju att det är bra för alla och för hela organisationen att ha en bredd och 

ett djup och att vi inte blir så stereotypiska i hur vi är. Jag vill ha en arbetsplats där 

olikheterna gör oss bättre och starkare som bidrar på olika sätt. För då kan vi förstå hur 

kunderna ser det också. En arbetsplats med mångfald är den enda arbetsplatsen jag vill 

driva. Tidigare arbetsplatser har varit väldigt stereotypiskt utan mångfald och det var 

fantastiskt tråkigt (…) dom som investerat i tid att lära upp den här personen får också 

en typ av kick-back för då får vi fler timmar på avdelningen som faktiskt hjälper oss, 

bättre arbetsmiljö, bättre arbetstempo och det är den största ”play-offen”. Dom som 

investerat i tid att lära upp den här personen får också en typ av kick-back från mig och 

de andra i personalen så man kan säga att många hos oss är med och bidrar till 

mångfalden.  

De fördelar matvaruchefen poängterar är betydelsefulla för företagets val av att anställa de 

nyanlända. Hen pekar dels på fördelen med mångfald men även på den ekonomiska fördelen 

som underlättar arbetet för resterande personalen. Samtidigt som den medarbetare som 

introducerat den nyanlände får en ”kick-back” av chefen vilket med stor sannolikhet bidrar 

till en mer trivsam arbetsplats.  

De chefer som anställer nyanlända idag har oftast tidigare erfarenhet av multietnisk 

arbetskraft och ser sig själva som kompetenta på området. De anser att sin egen 

organisation i hög grad är mångkulturell eller på god väg att bli och attityden är positiv till att 
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anställa nyanlända över lag (Ledarna, 2016). Ingen av cheferna i denna studie har erfarenhet 

av etnisk mångfald på arbetsplatser de arbetat på tidigare, varken som chefer eller anställda. 

Det är endast i samband med det företaget de arbetar på idag som de fått möjlighet att 

arbeta med nyanlända.  

Byggföretaget har på samma sätt som Matvaruaffären en medveten strategi och förhållning 

till etnisk mångfald som de båda är överens om är positiv för hela organisationen. 

Byggföretaget menar att mångfald är ett begrepp de använder återkommande inom 

företaget och främst inför rekrytering och inför sina medarbetare: 

…så känner man att dom tillför ju sin kultur och hur dom är som människor inne i 

gruppen som är jätte, jättepositivt, en helt annan jargong alltså. Att vi tänker på 

mångfald på de här otroligt stora arbetsplatsen är inga som helst konstigheter för 

någon av medarbetarna här måste jag säga och jag har aldrig någonsin blivit 

ifrågasatt.  

Lagerchefen beskriver mångfald som gemenskap mellan medarbetarna och att 

medarbetarna med svensk bakgrund har fått någon form av ”storebrorsyndrom”: 

…skönt gäng där alla verkar vara glad och trivas är väl mångfald för mig, men vi har 

inga tjejer med i gemenskapen, det handlar om att försöka komma in en grupp med 

svenskar där man försöker nöta samma språk. Gemenskap är viktigt…alla får vara med 

och tycka och tänka. Det blir helt enkelt enklare att umgås tillsammans på jobbet. De 

andra svenska grabbarna tycker det funkar bra.  

Cheferna tolkar mångfald olika men de flesta har gemensamt att de anser sig själva bidra till 

detta genom deras val av medarbetare till företaget och att det är positivt inställda till vad 

de anser att det innebär. Hemtjänsten har ett tänk kring att personalen i största möjliga mån 

ska representera vilka som bor i området. Restaurangen ser inte en anställning av nyanlända 

som en anledning till att öka mångfalden inom företaget utan menar att det inte är 

någonting hen strävar efter. Däremot kan hen konstatera att de har en arbetsplats med 

ganska hög mångfald bland personalen sommartid men menar att det mest skulle vara en 

slump och inget medvetet val. För att mångfalden ska kunna fungera behöver allas olikheter 

tas till vara bland personalen. Enligt forskningen finns det några egenskaper hos personalen 

som utmärker en plats med mångfald. Medarbetarna värderar yttre och inre olikheter, ser 

olikheterna som en tillgång för organisationen, kritiskt granskar alla uttalade och outtalade 

normer, reflekterar och ifrågasätter sina egna attityder och senare visar allt detta i handling, 

rekrytering och ledning (Alm, 1999). För att kunna nå dit behövs ett gediget arbete från före-

tagets och chefens sida och en väl implementerad strategi hos de anställda som endast 

Matvaruaffären och Byggföretaget visat i denna studie. 
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Språksvårigheter och missförstånd 

En anledning till att det är så svårt för utrikes födda att få tillträde till arbetsmarknaden är att 

de inte anses leva upp till de krav på svenskkunskaper som ställs. För många människor 

utgör arbetsplatsen en viktig social plattform. De flesta arbetsgivare, oavsett bransch, ställer 

höga krav på språkkunskaper vilket leder till en större arbetslöshet bland nyanlända 

(Axelsson, Lindberg, 2012). Språket är det mest återkommande hindret företagen ser hos de 

nyanlända medarbetarna. De menar att nackdelarna de kan se med anställningen av de 

nyanlände näst intill uteslutande är bristen på kunskap i det svenska språket vilket ofta leder 

till missförstånd. Det i sin tur kan leda till stora problem i de arbetsuppgifter som ska utföras. 

Byggföretaget menar att språket är A och O. Hen beskriver att de har en nyanländ som 

hankar sig runt på dålig engelska och anser att det är ett jätteproblem, främst med säkerhet i 

industrin. Hen menar att om man inte har språket med sig är arbetssituationen för alla 

inblandade väldigt tuff: 

En flykting är bara här och jobbar på dagarna och pratar svenska. Men det räcker inte 

för sen när han kommer hem så umgås han med sina kompisar och då är det inte 

svenska som gäller där. Hur personen har sitt sociala liv utanför arbetet det mäktar 

man ju inte med som arbetsgivare. (…) sociala kallpratet som också kan uppstå på en 

arbetsstation det blir inte riktigt samma när man inte riktigt vet. Förstår den här 

personen vad jag säger nu? Har dom inte fått en ordentlig utbildning i svenska språket 

och så kommer du ut på en arbetsplats. Hur lätt är det då att börja prata svenska med 

svenskar? 

Alla företag i studien har upplevt kommunikationsproblem och beskriver att det är en 

problematik som är svår att komma runt förutom att de har möjlighet att ställa höga krav på 

utvecklingen i svenska språket hos sina nyanlända medarbetare i samband med 

anställningen. Restaurangen beskriver ett exempel med en nyanländ hen hade anställd för 

två år sedan som var suverän och hanterade alla arbetsuppgifter klanderfritt. Han hade fått 

fast anställning om det inte vore för att språket var bristfälligt. I ett mindre företag är det 

viktigt att även kunna hantera fler arbetsuppgifter som att stå i kassan. Det finns fler 

liknande exempel från de övriga företagen och Matvaruaffären menar att språket är en 

barriär de måste komma över annars finns det inte en chans till vidareanställning. 

Lagerchefen beskriver att hen kunnat prata engelska med någon av de nyanlända men att de 

flesta av dem även har svårt med det, vilket hen anser är synd. Av de arbetsgivare som inte 

väljer att anställa nyanlända pekar exceptionellt många på utmaningar med framförallt språk 

och kommunikation (Ledarna, 2016). Det bekräftar företagen i studien som anser att språket 

är det största hindret de behöver strategier att överkomma. 
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Andra seder och normer 

Förutom språkets betydelse för en anställning finns andra anledningar till att personer med 

invandrarbakgrund står längre ifrån arbetsmarknaden. En anledning är att en nyanländ som 

inte haft ett tidigare arbete i Sverige inte har några referenser från svenska arbetsplatser 

vilket innebär att deras kunskaper är svåra att värdera. (Axelsson, Lindberg, 2012). Eftersom 

denna studie valt att studera den okvalificerade tjänstesektorn är kravet på tidigare 

erfarenheter inte av större betydelse för någon av företagen. Det är en förutsättning till att 

kunna anställa nyanlända eftersom deras tidigare arbetslivserfarenheter är svåra att bedöma 

och saknas helt i vissa fall. Hemtjänsten menar att det kan finnas kulturella skillnader som är 

av betydelse för en arbetsgivare att inte välja anställa en nyanländ med de konsekvenser det 

kan innebära: 

…komma hem till en främmande människa i deras hem och historia och sen börja 

städa, duscha osv…kan ju vara svårt för vem som helst men kanske extra för en 

nyanländ i Sverige med andra seder och normer. En del kanske inte ens känner till 

maten som finns i kylskåpet eller hur små vardagliga rutiner brukar se ut. En med 

svensk kultur med sig hemifrån har en större förståelse för det här mer vardagliga. Sen 

vet jag ju från vårdtagarna att de lagar god mat och lär sig snabbt, om de bara vill så.  

Den kulturella aspekten är av större vikt inom vissa yrken än inom andra. När man som 

nyanländ kommer till Sverige har man oftast lämnat ett land från en annan världsdel som 

skiljer sig oerhört mycket från den svenska kulturen. Företagen i studien nämner att det 

finns kulturskillnader men lägger ingen större vikt vid att det skulle vara ett utpräglat 

problem. Lagerchefen talar öppet om hur hen ser på de nyanlända på hens arbetsplats: 

…grabbarna har inte haft allt för mycket skolgång, kompetensmässigt och kulturellt 

och så kanske de inte har någon erfarenhet heller. Det händer att de i fikarummet kan 

vara lite utanför...men det är klart, det tar längre tid i början. Tar ett tag för mig att 

vinna förtroende hos de här killarna… det som kan vara lite lattjo ibland är ju när 

religion kommer in som ramadan och annat. 

Matvaruaffären beskriver att det finns väldigt många faktorer med de nyanlända som är 

svåra att känna till och menar att det kan finnas en problematik om du ändå vågar anställa. 

Det kan ibland innebära att de går på minor och att det blir jobbigt. Restaurangen ser inget 

negativt med deras kultur utan anser att den endast handlar om en annorlunda arbetsmoral 

som de snarare uppskattar. Däremot ser hen det ibland problematiskt att inte kunna 

bedöma deras ålder eller våga lita på att de talar sanning. Hen menar att det är enklare att 

bedöma en svensk persons ålder genom utseendet men även möjligheten att snabbt kunna 

kolla upp referenser från tidigare arbetsplatser. 



35 

 

Extra administrativt arbete 

Förutom de språksvårigheter som uppstår mellan de nyanlända och medarbetarna med 

svensk bakgrund finns det ett praktiskt arbete från arbetsgivarens håll som innebär ett mer 

resurskrävande administrativt arbete med anställningen av en nyanländ. De flesta företagen 

i studien är överens om att det innebär mer pappersarbete och regler att förhålla sig till i 

jämförelse med en ordinarie anställning. I och med instegsjobben och de ekonomiska 

bidragen företagen tar del av är det ett regelverk företagen måste förhålla sig till. Några 

beskriver att det endast var i början av dessa anställningar av nyanlända som det innebar 

mycket extraarbete men att det med tiden blivit enklare. Lagret beskriver att det tar längre 

tid att få in de nyanlända i processen och att handledning tar enormt mycket tid som inte 

alltid finns tillgänglig. Förutom de administrativa delarna kan det praktiska arbetet på 

arbetsplatserna innebära att de nyanlända under lång tid måste tilldelas enklare arbets-

uppgifter vilket kan leda till en bristande dynamik i arbetsgruppen när de resterande 

medarbetarna behöver utföra mer krävande arbetsuppgifter. Matvaruaffären menar att det 

är en större risk att anställa en nyanländ av den anledningen: 

Det mesta handlar om hur länge du kan få personalen att tycka det är en kul och bra 

idé med de nyanlända, personalen orkar inte börja om med nya relationer hela tiden 

och dagen min personal inte orkar med att misslyckas längre då måste jag dra i 

stoppen. Det tar 2–3 år att lära upp en nyanländ istället för som i vanliga fall 2–3 

veckor.  

Trots att du som chef i företaget har tagit en aktiv roll för mångfald är det alltid ett 

övervägande att se till hela personalstyrkans åsikter. Som arbetsgivare måste du välja mellan 

acceptans hos den egna gruppen på arbetsplatsen eller utanförskap, enligt teorin om 

etnosocialitet (Lindgren, 1996). Om du inte lyssnar tillräckligt mycket på din personal som 

Matvaruchefen beskriver, finns risk att du lägger för stor arbetsbörda på dem vilket kan leda 

till uppsägningar och negativa påverkningar på hela personalgruppen. 

Det finns en återkommande reservation hos företagen där de beskriver en rädsla för att ta 

på sig för mycket ansvar kring de nyanlända och att processen med regleringar och 

kontroller från arbetsförmedlingen kan skrämma många arbetsgivare för att ta del av 

instegsbidrag. Byggföretaget beskriver att de inte vill ta på sig ett samhällsansvar de inte 

klarar av. Enligt Riksrevisionens (2013) omfattande studie om arbetsgivare med 

etableringsstöd för nyanlända, svarade hälften av cheferna att en mindre betungande 

administration skulle vara en förbättring av instegsjobben. 
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Kommunens stöd 

En grundförutsättning till att de nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden är 

kommunens insatser genom arbetsförmedlingen. Det är de som är huvudansvariga för de 

nyanländas etablering, de stödjer företagen med rekryteringsprocessen och de ekonomiska 

bidragen. Företagen i studien har, som nämns tidigare, mer eller mindre använt sig av 

kommunens insatser för de nyanländas anställningar. Kommunens roll är ett återkommande 

ämne i intervjuerna med företagen. Restaurangen är övervägande nöjd med kommunens 

behjälplighet och främst med rekryteringsprocessen. De menar att de fått all hjälp de 

behöver och utan den suveräna servicen från deras kontaktperson på Arbetsförmedlingen 

hade de förmodligen inte valt att vända sig till andra grupper på arbetsmarknaden utan 

fortsatt sin rekrytering som innan. Restaurangen anser att kommunen har en bra förmåga 

att se vilka personer dem är i behov av och sedan bistå dem med rätt kompetens. Matvaru-

affären har haft mycket problem med kommunens insatser tidigare med har med åren 

arbetat upp en god relation där kommunen lärt sig vilka krav företaget ställer på de 

nyanlända medarbetarna för att slippa behöva begå misstag i rekryteringen som de fick 

innan: 

Det är viktigt att instanserna mellan oss ska fungera för det är viktigt att bygga en 

relation med kommunen. Sen är det viktigt med bra förståelse av varandras 

verkligheter. Om man som kommun eller samhälle har som mål att så många som 

möjligt ska ut i arbete så är det viktigt att hitta den matchningen där emellan och att 

man får dom som ska hjälpa människor att komma ut förstå företagen de ska ut till, för 

annars bränner man företagen. Om matchningen blir bra då tror jag vi får fler företag 

som vågar chansa. Får man fel personer med bara konflikter då kommer man aldrig 

göra om det. 

Kommunens arbete är av stor betydelse för att kunna få företag att anställa nyanlända där 

matchningen redan i ett tidigt skede ska fungera. Det Matvaruchefen beskriver är att 

kommunen ofta får en chans och att den är av stor betydelse för att få företaget att vilja 

fortsätta anställa nyanlända. Om kommunen inte sköter sitt arbete eller har en stor andel 

nyanlända som behöver komma ut i arbete är det större risk att de lämnar över ett för stort 

ansvar till företagen från början vilket Byggföretaget beskriver: 

Vi kan ta ansvar för den här personen åtta timmar per dag och det är på arbetet sen 

det sociala med kontaktpersoner och sådana grejer det måste kommunen fortsätta 

hålla kvar. Så fort personen får en anställning, då upplever vi att bandet klipps till den 

här personen från kommunens sida. Helt plötsligt är ansvaret hos arbetsgivaren och 

det är vi inte beredda att ta, det avskräcker nog många andra arbetsgivare… 
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Enligt Tillväxtverket (2012) är kommunens uppdrag att både arbeta med arbetsgivarens 

efterfrågan men även med de nyanländas behov. I denna studie är det främst företagens syn 

på behovet av arbetskraft som är i fokus. Det är viktigt att poängtera att vikten av de 

nyanländas behov och önskningar är minst lika avgörande för en lyckad etablering ute hos 

företagen. Om deras intressen, tidigare erfarenheter och kunskaper inte tillgodoses när 

kommunen placerar ut dem hos företagen är risken stor för en misslyckad anställning. Även 

det leder till ett missnöje hos arbetsgivaren som riskerar att inte vilja fortsätta anställa 

nyanlända. Sammanfattningsvis är kommunens arbete av stor betydelse där fokuset ska 

ligga på rätt matchning mellan företag och anställd. Sedan är ett viktigt arbete att söka upp 

nya företag inom rätt sektor för att erbjuda nyanlända som står till arbetsmarknadens 

förfogande med ekonomiskt stöd. Det som sedan framkommit som tydligast under denna 

studie är vikten att ett tätt samarbete där kommunen inte ”släpper taget” om den 

nyanlände utan håller en fortsatt kontakt för att företagen ska vilja fortsätta samarbetet 

framöver. 

Ekonomiska aspektens bidrag  

Företagen menar att den ekonomiska aspekten är en förutsättning för att de ska välja att 

anställa nyanlända från första början. Lagret betonar inte att det ekonomiska stödet är 

avgörande utan menar istället att det underlättar arbetet men att den huvudsakliga 

anledningen till att anställa nyanlända inte handlar om ekonomi. Däremot Restaurangen och 

Matvaruaffären menar att de inte vill sticka under stolen med att det ekonomiska stödet är 

en stor anledning för dem att anställa nyanlända i den utsträckning de gör. Restaurangen 

kände inte till de ekonomiska bidrag som erbjöds i samband med de nyanländas 

anställningar från början utan såg det som en bonus, chefen beskriver hur fördelaktigt det 

blivit för företaget att ta in många nyanlända under somrarna som är i princip helt 

självgående och sedan knappt behöva betala ut lön till dem. Det har underlättat för ordinarie 

personal som inte anser att introduceringen av de nyanlända nödvändigtvis är mer krävande 

än introduceringen av en ny medarbetare med svensk bakgrund. 

För restaurangens del anser chefen att det är en bra bonus till ett litet företag för att få det 

att gå runt. Utredningar om vilka företag som nyttjar etableringsbidragen för nyanlända har 

visat att det är få småföretag som utnyttjar de ekonomiska bidragen (Företagarna, 2016).  En 

slutsats av detta är att arbetsförmedlingens arbete bör vara mer fokuserat på mindre företag 

för att fler ska kunna ta del av samma positiva fördelar med de ekonomiska bidragen. 

Matvaruaffären som är ett relativt stort företag har en genomtänkt strategi och är väl med-

veten om hur den ekonomiska aspekten bidrar till hela företagets väl ur många hänseenden: 

Personalkostnader ökar hela tiden så man är ju i ett sånt här break där man ser att det 

kommer inte funka hur länge som helst och då ser jag den här möjligheten som finns 

att man kan ta in människor och försöka ge dom en chans så kan man försöka lätta på 
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trycket på arbetsplatsen. Gör jag bra rekryteringar med de nyanlända så gör jag 

arbetsplatsen lättare för alla att jobba där, det är så jag tänker (...) om du får en 

människa som egentligen är bedömd att kunna prestera 25 procent på en heltid och 

lyckas vi sen då få den människan att bli så pass trygg och presterande på företaget 

mer än det så är det en ekonomisk vinst.  

Det Matvaruchefen beskriver är hur de har en utarbetad strategi kring hur de ekonomiska 

bidragen går att nyttja på bästa sätt vilket är en vinstgivande strategi och bidrar till hela 

företages ekonomi. Oavsett om den ekonomiska fördelen i att anställa en nyanländ är värt 

det extrajobb det innebär så har instegsjobben i stor utsträckning bidragit till att nyanlända 

etablerat sig på arbetsmarknaden. Enligt Arbetsmarknadsdepartementet (2014) har det 

ekonomiska stödet medfört att fler nyanlända på sikt närmar sig den ordinarie arbets-

marknaden och att de nått förbättrad arbetsmarknadsstatus. De företag i denna studie som 

anser att bidragen är en förutsättning till anställningen av de nyanlända ser även andra 

fördelar och inte endast den ekonomiska. Byggföretaget menar att de inte anställer någon 

av deras anställda med kriterier för bidrag. Alla arbetar på företaget på samma premisser 

och att de står för alla eventuella merkostnader det innebär, vinsten de får av de nyanlända 

är mångfald och det väger tyngre än det ekonomiska. Företaget menar att det såklart skulle 

vara en hjälp för företaget att få ett bidrag av kommunen men att det inte kan se det på det 

sättet men hävdar samtidigt att de är unika i branschen i den frågan. Hemtjänsten resonerar 

liknande och menar att de anställer nyanlända som de ser potential i och kan sköta 

arbetsuppgifterna utan ett större ansvar från företagets sida. Därför är etableringsbidragen 

inte aktuella hos dem. 

Göra en god gärning 

Etableringsbidragen och de övriga bidrag som företagen nyttjar är en kompensation för det 

merjobb och den långa introduceringen de nyanlända kräver. Det som däremot inte kan 

mätas i pengar är det sociala ansvar företagen tar, både för sin egen organisation men även 

för Sverige i stort genom att ge de nyanlända en egen försörjning. Denna studie har valt att 

lyfta denna aspekt och undersöka företagens skäl till att anställa nyanlända utöver de redan 

kända faktorerna som studien beskrivit ovan. CSR (Corporate Social Responsibility) handlar 

om hur företag tar ett socialt ansvar för bland annat miljö, etiska och sociala aspekter 

(Dobers, 2009). Det är ett brett begrepp som innefattar allt ansvarstänkande ett företag 

väljer att ta hänsyn till i sitt värdegrundsarbete. Den sociala aspekten handlar om att stödja 

människor långt ifrån arbetsmarknaden genom att ge dem en anställning. Det är ett 

moraliskt ansvar hos arbetsgivaren samtidigt som företagens ekonomiska intressen ska 

tillgodoses (McElhaney 2009). Hemtjänsten anser att de förutom den anledning att en stor 

brist på arbetskraft måste tillgodoses, ett ansvar som arbetsgivare att få in de nyanlända på 

arbetsmarknaden: 
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Hur vill vi ta oss an de problem vi ser i samhället idag med utanförskap och annat, det 

kan man undra… vi kan inte lägga allt på kommunen utan alla måste ju dra sitt strå till 

stacken. Så ser jag på det hela. Alla vet att det är ett arbete för dom här som är nyckeln 

till en lyckad integration och vi som är arbetsgivare är högst ansvariga för att ge dom 

en chans till ett värdigt liv i Sverige. Nu vet jag att det finns fler arbetsgivare i den här 

branschen som jobbar på samma sätt som oss, allt för att täcka upp med personal. 

Det Hemtjänstchefen beskriver är ett socialt ansvarstagande i kombination med en brist på 

arbetskraft. I och med det kan man konstatera att det ena inte behöver utesluta det andra 

utan skälen att anställa kan grunda sig i en anledning men samtidigt fylla andra behov hos 

företagen. Lagret ser företagets insats till de nyanlända i ett större perspektiv än att endast 

ge dem en anställning och menar att det är skönt att vara med och bidra: 

…känner man att man kan vara med och bidra också vilket är väldigt skönt eftersom 

man vet att dom inte haft det så himla lätt. Först var det att man tänkte att man skulle 

göra en fin och bra gest och jag menar språksvårigheter får man ju ta i så fall (…) 

invandrargrabbarna jobbar och sen glider de hem, de har inte så mycket annat så det 

jag kan ge dom här har betydelse, det är viktigt för mig att få dom att trivas och må 

bra här. Nöjd personal ger ju bättre avlöning så jag försöker ju hjälpa dom med det jag 

kan. Ju fler som jobbar så kanske man slipper lite utanförskap… tycker det är bra att vi 

vågar och få in olika samhällsklasser på samma ställe, det är bra för samhället.  

Lagerchefen menar att tålamod är hens ansvar att ge de nyanlända och att det får ta den tid 

det tar för en bra gemenskap för alla på företaget på sikt. Hen poängterar att själva ut-

maningen med att anställa dem gör att det är värt det och att det känns rätt att göra 

någonting för dem som haft det lite svårare, göra en god gärning. Hen visar ett stort 

engagemang för dessa frågor och verkar lägga stor vikt vid det sociala ansvar hen känner i 

sitt val av medarbetare. 

Ansvar är ett återkommande begrepp från företagen i studien vilket tyder på att de ser sin 

roll som arbetsgivare till nyanlända som ett ansvar. Forskning kring CSR visar att det finns en 

problematik kring hur företag ska lyckas kommunicera ut deras CSR-arbete till kunder och 

hur de ska kunna profilera sig. Det är av stor vikt att kunna nå ut till sina intressenter för ett 

lyckat CSR-arbete och förens dess kan du nå ekonomisk vinst (Yeonsoo, 2014). Ingen av 

företagen i studien anser att de nått ut med sitt tänkande kring socialt arbete eller skulle 

medge att det på ett aktivt sätt arbetar med dessa frågor i policys och marknadsföring. 

Matvaruchefen arbetar aktivt med dessa frågor lokalt på företaget med de anställda i den 

vardagliga kommunikationen. Hen menar att det inte finns några tveksamheter kring vad 

hen anser om vikten av mångfald bland de anställda. 
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Restaurangen beskriver många exempel på livssituationer de nyanlända varit med om och 

hur de kunnat bidra till deras integration i Sverige. De har exempelvis ordnat med boende åt 

de nyanlända, skänkt restaurangens pantburkar under ett års tid till en anställds barn men 

även samordnat insamlingar på företaget med barnartiklar som de senare skänkt till de 

nyanlända med behov. Chefen menar att det bidragit till ett socialt engagemang hos alla i 

företaget: 

Alla som var här förra sommaren har kommit in under vintern och extraknäckt 

litegrann. Sen kommer dom gärna hit ändå och dricker kaffe och surrar, de vet att de är 

välkomna till oss även utanför arbetstid. Jag ser gärna att alla de här kommer och 

jobbar extra så dom vet att jag uppskattat dom och de jobbet de gjort här åt oss. 

Det Restaurangchefen beskriver handlar om en gemenskap de nyanlända får genom deras 

anställning i restaurangen. Hen visar tydligt på att hen känner ett socialt ansvar för deras 

integrering även utanför arbetet till skillnad mot det Byggföretaget upplevde med sina 

anställda. Förutom sitt ansvar som arbetsgivare blir restaurangchefen en viktig del i de 

nyanländas sociala etablering i Sverige. Enligt Aytar (2009) är viktigt att båda parterna delar 

en ömsesidighet när det gäller beroende och respekt för att en lyckad integration och att det 

ansvaret inte endast ska ligga hos de nyanlända. Det går att konstatera att chefens 

engagemang och välvilja skapar goda förutsättningar för de nyanländas etablering.  

Matvaruchefen har erfarenhet av att föreläsa för andra organisationer och företag om 

socialt ansvarstagande i rekrytering där hen pekar på alla fördelar företaget kan ta del av när 

de väljer att anställa en nyanländ. När Hemtjänsten väljer att peka på deras akuta behov av 

personal till företaget menar istället Matvaruföretaget att samhällets behov av att få ut 

människor i arbete blir deras ansvar i rekryteringen: 

För oss handlar det om att balansera och representera samhället som man kanske 

önskar att det vore och samtidigt önskar vi också att även andra tog ansvar, vi försöker 

vara där behovet är störst och hjälpa till. Ibland har kommunen kanske extra mycket 

behov av att få ut de nyanlända under en period och då är det där fokuset ligger på. 

Sen kan ju dom som jobbar på arbetsförmedlingen få ett annat problemområde där det 

måste ut med en massa folk, då är vi också där och jobbar. Vi behöver vara annorlunda 

och vi behöver vara en organisation där det finns dom som behöver hjälp, en 

organisation där vi tar hand om varandra som medarbetare och som ledningsgrupp. Vi 

är medmänniskor som tar hand om varandra när vi jobbar (...) måste ju börja med att 

riskera nått, får tillbaka i arbetslojalitet och arbetsmoral men även ekonomiskt om du 

lyckas med en rekrytering av en nyanländ. Jag poängterar att det finns en uppsida om 

den här rekryteringen blir bra.  
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Matvaruföretaget har både högt upp i ledningen ett väl utarbetat värdegrundsarbete men 

även en personalchef som brinner för frågor om företagets sociala ansvarstagande. Hen ser 

det som en självklarhet att anställa människor i samhället som är i mest behov av arbete 

istället för att först se till företages behov av medarbetare. Tidigare forskning om CSR-arbete 

menar att dessa tendenser bland många företag har blivit vanligare på senare tid när fler 

företag inser att det har en stor möjlighet att påverka samhället till det bättre när möjlig-

heten finns (Doobers, 2009). Med det går att konstatera att Matvaruaffären är ett föredöme 

i socialt arbete och är det företag i denna studie som tydligast visar ett socialt ansvar för de 

nyanländas etablering. 

Byggföretaget beskriver även dem hur de försöker ta sitt samhällsansvar så gott det går och 

att de anser att anda företag borde göra likadant: 

Anledningen att vi började anställa nyanlända är för att man blir ju medveten på ett 

helt annat sätt om den situation vi befinner oss i. Vi ska också ta vårt samhällsansvar i 

det här så gott det går, på jobbet får de ju chans att kommunicera med varandra. Jag 

tycker att alla företag, oavsett bransch har ju alltid okvalificerade jobb som kanske 

gårdskarlar och så vidare som skulle ha möjlighet att anställa dom här killarna… 

önskade att fler arbetsgivare har den policyn, den strategin att öppna upp för det här 

som vi har gjort. Vi behandlar alla lika och vi kommer absolut fortsätta med vårat 

tankesätt. 

Det byggföretaget menar med den situation de befinner sig i handlar om hur bland annat 

nyanlända människor hamnar i utanförskap och har svårt att komma in i samhället. 

Företaget visar på ett genuint socialt ansvarstagande när de vill ta sitt samhälleliga ansvar. 

Chefen menar att alla företag kan ”hitta tjänster” för att få de nyanlända i arbete vilket är en 

intressant aspekt att dela med sig av till andra företag där det finns en viss osäkerhet på de 

nyanländas kunskaper och tidigare erfarenheter. 

Lite respons på det vi gör 

Många företag väljer att betona någon eller några av de sociala aspekter de arbetat med i 

deras riktlinjer för värdegrundsarbete (Dobers, 2009). En av grundpelarna inom CSR handlar 

om att nå ut med sitt sociala arbete till kunder, organisationen och samhället i stort. Ingen 

av företagen i denna studie har någon medveten strategi för detta. Hemtjänsten menar att 

tacken inte kommer från andra, varken inom företaget eller utifrån. Det är möjligtvis från de 

nyanlända själva som visar tacksamhet över sin anställning; 

Man får ju höra om hur deras liv etablerats mer med tidens gång och det har ju såklart 

att göra med lönen de kan plocka ut från oss. Företagets kärnverksamhet handlar om 

medmänsklighet då är det såklart självklart vi ska rekrytera personal på ett 

medmänskligt sätt (…) Vi har blandat med män och kvinnor…åldrar men också blandat 
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med flyktingar och andra bakgrunder också. Det känns bra i mitt hjärta att ta in folk 

som behöver arbete och då är nyanlända en grupp där behovet verkar vara stort. I 

Stockholm vet jag att det finns fler hemtjänstbolag som också vänt sig till den här 

gruppen, säkert av olika anledningar. 

Byggföretaget beskriver hur de fått bra respons från anställda sedan de började anställa ny-

anlända. Ledningen på företaget får ofta bekräftelse och beröm för det sociala ansvaret 

företaget tar, vilket chefen beskriver som tillfredställande och positivt och leder till en vilja 

att fortsätta arbetet i samma riktning. Forskning visar att när en arbetsgivare visar på 

emotionella värden ökar tillfredsställelsen hos de anställda vilket leder till ett starkare band 

mellan anställd och företaget (McElhaney, 2009). Matvaruaffären beskriver att det inte är 

någon som skickar blommor direkt som tack för det sociala ansvar de tar. Däremot tror hen 

att anledningen till att många kunder återkommer kan vara ett gensvar på det sociala ansvar 

de tar med anställningen av de nyanlända. Alla företag i studien är överens om att respons 

är ingenting de eftersträvar eller tar med i beräkningarna när de tar ett socialt ansvar. 

Samspelet mellan det ekonomiska och sociala ansvaret 

Byggföretaget beskriver att de ställer minst lika höga krav på de nyanlända som på de med 

svensk bakgrund och motiverar det med att de inte har råd att vara snälla och ha 

överseende. Ingen av företagen i studien har uteslutande valt att anställa nyanlända utan 

andra kriterier än att det skulle vara för den goda sakens skull. De argument som 

framkommit handlar till största del om brist på arbetskraft och ekonomisk vinning. Samtidigt 

som alla företagen pekar på fler anledningar än dessa i valet att anställa nyanlända. Oavsett 

om den ekonomiska vinningen är av hög betydelse för många av företagen är ändå det 

sociala ansvaret en förutsättning till dessa anställningar. Det administrativa arbetet och det 

språkmässiga hindret företagen upplever skulle förmodligen inte kompenseras av de 

ekonomiska bidrag de tar del av om det inte vore för viljan att göra gott. Matvaruaffären 

beskriver att det finns en del fördomar bland några anställda men även utanför 

arbetsplatsen som menar att de nyanlända inte borde få arbete överhuvudtaget. De 

arbetsgivare som har liknande åsikter om de nyanlända kommer förmodligen aldrig anställa 

dessa till sina företag oavsett den ekonomiska fördelen eller brist på annan arbetskraft. Med 

den motiveringen är det sociala ansvaret arbetsgivare känner en absolut förutsättning till de 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Restaurangen är tydliga med att den 

ekonomiska aspekten är avgörande för en fortsatt anställning av de nyanlända trots att de 

från början anställde dem utan vetskap om det ekonomiska stöd de var berättigad till. 

Byggföretaget är med stor sannolikhet unika, vilket de även hävdar själva, i fråga om att inte 

ta del av det ekonomiska stödet utan istället satsa på bra nyanlända medarbetare de ser en 

potential i framöver och menar att den arbetsmoral de visar kommer betala sig tillbaka i 

längden. Trots viljan att bidra till en arbetsplats med mångfald och ett inkluderande samhälle 

krävs ändå rätt förutsättningar till att anställa människor långt ifrån arbetsmarknaden. Med 
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tanke på den långa introduceringen en nyanländ person kräver är ett ekonomiskt stöd av 

stor betydelse för att arbetsgivare ska anse att det är värt det administrativa merjobbet det 

kräver. Utan kommunens erbjudande om etableringsstöd, introduktionsstöd och 

praktikplatser hade många nyanlända i betydligt högre utsträckning stått utanför 

arbetsmarknaden. Utifrån det studien visat är kommunens stöd med rekrytering och 

ekonomi en förutsättning för att ta steget till att göra gott och ta det sociala ansvar samtliga 

företag i studien har viljan att göra. Genom den ekonomiska kompensationen är tanken att 

företag ska våga chansa att ge en anställning till en nyanländ, trots att många företag i 

studien menar att det inte längre kan se de nyanlända som en chansning. 

Bättre förutsättningar till integration 

Styrkan i integration utifrån det som framkommit i studien är samtliga företags känsla för 

ansvarstagande för de nyanlända. En förutsättning för att integrationsarbete ska kunna 

lyckas handlar i huvudsak om viljan att vara en del av det. När alla är överens om att sam-

hället drar många fördelar av en lyckad integration, ekonomiskt och socialt, har 

integrationen kommit en lång bit på vägen. Företagen i studien har alla visat att de förstått 

att de bär ett stort ansvar som arbetsgivare till de nyanländas etablering i Sverige. De har 

antytt en självklarhet att de ska hjälpa dem som kommit hit men inte till under vilka 

premisser som helst. En lyckad integration är när nyanlända blir en arbetade del av sam-

hället och för att det ska vara en hållbar lyckad integration krävs det att de nyanlända 

etablerar sig och lär sig språket så de på samma villkor som de infödda i Sverige kan 

konkurrera om samma arbeten i slutändan. Genom kommunens generösa bidrag för möjlig-

görandet av detta finns det goda förutsättningar för fler företag att anställa och vara 

delaktiga i de nyanländas integrationsprocess. Enligt Sarstrand (2004) är kommunens politik 

och förutsättningar en avgörande del för hur integrationen ska lyckas. 

Genom den möjlighet till ekonomiskt stöd kommunen erbjuder har företagen beskrivit ett 

pappersarbete och ett regelverk som dels tar tid och som vissa företag kan se som ett hinder 

till att anställa nyanlända. Förutom den utökande andelen administration företagen 

upplever finns många regleringar för de nyanlända att ta sig in på den svenska 

arbetsmarknaden. I Sverige är vi ett policyland med mycket regleringar som försvårar för 

nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, jämförelsevis med ett 

arbetsmarknadsorienterat land där chanserna är betydligt större (Berglund, Schedin, 2009). 

När regelverk och politik både försvårar och underlättar integrationen av nyanlända finns 

många teorier kring integration ur ett mikroperspektiv. Det som inte framkom under 

intervjuerna med företagen i studien var deras kunskaper eller intresse för de nyanländas 

hemländer, flyktingsituation eller boendesituation. De benämnde ofta de nyanlända som en 

grupp av invandrare och de flesta företagen hade ingen djupare kunskap om de deras 

hemländer eller modersmål. Enlig Aytar (2007) ska inte resultatet av integrationen endast 

ligga hos de nyanlända utan även hos de infödda i landet. Det är viktigt att lyfta fram de 
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nyanländas kultur, religion och regionala tillhörighet och de skillnader som finns istället för 

att endast se de nyanlända som en homogen grupp. Utan att lägga ett för stort ansvar på 

företagen som trots allt i hög utsträckning bidrar till integrationen, finns det fördelar för dem 

att visa intresse för de nyanländas situation utanför arbetet för bättre förutsättningar till en 

lyckad integration. Restaurangen är ett bra exempel på hur det kan se ut: 

Alla som kommer in i Sverige och inte kan bete sig sabbar ju för dom här andra som vill 

stanna och göra rätt för sig. Vi kan inte ta hand om hela världen men jag tycker dom vi 

tar hit dom ska vi ta hand om. Det är lite det jag försöker göra nu med de här killarna 

och tjejerna jag tar hit till oss (…) jag hade en kille här från Eritrea och dom som 

kommer därifrån dom har jag mycket bra att säga om, han hade gått på SFI här i tre 

veckor när jag anställde han och han var nog bättre än alla dom som var i fjol här. Han 

var riktigt duktigt. En av killarna spelade fotboll med ett bra lag här i stan och han hade 

innan gjort en landskamp för Eritrea. Gissa om dom var glada! Det kallar jag 

integration om nått. 

Restaurangchefen visar även här exempel på att hen känner ett ansvar, inte endast för dem 

hen anställt på sitt företag, utan för nyanlända över lag. Hen visar intresse för en fungerade 

integration vilket fler av företagens chefer i studien visat. Detta stärker deras trovärdighet 

kring det sociala ansvar de beskriver att de tar och visar på att de har en reflekterande 

förmåga att se de nyanländas integration i större perspektiv i samhället än endast utifrån 

arbetsplatsen. 

  



45 

 

6 Fördjupad analys 

För att få en förståelse för hur processen bakom integrationsarbetet ser ut och hur olika 

instansers och aktörers agerande påverkar denna integration behöver agerandet förstås ur 

ett större perspektiv. Att förstå företagen som anställer nyanlända och vilken deras roll i 

processen är ger en möjlighet till förändring och förbättring av integrationen av nyanlända 

på sikt. Det som denna studie valt att belysa är ett perspektiv på en individuell nivå där 

enskilda människors handlingar studeras ur ett mikroperspektiv vilket även är av stor vikt för 

en djupare förståelse över hur integrationsprocessen ser ut. Det handlar om företags-

chefernas valmöjligheter och deras förmåga att kunna lita på sina egna personliga och etiska 

värden i utförandet av sina handlingar istället för att falla in i traditionella mönster och 

rekrytera enligt etnosocialitetens grundprinciper. 

Värderationella beslut 

Webers teori om sociala handlingar valdes som en teoretisk utgångspunkt för studien då det 

ansågs ha ett användbart förklaringsvärde av studiens resultat med åtanke att det sociala 

ansvaret ett företag anser sig ta bör stå i relation till det ekonomiska. Weber menar att det 

går att urskilja fyra idealtyper: Det traditionella, affektuella, värde- och målrationella 

handlandet (Månson, 2007). Det sociala ansvaret kan tolkas som en värderationell, affektuell 

eller eventuellt en traditionell handlingstyp. Det som förutsätts i studien är att alla företag 

har som grundidé att öka omsättning och hålla nere kostnader vilket kan tolkas som det 

målrationella handlandet i sin ursprungliga form som styrs av att individen vill uppnå vissa 

bestämda mål. Enligt Weber beskrivs det målrationella handlandet som den primära 

handlingstypen som de flesta människor handlar utifrån och även cheferna i företagen i 

denna studien när de bland annat väljer att anställa nyanlända till sina företag (Månson, 

2007). Resultatet som framkommit i studien visar på att företagen fattar många beslut och 

resonerar kring frågor med det målrationella handlandet som utgångspunkt. När de anställer 

nyanlända har de bland annat som mål att öka mångfalden på arbetsplatsen, minska bristen 

på arbetskraft, få ta del av ett ekonomiskt bidrag men även att ta samhällsansvar. Det är 

tydliga mål att uppnå vilket visar på att det är rationellt att anställa nyanlända i syfte att 

uppnå dessa mål. Det intressanta är att se om det går att urskilja andra handlingstyper än de 

målrationella när cheferna väljer att anställa nyanlända och vad konsekvenserna av det 

skulle kunna innebära. 

Vilka bevekelsegrunder finns det för dessa företags chefers handlande? Ett värderationellt 

handlande, enligt Weber, styrs av en medveten tro på det etiska, estetiska och religiösa 

egenvärdet hos ett beteende, oberoende av handlingens effekter. Det innebär att tron har 

ett egenvärde i sig oavsett handlingens konsekvenser. Det är uppfyllandet av värdet som är 

målet för handlingen, vilken även på ett sätt gör den till en rationell handling. Det 

värderationella handlar om att man gör något utan att slutprodukten av handlingen 
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bestämmer varför man gör det (Månson, 2007). Utifrån de kriterierna finns det exempel ur 

studiens empiri som visar att cheferna går emot företags principiella grund, att alltid uppnå 

ett mål med de beslut man fattar, och istället fattar beslut utifrån ett etiskt egenvärde. Det 

finns exempel på värderationella handlingar hos samtliga chefer som bidragit till att anställa 

nyanlända från första början och sedan fått dem fortsätta rekrytera enligt samma principer. 

Empirin visar även på att cheferna handlar affektuellt vilket innebär att de styrs av ett 

känsloläge där de känner omtanke, empati och ansvar för de nyanlända. Ett exempel ur 

empirin är lagerchefen som beskriver att det är väldigt skönt att vara med och bidra efter-

som hen vet att de nyanlända inte haft det så lätt innan. Ett annat exempel är hur 

Matvaruchefen beskriver sin tidigare arbetsplats som stereotypiskt och utan mångfald som 

fantastiskt tråkig. Beskrivningarna av chefernas känslor är exempel på affektuella handlingar 

som påverkat deras beslut i valet av hur arbetsplatsen ska se ut. En värderationell och 

affektuell handling är chefens personliga känsla för det etiska som låter dennes val styra 

vilka som ska ges möjlighet till arbete och inte. Däremot finns det en tvekan till att de 

affektuella handlingarna bidrar till en rekrytering av nyanlända eftersom en affektuell 

handling i huvudsak är ett tillfälligt tillstånd och en rekryteringsprocess sträcker sig under 

längre tid.  

Utöver de värderationella, målrationella och affektuella handlingarna menar Weber att det 

finns det traditionella handlandet. Matvaruföretaget beskriver att de har en tradition inom 

företaget att ta in arbetskraft som står långt ifrån arbetsmarknaden och att det är en vana 

som skulle kunna visa på ett traditionellt handlande. Ett traditionellt handlande utgörs oftast 

av ett omedvetet handlande av tradition och vanor, det matvaruchefen beskriver är i högsta 

grad en medveten handling vilket tyder på att handlingen snarare är målrationell än 

traditionell. Några exempel hämtade ur empirin handlar om viljan att representera sam-

hället som det bör vara och rekrytera människor där behovet är som störst, de menar att det 

finns de som behöver hjälp och då är det viktigt att vara medmänniskor och ta hand om 

varandra. De poängterar att de vill dra sitt strå till stacken och ta samhällsansvar när de 

rekryterar medarbetare på ett medmänskligt sätt. Hemtjänstchefen beskriver att det känns 

bra i hjärtat att ta in folk som är i behov av arbete. Dessa exempel handlar om en chefs 

känsla av att göra rätt för sig trots att det kan innebära kostnader och risker som de är 

beredda att ta för värdet av handlingen väger tyngre när de väljer att anställa nyanlända. Det 

kan vara problematiskt att urskilja dessa fyra handlingstyper ifrån varandra eftersom de 

oftast resulterar i ett mål att uppfylla. Det som tydligast går att urskilja är det värderationella 

handlandet och det målrationella handlandet som varandras motsatser. Det traditionella 

handlandet som beskrivits tidigare är en positiv konsekvens av ett etiskt ställningstagande 

cheferna i företagen tagit och låtit ligga till grund i rekryteringsprocessen. Det som däremot 

framkommer tydligt i studien är att anställningarna av de nyanlända baseras på samtliga 

handlingstyper och i högre utsträckning än förväntat grundar sig på värde, affektuella och 

traditionella handlingstyper. Att kunna finna viktigt fattade beslut på en värderationell grund 
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av en chef i ett företag visar att CSR-arbete i hög utsträckning är aktuellt. Det visar även att 

mycket av den tidigare forskningen som är äldre och handlar om socialt ansvar hos företag 

skulle vara missvisande och inte trovärdig när den påstår att ett företag inte har intressen i 

sociala frågor som inte direkt gynnar konkurrenskraften och ger ekonomisk vinst (Knocke, 

2003). 

Oavsett anledningen till att anställa nyanlända så kommer dem ut i arbete tack vara företag 

som studien valt att belysa. Kan då det värderationella och affektuella handlandet i valet av 

medarbetare appliceras på andra arbetsgivare för att fler ska våga öppna dörrar till en mer 

inkluderande arbetsplats och arbetsmarknad? Eller är det endast de målrationella 

handlingarna, så som ekonomisk vinning och brist på annan arbetskraft, som kan bidra till 

detta? Av den anledningen att socialt ansvarstagande är en förutsättning till de nyanländas 

anställning inom företagen i studien på sidan av de övriga fördelarna som benämnts, 

behöver fler företag rekrytera med känsla för det etiska istället för endast det målrationella. 

Detta för att öka möjligheterna att som företag kunna få chansen att ta del av alla fördelar 

med nyanlända medarbetare företagen i studien pekat på. 

Ringar på vattnet 

Det cheferna i studien visat på är en vilja att tänka i annorlunda banor och våga representera 

samhället som de vill att de ska se ut. De har alla påvisat strukturella motstånd med 

anställningarna av de nyanlända så som språkliga barriärer och begränsad kunskap om deras 

tidigare erfarenheter men även en rädsla för det främmande. I och med valet att anställa 

nyanlända med kommunens stöd och ekonomiska bidrag är företagen begränsade och 

tvingas förhålla sig till regler som bland annat innebär en ökad administrativ börda.  

Oavsett företagens värdegrund eller kommunens stöd och andra uppmuntringar utifrån i 

valet att anställa nyanlända hamnar troligtvis makten att genomföra processen i slutändan 

hos företagen själva. Studiens empiri visar att det finns andra mål att uppfylla i ett företag än 

endast de ekonomiskt mest fördelaktiga alternativen. Människor är komplexa, oavsett om 

de agerar som chefer i företag eller fattar beslut i sitt privatliv finns det bevekelsegrunder 

som innebär att deras beslut grundar sig på en känsla av att göra gott och ta ansvar. Med 

stor sannolikhet är cheferna i studien i viss mån medvetna om att de fattar beslut grundade 

på etiska värderingar som inte alltid är till företagens fördel samtidigt som de är medvetna 

om att många arbetsgivare inom den privata tjänstesektorn inte väljer att anställa nyanlända 

av just den anledningen. Enligt Ledarna (2016) är det endast hälften av företagen inom den 

privata tjänstesektorn som har erfarenhet av dessa anställningar. Den övriga hälften som 

inte ser till fördelarna behöver få ta del av andra arbetsgivares syn på socialt ansvar för att 

kunna öppna ögonen för en med inkluderande arbetsplats och arbetsmarknad. De behöver 

få en förståelse för hur företag som i denna studie väljer att handla och agera utifrån 

värderationella principer. Övergripande målet med studien är att kunna applicera dessa 

företags positiva erfarenheter till andra företag som inte väljer att rekrytera nyanlända. 
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Sammanfattningsvis är att skapa ringar på vattnet det i särklass mest betydelsefulla 

verktyget att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad för att kunna uppnå 

integrationsmålet.  
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7 Slutsats och diskussion 

Studiens huvudsyfte har varit att undersöka vilka erfarenheter en arbetsgivare har av att 

anställa nyanlända. Frågeställningarna har varit att undersöka vilka föreställningar och skäl 

företagen har av att anställa nyanlända men även hur det ekonomiska och sociala samspelet 

ser ut. Forskningsområdet integration och arbetsmarknaden är omfattande men även 

forskningen om hur arbetsgivare ser på rekrytering, CSR och strukturell diskriminering är 

utforskade områden. Det har dels inneburit en fördel eftersom mycket relevant och aktuell 

forskning varit tillgänglig men samtidigt en utmaning med tanke på den sorteringsprocess 

som genomförts. Jag har valt att kritiskt granska de artiklar jag valt för att säkerhetsställa att 

de ska inneha hög autenticitet och därefter försökt hitta den mest relevanta forskningen 

utifrån denna studies syfte. En viktig röd tråd som följts genom studiens gång har handlat 

om meningsfullhet, det vill säga att materialet jag valt att presentera är tydligt och begripligt 

och fyller ett syfte, både i val av teori och empiri. Det metodologiska tillvägagångsättet har 

varit relevant för att nå fram till det empiriska materialet studien använt sig av, däremot 

finns det en viss tvekan till det få antalet utförda intervjuer. Med en tidsbrist och 

problematik med chefernas tillgänglighet som anledning till detta anser jag ändå att det som 

framkommit under intervjuerna har kunnat besvara studiens syfte och frågeställning trots 

att resultatet möjligtvis inte är generaliseringsbart och tillräckligt ”mättat”.  

Resultatet av empirin visar på att erfarenheterna företagen har av att anställa nyanlända och 

hur arbetsplatserna påverkats är övervägande positiva. Skälen till att anställa nyanlända i 

huvudsak är fyra: Ekonomisk fördel för företaget, ett behov av arbetskraft som är svår att 

hitta i ordinarie rekrytering, ett socialt ansvarstagande och chans till ökad mångfald på 

arbetsplatsen. Utöver dessa fyra huvudsakliga anledningar som samtliga företag definierat 

finns även andra mer specifika och praktiska skäl som skiljer sig företagen emellan. I 

rekryteringsprocessen handlade det främst om en chans att göra gott men även en brist på 

arbetskraft inom ordinarie rekrytering.  

Det jag funnit intressant i analysen handlar om företagens syn på deras ansvar, 

kommunens ansvar och samhällets ansvar. Byggföretaget menar att de inte kan ta ett för 

stort ansvar till de nyanländas integration. Hemtjänsten och Restaurangen menar att alla 

bör dra sitt strå till stacken för de nyanländas situation och menar att inte endast 

kommunen och arbetsgivaren bär det ansvaret. Forskning visar att arbetsgivare och 

samhället i stort måste få bättre kunskap om de nyanländas religion, hemland och kultur 

för bästa chans till en lyckad integration. Det visar på att integrationsarbete är en svår och 

komplicerad process där delarna bör delas upp mellan olika instanser där företagen står 

för den arbetsrelaterade, kommunen för etableringen och samhället i övrigt för ett 

intresse över de nyanländas situation.  

Det jag även funnit intressant i analysen handlar om de fördelar företagen pekar på när det 
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gäller förutsättningarna till anställningarna av de nyanlända. I och med den långa och 

finansierade introduktionen av en nyanländ medarbetare beskriver Matvaruchefen att de får 

en bredd och ett djup på ett annat sätt än vad en ordinarie introduktion ser ut. Det är en 

intressant aspekt att ta hänsyn till som en fördel det ekonomiska bidraget kan leda till. Om 

företagen hittar rätt kandidat till sitt företag med rätt förutsättningar att lära sig svenska i 

önskvärd takt finns alla förutsättningar för en lyckad rekrytering. En annan aspekt av 

förutsättningarna att anställa en nyanländ är hur enkelt de anser att processen blivit efter 

några års erfarenhet av dessa anställningar. De menar att det inte längre är en chansning 

och att förutsättningarna blivit betydligt bättre.  

För att kunna påverka arbetsgivare inom den privata sektorn krävs kunskap och upplysning 

eftersom dem verkar inom den fria marknaden där regleringar och direktiv inte kan beslutas 

politiskt. Som studien tydligt visat finns många fördelar och positiva erfarenheter från 

arbetsgivare som anställt nyanlända. Dessa fördelar har stor betydelse för att kunna få andra 

arbetsgivare till en ökad insikt på området som förhoppningsvis leder till att fler vågar 

chansa och tänka annorlunda kring sitt företag, mångfald och rekrytering. Jag anser att en 

arbetsgivare behöver ta del av praktisk kunskap och erfarenhet på området för att kunna ta 

till sig dessa fördelar i jämförelse med att endast läsa ett broschyrblad från arbets-

förmedlingen. Det framgick i studien att de hade bekanta inom andra branscher som även 

dem hade erfarenhet av att anställa nyanlända vilket förmodligen påverkat dem i valet att 

själv anställa. Som framgått i analysen är det viktigt att erfarenheter sprids, dels från mun till 

mun men även genom andra kanaler både inom samma ort och inom branschen. Jag anser 

att denna princip i hög utsträckning är generaliseringsbar även inom andra 

forskningsområden. Det kan handla om CSR-arbete på andra nivåer där samma princip gäller 

som valet att anställa nyanlända. Exempelvis ett arbete med tanke för miljön, genom att 

lyfta och dela med sig av de företag som har erfarenhet av ett sådant arbete kan andra 

företag ta efter. 

Det verkar som om många politiker verkar insett allvaret i hur konsekvenser av ett utanför-

skap ser ut och utvecklat metoder för en bättre integration av alla samhällsgrupper på 

arbetsmarknaden. Även inom den privata sektorn syns tydliga framsteg med tanke på 

tidigare forskning som menade att ambitionerna att anställa nyanlända var obefintliga och 

att ett socialt ansvarstagande ”inte fanns på kartan” för en arbetsgivare. Som nämnts i 

studien har en utveckling skett och mycket tyder på att det finns ett utrymme för 

arbetsgivare att anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i syfte att göra 

gott. Oavsett anledningarna till att anställa nyanlända så har alla arbetsgivarna gemensamt 

att de gör det i olika utsträckning, men för att nå regeringens integrationsmål krävs det att 

betydligt fler tar sitt ansvar. Med de fördelar det innebär att anställa nyanlända som denna 

studie lyft fram finns alla förutsättningar att även andra företag ska öppna ögonen och göra 

detsamma. 
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Avslutningsvis sammanfattas de mest framstående fördelarna en arbetsgivare har när de 

väljer att anställa en nyanländ medarbetare till sitt företag: 

Du får in värdefull kompetens, du får en medarbetare med hög arbetsmoral, ditt företag kan 

växa, du ser kraften och inte hindret, du får en medarbetare med djup och bred kompetens, 

du gör en samhällsinsats, du är en del av integrationsarbetet, du bidrar till mångfald på 

arbetsmarknaden och din arbetsplats och du får ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen 

när du anställer. 

Förslag på framtida forskning 

Det hade varit intressant att vidare studera om hur den ekonomiska aspekten av att anställa 

människor långt ifrån arbetsmarknaden fungerar i praktiken. Att exempelvis studera företag 

med hög andel nyanlända anställda och se hur företagets ekonomi påverkas av dessa 

anställningar i jämförelse med ordinarie anställningar, både sociologiskt men även ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide chef/rekryteringsansvarig 

Bakgrundsfrågor chefen 
Hur länge har du arbetat som chef/rekryteringsansvarig på den här arbetsplatsen? 

Har du erfarenhet av rekrytering sedan tidigare? Vilken typ av arbetsplats? 

Vilken utbildning har du? Arbetat med tidigare?  

Företaget 

Ungefär hur många anställda? 

Beskriv de arbetsuppgifter ni har här. 

Vilken utbildning eller tidigare erfarenhet krävs för att arbeta här? 

Rekryteringsprocessen 

Hur ofta rekryterar ni ungefär? 

Hur ser den processen ut? (Stöd av arbetsförmedlingen? Flera inblandade? Annonsera?) 

Hur mycket har du möjlighet att styra rekryteringen? 

Hur värderar du den kompetens dina anställda har vid en rekrytering? 

 

Nyanlända medarbetare 
Ni har erfarenhet av att anställa nyanlända medarbetare, berätta mer om det. (Antal?)  

Hur har det sett ut tidigare på företaget med andelen nyanlända medarbetare?  

Hur kommer det sig att du/ni började anställda dom? 

Har du erfarenhet sedan tidigare av multietniska arbetsplatser? 

Berätta vad det är som gör att du väljer anställa dom? 

Beskriv vilka fördelar du anser att det finns.  

Har du haft förfrågningar från kommunen? 

Hur stor andel tror du att det är du som person som bidragit till dessa rekryteringar och hur 

stor andel anser du är företagets?  

Skulle du säga att det är enklare att anställa en nyanländ i jämförelse med en medarbetare 

med svensk bakgrund?  

Förklara vad du tror det beror på? 

Känner du till deras tidigare arbetslivserfarenheter från deras hemland? 

Känns det mer som en ”chansning” att anställa en nyanländ än en med svensk bakgrund? 

Språket  
Hur viktigt tycker du språket är i arbetet hos er? 

Anser du att de nyanlända anställda lever upp till dom kraven? 

Kan du se språkförbättringar hos de nyanlända sedan de började arbeta hos er? 

Sociala ansvaret 

Vad är en multietnisk arbetsplats för dig? 

Hur ser du på det sociala ansvarstagandet för det här företaget genom att anställa 
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nyanlända? För Sverige i stort? 

Känner du dig som arbetsgivare som en viktig del i integrationsarbetet? 

Anser du dig kompetent inom området med etnisk mångfald på arbetsplatsen? 

På vilket sätt riktas tacksamhet och bra respons till dig från medarbetare/andra? 

Tror du att du fått någon annan att ta steget till att anställa en nyanländ? 

Har du märkt att de integrerats snabbare sedan anställningen hos er? Berätta mer. 

Vad är integration för dig? 

Utöver en anställning, vad tror du är viktigt för en bra integration av nyanlända? 

Utmaningar 

Vilka skulle du säga är utmaningarna med att anställa nyanlända?  

Hur hanterar ni/du dem? 

Vad är det som gör att du ändå väljer att anställa en stor andel nyanlända? 

Vad tror du det beror på att många liknande arbetsplatser som den här inte anställer 

nyanlända?  

Vilka var de främsta orsakerna till att du valde att anställa nyanlända från början? 

Fanns det någonting utöver det? 

Anser du att förutsättningarna idag har blivit sämre eller bättre än för 10 år sedan/när du 

började ditt arbete här? 

Vad tror du det beror på? 

 

Företages förhållningssätt 

Med vilka argument skulle du rekommendera andra arbetsgivare att göra detsamma som ni? 

Vad anser de andra anställda om de nyanlända som kollegor? 

Ser du nån skillnad i den positiva inställningen beroende på var i företaget du arbetar? 

(Högsta ledningen och neråt) 

Finns det några policys kring integration inom företaget? (Isf. Vad säger dom?) 

Vad har du för tankar framöver med företaget/medarbetarna/integrationen? 

 

Är det någonting du vill tillägga eller förklara närmare? 


