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Abstrakt 
Inledning: Antalet nyanlända flyktingar ökade kraftigt i Sverige efter den stora 

flyktingströmmen 2015. Arbetsförmedlingen är den myndighet, som sedan 

etableringsreformen togs i kraft 2010, är ansvariga för att tillsammans med den 

nyanlända flyktingen, myndigheter, företag och organisationer skapa en etableringsplan. 

Uppdraget syftar till att hjälpa nyanlända flyktingar till att så snabbt som möjligt lära sig 

svenska språket och hitta ett arbete för att klara sin försörjning. Antalet sysselsatta 

nyanlända flyktingarna i etableringsuppdraget var år 2016 endast 5 %. Tidigare 

forskning och den politiska debatten visar på vikten av sysselsättning för att minska 

utvecklingen av ett segregerat svenskt samhälle.     

Syfte: Studien undersöker dels arbetsgivares upplevelser och inställning till 

integration av nyanlända flyktingar genom arbete, dels arbetsgivares erfarenheter och 

möjligheter till rekrytering av nyanlända flyktingar.    

Metod: Studien är gjord med en kvalitativ forskningsmetod med abduktiv 

forskningsansats. Forskningsprocessen är av hermeneutiskt slag där helheten och 

kontexten utgörs av lagar och insatser i det svenska samhället, tillsammans med 

intervjuer med Arbetsförmedlingen och Svenskt Näringsliv. De undersökta delarna 

utgörs i studien av 16 intervjuer med arbetsgivare från privata företag.  

Slutsats: Det teoretiska bidrag studien gör är att arbetsgivare upplever att 

insatser och möjligheter till rekryteringsbeslut som leder till integration av nyanlända 

flyktingar är starkt beroende av arbetsgivarens personliga intresse. Detta efter att 

studiens visat att den ekonomiska nytta rekrytering av nyanlända flyktingar ger för 

företag inte avgör rekryteringsbeslutet. Enligt studien är det den sociala nyttan som 

avgör om en arbetsgivare vid ett rekryteringsbeslut aktivt väljer att integrera en 

nyanländ flykting genom arbete. Det leder till att studiens praktiska bidrag är att 

Arbetsförmedlingens fokus på ekonomisk nytta bör kompletteras med resurser till att 

framhäva den sociala nytta integration av nyanlända flyktingar genom arbete leder till.  

 

 

Nyckelord 
Integration, Nyanlända flyktingar, Etableringsuppdraget, Beslutsteori, Företags 
samhällsansvar  
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Abstract       

Introduction: The number of newly arrived refugees increased rapidly in 

Sweden after the major arrival of refugees in 2015. Arbetsförmedlingen, the Swedish 

public employment office, is since 2010 the responsible authority to create an 

introduction plan together with the newly arrived refugee, authorities, companies and 

organizations. The establishment mission aim to help newly arrived refugees to learn 

the Swedish language, and to find a job as quickly as possible to be able to meet 

economic needs. The number of employed newly arrived refugees in the introduction 

plan was 5 % in the year of 2016. Earlier research and the political debate show the 

importance of employment in order to reduce segregation in the Swedish society. 

Purpose: The study partly examines employers' attitude and experiences of 

integration of newly arrived refugees through work, and partly examines employers' 

experiences and opportunities for recruitment of newly arrived refugees. 

Method: The study is made with a qualitative research method with abductive 

approach. The research process is a hermeneutical process, in which the context 

consisted of laws and actions from the Swedish society, together with interviews with 

Arbetsförmedlingen and Svenskt Näringsliv. The investigated parts in the study are 

created by 16 interviews with employers in private companies. 

Conclusion: The theoretical contribution of the study is that employers 

experience that efforts and opportunities for recruitment decisions that leads to 

integration of newly arrived refugees are strongly dependent on the employer's personal 

interest. This means the economic utility that newly arrived refugees gives to the 

company is not what determines the recruitment decision. According to the study, social 

utility is what determine that an employer in a recruitment decision actively chooses to 

integrate newly arrived refugees through work. This means that the practical 

contribution of the study is that Arbetsförmedlingen´s focus on economic utility should 

be supplemented with resources to emphasize the social utility of integration of newly 

arrived refugees in Sweden through work for. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt FN befinner sig över 65,3 miljoner människor på flykt i världen, antingen i eller 

utanför sitt hemland. En individ ges flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention, 

svensk lag och EU-regler, om den har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på 

grund av ras, kön, sexuell läggning, nationalitet, religiös och politisk uppfattning eller 

tillhörighet till viss samhällsgrupp (Migrationsverket 2017). För att sätta den politiskt 

omtalade flyktingfrågan i ett större perspektiv sökte år 2015 fyra miljoner syrier asyl i 

grannländerna Turkiet, Libanon och Jordanien. Samma år tog Europa emot totalt 850 

000 flyktingar (UNHCR 2017), var av 162 877 av dem sökte asyl i Sverige. Individer 

som i dag beskrivs ha kommit till Sverige med den “stora flyktingströmmen 2015”. År 

2016 sjönk antalet asylsökande i Sverige till 28 939 flyktingar till följd av skärpt 

flyktingpolitik. Flyktingström som Europa och Sverige bevittnade 2015 var till största 

del grundat i det pågående Syrienkriget, men det invandrade även stora flyktinggrupper 

från Irak, Afghanistan och Somalia (Migrationsverket 2017). 

 

Det finns två kategorier flyktingar; kvotflyktingar och asylflyktingar. Kvotflyktingar är 

de flyktingar som Sverige tar emot kvoterat av EU. De individer får uppehållstillstånd i 

Sverige innan de anlänt och omfattas av etableringsplanen först när de blir folkbokförda 

och bosatta i Sverige. Den andra kategorin, asylflyktingar, har tagit sig till Sverige på 

egen hand och söker asyl på plats för att vänta på besked om uppehållstillstånd eller inte 

(Migrationsverket 2017). Vid besked om uppehållstillstånd för att stanna blir de 

folkbokförda och utplacerade i en kommun. När kvotflyktingar blivit folkbokförda och 

asylflyktingar fått uppehållstillstånd räknas de som nyanlända flyktingar i två år enligt 

svensk lag (Migrationsverket 2017). Undantag finns för de individer som på grund av 

graviditet eller sjukdom inte är arbetsföra, då kan tiden utökas till tre år. 

Arbetsförmedlingen är den myndighet som sedan etableringsreformen togs i kraft år 

2010 är ansvariga för uppdraget (Arbetsförmedlingen 2017).  Reformen, enligt Lag 

(2010:197), beskriver hur Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlända, 

myndigheter, företag och organisationer ska skapa en etableringsplan. Uppdraget syftar 

till att hjälpa nyanlända till att så snabbt som möjligt lära sig det svenska språket och 

hittar ett arbete för att klara sin försörjning (Arbetsförmedlingen 2017). När en nyanländ 

flykting fått uppehållstillstånd i Sverige, det vill säga när asylansökan har blivit 
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färdigbehandlad, ansvarar Arbetsförmedlingen för att ta kontakt och informera den 

nyanlända flyktingen om de svenska etableringsinsatserna. Gemensamt skapar 

arbetsförmedlaren och den nyanlända flyktingen en individuell etableringsplan 

(Arbetsförmedlingen 2017).  Alla nyanlända flyktingar mellan 20 och 65 år, samt de 

individer som är mellan 18 och 20 år och saknar föräldrar i Sverige, omfattas av 

etableringsuppdraget.  

 

”Etableringsuppdraget är frivilligt, men 99 % av de nyanlända flyktingarna tackar ja 

eftersom det innebär att de är bidragsberättigade.” 1 

 

Sandegaard (2014) beskriver i sin studie att när etableringsreformen togs i kraft 

utvecklades integrationen av nyanlända flyktingar i en positiv riktning i Sverige. 

Reformen innebar att ansvaret för integrationen av nyanlända flyttades från 

kommunerna till Arbetsförmedlingen.  Fler fick arbete och tiden in på arbetsmarknaden 

blev kortare. Inställningen till reformen förändrades när antalet nyanlända flyktingar 

drastiskt ökat till följd av den stora flyktingströmmen 2015. Migrationsverket fick hög 

arbetsbelastning och systemet för flyktingmottagande blev överbelastat. År 2015 var 70 

737 nyanlända flyktingar inskrivna i etableringsuppdraget och till följd av långa 

handläggningstider på Migrationsverket fortsatte antalet asylsökande öka även under år 

2016 till 93 530 (Arbetsförmedlingen, årsredovisning 2016). Aldrig tidigare har 

Arbetsförmedlingen ansvarat för integrationen av ett så stort antal nyanlända flyktingar.  

 

Integration är enligt Beckman (2011) ett vanligt använt begrepp i den allmänna debatten 

kring invandring, dock men en bred och otydlig betydelse. Ordet integration används 

ofta i den politiska och sociala debatten kring invandring eftersom att just arbetet ofta är 

en central del i den diskussionen. Beckman (2011) menar att eftersom det mångtydiga 

begreppet i vardagligt tal syftar till att genom arbete inkluderas i ett samhälle, är 

integration genom inkludering på arbetsmarknaden också är en vanlig uppfattning av 

begreppet. Beckman (2011) beskriver vidare, i enlighet med Valtonen (2012), att 

integration är inkludering av en social minoritetsgrupp i en större majoritetsgrupp. Att 

integrera nyanlända flyktingar i samhället genom arbete kan ses som en av de tre 

delarna i idén om företags samhällsansvar, CSR. Begreppet är ett välanvänt och 

populärt koncept med idén att uppmuntra till att företag ska ta ansvar för samhället ur 

                                                
1 Intervju Michal Ulatowski 2017-03-21 
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ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv (Vogel 2005). Integration av 

nyanlända flyktingar kan således ses, ur ett socialt perspektiv, som ett av företagens 

samhällsansvar eftersom att det i dag är en stor del i den politiska debatten. 

 

Utöver Arbetsförmedlingen agerar även andra organisationer arbetsförmedlare specifikt 

för nyanlända flyktingar. Via Setel.in (2017), en applikation för nyanlända i Sverige, 

kan en rad aktörer hittas som arbetar för att matcha nyanlända flyktingar med arbete. 

Oavsett om arbetsgivare anställer nyanlända flyktingar via Arbetsförmedlingen eller 

någon annan organisation har de rätt till subventionerade löner. Subventionerna betyder 

att Arbetsförmedlingen, via Försäkringskassan, betalar upp till 80 % av den nyanlända 

flyktingens lön (Arbetsförmedlingen 2017). Cirka 5 % nyanlända flyktingar i 

etableringsuppdraget fick arbeten med subventionerad lön år 2015 i Sverige 

(Arbetsförmedlingen 2017). Aldén och Hammarstedt (2016) beskriver statistik som 

visar att drygt 60 procent av de som fick uppehållstillstånd mellan år 2005 och 2007 

med eftergymnasial utbildning var sysselsatta efter sju år. Individer ur samma grupp 

med endast grundskoleutbildning eller lägre, hade en sysselsättningsgrad på strax under 

50 procent efter samma tid. Hojem (2010) beskriver de fördelar Sverige kan nå av 

invandringen, såsom utveckling och kompetensförsörjning, endast kan nås om 

invandrarna har en sysselsättning. Ayanle och Nura (2014) visar i sin studie att 

regeringsreformen om etableringsinsatser för vissa nyanlända är en samhällsekonomisk 

förlust om den negativa trenden håller i sig med nyanlända och deras etablering. De 

menar att tiden för arbetslöshet måste förkortas med minst ett par år för att reformen ska 

vara lönsam.   

 

Cheung och Philimore (2013) beskriver betydelsen av socialt kapital för att stödja 

flyktingarnas tillgång till sysselsättning. De menar att socialt kapital i ett nytt samhälle 

starkt påverkar möjligheten att bli integrerad på arbetsmarknaden. Eftersom nyanlända 

flyktingar har väldigt få sociala kopplingar till det nya samhället anser de att det är en 

anledning till den låga sysselsättningsgraden bland nyanlända flyktingar. Hagelund och 

Kavli (2009) anser att nyanlända flyktingar är en kategori individer med särskilda 

svårigheter att komma in på arbetsmarknaden eftersom de har en dubbel agenda, en 

aktiveringsagenda och en medborgarskapsagenda.  Ytterligare problematik kring 

integrering av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden anser Hagelund och Kavli 

(2009) bero på att de utgör en mycket kulturell heterogen grupp och att de 
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subventionella insatserna är otillräckliga för arbetsgivarna. Konjunkturrådets rapport 

(2017) krävs snabbare etableringsinsatser för nyanlända och de anser att det bör lösas 

genom att etableringsinsatser och validering ska ske ute på arbetsplatserna. De anser 

även att reglerna för sysselsättnings subventioner från Arbetsförmedlingen måste 

förenklas för att kunna användas på ett bättre sätt. Sanandaji (2017) beskriver hur 

Sverige har släppt in ett rekordstort antal invandrare ”rumsligt” men inte i den sociala 

värmen. Vidare beskriver han att individer som kommit till Sverige efter flykt inte 

kommer in i en gemensamhet och ekonomiska värme till följd av ett segregerat 

samhälle. En starkt bidragande faktor är enligt Sanandaji att få har arbete många år efter 

att de flytt till Sverige. Han menar att en sådan utveckling leder till att Sverige i dag 

ständigt utvecklar ekonomiska skillnader som följer etnicitet, segregerade 

bostadsområden och tung belastning på offentliga sektorn.  

 

Det är svårt att avgöra när en flykting är integrerad i ett nytt samhälle, vilket också 

betyder att det är vårt att avgöra när ett samhälle har en fullt fungerande integration. En 

arbetsgivares rekryteringsbeslut om att anställa en nyanländ flykting behöver inte per se 

leda till en fullt lyckad integration eftersom en framgångsrik integration på samhällsnivå 

kan anses vara mer än att en nyanländ flykting får en anställning. Samtidigt är det ett av 

de två primära syftena i Arbetsförmedlingens etablerings uppdrag från Regeringen och 

därför kan integration genom arbete ses som en viktig del av integrationen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 
Varje nyanländ flykting har genom sitt uppehållstillstånd samma juridiska möjlighet till 

att arbeta i Sverige som alla svenska medborgare (Migrationsverket 2017). I Lag 

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända flyktingar ger regeringen 

Arbetsförmedlingen ansvaret att på två år vägleda nyanlända flyktingar in på 

arbetsmarknaden, med syfte att i längden minska klyftorna och öka sammanhållningen i 

det svenska samhället. De ansvarar för att ge nyanländ flykting de bästa möjligheterna 

att bli anställd och integrerad på den svenska arbetsmarknaden.  

 

Arbetsgivare har enligt lagstiftning inget tvång eller ansvar som syftar till att anställa 

nyanlända flyktingar. Däremot tvingar diskrimineringslagen (2008:567) arbetsgivare att 

motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett om 
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individen tillhör en minoritetsgrupp eller majoritetsgrupp i samhället.  Bohlander 2002 

beskriver att rekryteringsprocessen i många företag skapa svårigheter att rekrytera för 

mångfald. Hon pekar ut objektiva och subjektiva aspekter i rekryteringsbeslut som 

problematiska då de rekryteringsprocesser som öppnar upp för diskriminering samtidigt 

är de processer som motverkar det. Vidare beskriver hon att rekryteringsbeslut, likt 

beslutsteori, utgår ifrån en psykodynamisk ansats som syftar till rationella, objektiva 

och effektiva rekryteringsbeslut med rekryteringsmodeller som grund. Är det möjligt ur 

den sociala aspekten i företags samhällsansvar att uppmuntra arbetsgivare till att 

anställa nyanlända flyktingar, även om det betyder att arbetsgivare anställer individer 

från en specifik minoritetsgrupp?  

 

Fransson och Johansson (2016) undersöker en väg till integration genom arbete genom 

att studera personer med invandrarbakgrunds möjlighet till att starta eget företag. I deras 

studie intervjuas individer med invandrarbakgrund som lyckats starta företag i Sverige. 

De beskriver erfarenheter och upplevelser av hur det är att vara nyanländ i Sverige och 

starta företag. De påtalar problem kring ekonomisk utvattning och bristande socialt 

nätverk. De individer som är nyanlända flyktingar i Sverige och inte vill starta eget 

företag måste bli anställda av en arbetsgivare för att arbeta. Det betyder att arbetsgivare 

till stor del är en del av integration genom arbete i det svenska samhället.  

 

1.3 Syfte 

Studien undersöker dels arbetsgivares upplevelser och inställning till integration av 

nyanlända flyktingar genom arbete, dels arbetsgivares erfarenheter och möjligheter till 

rekrytering av nyanlända flyktingar.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

● Hur upplever arbetsgivare i privata företag möjligheten att anställa nyanlända 

flyktingar?  

● Hur upplever arbetsgivare i privata företag samhälleliga insatser till att främja 

integration av nyanlända flyktingar genom arbete?  



  
 

11 

2 Metod  

2.1 Kvalitativ forskning med abduktiv ansats 

Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsdesign med en abduktiv forskningsansats. 

Utifrån syftet och de observerade frågeställningarna i studien om arbetsgivares 

upplevelser är vägen till studiens resultat av sin natur kvalitativ (Svensson & Ahrne 

2015). Den abduktiva ansatsen betyder att utformningen av studien rört sig mellan 

induktiv och deduktiv karaktär, vilket betyder att under tiden den empiriska insamlingen 

genomfördes skapades parallellt studiens teoretiska referensram. Abduktion beskrivs 

enligt Alvesson och Sköldberg (2015) som att möjliggöra för forskarna att under 

studiens process vara mottaglig för nya iakttagelser.  Den abduktiva forskningsansatsen 

föll sig passande till att besvara studiens syfte om hur arbetsgivare kan uppleva 

möjligheten till beslut om integration av nyanlända flyktingar genom arbete i 

kombination med teoretiska perspektiv ur beslutsteori.  

 

”Deduction proves that something must be; induction shows that something actually is 

operative; Abduction [...] suggests that something may be.”  (Gold et al. 2011, s. 7)  

     

2.2 Hermeneutik                        

Studiens kvalitativa metod bygger på en hermeneutisk forskningsprocess. Hermeneutik 

är en process som använder tolkningsperspektivet som huvudsaklig forskningsmetod 

(Bryman & Bell, 2013). Hermeneutisk process syftar till att i studien tolka arbetsgivares 

verklighet genom att skapa förståelse för den mening, innebörd och de värderingar som 

finns i beslut kring anställning av nyanlända flyktingar. Studiens hermeneutiska tolkning 

ger en förklaring av arbetsgivares upplevelser genom att sätta in fenomen i dess mänskliga, 

historiska, sociala och ekonomiska sammanhang. Tolkningsperspektivet är anpassat till den 

varierande sociala verkligheten som arbetsgivare befinner sig i. Detta betyder att studiens 

hermeneutiska ansats står för subjektivism och relativism, i motsats till positivismens 

realisms och objektivism. Subjektivismen anser att verkligheten är beroende av iakttagaren 

och därmed mångtydig och relativ (Alvesson & Sköldberg 1994).  Det betyder att studien 

inte sökte efter en absolut sanning, utan en förståelse genom en tolkning.  

 

Genom den hermeneutiska cirkeln beskriver hermeneutiken det samband som finns 

mellan helhet och delar (Alvesson & Sköldberg 1994). Helheten är den kontext som 
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syftet och forskningsfrågorna i studien undersöks i. Helheten var den förförståelse jag 

som forskare skapade för nyanlända flyktingars integration genom arbete, i Sverige. 

Utifrån studiens frågeställningar byggde helhet och förförståelse på lagar och insatser i 

det svenska samhället kring att integrera nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden, 

tillsammans med intervjuer med Arbetsförmedlingen och Svenskt Näringsliv. Delarna i 

studien är varje arbetsgivares syn på integration genom arbete, vilket bidrog till att 

skapa helheten utan att kunna påverka den exklusivt.  

 

Forskningsprocessen fortgick likt den hermeneutiska cirkeln genom hela studiens gång 

eftersom ny information samlades in både empiriskt och teoretiskt, samtidigt som 

den bearbetades för att öka förståelsen. Processen i studien likt den hermeneutiska 

cirkeln, med förförståelse och förståelse, var ett tillvägagångssätt för att nå den slutliga 

tolkningen av arbetsgivares upplevelser av integration av nyanlända flyktingar genom 

arbete. Studien utgår från en icke-dualistisk, konstruktionistisk ontologi (Bryman & 

Bell 2013), vilket betyder att jag som forskare ser människan och världen som 

sammanflätade och konstruera mening genom sociala företeelser och mellanmänskliga 

relationer.  

 

 

Figur 1. Hermeneutisk cirkel  
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2.3        Val av empiriska objekt                                                   

Genom att välja ut liknande miljöer som ska studeras och hålla den empiriska 

undersökningen till en samlad samhällsmiljö menar Svensson och Ahrne (2015) kan 

leda till en ökad säkerhet i studiens resultat. Samtidigt beskriver Svensson och Ahrne 

(2015) vikten av en homogen social miljö och att en strategi av att få en bredd i fallen är 

viktig för att synliggöra likheter och olikheter i det studerade ämnet. Detta för att 

undvika att slutsatser i studien inte dras från en specifik och udda upplevelse, vilket i sin 

tur skulle kunna leda till en missvisande bild av verkligheten. Studien bygger på en 

kombination av de båda strategierna. Eftersom en del av förförståelsen om integration 

av nyanlända flyktingar genom arbete kom från en intresseorganisation från den privata 

sektorn valde jag att endast intervjua arbetsgivare från den privata sektorn för att skapa 

en trovärdig tolkning av förståelsen i studien. 

 

Svensson och Ahrne (2015) beskriver vikten av ett representativt urval av respondenter, 

medan Bryman och Bell (2013) presenterar icke sannolikhetsurval som en urvalsmetod 

inom kvalitativ forskning.  Dock menar de båda att det inte finns några regler för hur 

urvalet ska väljas inom kvalitativ forskning. I studien användes icke sannolikhetsurval 

till viss del eftersom att alla tillfrågade fick frågan om frivilligt deltagande vilket också 

leder till att studien bygger på intervjuer av arbetsgivare som var villiga att ställa upp på 

intervju.  

 

2.4  Studiens hermeneutiska cirkel 

Vid val av helhet och delar i studien delas i studien upp i två fält. Studiens helhet skapas 

av styrdokument från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Lag (2010:197) om 

etableringsinsatser av vissa nyanlända flyktingar samt Diskrimineringslagen 2008:567. 

Till helheten och förförståelse gjordes även intervjuer med en representant från 

Arbetsförmedlingen och två specialister från Svenskt Näringsliv. De tre intervjuerna 

gjordes för att få en bredare insyn i helheten om hur etableringen av nyanlända 

flyktingar sker på arbetsmarknaden. Intervjuerna till helheten valdes ut utifrån deras 

kompetens och erfarenhet av att jobba med integration av nyanlända flyktingar på 

arbetsmarknaden och utgör därför specialkompetens i frågan. 

 

Studiens delar utgörs av 16 intervjuer med arbetsgivare om deras syn på insatser och 

möjligheter till att anställa nyanlända flyktingar. Studiens syfte är att tolka och förklara 
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verkligheten ur arbetsgivarnas perspektiv och därför utgör arbetsgivarna delen som 

leder till förståelse i den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln som studien 

bygger på, ökade förförståelsen och förståelsen efterhand fler och fler intervjuer 

gjordes, tills en empirisk mättnad var uppnådd. Fram till dess att empirisk mättnad var 

nådd utökades även förförståelsen och helheten av integration genom arbete för 

nyanlända flyktingar. 

 
 

 

2.4.1 Helhet, kontexten till integration genom arbete 

Lagrum, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Svenskt Näringsliv står för 

empirisk förförståelse med vad de faktiska insatser och möjligheter som finns vid 

anställning av nyanlända flyktingar, samt specialkompetens i frågan. Denna grupps 

information hämtas primärt via sekundärdata men även från tre intervjuer, en med en 

handläggare på Arbetsförmedlingen och två med specialister från Svenskt Näringsliv. 

Kontakten med handläggaren på Arbetsförmedlingen fick jag via Arbetsförmedlingens 

hemsida, då de specifikt skickade mig till honom via en projektledare för 

etableringsuppdraget.  Kontakten med Svenskt Näringsliv fick jag via en praktikplats 

som jag hade parallellt med studierna under våren 2017, när studien genomfördes. 

Förfrågan om intervju gjordes via mejl och kontakt skedde via kollegor på Svenskt 

Näringsliv som tipsade om spetskompetens inom ämnet integration av invandrare men 

Figur 2. Studiens hermeneutiska cirkel  
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också etableringsuppdraget. Informationen från representanter på Svenskt Näringsliv 

anses som en bra informationskälla till bakgrundsinformation eftersom de arbetar med 

många olika frågor som berör privata företagare. Deras uppgift är att bilda opinion med 

syfte att värna om det svenska näringslivet, men också att bevaka företagares rättigheter 

och möjligheter i näringslivet. Intervjun med handläggaren på Arbetsförmedlingen samt 

de två representanterna med Svenskt Näringsliv gjordes i början av studiens empiriska 

insamling för att ha så mycket bakgrundsinformation som möjligt innan intervjuerna 

med arbetsgivarna gjordes.  

 

2.4.2 Del, intervjuer med arbetsgivare 

Delen och förståelsen i studien tolkas av intervjuer med arbetsgivare på företag i den 

privata sektorn. Svensson och Ahrne (2015) beskriver tvåstegsurvalet som en process 

för att komma i kontakt med intervjupersoner. Först bestäms vilken typ av 

organisationer som ska vara med i studien sedan vem i organisationen som ska 

intervjuas. Vilket betyder att steg ett i urvalsprocessen blir vilka organisationer som 

väljs och sedan vem som kontaktas för en intervju. Svensson och Ahrne föreslår att 

organisationer slumpvist väljs ut, med anledningen av att inte endast en viss typ av 

representanter uttalar sig. I studien är syftet att undersöka insatser och möjligheter av 

anställning av nyanlända flyktingar ur ett arbetsgivarperspektiv, vilket betyder att det 

per automatik är den som är arbetsgivare och anställningsansvarig som ska intervjuas. I 

studien bero detta på hur organisationerna är uppbyggda och vem som ansvarar för vad 

och det vara den som är mest lämpad enligt dem själva som intervjuas.  

 

Antalet arbetsgivare som tillfrågades var 50 stycken. 42 av de 50 arbetsgivarna som 

tillfrågades hittades via Allabolag.se med sökfilter ”Kronoberg”, ”1 till 250 anställda”. 

De resterande 8 tillfrågade arbetsgivarna kontaktades via mitt personliga nätverk. 3 av 

arbetsgivarna som kontaktades var arbetsgivare på bemanningsföretag. Dessa typer av 

företag var först inte tänka medverka i studien men efter att en förförståelse skapats 

uppmärksammades bemanningsföretags relativt stora inblandning i forskningsfrågorna 

och därför tillfrågades även de om intervju. Det viktiga vid den empiriska insamlingen 

var inte hur många arbetsgivare som hade anställt eller kan tänka sig att anställa 

nyanlända flyktingar, utan deras upplevelser och erfarenheter av möjligheten till det. 

Det var därför inte ett krav att företaget där arbetsgivaren arbetade hade någon 

erfarenhet av anställning av nyanlända flyktingar, eller anställning av invandrare 
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överhuvudtaget. Anledningen till det är att frågeställningarna syftar på vilka insatser 

och möjligheter arbetsgivare upplever av att anställa nyanlända flyktingar. Därför syftar 

studien till arbetsgivare i alla privata företag och inte endast dem som aktivt jobbar med 

det. Däremot fanns det stora tendenser till att de arbetsgivare som valde att delta i 

studien hade någon form av koppling till nyanlända flyktingar, antingen personligen 

eller genom arbetet. De branscher som arbetsgivarna har rört sig i är helt och hållet 

slumpartat, men ändå av intresse för studien eftersom det kan visa på olika möjligheter 

och insatser beroende på vilka krav det finns på de som anställs.             

                                   

2.5 Intervjustudie 

Kvalitativ intervjuforskning beskrivs enligt Kvale och Brinkmann (2014) som en metod 

att söka upp intervjupersonens upplevelser och erfarenheter. För att göra detta krävs en 

interaktion där man aktivt deltar genom följdfrågor och klargöranden i de ställda 

frågorna. Genom att göra det i kombination av uppföljning av tidigare svar skapar 

forskaren en förståelse för intervjupersonens utgångspunkter och världsbild. Enligt 

Svensson och Ahrne (2015) är det via personliga intervjuer som forskaren genom 

språket och kroppsspråket blir en representant av den inre världen som arbetsgivarna 

befinner sig i. Detta genom att tolka upplevelsen som förmedlas. Vidare beskriver 

Svensson och Ahrne kvalitativa intervjuer som ett bra sätt att samla kunskaper om 

sociala förhållanden som råder i en specifik miljö, men också frågor om enskilda 

människors, i detta fall arbetsgivares, upplevelser och känslor. De beskriver också 

svårigheter som kan uppstå vid kvalitativa intervjuer och understryker vikten av 

planering av intervjuerna för att nå bästa möjliga resultat av insamlingen. Först och 

främst beskrivs problematiken kring att jag som intervjuare får veta någonting om en 

annan person och att min upplevelse av intervjun och den information som samlas in 

präglas av sociala och språkliga kontexter. Vid kvalitativa intervjuer ger Svensson och 

Ahrne (2015) tidlösa råd om att vara tålmodig, inte agera auktoritet, inte ge råd eller 

moraliska värderingar och inte argumentera vid intervjuerna vilket eftersträvades vid 

intervjuerna. Även ordningen på frågorna och varierande frågeformuleringar är enligt 

Svensson och Ahrne (2015) viktigt vid planeringen av intervjuerna, vilket hade skapats 

under insamlingen av förförståelsen. 

 

Intervjufrågorna var annorlunda till de som arbetade på Arbetsförmedlingen och 

Svenskt Näringsliv (bilaga 3 & 4) jämfört med det intervjufrågor arbetsgivarna fick 
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(bilaga 2). Detta eftersom syftet med intervjuerna var olika. Det empiriska materialet 

från helheten och förförståelsen hjälpte att identifiera ämnen till intervjuguiden som 

användes till arbetsgivaren kring integration genom arbete där teman arbetsplats, 

anställning, subventionerade löner och samhällsansvar (bilaga 2). Intervjuerna med 

handläggaren på Arbetsförmedlingen och specialisterna på Svenskt Näringsliv var mer 

specifikt på hur systemet ser ut och vilka uppfattningar och erfarenheter de har av de 

insatser som finns för företags möjlighet att anställa nyanlända flyktingar. Därför är 

deras intervjufrågor individuella. Intervjuerna med arbetsgivarna syftar primärt till att 

användas för att beskriva arbetsgivarnas berättelser om erfarenheter och upplevelser av 

anställning av nyanlända flyktingar. Därför ställdes det först en fråga om det och sedan 

frågan om Arbetsförmedlingens roll och slutligen ställdes frågan om synen på 

samhällsansvaret av att integrera nyanlända flyktingar (bilaga 2). Samtliga intervjuer 

som gjorts i studien var semistrukturerade för att lämna öppet för frågor och tankar som 

inte inkluderats i intervjuguiden men som samtidigt kan vara givande för studien. 

Samtidigt som de standardiserade frågorna var viktiga för att jämföra de olika 

arbetsgivarnas företag, antal anställda, bransch och situation osv. (Svensson och Ahrne 

2015). Övriga frågor mer öppna och på slutet öppnades det upp för övriga kommentarer 

och tankar för att få bästa möjliga chans till att ge deras upplevelser en rättvis bild. 

 

Vid förfrågan om möjlighet till samtliga 19 intervjuer framgick frågeställningarna i 

studien. Förfrågan om intervju skedde delvis via telefon men framförallt via mejl 

beroende på vilken kontaktkanal som var mest lämplig. I båda fallen framgick de 

forskningsetiska ställningstagande som studien hade (bilaga 1), vilket innebar att 

deltagande var helt frivilligt och möjligheten till anonymitet fanns (bilaga 1). Av de 19 

intervjuer som gjordes 13 av intervjuerna i personlig kontakt och 6 intervjuer via 

telefon, Skype eller FaceTime. Enligt Svensson och Ahrne finns det risk för att 

intervjuer som inte sker via fysiska möten blir formella och då delar av intervjun faller 

bort men samtidigt var informationen från de respondenter viktiga för studien och 

därför ansåg jag att de positiva aspekterna övervann de negativa av en telefonintervju. 
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2.6 Anonymisering 

Några av arbetsgivarna som medverkade i studien valde att vara anonyma. Valet vid 

presentationen av empiri stod mellan att anonymisera några arbetsgivare eller att 

anonymisera alla. I empiri avsnittet presenteras upplevelser och citat sammanställt från 

samtliga intervjuer med arbetsgivarna. För en del arbetsgivare spelade anonymisering 

ingen roll. Från en del arbetsgivare fanns det önskemål att medverka vid namn i studien 

eftersom de aktivt arbetar med integration av nyanlända flyktingar och genom studien 

vill visa det. De tre bemanningsföretagen var de enda arbetsgivarna som uttryckte någon 

form av konkurrenssituation mellan sig i upplevelsen av forskningsfrågorna och därför 

valdes även de att anonymiseras. Resultatet på de blandade önskemålen om 

anonymisering landade i att samtliga arbetsgivare och företag presenteras nedan. De 

som bett om anonymitet, samt bemanningsföretagen, nämns inte vid namn och i empiri 

avsnittet är alla arbetsgivare till största del anonyma. Anledningen till att jag valde att 

anonymisera samtliga arbetsgivare i empiri avsnittet var att det på så sätt fokuseras mer 

på upplevelser och känslor från arbetsgivare och inte specifikt vem som upplevde och 

kände vad. 
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2.7 Tabell 1, Intervjuer Svenskt Näringsliv 

Namn Position Intervju 

Mikaela 

Almerud 

 

Högskoleexpert, ansvarig för högskolefrågor kopplat till 

kompetensförsörjning. 

10/3 

Farbod 

Reizania     

Bevakar invandring och integration med fokus på 

företagens arbetskraftsförsörjning.  

10/3 

 

Intervju med Mikaela Almerud gjordes via FaceTime och intervjun med Farbod 

Reizania gjordes via Skype eftersom att de båda verkar i Stockholm på Svenskt 

Näringslivs huvudkontor.  

 

2.8 Tabell 2, Intervju Arbetsförmedlingen  

Namn Position Intervju  

Michal 

Ulatowski 

Sektionschef på Arbetsförmedlingen i norra Kalmar 

län. 

21/3 

 

Intervjun med Michal Ulatowski gjordes via Skype eftersom han är verksam i på 

Arbetsförmedlingen i Västervik och av praktiska skäl gjordes den därför via Skype.  

 

2.9 Tabell 3, Intervjuer arbetsgivare  

Arbetsgivare Allmän info Intervju 

Albin Gillberg 

Gillbergs Bygg 

Bygg, 1 anställd. Har varit aktiv som 
arbetsgivare 1,5 år med sitt företag och har 
därför inte varit aktuellt med nyanställning. 
Den anställde måste vara snickare. 
 

30/3 

Anonym Bemanning, ca 250 anställda konsulter i 
olika branscher men framförallt industri, 
logistik och tjänstemän. 
 

4/4  

Anonym   Bemanning, Ca 25 kunder, dvs. företag som 
de hjälper med rekrytering och bemanning. 
Till de kunderna har de ca 100 anställda 

27/3 
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konsulter som de är arbetsgivare till. De har 
en väldigt tät och nära kontakt och upplever 
att matchningen fungerar bra. Utöver att 
sträva efter att fylla ett kompetensbehov har 
företaget också en väldigt stark värdegrund 
där varje individ står i fokus. 
 

Anonym Bemanning, 30 anställda konsulter.  De 
jobbar med uthyrning av konsulter, dvs. deras 
anställda till kunder, dvs. andra företag. De 
jobbar även med direktrekrytering till företag. 
Just nu har de ingen nyanländ flykting 
anställd som konsult på företaget men ca 
hälften av deras 30 konsulter har 
invandrarbakgrund. De anställer konsulter 
framförallt inom industri och den offentliga 
sektorn som vården och utbildning. 
 

3/4 

Anonym Logistik, 225 anställda. Företaget 
transporterar varor i hela Sverige. Har ingen 
nyanländ flykting anställd 

21/3 

Anonym Hotell, 90 anställda. Ca 45 fastanställda och 
dryg lika många timanställda. På hotellet är 
det stor etnisk mångfald och uppfattningen 
arbetsgivaren har är att det är en salig och 
härlig blandning människor från olika länder, 
städer, kulturer och bakgrunder. Förklaring 
till den stora mångfalden på hotellet är att de 
anställningar de erbjuder är till stor del enkla 
jobb. 
 

13/3 

Dan Johanson 

JOHANSON Design 

Industri, ca 40 anställda i produktionen 
och 10 är anställda som tjänstemän. 
De har just nu fem nyanlända flyktingar som 
jobbar i deras produktion av möbelhantverk. 
De har länge haft nyanlända flyktingar till 
just specifika möbelhantverkare eftersom de 
ofta besitter den erfarenheten från sitt 
hemland.  
 

29/3 

Johan Holgersson 

Einar Hansengymnasiet 

24 anställda. På skolan, finns det ca 11 
nationaliteter anställda, vilket är nästan 
hälften av alla som jobbar där. Dels beror 

30/4 
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detta på att de har som strategi att endast 
anställa språklärare som har språket som 
modersmål. Arbetsgivaren har i nuläget inte 
någon nyanländ flykting anställd på sin skola. 
 

Magnus Pleijel 

Nelson Garden 

Handel, 73 anställda, varav 50 tjänstemän 
och 17 tillsvidare och resterande visstid och 
säsongsvarierande anställningar. De 
säsongsvarierande anställningarna som är 
lager och packingsjobb som på företaget 
klassificeras som enklare jobb som inte 
kräver utbildning eller speciell erfarenhet. 
Idag har de sex anställda på dessa poster, 
varav fyra av dem är nyanlända flyktingar. 
 

20/3 

Patrik Persson 

Holtab 

Industri, 140 anställda. Främst inom 
industri och elmontering. På företaget finns 
ca sex olika nationaliteter, men ingen av dem 
är nyanlända flyktingar. 
 

20/3 

Peter Svahn 

WILLO Maskin 

Industri, 90 anställda. Arbetat på företaget i 
18 år, som tjänsteman inom HR. 90. 
Tjänstemän men framförallt fabriksarbetare i 
form av CNC-operatörer men också enklare 
lager och packningsjobb som inte kräver 
någon speciell kompetens. Idag arbetar det 
ca 18 nationaliteter på företaget. 
 

23/3 

Rolf Almqvist  

Flexi Bygg o Montage 

Bygg, 1 anställd. Arbetsgivaren har lång 
erfarenhet av byggbranschen, en anställd och 
har själv arbetat i Schweiz och Tyskland som 
byggare.  
 

30/3 

Samdir Viragl 

Kafé de luxe 

Restaurang, 15 anställda. Just nu har de 
ingen nyanländ flykting anställd hos sig, 
men de har haft många olika former av 
invandrare, dels studenter men också 
flyktingar som väntar på uppehållstillstånd. 
De anställda individerna speglar den 
mångfald som söker arbete. På restaurangen 
finns det ca 10 nationaliteter. 

17/3 
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Sandra Bertilsson 

Izakaya Moshi 

Restaurang, 15 anställda. Arbetat i 4,5 år på 
restaurangen. Ca hälften är enklare jobb utan 
krav på speciellt utbildning, så som diskare 
och service. Resterande är kockar. 
 

 

22/3 

Sara Lindvall 

Lindvalls Chark 

Industri, 100 anställda i produktionen och 
17 tjänstemän. De 100 anställda i 
produktionen har inga speciella krav på 
utbildning eller erfarenhet vid anställning, 
dock är erfarenhet av livsmedelshantering 
eller liknande meriterande. I produktionen 
finns det ca 10 olika nationaliteter. 
 

1/4 

Thomas Johansson 

McDonalds 

Restaurang 70 anställda. Var arbetsgivare 
på restaurangen fram till 2016. 75 % av de 
anställda på restaurangen var timanställda och 
dessa anställningar var enklare jobb som inte 
krävde någon specifik utbildning.  
 

15/3 

  

Tre av intervjuerna med arbetsgivarna gjordes via telefon eftersom avståndet till två av 

arbetsgivarna av praktiska skäl var för långt och vid ett tillfälle havererade bilen som 

skulle ta mig till intervjupersonen och därför fick intervjun göras via telefon. Intervjun 

med logistikföretaget gjordes endast via mejl då det enda arbetsgivaren svarade var att 

medverkan i studien var okej men att de inte anställer några nyanlända flyktingar.  

 

2.10 Studiens trovärdighet 

Forskning måste vara trovärdig för att den ska får ett genomslag i samhället och kunna 

förmedla resultatet, då vetenskap handla om tro och förtroende (Svensson och Ahrne 

2015). Svensson och Ahrne (2015) beskriver att det är viktigt med en viss distans som 

forskare och strävan efter att minimera sin egen medverkan i forskningsprocessen. Detta 

eftersom att det finns en risk att som forskare smutsa ner rådata och anser därför att ett 

en bra forskare bör strävar efter neutralisering. Avstånd togs genom att inte lägga någon 

värdering i de svar som respondenterna gav vid intervjuerna. Samtidigt var det viktigt 

att förklara för de arbetsgivare jag mötte vad definitionen av en nyanlända flykting var, 

däremot lät jag de förväxlingar som arbetsgivarna ibland gjorde mellan mångfald och 

integration vara och bara själv sorterade det vid sammanställningen av empirin. 

Eftersom att jag som forskare aldrig själv varit arbetsgivare eller arbetat med nyanlända 
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flyktingar kan mina förkunskaper i frågan anses mycket små, men samtidigt är jag 

medveten om att jag har en allmän uppfattning och medvetenhet om nyanländas något 

utsatta situation i det svenska samhället. Den uppfattningen grundas i att det finns vissa 

olikheter och svårigheter med integration såsom språk och kulturskillnader. Trots de 

förutsedda problemen hölls diskussionerna öppna för varje respondents egna 

upplevelser och synpunkter i forskningsfrågorna. Den hermeneutiska cirkeln betyder att 

tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan min ökade förförståelse som 

forskar och de möten med nya erfarenheter, vilket in sin tur gjorde att ytterligare 

förståelse och tolkningar skapades. Längre in i den empiriska insamlingen jag kom som 

forskare desto mer problematik och perspektiv på forskningsfrågorna utvecklades, 

vilket tydligt märktes genom att intervjuerna blev allt längre och intensivare. Upp till 

två timmar, vilket också tolkas som att det fanns ett intresse för studiens syfte. 

 

Studiens trovärdighet göras genom en bedömning av generaliserbarheten, vilket betyder 

överföringen av studiens resultat till andra miljöer och områden (Svensson & Ahrne 

2015). Eftersom studien bygger på många olika fall finns möjligheten till viss 

generaliserbarhet av arbetsgivarnas upplevelser. En annan aspekt av arbetsgivarnas 

upplevelser och erfarenhet av frågan i tid och rum, exempelvis beskriver vissa 

arbetsgivare erfarenheter från den flyktingström som Balkankriget orsakade i början på 

90-talet. De tidigare erfarenheterna i kombination med mer närliggande erfarenheter 

ökar även trovärdigheten på arbetsgivarnas berättelser kring integration genom arbete. 

 

2.10.1 Kontakten med Svenskt Näringsliv och Arbetsförmedlingen 

Studien är inte gjord på uppdrag av Arbetsförmedlingen eller Svensk Näringsliv, även 

om jag under studiens gång gjorde praktik på Svenskt Näringsliv. Diskussioner kring 

studiens ämne har förekommit på praktikplatsen men syftet och forskningsfrågorna  är 

helt till grund av mitt eget intresse för ämnet. Vid insamlingen av 

bakgrundsinformationen och förförståelsen till studien föll intresset till kontakter på 

Svenskt Näringsliv naturligt. Jag är medveten om att Svenskt Näringsliv är en 

intresseorganisation för den privata företagsmarknaden. Samtidigt är de en accepterad 

organisation som för de privata företagens talan i den offentliga debatten. Viktigt att 

notera är att deras åsikter i bakgrundsinformationen aldrig tolkades utgöra 

arbetsgivarnas direkta upplevelser av möjligheter och insatser till integration genom 

arbete, utan endast en bild av helheten. Kontakterna via praktikplatsen gjorde att jag 
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kom i kontakt med de två experterna men också till fyra arbetsgivare som var villiga att 

ställa upp på intervju. Begränsningen till den privata sektorn är således den enda 

påverkan Svenskt Näringsliv har haft till studien. Det empiriska bidraget deras experter 

har bidragit till i studien via deras intervjuer ansågs som en samlad upplevelse av 

forskningsfrågorna. Till den förförståelsen gjordes även en intervju med 

Arbetsförmedlingens representant som en del i att öka förförståelsen för helheten i 

forskningsfrågorna. Representanten från Arbetsförmedlingen valdes ut av en kontakt på 

Arbetsförmedlingen och utgör en berättelse av deras syn på integration av nyanlända 

flyktingar genom arbete. 

 

2.11 Användning av begrepp       

Språket som används i intervjuerna har stor betydelse enligt Svensson och Ahrne 

(2015). De beskriver vikten av att upprepa sig och omformulera frågor om svaren inte 

blir tillräckliga. Vid intervjuerna med arbetsgivare, specialister på Svenskt Näringsliv 

och vid Arbetsförmedlingen beskrevs det specifika samhällsfenomenet om integration 

genom arbete av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden ur respektives respondents 

synvinkel något varierande.  

 

2.11.1 Nyanlända flyktingar  

Begreppet nyanlända flyktingar visade sig vara en tolkning som i arbetsgivarnas del och 

specialister på Svenskt Näringsliv och Arbetsförmedlingens verklighet skiljer sig åt. För 

många arbetsgivare gjordes ingen skillnad på någon individ alls, exempelvis beskrevs 

integration på arbetsmarknaden bland annat som att anställa individer med utländska 

namn. I studien visade sig detta väldigt tydligt då många vid förfrågan av intervju 

ställde sig frågande till min formulering av att integrera nyanlända flyktingar genom 

arbete. Reaktionen jag fick vara att “nyanlända vet jag inte om de är, men de har 

kommit hit som flyktingar”. Detta gjorde att jag även skrev integration av invandrare i 

förfrågan till intervju (bilaga 1) för att inte förlora möjligheten att intervjua arbetsgivare 

på grund av att de inte kände sig lämpade för intervjun.  

 

Arbetsgivarnas kunskap om definitionen nyanländ flykting samt etableringsuppdraget 

var väldigt begränsad i början av intervjuerna. De hade inte själv upplevt något behov 

av att identifiera vilken typ av invandrare eller var de var i integrationsfasen. Eftersom 

att etableringsuppdraget endast är 2-3 år, valde jag, tack vare min förförståelse, att 
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definiera de som lämnat etableringsuppdraget som invandrade flyktingar. Att begreppet 

nyanlända flyktingar på förhand skulle användas olika i de olika intervjuerna var 

förväntat, men samtidigt beskriver Svensson och Ahrne (2015) att respondenternas 

begränsade information om den specifika frågeställningen som en svaghet vid 

kvalitativa intervjuer.  Därför förklarade jag för samtliga arbetsgivare vad 

etableringsfasen innebar, att Arbetsförmedlingen ansvarade för det samt att det var 

under den tiden som en individ omfattas av etableringsuppdraget, efter att ha kommit 

till Sverige som de definierades som nyanländ flykting.  

 

2.11.2 Integration och mångfald 

Det visade sig också vara av stor betydelse av att skilja på termen mångfald och 

integration vid intervjuerna med arbetsgivarna. Detta hade jag redan blivit förvarnad för 

när jag skapade mig min förförståelse och var därför förberedd på att reda ut begreppen. 

Att just dessa termer förväxlas och missförstås är inget ovanligt, inte minst eftersom just 

mångfald har många överlappande och motsägande definitioner (Valtonen 2012). 

Däremot består kärnan i mångfaldsbegreppet av olikheter och inkludering enligt Prasad, 

Pringle och Konrad (2006). I den allmänna debatten är integration ett ord som alla har 

tagit till sig och använder friskt, utan att närmare definiera vad de ger ordet för 

innebörd. Beckman (2011) beskriver att problematiken kring integrationsbegrepp ofta 

grundar sig i att motsatsen inte stämmer. Det vill säga att alla utan arbete och som 

tillhör minoritetsgrupper inte är integrerade. Kärna i integrationsbegrepp beskrivs som 

inkludering, men att i vardagligt tal handlar om att ha ett arbete. Integration definieras 

av Valtonen (2012), i enlighet med Beckman (2011), som när en social minoritetsgrupp 

sammanförs med en stor majoritetsgrupp.  

 

Genom hela studien används integration som term till integration genom arbete, där 

nyanlända flyktingar utgör minoritetsgruppen. Vid intervjuerna beskrivs detta av mig 

som forskare som anställning av nyanlända flyktingar. Jag valde att bortse från vilken 

form av anställning de nyanlända flyktingarna hade. Detta eftersom att min förförståelse 

var att det fanns en mängd olika begrepp som instegsjobb, praktikjobb osv., vilket i sin 

tur skapade förvirring. Jag valde därför istället att se till alla former av anställningar och 

valde istället att komplettera med frågor kring eventuella subventioner av lön. 
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2.12 Etiska ställningstagande 

Vid förfrågan om intervjuerna till den empiriska insamlingen, skickades de 

forskningsetiska principerna med som information och trygghet för de som medverkade 

(bilaga 1). Dessa är tagna från det Forskningsetiska rådet (2017) och är i linje med god 

forskningsetik.  

 

Vid studiens start hade jag som forskare stor respekt kring det något laddade ämnet 

invandring. Jag ställde mig frågan vilka etiska ställningstagande som kunde uppstå och 

hur dessa skulle hanteras. Min största farhåga var att rasistiska inslag skulle visa sig vid 

intervjuerna och vidare hur dessa i så fall skulle presenteras i det empiriska materialet 

eller inte. Jag bestämde mig för att rasistiska föreställningar och fördomar skulle ha 

accepterats vid intervjuerna men samtidigt övervägts att presenteras eftersom de 

uppfattningarna inte är direkt kopplade till studiens syfte och forskningsfrågor. Detta 

eftersom jag som forskare inte skulle kunnat ha uteslutit arbetsgivares åsikter och 

upplevelser av syftet endast för att de uttryckt rasistiska uttalande.  

 

Vid studiens slut kunde det konstateras att inga rasistiska eller kränkande inslag 

uppdagas vid någon av intervjuerna. Snarare tvärtom visades en stor försiktighet och 

respekt från samtliga intervjupersoner. Denna bedömning görs utifrån mina personliga 

preferenser och utifrån de normer och värderingar jag som individ har. Det är svårt att 

specificera denna tröskel av tolerans och uppfattning om försiktighet, men i korta drag 

anser jag som forskare att rasistiska negativa antydningar endast på grund av etnicitet 

eller religiös tillhörighet är fel. Samtidigt tycker jag att det är okej att identifiera 

olikheter och vara ärlig om att samhället består av olika individer, men att humana 

värden och jämställdhet alltid ska respekteras.  

 

2.13 Analys av empiri  

När samtliga intervjuer gjordes togs minnesanteckningar som sedan direkt efteråt 

sammanställdes till nedskrivna intervjuer. Ur dessa sammanställdes sedan empiri 

avsnittet. I studien används en kvalitativ innehållsanalys som enligt Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver att forskaren är intresserad av vilka termer som framkommer 

under intervjun samt vilken mening termerna har för respondenten. För att kunna 

presentera det stora empiriska innehållet från intervjuerna med arbetsgivarna valdes sex 

teman ut efter att samtliga intervjuer gjorts från både delen och helheten av studien. Vid 
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tematiseringen hittades underliggande mönster i de varierade berättelserna från 

intervjuerna. Utifrån de identifierade mönstren, likheter och olikheter mellan 

arbetsgivarnas olika upplevelser, men också vanor och åsikter. De slutliga temana för 

empirisk analys och tolkning var: 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Teoridiskussion  

Tolkningar av förförståelsen från helheten, tillsammans med delarna och förståelsen av 

arbetsgivarnas upplevelser och erfarenheter kring integration av nyanlända flyktingar 

skapade en teoretisk referensram grundad i beslutsteori. Beslutsteori är en klassisk teori 

som ofta används tvärvetenskapligt vid analys av olika samhällsfenomen (Hansson 

2005). Studiens syfte är att undersöka dels arbetsgivares upplevelser och inställning till 

integration av nyanlända flyktingar genom arbete, dels arbetsgivares erfarenheter och 

möjligheter till rekrytering av nyanlända flyktingar, vilket under studiens gång 

upplevdes mer och mer som ett beslut, aktivt eller inaktivt, taget av arbetsgivarna. Ett 

beslut eftersom det inte finns några tvång om att anställa nyanlända flyktingar i Sverige 

men samtidigt enligt lag förbud för arbetsgivare att diskriminera, samtidigt som de ur 

perspektiv av företags samhällsansvar bör ta sitt sociala ansvar. Under studiens gång 

uppmärksammades många teman och förutsättningar som påverka beslutet om att 

anställa nyanlända flyktingar. Samtidigt uppmärksammades arbetsgivares olika syn på 

rekryteringsbeslut men och beslut om kopplingen mellan integration genom arbete och 

idén om samhällsansvar.  

 

Figur 3. Empiriska teman 
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Beslutsteori och rekryteringsbeslut tenderar till att anses som ett visst beteende hos 

organisationer och företag. Ett fält inom organisationsteori som inkluderas av 

institutionell teori angående om hur organisationer anpassar sitt beteende efter sin 

omgivning. Powell och DiMaggio (1991) beskriver hur institutionalisering skapar 

kulturella restriktioner och sätter gränser för mänskligt handlande, vilket i sin tur leder 

till att organisationers handlingsalternativ kan bli begränsade. Institutionell teori 

beskriver varför majoriteten av organisationer och företag handlar och agerar på ett visst 

sätt. Uppfattningen i studien är att de arbetsgivare som medverkar i det empiriska 

materialet inte tillhör denna majoritet av organisationen eftersom många av dem tillhör 

den del av företag som anställt de 5 % av nyanlända flyktingar som fått arbete. Detta 

givet att om majoriteten av organisationer och företag i Sverige hade integrerat 

nyanlända flyktingar genom arbete hade syftet och problematiken med studien inte 

funnits. Sätt till den låga andelen sysselsatta nyanlända flyktingar antas att det är fler 

företag som beslutar, aktivt eller inaktivt att inte anställa nyanlända flyktingar. Med 

anledning av det kommer endast den teoretiska referensramen utgå ifrån beslutsteori i 

kombination med företags samhällsansvar. Däremot bör institutionell teori användas vid 

vidare forskning om hur trender och normer kan påverka integrationen av nyanlända 

flyktingar. 

                                    

Kritik som Hansson (2005) uppmärksammar vid tillämpning av beslutsteori är att det är 

nödvändigt att kunna strukturera beslut på ett riktigt och uttömmande sätt. Vilket 

betyder att beslutsfattaren, i studien arbetsgivaren, måste ha möjlighet att överblicka 

samtliga val i beslutsprocessen. Dock har beslutsfattaren ofta kunskapsluckor som gör 

att det kan vara svårt att specificera (Hansson 2005). Det tycks i stort sett vara omöjligt 

att överblicka alla tänkbara konsekvenser som ett beslut innebär. Samtidigt anser jag 

som forskare inte att det begränsar dess tillämpning på studiens syfte, utan snarare 

uppmärksammar samhällsansvar och diskriminering i beslutsprocessen vid anställning 

av nyanlända flyktingar. Vilket kan anses som viktiga konsekvenser till utfall av 

rekryteringsbeslut. Detta betyder att beslutsteorin som används vid analysen i studien 

inte uteslutande syftar till att ur nationalekonomiskt perspektiv räkna på exakta 

ekonomiska nyttor och utfall, utan även till sociala, psykologiska och samhälleliga 

nyttor. Eftersom att studien är utförd med en kvalitativ metod, där syftet är att studera 

upplevelser och erfarenheter, faller sig besluten som analyseras med beslutsteori i 

analysen till att vara en kombination av nyttorna.   
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3 Beslutsteori 
Beslutsteori är en teori som utvecklats sedan mitten av 1900-talet och 

förgrundsgestalterna till teorin anses ofta vara de amerikanska professorerna Herbert 

Simon och James G March (1958). De ansåg att allt som sker i organisationer och 

företag har sin grund i ett beslut. Beslutsfattande sågs som den centrala aktiviteten i 

organisationer och därför valde de att studera hur människor i organisationer agerade 

vid beslutstagande. Under de följande decennierna har beslutsteori utvecklats vidare 

inom andra akademiska fält. Ekonomerna inom beslutskolan undersökte 

effektivitetsfrågor och organisationsfrågor. Psykologin frågar sig, “Hur beter sig 

människor när de fattar beslut?”. Filosofin ställer sig undrande till rationalitetskriterier 

och kopplingen mellan beslutsteori och moralfilosofi. Den centrala frågeställningen 

inom beslutsteorin är med andra ord, ”Vad bör göras givet ett visst mål?” Synen på 

beslut enligt beslutsteorin avspeglar en förväntan på instrumentell rationalitet, vilket 

betyder att målen är givna och beslutet är att välja mellan olika vägar för att nå̊  dit 

(Hansson 2005). 

 

(…) decision theory is concerned goal-directed behavior in the presence of 

options. (Hansson, S. O. 2005, s. 6) 

 

Den tvärvetenskapliga forskningen kring beslut har dock landat i att människor är 

begränsat rationella. Detta innebär att människor i en beslutssituation inte överväger all 

tänkbar information och väljer inte heller formulera alla tänkbara beslutsalternativ. 

Istället väljer människan att lita på sina tidigare erfarenheter i kombination med viss ny 

information. Detta beskriver Hansson (2005) ha lett till två delade grunder inom 

beslutsteorin, den normativa och den deskriptiva. 

Den normativa beslutsteorin beskriver hur människan eller organisationen bör fatta 

beslut. Detta beskrivs genom att beslutsteorin ska ge svar på hur ett beslut bör fattas för 

att vara så rationella som möjligt. Beslutsteorins uppgift var länge att finna de normer 

eller principerna som finns för det rationella beslutsfattandet. Traditionellt har andra 

normer än rationalitetsnormer ansetts ligga utanför beslutsteorins område,  men den 

normativa beslutsteorin har mötts av kritik, Framför allt har forskare menat att utgår 

ifrån att människan är idealt rationella individer och kan värdera och bearbeta 

obegränsade mängder information. Kritikerna menar att så inte fungerar vanliga 
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människor eftersom att de har kognitiva begränsningar. Detta gjorde att en deskriptiv 

beslutsteori utvecklades för att undersöka hur människor med sina kognitiva 

begränsningar faktiskt fattar beslut. Enligt den deskriptiva beslutsteorin är inte 

rationalitetsnormer de enda normer som styr beslutsfattande utan det styrs exempelvis 

även av etiska normer. Istället för att fokusera på rationalitetsnormer försökte forskarna 

urskilja mönster i människors sätt att välja och ta beslut. Detta för att göra det möjligt 

att förutsäga vilka beslut som i framtiden verkligen kommer att 

fattas.                                                                                                     

Hanson (2005) beskriver hur beslutssituationer kan representeras på flera olika sätt och 

beslutsproblemet måste struktureras genom att specificera handlingsalternativen, 

naturtillstånden och utfallen. Dessa tre delar i en beslutssituation kan sedan användas i 

en beslutsmatris. 

 

Handlingsalternativ, är de alternativ som finns tillgängliga för beslutsfattaren. 

Det kan vara svårt att avgränsa vilka handlingsalternativ som finns att välja mellan. I ett 

politiskt val är handlingsalternativ begränsad till antalet partier, medan ett beslut om vad 

vi ska göra ikväll har obegränsat antal handlingsalternativ. Vid anställning har en 

arbetsgivare mer eller mindre begränsade handlingsalternativ. Handlingsalternativen vid 

integration genom arbete kan ses som att anställa en nyanländ flykting eller 

inte.                 

Naturtillstånd, är de olika scenarier som är relevanta för beslutet. Beslutsfattares 

kunskap om naturtillstånden är olika vid olika beslutssituationer. Naturtillstånden kan 

vara med säkerhet, vilket betyder att kunskapen om vad som händer vid ett 

handlingsalternativ är givet. Vidare kan det även vara under risk, vilket betyder att exakt 

inte vet utfallet för ett visst handlingsalternativ, men kan utifrån tillgänglig information 

ange en viss sannolikhetsfördelning, exempelvis ett tärningsspel. Naturtillstånden kan 

även vara under osäkerhet, vilket betyder att sannolikheterna för de olika 

naturtillstånden är okända men det går att göra kvalificerade gissningar. Det sista 

naturtillståndet är okunskap, vilket betyder att beslutsfattaren inte vet vilket utfall en 

viss handling får och kan inte ange utfallssannolikheter.          

                                   

Utfall, är det resultat ett beslut får beror på vilket handlingsalternativ vi väljer 

och vilket naturtillstånd som råder. För att fatta rationella beslut måste utfallen värderas 

och konsekvenserna anges av ett visst beslut. Beslutfattarens preferenser över 
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konsekvenserna med detta utfall måste också identifieras. Inom beslutsteorin användes 

ofta ordet ”preferens” för att beskriva de värdemönster individer använder för att fattar 

sina beslut. 

 

I denna studie undersöks uppfattningar av ett beslut som arbetsgivarna redan har tagit. 

Detta betyder att även utfallen av besluten är kända. Har arbetsgivarna beslutat att 

anställa en individ som är nyanländ flykting till Sverige för att den tillfredsställer 

företagets kompetensbehov? Samtidigt kan det beslutet ha varit formulerat annorlunda 

som exempelvis, har de anställt en individ som inte kan prata svenska? Eller har de 

genom arbete integrerat en nyanländ flykting som en del av företagets samhällsansvar? 

Beslutsmatriser för arbetsgivarna ser väldigt olika ut men vid alla anställningar har det 

funnits en beslutssituation. 

                                                         

Den teoretiska referensramen är uppbyggd kring beslutsteorier i olika tema, enligt 

bilden nedan. Detta för att underlätta tillämpningen av teorierna i studien. De fyra 

teoretiska temana presenteras sedan var för sig. 
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Figur 4. Samanställning teoretiskt tema, teori & empiriskt tema  
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3.1 Nyttan för arbetsgivare vid anställning 

3.1.1 Nyttoteori 

Det mest vanliga sättet att studera hur beslut tas är genom den klassiskt ekonomiska 

beslutsteorin, nyttoteori. Nyttoteorin utgår ifrån att det finns en förväntad nytta av ett 

visst beslut och beslutet tas utifrån vilket av beslut som leder till den högst totala nyttan 

(Simon & March 1958). Det alternativ som ger högst total nytta, sett till dess 

sannolikhet att inträffa, är det handlingsalternativ som är det bästa valet. Inom 

beslutsteori anses det alltid vara bäst att försöka maximera förväntad nytta om det finns 

flera konkurrerande handlingsalternativ i en beslutssituation. Begreppet nytta och vad 

som är nytta eller inte nytta är dock svårt att definiera eftersom det är subjektivt ur 

många perspektiv. Därför kan det vara svårt att kartlägga handlingsalternativ och 

förutspå vi vad som leder till mest nytta. Hansson (2005) beskriver att nyttoteorin kan 

hjälpa människor att förverkliga målsättning utifrån ett rationellt beteende. Likt 

normativ beslutsteori anses nyttoteori tillhöra den del av beslutsteori med stora 

avvikelser från hur människor faktiskt fattar beslut. 

Kahneman och Tversky (1979) beskriver att avvikelserna från nyttoteorin beror på att 

beslut tas utan vetskap om vad alla handlingsalternativen innebär. Många beslut tas 

dessutom under tidspress vilket leder till att det inte finns tid till att analysera 

alternativen och dess konsekvenser, än mindre tid att beräkna naturtillstånds sannolikhet 

till att inträffa. Samtidigt är det inte rimligt att lägga lika mycket tid på alla beslut 

eftersom det inte skulle vara en optimal fördelning av resurser. 

3.1.2 Maximering vs. satisfiering                            

Hanson (2005) beskriver hur det inte alltid krävs en maximering av den förväntade 

nyttan för att vara rationell ur ett beslutsteoretiskt perspektiv. Detta betyder att 

människan inte alltid strävar efter maximering, utan snarare satisfiering. Herbert A. 

Simon och James March utvecklade den begränsade rationalitetsmodellen utifrån 

problemen som uppmärksammats i den klassiska beslutsteorin kring brist på rationalitet 

och tendenser till satisfiering. Den tar, till skillnad från klassisk beslutsteori, hänsyn till 

mer realistiska antagande över hur individen tar beslut. Målet med modellen var att 

komplettera den klassiska beslutsteorin och undvika problemen från den vid 

beslutstagande. Begränsad rationalitet tar utgångspunkt i att vi önskar att förenkla 
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beslutsprocessen. Genom så kallad satisfiering väljer vi ofta det första beslutsalternativ 

som vi anser är bra nog. 

Satisfiering har av beslutsteoretiker ansetts vara ett alternativ till den traditionella 

beslutsprincipen att maximera förväntad nytta. Detta eftersom det ibland kan vara 

irrationellt att sträva efter det allra bästa. Hanson exemplifierar det som att när man går 

till torget för att handla grönsaker strävar man knappast efter att maximera det 

förväntade värdet. Istället för att gå från stånd till stånd och jämföra priser och smaka 

väljer man istället det första bästa ståndet som tillfredsställer ens behov. Att handlaren i 

slutet av torget möjligtvis erbjuder ännu bättre grönsaker spelar ingen roll, målsättning 

är att handla bra grönsaker. Det hade varit irrationellt att lägga mer tid för att hitta de 

optimala grönsakerna. Denna tid kan istället läggas på exempelvis tillagning av 

grönsakerna, som är en viktig del av kvällens middag. 

 

Att genom satisfiering ”nöja” sig med en viss nivå på utfallen av ett beslut kallas inom 

beslutsteorin att välja en anspråksnivå eller aspiration nivå (Hansson 2005). Vid ett 

beslut är den förväntade nyttan av ett beslut som lägst är på en accepterad anspråksnivå. 

Då är det inte nödvändigt att använda resurser till att sträva efter en högre nivå, vilket 

betyder att utfallet av beslutet inte strävar efter maximering utan istället satisfiering. 

Beslutsteoretiker har även hävdat att det är kognitivt och evolutionärt rimligt att 

satisfiera. Det krävs helt enkelt mindre kognitiv energi att söka handlingsalternativ som 

uppfyller anspråksnivåer än att avgöra vilket alternativ som maximerar den förväntade 

nyttan (Hansson 2005). 

 

3.1.3 Prospektteorin 

Prospektteori utvecklades ur nyttoteorin av de två psykologiforskarna Kahneman och 

Tversky (1979). Teorin beskriver att människor inför ett beslut på ett irrationellt sätt 

väljer att övervärdera små sannolikheter, men samtidigt undervärderar höga 

sannolikheter. Vilket betyder att människor väljer det säkera före det osäkra även om 

sannolikheten för det osäkra är betydligt mindre än för det säkra. När det inte finns 

något att förlora tenderar människan att lättare ta vågade beslut. Kahneman och Tversky 

visade även genom sin teori att känslan av att förlora var starkare än känslan av att 

vinna, givet att förlusten och vinsten var något jämna. Exempelvis menade de att 

upplevelsen av att förlora 2 000 kronor starkare upplevelsen av att vinna 2 000 kronor. 

Samtidigt stärkte de faktumet att människan inte agerar rationellt och inte heller var 
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rationella känslomässigt. De visade även att effekterna av vinster och förluster inte var 

linjära utan asymmetriska likt figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt prospektteorin avtar starka känslor för vinster och förluster med tiden, 

exempelvis betyder inte 2 000 kronor speciellt mycket i fokus om du redan förlorat 20 

000 tidigare. På liknande sätt minskar känslorna för en vinst om du vinner ytterligare 

2000 kronor ytterligare efter att redan ha vunnit 20 000 kronor (Kahneman & Tversky 

1979). 

 

 

 

 

 

  

Figur 5. Prospektteorin (Kahneman & Tversky 1979) 

Figur 6. Prospektteorin (Kahneman & Tversky 1979) 
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3.2 Rekrytering 

3.2.1 Rekryteringsbeslut                                          

Bolander (2002) beskriver hur det redan tidigt på 1900-talet fanns ett antal 

föreställningar och idéer om hur rekrytering skulle bedrivas. Allt eftersom forskningen 

kring organisationer ökade fick föreställningarna och idéerna om rekryteringsbeslut ett 

allt starkare fäste.  Föreställningen var att rekrytering skulle ske utifrån kompetens. 

Denna syn på rekrytering utvecklades i USA och Storbritannien när intresset ökade för 

hur organisationer skulle organiseras för att bli så effektiva som möjligt. Den 

ursprungliga föreställningen var att företagen skulle bli mer effektiva om de lät 

rekryteringsprocessen styras av kompetens istället för exempelvis personliga relationer 

eller fördomar. Föreställningen om en kompetensbaserad rekrytering kompletterades 

senare med idén om att anställningar då kunde och skulle vara neutrala. Människor 

skulle endast bedömas i förhållande till arbetet i fråga. Personliga känslor skulle inte få 

påverka besluten utan alla sökande skulle behandlas lika. Vikten var att 

rekryteringsbeslut i företag skulle vara objektiva och mekaniska snarare än subjektiva 

och personliga ökade under utvecklingen av organisationsteorier (Bolander 

2002).                                           

Alternativet till att karaktärisera rekryteringsprocessen som en objektiv och mekanisk 

process beskriver Bolander (2002) som att karaktärisera den som en subjektiv process 

som är öppen för individuella tolkningar. Hon menar dock att ordet "subjektiv" betonar 

antingen det "naiva" i beslutsfattande, som personligt tycke, stereotyper, styrts av det 

första intrycket, vilket i sin tur leder till så kallade kognitiva felslut. Vidare beskriver 

hon också det mer eller mindre "manipulativa" i subjektivitet, genom att de som fattar 

beslut riskerar att reproducera befintliga maktstrukturer. 

                                             

3.2.2 Den psykometriska ansatsen                                    

Föreställningen om objektivera rekryteringsbeslut grundas i den psykometriska ansatsen 

kring rekryteringsbeslut. Bolander (2002) beskriver hur Max Webers och Frederick W. 

Taylors idéer om anställning hade stort inflytande till objektiviteten i den psykometriska 

ansatsen. Urval skulle ske enligt Webers idealtypiska form-byråkrati minimera risken 

att lägga resurser på att rekrytera fel individer.  Organisationer fick då möjlighet att bli 

mer rationella i sina beslut på basis av teknisk kompetens och det gällde att åstadkomma 
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en matchning mellan individen och arbetet så att rätt person rekryteras till rätt arbete 

enligt Taylors grundidé om rätt man på rätt plats. Detta gjorde att effektivisering nåddes 

vid rekrytering genom scientific selection. Scientific selection är en av Taylors fyra 

principer i teorin om scientific management. Urvalsprocessen skulle enligt scientific 

selection vara systematisk, noggrann och heltäckande. Enligt Bolander är dagens 

terminologi för dessa urvalsinstrument, arbetsprov, kartläggning av livshistorien och 

referenstagning. Att sträva efter att vara mest effektiv var inte minst ett resultat av att de 

gav kompetens en central roll. Beslut om rekrytering och befordran skulle fattas på 

basis av den byråkrati som organisationen byggt upp. De som ansågs vara kompetenta 

var de som kunde visa upp relevanta meriter av utbildning och erfarenhet. Alla skulle 

behandlas lika och det var positivt om organisationer och företag domineras av en 

"formalistisk opersonlighet".                                                         

Urvalsinstrument är tillsammans med urvalsmodellen den psykometriska ansatsens 

grundstenar. Urvalsmodellen är en i dag standardiserad arbetsmetod som 

rekommenderas vid rekrytering för att lyckas med att anställa rätt person (Bolander 

2002). Den beskriver steg för steg, både i amerikansk som europeisk rekryterings 

litteratur, av vad som bör ingå i en rekryteringsprocess.                                   

1. Fastställa behovet                                                     

2. Kravanalys/ specifikation                                                     

3. Skaffa kandidater (annonsering och/eller kontakter)                                     

4. Behandla ansökningshandlingar                                            

5. Träffa och intervjua vissa sökande                                       

6. Ta referenser och testa kandidaterna                                            

7. Utvärdering/fatta beslut                                                        

8. Erbjuda anställning                                                                             

9. Introduktion                                      

10. Uppföljning 

                                                         

Tack vare att urvalsmetoden är en systematisk och formaliserad modell kan 

arbetsgivaren inte göra skillnad på person och person, utan alla behandlas lika och 

bedöms på lika villkor. Urvalet görs på basis av urvalskriterier och påverkas då inte av 

vem som rekryterar, omgivningen eller speciella omständigheter (Bolander 2002). 
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3.2.3 Den sociala ansatsen                              

Den psykometriska och den sociala ansatsen bygger på olika grundantagande kring 

rekrytering. Den psykometriska ansatsens syfte är att uppnå effektivitet och rättvisa i 

rekryteringsprocessen, medan den sociala ansatsen beskriver rekrytering som en social 

process (Bolander 2002). Mänskliga relationer och interaktion, förhandling, ömsesidigt 

inflytande, attityder, identitet och självuppfattning är det som är i fokus. Bedömning och 

beslutsfattande kring anställning bör enligt den sociala ansatsen istället styras av 

relationer mellan arbetsgivaren och de arbetssökande. Målet är att skapa ett 

psykologiskt kontrakt mellan de två parterna. Bolander beskriver att den sociala 

ansatsen utvecklades under sent 1900-tal efter att kritik väckts mot den objektiva 

psykometriska ansatsen. Forskarna ansåg att det så kallade psykologiska kontraktet 

många gånger kunde vara viktigare än det juridiska. Anställningsintervjun var ett 

tillfälle för ömsesidig utforskning av förutsättningarna mellan arbetsgivaren och den 

arbetssökande, istället för arbetsprov och byråkratiska modeller. Vi är en kännande och 

tänkande varelse och våra upplevelser och åsikter spelar därför en viktig roll i 

rekryteringsprocessen. Eftersom människor inte är maskiner, bör de bli behandlade som 

subjekt och inte som objekt. Slutligen anser den sociala ansatsen att människan har 

vissa rättigheter som exempelvis integritet, utveckling, självförverkligande och 

likabehandling. Rättigheter måste skyddas och tas hänsyn till, medan den psykometriska 

ansatsen inte anses göra detta. 

 

Bolander (2002) beskriver hur mycket forskning kring rekryteringsbeslut använder den 

psykometriska ansatsen som kontrast till den sociala ansatsen för att visa vad de står för. 

De menar att den psykometriska ansatsen inte tar hänsyn till att människor är sociala 

varelser. Vidare anser de även att den psykometriska anstasen inte tar hänsyn till 

människors föreställningar om sig själva, varandra och omvärlden spelar någon roll för 

hur rekryteringsbeslut tas. Forskare inom den sociala ansatsen studerar vilka effekter 

faktorer som formellt i urvalsmodeller och urvalsinstrument anses är irrelevanta för 

bedömning har på rekryteringsbeslut. Dessa faktorer är exempelvis kön, etnisk 

tillhörighet, funktionshinder, ålder, utseende, dialekt eller brytning. Bolander beskriver 

att för att dessa faktorer inte ska påverka krävs en helt objektiv och rationell bedömning 

av den arbetssökande, vilket är sällsynt eftersom människan är en social varelse. 
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3.3 Risk för diskriminering vid anställning                         

3.3.1 Bakgrund 

Bolander (2002) beskriver hur många forskare är överens om att en helt informell och 

subjektiv rekryteringsprocess ökar utrymmet och risken för diskriminering. Samtidigt 

beskriver hon hur enigheten inte lika stor om att en formalisering av 

rekryteringsprocessen i sig verkligen leder till en minskning av diskriminering. Att 

lagstiftning och regler följs till punkt och pricka betyder inte nödvändigtvis att utfallet 

resulterar i syftet med lagen (Bolander 2002). Exempelvis är det inte ovanligt att en 

kravprofil skrivs så att endast en viss typ av person kan komma i fråga vid anställning. 

Detta även om kravprofilen i sig är utformad i enlighet med lagstiftningen, med 

urvalskriterier som tydligt är definierade och håller sig inom tillåtna gränser. I de fallen 

menar Bolander att objektivitet kan försvåra försök att minska diskriminering, eftersom 

organisationen har ett alibi att reglerna och lagarna har följts. 

För att rekryteringen ska vara lyckad krävs också att både rekryterare och sökande har 

realistisk information om varandra (Herriot 1989). Båda parterna i en 

rekryteringsprocess har en tendens av att lyfta fram positiv information och dölja 

negativ information.  Om rekryteringsprocessen är öppen och ärlig kan den också 

förbättras enligt Herriot. Herriot menar att om organisationer överdriver arbetets 

betydelse och den sökande undviker att berätta om tidigare misslyckanden riskerar 

anställningen till att leda till en dålig matchning. Förmodligen kommer båda parter blir 

besvikna, vilket i sin tur kan leda till att man väljer att avsluta anställningen och 

kostsamma resurser gått till spillo. Bolander (2002) beskriver hur det är problematiskt 

om bakgrundsinformationen om arbetssökande är knapphändig för arbetsgivaren. Detta 

eftersom att mindre bakgrundsinformation leder till att det blir svårare för arbetsgivaren 

att skapa en rättvis anställnings bild av kandidaterna. Bakgrundsinformation om 

kandidaten består inte bara av biografisk information utan också av typifiering. 

Exempelvis typifieras kvinnor från män, invandrare från svenskar och personer med 

tysk bakgrund från personer med syriansk bakgrund. (Bolander 2002). Dessa typifierade 

förväntningar kommer sen under anställningsintervjuer mätas mot verkligheten. 

Exempelvis kan en kvinnlig kandidats beteende anses förvånande under en intervju, 

medan en man som agerar lika kan anses bete sig mer lämpligt. Om inte verkligheten 

stämmer överens med förväntningarna kan det uppstå en förvåning eller missnöje från 

arbetsgivaren, vilket i sin tur leder till att man väljer en annan kandidat som lever upp 
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till förväntningarna. Det är när arbetsgivarens bakgrundsinformation är vag, som enligt 

Bolander, rekryteringsbeslutet kan öppnar upp för diskriminering. Hon presenterar 

därför två alternativ för att undvika detta: 

Det första alternativet är att öka arbetsgivares egen bakgrundskunskap om det 

rekryteringsbeslut som ska tas. Vid anställning där nyanlända flyktingar är 

arbetssökande skulle detta kunna vara att berätta för arbetsgivaren att en individ är 

nyanländ flykting och vilka följder det ger den befintliga bakgrundsinformationen om 

kandidaten. Bolander beskriver det som en form av attitydförändring. Hon menar att 

attitydförändring utgår ifrån att det är negativa attityder som förändras för att skapa en 

mer positiv inställning till olikheter. Detta kan dock vara svårt om det inte finns en vilja 

hos arbetsgivaren att förändras. Just diskriminering av invandrare i arbetslivet pekar på 

att diskriminering oftast sker omedvetet, vilket betyder att diskrimineringen sker utan 

att de som diskriminerar har en intention till att diskriminera. Här kan en 

bakgrundskunskap och större erfarenhet av möten med personer med olika 

förutsättningar påverka bedömningar som görs i en positiv riktning, menar 

Bolander.                            

Det andra alternativet Bolander föreslår är att öka bakgrundskunskapen i hela 

organisationen. Om det inom organisationen finns en variation med avseende på 

exempelvis ålder, kön och etnisk tillhörighet förbättras organisationens förmåga att 

bedöma variationen hos de sökande. Bolander menar att det krävs olikheter för att 

kunna bedöma olikheter. Hon understryker samtidigt problematiken i hur en rörelse i 

denna riktning sätts igång om det saknas ett intresse från ledningen. 

                                                                                                   

3.3.2 Likvärdespolitik, erkännandepolitik & jämställdhet 

Taylor et. al (1999) beskriver en spänning mellan två ideologiskt grundade idéer om 

likheter och olikheter i samhället. Likt en objektiv bedömning, som är fullt rationell, 

menar han att likvärdespolitik aldrig göra skillnad på några individer. Taylor et. al 

beskriver att erkännandepolitik kan ge minoritetsgrupper en möjlighet att säkerställa sin 

egen grupps överlevnad. Vilket betyder att grupper i samhället som anses svagare i 

någon term borde erkännas och först då kan ett jämställt och rättvist samhälle skapas.   

Taylor menar att samhällets strukturer bör utformas efter olika individers och gruppers 

preferenser. Att behandla alla medborgare i en stat lika är enligt Taylor et. al lika 

orättvist som att behandla dem olika. Detta är i enlighet med hur Rawls (1971) beskriver 
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hur han anser att efter grundläggande rättigheter och skyldigheter, krävs lika 

möjligheter. Ojämlikhet kan motiverade när de bidra till att förbättra situationen för de 

mest missgynnade, vilket ofta i samhället är de fattigaste. Detta täcker de grundläggande 

friheterna och rättigheterna som möjligheter och sociala grunder. Rawls menar att de 

sociala och ekonomiska orättvisorna är godtagbara bara om de maximerar nyttan av de 

minst gynnar de samhällsmedlemmarna. Sociala och ekonomiska orättvisor bör ordnas 

så att de är både till den största nyttan för de minst gynnade individerna. Rawls menar 

att total jämlikhet mellan de fattiga och rika är omöjligt men att det enda sättet att uppnå 

ett mer välmående samhälle måste båda grupperna få det bättre. Han understryker inte 

bara betydelsen av individuell frihet, men också behovet av att ta hänsyn till 

medborgarnas behov. 

                                                                                                                  

3.4 Integration genom arbete som ett samhällsansvar 

3.4.1 CSR 

Företags samhällsansvar, CSR, är ett välanvänt och populärt koncept med idén att 

uppmuntra till att företag ska ta ett ansvar för samhället ur ett  ekonomiskt, miljö, och 

socialt perspektiv (Vogel 2005). Vogel beskriver hur CSR-arbete kan ses som en 

möjlighet till företags konkurrensfördel, genom att förmedla medvetna val gjorda av 

företaget. Samtidigt framhåller han att CSR är bara så hållbart som det företag som 

utövar det och understryker att det inte finns några direkta empiriska bevis som visar på 

samband mellan en ekonomisk vinst och företag som tagit större samhällsansvar. 

Aguilera et. al (2007) beskriver hur motivation till CSR kan komma från olika nivåer 

inom organisationer. Aktörer och intressegrupper har tre huvudsakliga motiv för att 

pressa företaget till att engagera sig i CSR: egenintresse, relationer eller moral utifrån 

etiska normer och principer. Motivationen från aktörer utanför organisationer och 

företag förklaras även genom de två teorierna om socialt kapital och intressemodellen. 

Vilket betyder att anledningar till att företag väljer att ta ett samhällsansvar är många. 

Samt eftersom att företags samhällsansvar syftar till mer eller mindre samtliga 

samhälleliga aspekter är integration av nyanlända flyktingar genom arbete bara en del 

av de möjligheter företag har kring samhällsansvar. 

 

3.4.2 Socialt Kapital 

Murillo och Lozano (2006) beskriver att eftersom små och medelstora företag är 

beroende av specifika och personliga nätverk, är de också intresserade av att investera 
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enligt teorin om Socialt kapital. Teorin om socialt kapital är det, som i forskning av 

samband mellan CSR och små och medelstora företag, förknippas med små och 

medelstora företags CSR-arbete, till skillnad från stora företags CSR-arbete som 

använder sig av Intressemodellen (se nedan).  Murillo och Lozano menar att mindre 

företag är i fler direkta relationer till sin omgivning och påverkas därför också med av 

dessa nära sociala relationer. Normer och idéer från den närmaste omgivningen 

påverkar och kan förändra organisationers beslut. Teorin om socialt kapital syftar ofta 

till att beskriva hur förutsättningar till exempelvis arbete eller kontakter, påverkas för 

individer beroende på vilka relationer de har i samhället. Murillo och Lozano (2006) 

menar att dessa nära relationer små och medelstora företag har med sin omgivning gör 

att även företagen påverkas av sociala influenser från sin närmaste omgivning.  

 

3.4.3 Intressemodellen 

Perrini 2006; Perrini och Russo 2010 beskriver hur intressemodellen är den teori som 

beskriver större företag och organisationers relationer till olika intressentgrupper. Dessa 

intressegrupper är de som i sin tur påverkar inflytande om normer och krav på 

samhällsansvar. Freeman och Reed (1983) utvecklade teorin för att beskriva grupper av 

intressenter som ett företag har ansvar gentemot. Freeman beskriver att dessa grupper 

är: 

 

”...any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 

organisations objectives” (Freeman & Reed 1983 s. 91.)  

 

Teorin bygger på att företag och organisationen påverkar av dess intressenter. Till 

skillnad från teorin om socialt kapital är påverkan inte lika lokal utan mer utspridd och 

vara aktieägare, kunder, anställda, leverantörer och distributörer samt samhället där 

företaget verkar. Andra grupper som Freeman och Reed inkluderar är konkurrenter, 

stater, finansiärer, media, intresseorganisationer, politiska organisationer, 

branschorganisationer och konsulter. Det finns helt enkelt många oöverskådliga och 

okontrollerbara faktorer som på ett avgörande sätt kan påverka ett företags beslut. 

Intressemodellen är den teori där stora samhälleliga normer och krav beskrivs påverka 

företags agerande och därför också beslutsfattande. Beslutsfattande sker då till följd av 

större intressenter som kan sakna direkt koppling till det lokala företaget, exempelvis 
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vid större företag. De större företagen har ofta väl utarbetade CSR strategier och 

påverkas mindre av lokala normer eller förändringar. 

  

Figur 7. Intressemodellen (2c8.com) 
2017 
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4 Empiri 
Empiriavsnittet börjar med att presentera de tre intervjuerna som gjordes med Michal 

Ulatowski från Arbetsförmedlingen, samt Mikaela Almerud och Farbod Rezania från 

Svenskt Näringsliv. Eftersom det empiriska materialet från de intervjuerna, tillsammans 

med Lagen om etableringsinsatser och Diskrimineringslagen, ligger till grund för den 

förförståelse som jag som forskare haft vill jag också förmedla den förförståelsen till 

läsaren. Detta med avsikt att skapa en större förståelse för de tematiseringar, tolkningar 

och slutligen analys och slutsats som görs i studien. Efter återgivning av intervjuerna 

med Arbetsförmedlingen och Svenskt Näringsliv presenteras innehållet i de 16 

intervjuerna med arbetsgivare under olika empiriska teman.   

 

4.1 Helhet, intervjuer Arbetsförmedlingen och SN 

4.1.1 Intervju Michal Ulatowski, Arbetsförmedlingen  

Michal är sektionschef på Arbetsförmedlingen i norra Kalmar län och har en bakgrund 

som arbetsförmedlare. Michal beskriver kort att när kontakten mellan den nyanlände 

och Arbetsförmedlingen tas upp och en etableringsplan utformas ställs frågorna; “Vad 

har du jobbat med?” och “Vad vill du jobba med”? De svaren som den nyanlända ger 

hanteras sedan av arbetsförmedlaren ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv, utifrån 

möjlighet och rimlighet till att nå arbetsmarknaden:  

Etableringsuppdraget betyder en anpassad etablering för nyanlända flyktingar. 

Eftersom att etableringen just är anpassad varierar den väldigt mycket beroende 

på arbetsförmedlaren, vilket betyder att kontakten en nyanlände får på 

Arbetsförmedlingen är väldigt avgörande för hur etableringen sker. 

 

Det är just arbetsmarknadspolitiken som har mest inflytande över Arbetsförmedlingen, 

de är en statlig myndighet och har i uppdrag att förse Sveriges arbetsmarknad med vad 

den är i behov av. Etableringsuppdraget är inte menat för att uppfylla önskelistor på 

arbeten utan syftet är att fylla det gap som finns på arbetsmarknaden mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Därför menar Michal att det är just arbetsmarknadens 

kompetensbehov som till största del styr etableringsplanerna. Han framhåller även att 

geografiska områden med en god arbetsmarknad ofta är likställt med en dålig 

bostadsmarknad:  
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Ambitionen med etableringsuppdraget var att placera nyanlända flyktingars 

kompetens geografiskt nära det kompetensbehovet. I praktiken blev det inte så 

utan det finns en klar obalans mellan kompetens och kompetensbehov.  

 

Michal understryker att även om etableringsuppdraget är frivillig så upplever han att 99 

% av de tillfrågade tackar ja eftersom att de då får etableringsbidraget. Bidraget är alltså 

ett incitament för den nyanlända att välja att ansluta sig till en etableringsplan. Om en 

individ får en lön från arbete under sin tid i etableringsuppdraget faller bidraget bort. 

Tidigare fick de nyanlända flyktingarna både lön och bidraget tills dess att man nått A-

kassans nivå för stöd vid arbetslöshet. Detta sågs som en ytterligare motivation till att 

söka jobb under etableringsplanen, men Michal beskriver att det nu har fallit bort och 

det är antingen bidrag eller lön som gäller. Detta väcker en viss problematik eftersom 

viljan att ha en lön minskar då bidraget faller bort. Den statistik som finns över att 

nyanlända ofta har lägre löner p.g.a. deltidsjobb håller Michal med om, eftersom att 

bidraget och lönen då inte skiljer sig speciellt mycket. Samtidigt menar han att de 

nyanlända som får jobb ansvarar Arbetsförmedlingen för att de alltid får lön enligt 

kollektivavtal, därför är det oftast mest lönsamt att arbeta än att ta bidraget ändå. De 

subventionerade lönerna som arbetsgivare har rätt till vid anställning av nyanlända 

flyktingar beskriver Michal som en djungel för arbetsgivarna, även om han själv är väl 

insatt i hur de fungerar.  

 

Han beskriver att det svenska språket ses som ett verktyg för en nyanländ flykting men 

Michal anser att det inte är avgörande för att utföra ett lönearbete. Han beskriver vidare 

att SFI, som idag är en stor del av etableringsuppdraget, inte är det primära syftet med 

etableringsuppdraget utan istället att komma i arbete. Samtidigt poängterar han återigen 

att motivationen att lära sig svenska upplever han öka avsevärt genom ett konkret mål, 

som att få en specifik anställning och klara ett arbete.   

 

Integrationen på arbetsmarknaden för en invandrande flykting tar enligt statistiken idag 

cirka sju år. Etableringsuppdraget är två år. De siffrorna visar på ineffektiviteten på 

etableringsuppdraget men samtidigt på att det kanske är för kort tid enligt Michal. 

Utmaningarna för integrationen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden är enligt 

Michal framför allt pacificeringen under asyltiden men också att det är svårt för de 

nyanlända flyktingarna att se var insatserna leder till. Oklarheten för de nyanlända leder 
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till en viss förlust i motivation. Michal berättar om fall där klarare mål satts upp och 

motivationen för de nyanlända ökat avsevärt. Han beskriver ett projekt där genom att 

konkret visat på vilket jobb som var målet, ökade inlärningen av svenska och 

etableringen på arbetsmarknaden gick från statistiskt förväntade sju år, till sju månader 

för 8 av de 12 deltagande. Enligt Michal är det projektet en god förebild för fortsatt 

etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och gjordes i nära samarbete med 

engagerade arbetsgivare: 

Arbetsgivarnas roll i etableringen är som en 80 - 20 relation mellan arbetsgivare 

och de nyanlända flyktingarna. Arbetsgivarna spelar en mycket stor roll i 

integrationen av nyanlända flyktingar. För att lyckas med etableringsuppdraget 

krävs ett stort mod hos både Arbetsförmedlingen och arbetsgivare.  

 

Han menar att det finns många mjuka värderingar utöver kompetensbehov som också 

spelar in som exempelvis personkemi, naturliga kontaktytor, intresse och viljan till att 

engagera sig och anställa nyanlända flyktingar. Mod och engagemang hos de båda 

parterna varierar stort beroende på var du befinner dig i Sverige. Den 

Arbetsförmedlingen som Michal befinner sig på är i framkant och enligt honom själv så 

jobbar de på ett i Arbetsförmedlingens mått mätta, på ett innovativt sätt och extra 

fokuserad på arbetsgivare. Den idén han förmedlar till sina arbetsförmedlare är att de 

tjänstgör för just arbetsgivare och inte de arbetslösa:  

Genom att fokusera på att tillfredsställa arbetsgivarnas kompetensbehov sker fler 

anställningar, företagen har möjlighet att utvecklas och växa, vilket i sin tur 

leder till högre skatteintäkter, som i sin tur leder till att vi på Arbetsförmedlingen 

kan utvecklas och så går kretsloppet vidare.  

 

Han beskriver dock sitt fokus på arbetsgivare som ganska unikt bland landets 

arbetsförmedlingar, men att fokus sakta tenderar att gå från att tillfredsställa 

arbetstagare till att tillfredsställa arbetsgivare ökar: 

Ett ”företags-tänk” helt enkelt, där Arbetsförmedlingen står för så korta 

leveranstider som möjligt av arbetskraft och genom det slippa sätta business 

emot samhällsansvar, utan att det istället faller sig naturligt som en ekonomisk 

vinst för företagen.  
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Detta eftersom Michal upplever det som att det är kompetensbrist som är incitamentet 

till att anställa nyanlända flyktingar, inte samhällsansvar eller subventionerade löner. 

Kan de ge arbetsgivarna en god service ökar chansen till att återgå till den klara 

arbetsförmedlaren. För en lyckad integration krävs även intresse och vilja från de lokala 

kommunerna och näringslivet. Att just den Arbetsförmedlingen Michal arbetar på kan 

ligga i framkant när det gäller integration är just, enligt honom, ett resultat av 

kommunal och näringslivs vilja.  

 

Vidare beskriver Michal hur målet att tillfredsställa kompetensbehov också sker 

oberoende var individer är födda, flyktingar, unga eller gamla:  

Arbetsförmedlingens fokus är inte endast på att integrera nyanlända flyktingar 

på arbetsmarknaden utan att fylla kompetensbehov. Detta är en god sak som 

göra att integreringen kommer ske ännu snabbare genom ett större fokus på 

kompetens än ursprung, etnicitet, ålder och kön.  

 

Att Arbetsförmedlingen även enligt Michal setts som stelbent och oflexibel historiskt 

sett är också ett problem, men återigen poängterar han att de strävar efter att bli så 

flexibla och tillmötesgående mot arbetsgivarna som möjligt. Att nå en flexibilitet är 

väldigt viktigt enligt Michal, eftersom att etableringen av nyanlända flyktingar och 

arbetsmarknadspolitik överlag är starkt påverkad av konjunktursvängningar. Idag i en 

högkonjunktur är det stort kompetens underskott och Arbetsförmedlingen måste arbeta 

hårt med att hjälpa arbetsgivare. Vid en kommande lågkonjunktur kan fokus behöva 

ändras. Slutligen uppmärksammar Michal en styrka ute i företag genom de individer 

som invandrade under Balkankriget på 90-talet:  

De är en stor kraft som är ett naturligt engagemang och vilja till att ta hand om 

och integrera nyanlända flyktingar eftersom de har stora erfarenheter av att 

komma till Sverige som flykting. 
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4.1.2 Intervju Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv  

Mikaela arbetar på Svenskt Näringslivs kontor i Stockholm. Hon har arbetat på Svenskt 

Näringsliv som expert på utbildning och kompetens i åtta år och jobbar bland annat med 

frågor kring SFI utbildning som är en stor del av etableringsuppdraget.  Mikaela är väl 

medveten om den låga andelen jobb etableringsuppdraget ger efter 2 år för de nyanlända 

flyktingarna:  

Efter 2015, när den stora flyktingströmmen kom till Sverige,  blev trycket på de 

svenska myndigheterna väldigt hårt vilket gjorde att handläggningstiderna blev 

och är fortfarande extremt långa. Handläggningstiden för asylsökande i 

dagsläget är upp till cirka 15 månader, vilket endast är tiden de befunnit sig i 

Sverige. Att tänka på är att om man kommer till Sverige som flykting har man 

oftast varit på flykt från sitt hemland i ett till två år och innan man väl flydde 

kanske samhället varit sönderbombat i ex. antal år. De nyanlända flyktingar som 

omfattas av etableringsuppdraget och har varit utan sysselsättning väldigt länge, 

och likt alla som inte arbetat med sitt yrke på flera år tappar kompetens vilket i 

integrationsfrågan är en förlust i humankapital.  

 

Vidare beskriver Mikaela problematik kring den geografiska placeringen av nyanlända 

flyktingar som en del i integrationen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden. 

Eftersom att det är först efter att man har fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd 

som man blir kontaktad av Arbetsförmedlingen och tillfrågad om att medverka i 

etableringsuppdraget så finns inte alltid de arbeten och kompletterande utbildningar som 

behövs på den orten. Exempelvis beskriver Mikaela att om en nyanländ flykting blir 

placerad i Vimmerby och visar sig vara utbildad läkare finns det inga möjligheter att 

komplettera sin utbildning i den kommunen och ställs då inför valet att flytta igen eller 

att välja en annan yrkeslinje. Det geografiska problemet uppstår eftersom att validering 

av utbildning och kompetens först sker när etableringsplanen drar igång. Ingen frågar en 

asylsökande om hens arbetskompetens och därför påverkar det inte heller placeringen i 

landet. Detta problem beror enligt Mikaela på att det saknas rättvisande statistik, vilket i 

sin tur försvårar kartläggningen av etableringsuppdraget problem.  Vidare beskriver hon 

att tiden för individer i etableringsuppdraget påverkas av det starka utbildnings-tänket. 

Att en utbildning är den enda vägen att gå, men vad man inte tänker på är den långa 

process det svenska utbildningssystemet bygger på. Först och främst tar SFI lång tid, i 

genomsnitt 3,1 år. Sedan krävs det gymnasiebetyg för att få högskolebehörighet och 
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sedan högskoleutbildningen i sig. Väl ute på arbetsmarknaden har det kanske gått 

ytterligare tio år och studieskulderna är därefter.  

 

Exempelvis beskriver Mikaela hur en civilingenjör och en civilekonom kom till Sverige 

som flyktingar. Den ena väljer att direkt ta ett jobberbjudande som busschaufför och 

den andra väljer att komplettera sin utbildning. Tio år senare har den som jobbat som 

busschaufför haft en stadig försörjning för sig och sin familj, samt tio års pension 

intjänad medan den som studerat inte haft någon inkomst, nu har stora studieskulder och 

har svårt att hitta jobb på grund av sin, i jämförelse med andra nyexaminerade, höga 

ålder. Mikaela understryker att hon inte menar att man ska nöja sig med vilket jobb som 

helst bara för att man kommer till Sverige som flykting, men samtidigt är det viktigt att 

förklara förutsättningarna för de val som den nyanlända gör. Hon beskriver vidare att 

uppfattningen av den flyktingström som kom till Sverige till följd av Balkankriget, var 

att fokus från de svenska insatserna då var på att det viktigaste var att få ett jobb, inte 

vilket jobb det var. Idag är fokus mer på individens önskemål. Arbetsförmedlingens 

system gör att de nyanlända flyktingarna fastnar och lika så fastnar arbetsgivares 

ansökan om kompetens: 

Ett företag hörde av sig till Arbetsförmedlingen och efterfrågade fyra elektriker, 

oavsett språkkunskaper eller liknande, gärna nyanlända eftersom de vill hjälpa 

till med integreringen. Inte ens den enkla beskrivningen av kompetens kunde 

Arbetsförmedlingen förmedla av alla som de hade inskrivna i sitt 

etableringsuppdrag och det säger en hel del om matchnings förmåga. De som 

omfattas av etableringsuppdraget borde istället fokuseras kring att lösa det 

kompetensbehov som faktiskt finns på den svenska arbetsmarknaden. Detta kan 

endast ske genom en vägledning som är yrkesvägledning.  

 

Samtidigt understryker också Mikaela att hon är medveten om att det är svårt att 

bedöma nyanlända flyktingars kompetens och att viss kompetens kan vara svår att 

tillgodose genom etableringsuppdraget. Vid kompetensförsörjning i mindre företag 

läggs ytterligare en aspekt på, nämligen ett större personligt ansvar: 

Är man bara fem anställda i ett företag är ofta varje anställd individs eget ansvar 

större än på ett företag med 500 anställda. Detta leder i sin tur till att varje 

anställning blir extra avgörande för företaget eftersom att det saknar utrymme 

för att inte rätt individ får rätt anställning i företaget. Desto större företag desto 
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större felmarginal tillåts rent ekonomiskt. Det är också så att i stora företag finns 

det ofta även resurser att utbilda och ta hand om nyanlända flyktingar på ett 

annat sätt än i mindre företag. 

 

Eftersom att mindre företag saknar det utrymme som större företag har menar även 

Mikaela att CSR eller samhällsansvar inte bör vara ett krav, utan det måste finnas ett 

system som tillåter arbetsgivarna att faktiskt ta sitt samhällsansvar.  

 

4.1.3 Intervju Farbod Rezania, Svenskt Näringsliv 

Farbod jobbar på Svenskt Näringslivs kontor i Stockholm och bevakar invandring och 

integration med fokus på företagens arbetskraftsförsörjning. Utöver det representerar 

han även Svenskt Näringsliv i Europeiska socialfondens övervakningskommitté. Vid 

inledningen av intervjun beskriver Farbod hur det stora problemet i den aktuella frågan 

är att begrepp som migration, integration, utrikes födda, nyanlända och flyktingar 

blandas ihop i statistik och litteraturen. Det gör att vardagen och verkligheten inte 

stämmer överens med det som presenteras statistiskt eller litterärt, vilket i sin tur leder 

till stora gap:  

Mångfald och diversity blandas ihop med integration vilket är två helt olika 

frågor. Samtidigt förstår jag förvirringen eftersom definitionerna är svåra och 

komplicerade. 

 

Farbod beskriver att många arbetsgivares scenario är; “Vad är skillnaden om vi anställer 

Ali som är nyanländ i Sverige eller Ali som är född i Sverige av invandrade föräldrar, 

om de har samma kompetens”? Jo, den stora skillnaden på dessa två olika individer är 

att de båda Alis chanser att komma i kontakt med en arbetsgivare är väldigt olika 

eftersom att deras nätverk i Sverige oftast är väldigt olika. Problemet är att nya Ali inte 

har en chans att komma i kontakt med arbetsgivare, det saknas en kontaktyta:  

Genom att likställa deras anställning till samma grad av integrations insats blir 

det en fråga om mångfald istället för integration. En skillnad mellan en individ 

som är född, eller levt länge i Sverige och en nyanländ flykting är att den som är 

svensk har ett nätverk som kan hjälpa till att skaffa jobb men också berätta vilka 

jobb som behövs på ett annat sätt. Detta har inte den nyanlända flyktingen.  
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Farbod beskriver situationen i Sverige kring nyanlända flyktingar som att det inte är ett 

val att anställa nyanlända eller tidigare anlända flyktingar, utan valet är hur man 

hanterar dessa anställningar. En ledare som inte kan hantera mångfald kommer därför 

att gå under i Sverige, menar Farbod. Det finns inget val. Man måste lära sig en 

inkluderande ledarskapsstil.  

 

Farbod beskriver först och främst en parameter, som enligt honom ofta glöms bort av de 

svenska myndigheternas migrationsperspektiv. De invandrade personerna står inför en 

nystart i livet vilket betyder att de bör få frågan om vad de vill göra med denna nystart. 

Kanske inte endast vad de har gjort i sitt tidigare liv. Farbod beskriver att när en flykting 

kommer till Sverige och söker asyl tillfrågas den inte specifika frågor om 

arbetslivserfarenhet eller utbildning. Syftet med detta är att det inte ska påverka chansen 

till uppehållstillstånd, men det gör också att när en individ väl fått uppehållstillstånd 

sker kommun placeringen beroende endast på tillgång till bostäder och förmåga att ta 

emot SFI-elever. Ingen del av kommunplaceringen baseras på arbetskraftsefterfrågan 

eller de nyanlända flyktingarnas kompetens:  

Kommunplaceringen leder ofta till att nyanlända hamna på orter där det finns få 

jobb. Detta eftersom att de orter där det finns bostäder har lediga bostäder på 

grund av att det inte funnits arbeten och därför har folk flyttat därifrån. I Sverige  

finns det ett problem i balansen mellan bostad och arbetsmöjligheter.  

 

Farbod beskriver att arbetsgivare inte är med i bilden i Arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag, vilket är en svaghet. Enligt honom borde det vara en tydligare 

matchning som sker mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren. Arbetsförmedlingen 

måste bli bättre på att veta vilka behov arbetsmarknaden har av kompetens, för att sedan 

kunna förmedla det till nyanlända flyktingar:  

Arbetsförmedlingen överlag saknar kontakt med det lokala näringslivet vilket 

gör att de inte vet vilka jobb som efterfrågas och därför kan de inte förmedla det 

till de nyanlända flyktingarna. Problematiken kring kontakten mellan 

Arbetsförmedlingen och näringslivet är på många plan. Arbetsgivarna saknar 

info om subventionerna kring nyanlända och möjligheter att anställa nyanlända 

flyktingar. Arbetsgivare saknar även information om att det är ett 

samhällsansvar de borde ta.  
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Detta betyder att Arbetsförmedlingen inte informerar om att integrera nyanlända 

flyktingar genom arbete tar företagen ett samhällsansvar. Däremot beskriver Farbod hur 

liknande subventioner och samhällsansvar tas för en annan grupp individer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden, nämligen funktionsvarierade av något slag. Detta görs 

aktivt av många företag och Farbod beskriver denna integration som naturlig eftersom 

att det i företag finns en naturlig kontakt och intresse för funktionsvarierade genom 

individens nätverk, som familj och vänner:  

Den naturliga kontaktyta och intresse saknas generellt mellan arbetsgivare och 

nyanlända flyktingar.  Ibland ställer företag helt enkelt upp för nyanlända, ibland 

inte, men då oftast inte som en del av sitt samhällsansvar och CSR utan då för att 

täcka ett kompetensbehov.  

 

Detta sker oftast enligt Farbod av mindre företag utanför städerna, som inte vet något 

om CSR utan gör det för att det är deras enda chans till att täcka ett kompetensbehov. 

Stora företag med CSR avdelningar, deltar generellt i integrationen med 

mentorskapsprogram och praktik enligt Farbod, ibland med hopp om att det leder till 

kompetensförsörjning, ibland av ren CSR. Farbod framhåller att alla myndigheter och 

andra statliga verksamheter borde ta emot nyanlända flyktingar, som goda förebilder för 

de privata företagen. De borde föregå med gott exempel:  

Gnosjö var en förebild och ett positivt undantag för integrationen av nyanlända 

flyktingar på arbetsmarknaden i början på 90-talet. Via de nyanlända 

flyktingarnas privata kontaktnät spred sig ryktet om att “vill ni jobba, kom hit”. 

Detta skedde helt utan myndigheternas inblandning och visade stora positiva 

resultat både när det gäller integrationsfrågan och kompetensförsörjningen för 

företagen i Gnosjö. Att de som blev anställda inte kunna svenska var aldrig ett 

problem i produktionen, utan arbetsledare som var två eller flerspråkiga skötte 

kommunikationen både uppåt och nedåt i organisationen. Det fanns dock vissa 

problem med kultur och sämre personliga relationer mellan de anställda.  

 

Vidare fortsätter Farbod att beskriva situationen på arbetsmarknaden som att det på 

makronivån finns ett språkkrav, men i praktiken kan det se annorlunda ut. Har aldrig 

varit med om att en arbetsgivare sagt efter två tre veckor att hen och den anställda inte 

förstår varandra. Har man lyckats att kommunicera vid anställningen brukar det inte 
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vara några problem senare, det går snarare enklare och enklare. Samtidigt finns risken 

för diskriminering som en problematisk parameter för arbetsgivarna: 

När arbetsgivare uppmuntras att anställa utrikesfödda får de inte fråga något om 

födelseland. Hur ska det fungera då?  

 

Farbod beskriver hur sysselsättningen ökar efter etableringsfasen, detta eftersom 

etableringsfasen kräver heltids närvaro till den plan som Arbetsförmedlingen gjort och 

inget utrymme eller initiativ för eget sökande av arbete krävs. Han menar också att 

under etableringsfasen bör Arbetsförmedlingen vara mer ärlig om den svenska 

lönebildning och förutsättningar för invandrade grupper på arbetsmarknaden. Det är 

enligt Farbod ytterst viktigt att berätta om vad du tjänar och kan förvänta dig av vissa 

yrken, i jämförelse med andra:  

Det är viktigt att förklara det svenska systemet av pension och studielån jämfört 

med inkomst i längden. Samt ålderns betydelse för arbetsgivare och att vara ärlig 

med att fråga den nyanlände om det viktigaste för dem är “ett jobb, eller rätt 

jobb”. Ett jobb leder ofta till rätt jobb. Invandrade flyktingar får jobb i Sverige, 

om de vill, men kanske inte de tre, fyra första åren. 
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4.2 Del, arbetsgivares upplevelser 

4.2.1 Tillvägagångssätt vid anställning  

Arbetsgivarna beskriver många olika kanaler vid anställning, såsom personliga nätverk, 

tryckta och digitala annonser, rekommendationer, spontanansökningar och via 

Arbetsförmedlingen. Kontakten med Arbetsförmedlingen varierar stort mellan 

arbetsgivarna men generellt sätt har de mindre företagen också mindre kontakt med 

dem. Desto större företaget är desto mer kontakt verkar också Arbetsförmedlingen ta 

med företagen. Även om arbetsgivaren inte använder sig av Arbetsförmedlingen vid 

anställning så har näst intill alla större företag någon form av kontakt med 

Arbetsförmedlingen sporadiskt. Denna kontakt kan vara alltifrån 

marknadsundersökningar till förfrågningar om praktik. De arbetsgivare som använder 

sig av Arbetsförmedlingen vid anställning eller praktikplatser använder inte dem 

uteslutande för rekrytering, utan använder då även många andra rekryteringskanaler. Av 

de intervjuade arbetsgivarna visar det sig att anställning via Arbetsförmedlingen inte är 

den vanligaste vägen att gå vid anställning. En tredjedel av arbetsgivarna beskriver att 

deras relation till Arbetsförmedlingen är mycket god och att de kontinuerlig använder 

Arbetsförmedlingen som kanal vid anställning. Tre av dessa arbetsgivare är från 

bemanningsföretag. 

 

Majoriteten av arbetsgivarna värnar om mångfald och gärna anställer individer med 

utländsk härkomst, men det är endast en arbetsgivare som aktivt strävat efter att anställa 

dessa individer. De övriga arbetsgivarna beskriver att deras mångfald på arbetsplatsen 

mellan individer med olika etniciteter fallit sig naturligt. Däremot beskriver två 

arbetsgivare hur de aktivt anställt nyanlända flyktingar genom två olika organisationer 

som endast sysslar med arbetsförmedling för nyanlända flyktingar. 

 

En av arbetsgivarna beskriver att de har en väldigt god och väl etablerad kontakt med 

Arbetsförmedlingen, samt att de även använde deras lokaler vid större rekryteringar 

inför exempelvis sommarjobb. Den goda kontakten med Arbetsförmedlingen var enligt 

arbetsgivaren på eget initiativ och att han hade en specifik kontakt som skötte 

rekryteringen till restaurangen som fungerade mycket bra. En annan arbetsgivare 

upplever att Arbetsförmedlingen fungerar som en kontaktyta med individer, exempelvis 

nyanlända flyktingar, som de annars inte kommit i kontakt med och en första kontakt är 

oftast allt som krävs.  
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Arbetsgivarna beskriver att målet med varje anställning, oavsett form, är att det ska 

sluta i en tillsvidareanställning. Näst intill alla anställningar som sker av nyanlända 

flyktingar på de arbetsplatserna beskriver arbetsgivarna som enkla jobb, där utbildning 

och upplärning sker på arbetsplatsen och ingen specifik erfarenhet krävs. Anställning av 

individer med invandrarbakgrund på hotellet upplever arbetsgivaren ske framförallt 

inom de som arbetar som lokalvårdare. Arbetsgivaren tror att det grundas i att 

städchefen har ett eget nätverk av olika jobbcenter, egna kontakter med 

Arbetsförmedlingen men också personliga nätverk med just många med 

invandrarbakgrund i. Genom deras rekommendation och just jobbets enklare natur kan 

många nyanlända flyktingar bli anställda. 

 

Arbetsgivaren på hotellet upplever Arbetsförmedlingens förmåga att matcha rätt individ 

till rätt kompetens är varierad. Ibland funkar det och ibland inte. Arbetsgivaren 

understryker att det självklart är så vid alla anställningar och på hotellet behandlas alla 

lika oavsett bakgrund. Arbetsgivaren på McDonalds upplevde att matchningen å andra 

sidan att matchningen var bra, men beskriver att den goda och nära kontakten med 

Arbetsförmedlingen också gjorde att de väl visste vilket urval han förväntade sig, men 

beskriver samtidigt att han förstår att upplevelse av Arbetsförmedlingen är något 

krångligt och deras kandidater inte alltid varit anställningsbara.  De båda arbetsgivarna 

beskriver hur alla som är nya behöver bli upplärda och då är det lika för alla. Den som 

visar sig vara rätt person på rätt plats får sedan också behålla jobbet efter en viss tid som 

provanställd.  

 

Bemanningsföretagen beskriver sin kontakt med Arbetsförmedlingen som kontinuerlig 

och bra. Ingen av arbetsgivarna på bemanningsföretagen har en specifik kontakt på 

Arbetsförmedlingen men de väljer ofta en kontaktväg de tidigare haft och som fungerat 

väl. När bemanningsföretagen kontaktar Arbetsförmedlingen efterfrågar de en specifik 

kompetens och specifika yrkesgrupper de är i behov av. De tar hjälp av 

Arbetsförmedlingens platsbank och kontakter när de är i behov av en kompetens de 

själv inte har just då. En av arbetsgivarna på ett bemanningsföretag beskriver att urvalet 

Arbetsförmedlingen bidrar med inte alltid är på den nivå som de hade önskat. Ibland är 

känslan att Arbetsförmedlingen lägger till individer som egentligen inte har den 

efterfrågade kompetensen, vilket leder till att många irrelevanta kandidater presenteras 
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och då måste sorteras bort. Detta skapar i sin tur en viss irritation hos arbetsgivaren. Å 

andra sidan upplever de andra arbetsgivarna på bemanningsföretaget att de kandidater 

de får tillgång till för intervju från Arbetsförmedlingen matchar de förväntningar de har 

på kompetens relativt bra. Arbetsgivarna i de mindre företagen beskriver hur de så gott 

som aldrig har någon kontakt med Arbetsförmedlingen, utan istället använder sig av sitt 

egna nätverk, sociala medier och personer de blivit tipsade om. En gemensam 

upplevelse bemanningsföretagen har är att Arbetsförmedlingen hade varit mer 

optimerande om de arbetat mer direkt mot att göra individer arbetsklara:  

Om kompetensen oftare skulle vara den efterfrågade och alla anställningspapper 

i sin ordning skulle det vara lättare att använda Arbetsförmedlingens platsbank.  

 

De arbetsgivare inom byggbranschen som har lärlingar eller praktikanter från 

yrkesutbildningar blir kontaktade av utbildningarna själva eller branschorganisationer 

vid förfrågan. På restaurangerna tar de även emot många jobbansökningar från personer 

som på eget initiativ kommer till dem i fysisk person kommer till restaurangen. Ingen av 

de 5 mindre företagen har någon nyanländ flykting anställd just nu, men de båda mindre 

företagen inom restaurangbranschen har haft någon nyanländ flykting anställd. De båda 

arbetsgivarna i de mindre företagen inom restaurangbranschen är tveksamma på hur det 

gick till vid de anställningarna och är först säkra på att det är nyanlända de anställt när 

de gör kopplingen till deras subventionerade lön. 

 

De större företagen inom industri och handel anställer, likt de mindre, via många olika 

kanaler som annonser i tidningar, kontaktnät via kollegor, i sociala medier, via 

Arbetsförmedlingen men också från bemanningsföretag. Deras generella uppfattning av 

bemanningsföretagen är att de ofta presenterar kandidater som väl matchar deras 

efterfrågan. De har även en god kontakt med bemanningsföretagen, vilket de tror är 

orsaken till att de även är väl medvetna om vilken kompetens de behöver till sitt företag:   

En bra förändring hade kunnat vara att Arbetsförmedlingen fokuserar mer på                                  

att få nyanlända flyktingar anställningsbara och sen bemanningsföretaget hade 

fokuserat på att matcha individerna med kundernas kompetensbehov eftersom 

de har en väldigt god kontakt och förståelse för vad kunderna efterfrågar.  

 

På en av de större industrierna sker anställning till största del via bemanningsföretag 

och då är det via provanställning i 6 månader och sedan, om det fungerar, blir en 
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tillsvidareanställning aktuell. Arbetsgivaren på industrin har goda kontakter med flera 

olika bemanningsföretag. Arbetsgivarens upplevelse av Arbetsförmedlingen är att de 

varit väldigt byråkratisk, vilket gjorde att de tröttnade och helt struntade i att anställa via 

Arbetsförmedlingen. Detta har lett till att de inte använt Arbetsförmedlingen på över 

femton år vid anställning. En annan arbetsgivare inom industri upplever det som svårt 

att rekrytera industriarbetare till fabriken men detta har förbättrats via diverse 

samarbeten med Arbetsförmedlingen och andra inom branschen. En tredje arbetsgivare 

inom industriföretag har ingen direkt kontakt med Arbetsförmedlingen och anställer 

endast för egen kraft. Dock har de sporadisk kontakt med Arbetsförmedlingen då 

representanter kommer och besöker företaget ungefär en gång i kvartalet för att 

statistiskt följa företaget men de har aldrig upplevt något annat än att om de skulle 

behöva hjälp att hitta kompetens och anställda är det bara att höra av sig. De har för 

några år sedan använt sig av inhyrd personal från bemanningsföretag men de anser inte 

längre att det är lönsamt.  

 

Vid samtliga arbetsgivares kontakt med Arbetsförmedlingens urval av kandidater 

beskriver arbetsgivarna att de inte får någon bakgrundsinformation om kandidaterna 

mer än att de har en specifik kompetens om det efterfrågats:  

Arbetsförmedlingen presenterar alla kandidater för oss som lika och ingen 

information om rätt till subventionerad lön ges på förhand utan detta måste vi 

själv ta reda på i ett senare stadie. Vi får tillgång till kandidaternas CV och i 

kombination med de personliga intervjuerna bildar vi en uppfattning om 

kandidaten.  

 

På samma sätt presenterar bemanningsföretagen kandidater för företagen. Detta är inte 

heller någon arbetsgivare som har upplevt att Arbetsförmedlingen eller 

bemanningsföretagen aktivt har försökt att marknadsföra eller trycka extra hårt på att en 

arbetsgivare bör anställa nyanlända flyktingar. Utan det gemensamma svaret samtliga 

arbetsgivare ger är att vid anställning ser man till kompetens. Aldrig verkar någon 

individ presenteras som nyanländ flykting men däremot verkar språk-nivån presenteras 

hos kandidaterna. Samtidigt som samtliga arbetsgivare trycker på att det är 

kompetensen som är det primära vid anställning är de dock medvetna om när individer, 

såsom funktionsvarierade eller nyanlända flyktingar med begränsad svenska, kan 

behöva speciellt stöd på arbetsplatsen:  
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Vi anställer i linje med den kompetens vi söker. Språkkrav är en parameter men 

stämmer inte den överens med vad vi förväntade oss märks det redan på 

anställningsintervjun. 

 

Två av arbetsgivarna inom handel och industri beskriver att de under flera år har haft 

nyanlända flyktingar anställda under någon form av visstidsanställning. En arbetsgivare 

beskriver hur de ofta tar in nyanlända flyktingar på säsongsarbete medan den andra har 

nyanlända flyktingar anställda över hela året. Företaget med säsongsanställda nyanlända 

har även god kontakt med Arbetsförmedlingen men även lokala kontakter med 

nyanlända flyktingar. Överlag har företaget låg personalomsättning vilket dock göra att 

få av de nyanlända flyktingarna får möjligheten till tillsvidareanställning. Endast en har 

fått detta vad arbetsgivaren vet men samtidigt tror han att just den språkutveckling som 

sker under säsong utvecklingen och kontakterna som skapas gynnar de nyanlända 

flyktingarna mycket. Den andra arbetsgivaren beskriver att de anställer nyanlända 

flyktingar med hantverks bakgrund via en bra kontakt med en oberoende organisation 

som jobbar med integration på arbetsmarknaden och de upplever denna kontakt väldigt 

bra. Även arbetsgivaren på friskolan har erfarenhet av en liknande organisation som 

kontaktade honom när de anställde en nyanländ flykting. Efter att arbetsgivaren blev 

kontaktad av organisationen inleddes en praktik för individen på skolan. Arbetsgivaren 

upplever samarbetet som mycket lyckat vilket ledde till en tillsvidareanställning:  

Sedan anställningen upphörde har vi inte haft någon kontakt med organisationen 

Korta vägen, men jag vet att de är mycket aktiva och att det är mycket möjligt 

att de hör av sig igen om de hittar en individ med liknande kompetens. Samtidigt 

har vi inte aktivt sökt anställda som är nyanlända flyktingar till skolan efter det. 

 

4.2.2 Ekonomisk risk  

En risk som uppmärksammas av vissa arbetsgivare är osäkerheten kring arbetstillstånd. 

Många har löst den osäkerheten genom att ställa kravet att alla som anställs måste ha 

personnummer och uppehållstillstånd. En arbetsgivare beskriver hur de varit med om att 

individer blivit anställda på falska papper, vilket gjorde dem skyldiga till brott. Därför 

finns det en viss osäkerhet med spontanansökningar och arbetsgivaren föredrar därför 

att gå via Arbetsförmedlingen vid minsta lilla osäkerhet efter händelsen:  

Vid alla anställningar finns det en ekonomisk risk och som arbetsgivare i ett 

vinstdrivande företag är det gemensamt för alla arbetsgivare att en anställning 
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inte endast kan ske till fördel för den anställde, utan anställning sker på 

premissen att företagen har ett visst behov att fylla.  

 

Ekonomisk risk vid anställning av nyanlända flyktingar visas även då de, på olika 

nivåer, är berättigad subventionerade lön. Arbetsgivarnas åsikter kring den 

subventionerade lönen går i två riktningar. Å ena sidan anser arbetsgivarna att 

subventionen är ett viktigt incitament för den extra tid, stöd och tålamod som krävs för 

att lära individer med begränsat språk hens arbetsuppgifter. Den extra tid, engagemang 

och förståelse den anställningen kräver är något som arbetsgivarna till viss del har 

förståelse för men menar samtidigt att det utrymmet är begränsat på företaget och 

kompetensen är det som oftast prioriteras. Vissa arbetsgivare beskriver risken, för dels 

osäkerheten kring nyanlända flyktingars kompetens och dels språkkunskaperna som en 

för stor risk för företaget att ta. Uppfattningen är att subventionerna är tillräcklig om 

inte alternativkostnaden är högre: 

I de fall som fungerat gar de subventionerade löner varit i en balans mellan den 

anställdes speciella behov och den kompetens de bidragit med. 

 

Därför är många arbetsgivares upplevelse av subventionerade löner god eftersom att de 

är ett incitament till anställning av nyanlända flyktingar och andra individer som 

behöver extra stöd. Å andra sidan anser ett fåtal arbetsgivare att subventioneradelöner 

inte är ett incitament för anställning av nyanlända flyktingar eftersom att de endast är 

ute efter en viss kompetens och kan en individ göra detta jobb ska företaget betala ut 

samma lön.  

 

En arbetsgivare beskriver att han förstår att Arbetsförmedlingens subventioner och 

system upplevs krångliga och problematiska för arbetsgivare. Hans egen upplevelse är 

dock oftast bra, mycket tack vare den goda personliga kontakten han byggt upp. Dock 

var den på hans egna initiativ. Vid ett tillfälle minns han att Arbetsförmedlingens 

byråkrati gjorde att han inte kunde ge en anställd ett annat jobb eftersom han hade en 

subventionerad lön. Han förstår att företag som inte anställer i samma omfattning som 

han gjorde därför kan tröttna. Själv upplevde han subventionerna som en viktig del för 

att det extra stöd som eventuellt en med sämre svenska skulle behöva. En form av 

balans mellan subventionen och den extra tid det krävdes när inte:  
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Vi upplevde subventionerna som komplicerade men samtidigt levde de upp till 

den förväntade balansen mellan extra tid det krävdes och arbetet som han 

förväntade sig bli utfört.  

 

Arbetsgivare i ett mindre företag beskriver att till följd av företagets lilla storlek hade 

inte några risker kunna tas när det gäller kompetens eftersom mycket ansvar vilar på 

individen. Samtidigt hade risken minskat något eftersom de oftast utför arbeten 

tillsammans så att en eventuellt nyanställd aldrig hade varit ensam. En arbetsgivare 

beskriver att vid anställningen av sin senaste praktikant, som nu är tillsvidareanställd, 

fick arbetsgivaren viss subvention från Arbetsförmedlingen:  

Vi upplevde att det var ett bra incitament och gav honom viss möjlighet till att 

lägga lite extra tid på upplärning. Just lönekostnader är en stor utgift för vårt lilla 

företag och ur ekonomisynpunkt var bidraget positivt. Samtidigt är det viktigt att 

inte utnyttja möjligheten till lönesubventioner utan det viktigaste är att varje 

arbetsgivare tar ansvar för den anställde.  

 

Vid anställningen av den nyanlända flyktingen på gymnasieskolan hade de ingen 

subventionerad lön vid anställning utan arbetsgivaren betalade ut lön precis som till 

vilken annan timanställd som helst.  

 

Den svenska ledarskapsstilen framhölls även som en risk av en arbetsgivare. Detta 

eftersom den är mycket speciell och betydligt friare hierarkiskt än vad man är van vid 

utomlands. Detta gäller även de nyanlända flyktingarna som är vana vid en annan 

betydligt mer kontrollerad relation med sin arbetsgivare än den som många svenska 

arbetsgivare ger. Arbetsgivaren beskriver vidare att hens egen erfarenhet av företag 

utomlands bekräftar detta vilket gör det svårt för svenskar att jobba utanför Sverige: 

Den svenska ledarskapsstilen kan vara en risk vid anställning av all form av 

arbetskraft som kommer från något annat land än Sverige eftersom den skiljer 

från hur många andra kulturer är vana vid.  

 

Arbetsgivaren på de mindre restaurangerna har erfarenhet av anställda diskare med 

subventionerad lön. Den ena var en diskare som jobbade under ett år och det funkade 

bra och svenskan utvecklades under året. Till följd av stor sjukfrånvaro fick hen inte 

tillsvidareanställning. Dock var anledningen till den eller någon anställning aldrig 
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subventioner utan det bara föll sig så. Det är alltid kompetens som täcks och behövs vid 

ett behov av en nyanställd och subvention är inget som lockar. Det har hänt att anställda 

vid ansökningar har uppgett att de är berättigade subventionerade löner men det 

förändrar inte chansen till anställning. Deras fokus på effektivitet läggs på råvaruinköp 

och utveckling av restaurangen och koncept. En annan arbetsgivare upplever 

anställningarna av nyanlända flyktingar som viktigt och en subventionerad lön skulle 

absolut vara ett incitament till att tidigare kunna anställa en andra snickare men 

samtidigt är kompetensen det som skulle prioriteras vid en eventuell anställning.  

 

Arbetsgivare inom industri har upplevt att kompetensen hos nyanlända elmontörer inte 

stämmer överens med det som uppgetts vid anställningen, men enligt arbetsgivaren är 

det ganska enkelt att mäta kompetensen på de elmontörer när de väl är anställda. Detta 

har gjort att de vid anställning av elmontörer gör ett mindre test för att säkerställa 

kompetensen. De har inte heller någon anställd med subventionerade löner utan anser 

att de anställda med rätt kompetens för att utföra arbetet får också fullt betalt:  

Att anställa nyanlända på företagets lokalvård och städning inte är ett sätt att 

bidra, utan vi vill använda rätt kompetens hos individer.  

 

En annan arbetsgivare beskriver att de anställt nyanlända flyktingar oavsett 

subventionerna, men samtidigt är tacksam för bidraget ur ett ekonomiskt synsätt. 

Arbetsgivaren inom hotellbranschen instämmer. Hotellet är en business som inte bara 

förväntas gå runt, utan även med vinst. Detta gör att varje anställning också måste göra 

det, vilket betyder att om en anställning sker och medvetet viss extra hjälp eller 

upplärning måste ske, som exempelvis de Somaliska kvinnorna eller killen i frukosten, 

måste den extra tiden upplärningen ta också resultera i en användbar kompetens för 

hotellet. Det betyder att insatserna kan inte endast vara till fördel för de nyanställda utan 

även för verksamheten:  

De subventionerade lönerna arbetsförmedlingen erbjuder är ett bra sätt att kunna 

lägga extra tid på exempelvis upplärning och fortfarande ha möjlighet att 

verksamheten går plus.  

 

På frågan om subventionerna är tillräckliga så svarar de arbetsgivare som använt sig av 

dem i enlighet, ibland. Exempelvis beskriver arbetsgivaren på hotellet att vid 

anställningen av de Somaliska kvinnorna var det inte nog för att vi skulle kunna behålla 
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dem men för killen i frukosten var det väl investerad tid. En annan arbetsgivare 

beskriver att subventionerna de fått till lönerna för de nyanlända flyktingarna de 

anställda har de sätt som ett positivt incitament, men samtidigt är det alltid kompetensen 

som avgör eftersom hantverket i sig är väldigt viktigt och går inte att tumma på. Vidare 

beskrivs subventionerade lönerna som ett nödvändigt incitament för den risk den 

anställda bidrar med för företaget:  

Ibland går det bra och ibland är det mer problematiskt, men subventionerna ger 

ändå möjligheten till att kunna ta risken och de balanserar ut rätt bra mellan 

lyckade och mindre lyckade anställningar. Samtidigt får inte subventionerna 

styra, eller styr processen.  

 

Bemanningsföretagen beskriver subventionerade lönerna som något de inte har något 

större intresse eller koll på, utan det är individens kompetens och kundens nöjdhet som 

är i fokus. Däremot rent ekonomiskt är det bra eftersom då kan mer gå till utveckling av 

de som är arbetssökande på företaget. Det står aldrig i CV som de får in utan istället om 

SFI och då kan vissa antaganden göras:  

De som har gått SFI och kan bra svenska visar däremot på ett väldigt bra driv, 

vilket vi ser som en väldigt positiv egenskap. 

 

En annan risk som uppmärksammades av en arbetsgivare var att vid anställningar av 

invandrade flyktingar har det upplevts viss problematik med de som kommer med krigs 

bakgrund. Somliga av dessa individer har problematik utanför arbetet, oftast psykiskt, 

men som påverkat arbetet. Företaget hjälper till så gott de kan genom att följa de 

allmänna riktlinjer som finns vid krishantering osv. Det är en svår problematik, men det 

påverkar inte beslut om anställning om individens kompetens anses vara tillräcklig. 

Företagens användning av subventionerade löner är väldigt lite. De har ett visst antal 

enklare jobb där de anställer de som via Arbetsförmedlingen tillsätts eftersom att de står 

långt ifrån arbetsmarknaden. Detta har varit nyanlända med lite språkkunskap men 

framförallt funktionsvarierade. Detta har skett med uppföljningar ang. subventionerna 

från Arbetsförmedlingen och fungerar bra. Dessa jobb behöver göras på företaget men 

är väldigt enformiga och därför kan de utföras av nästan vem som helst. De är också 

inte så attraktiva för många individer:  

Samtidigt så är det en port in till företaget och även om det inte speciellt ofta 

leder till en fast anställning, dels beroende på att behovet varierar av dessa 
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enklare jobb, dels för att kompetensen inte är speciellt hög så anser företaget att 

de har utrymme till denna form av anställning, tack vare subventionerna.  

 

4.2.3 Språkets betydelse i arbetet  

En arbetsgivare valde att uttala sig i endast en fråga och det var att det inte anställer 

nyanlända flyktingar p.g.a. att språket ytterst är viktigt för att säkerställa företagets höga 

säkerhetsnivå. Den övriga gemensamma bilden samtliga arbetsgivare förmedlar är att 

det spelar absolut ingen roll om den arbetssökande är nyanländ eller inte, finns det jobb 

som den anses kunna utföra och ett behov, så anställs denna. Dock varierar kraven på 

språk mycket mellan företagen vilket gör att de inte kan anställa individer med vilken 

språkkunskap som helst. En gemensam nämnare hos samtliga arbetsgivare är att om en 

nyanländ flykting blir anställd är deras utveckling av svenska språket till viss del 

avgörande för en vidare anställning. Att kunna svenska är för majoriteten av 

arbetsgivarna viktigt.  Just utvecklingen av det svenska språket på arbetsplatsen 

framhålls av två arbetsgivare:  

På arbetsplatsen är det svenska som är det språk som endast ska talas och de 

försöker hålla så hårt som möjligt på den regeln. Speciellt där de nyanlända 

flyktingarna jobbar eftersom att det är viktigt för oss att utveckla sina 

språkkunskaper. Miljön som de arbetar i är en bullerfri miljö där inga 

hörselkåpor behövs, vilket betyder att det är fullt möjligt att prata samtidigt som 

arbetet blir utfört. Detta ses som en stor del i att de nyanlända flyktingar som 

anställts har utvecklat sin förmåga att prata och förstå svenska väldigt snabbt. 

 

De beskriver att de medvetet placerar individer som behöver utveckla det svenska 

språket i miljöer som inte är bullriga, där arbetet kan utföras samtidigt som de kan 

kommunicera med varandra. Tiden ska samtidigt räcka till för gruppledare till att både 

förklara och se till att arbetet blir gjort:   

Språkkraven är inte speciellt höga och stora utvecklingsmöjligheter finns på 

företaget, men samtidigt finns det en balans till hur många som kan tas emot på 

arbetsplatsen med svåra språkproblem.  

 

Den ena arbetsgivaren beskriver hur de genom att då endast tillåta svenska som språk i 

så stor utsträckning som möjligt också märker att utvecklingen av språket går fortare. 

Vissa problem har funnits vid dålig förmåga till kommunikation men det har oftast löst 
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sig, men samtidigt uppmärksammat vikten av att bekräfta vad som kommunicerats. Det 

har dock aldrig uppmärksammats som ett speciellt tidskrävande extrajobb. Eftersom att 

spridningen är väldigt stor mellan nationaliteter har det inte funnits något språk, förutom 

svenskan, som tagit över. 

 

En arbetsgivare beskriver att vid nyanställning till företag skulle svenska eller engelska 

vara ett krav, eftersom de är de språk han behärskar, för att underlätta kommunikationen 

och minimera risken för misstag. Även de mindre restaurangerna har språkkrav på 

engelska eller svenska och anser att det fungerar lika bra vilket som. I servicen är dessa 

språkkrav ännu högre eftersom att de har direkt kontakt med gästerna och i disken är 

kraven mindre eftersom att kommunikationen där är begränsad. En arbetsgivare inom 

industrin beskriver också svenska och engelska som krav och kan de anställda inte dessa 

språk kan det vara ett hinder för individerna: 

Om en anställd inte svenska eller engelsk  kan det leda till förödande 

missförstånd, men också att det tar extra tid att säkerställa att alla förstått 

informationen som gått ut. Det blir en fråga om tid vid övervägande om vilken 

information som är värd att lägga tid på att översätta och det brukar bli att den 

viktigaste informationen översätts till individens språk, sen brukar det andra lösa 

sig med tiden. 

 

En arbetsgivare beskriver att när de anställde två kvinnor från Somalia blev 

anställningen inte som förväntat och problemet låg framförallt i språket och kulturen. 

Däremot beskriver samma arbetsgivare hur en kille som blev anställd via praktik 

utvecklade snabbt sina svenskkunskaper och efter praktikens slut fick han en 

timanställning på hotellet. Arbetsgivaren anser att lära sig svenska är A och O, inte bara 

för arbetet men för att integreras i samhället överlag. En annan arbetsgivare beskriver 

sina egna erfarenheter av att arbeta tillsammans med kolleger som inte pratar samma 

språk som honom samt att ha en anställd är att snickaryrket är lätt att lära men språket är 

något helt annat. Grunderna i yrket är lika överallt i världen men i Sverige finns det 

många speciella branschstandarder och regler som är viktiga att förmedla:  

Vid kommunikation är det viktigt att genom fysisk kontakt säkerställa att rätt 

information nått fram genom att till viss del övervaka. Detta tar viss tid men 

samtidigt krävs bara den kontroll en gång och sen är det inga problem. För det 

mesta arbetar vi två på samma plats så det är inga problem med det.  
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Hans egen bakgrund upplever han också som att ge en viss förståelse för att inte förstå 

språket helt och hållet och göra att han har en viss grad av acceptans som han annars 

kanske inte haft. Det viktigaste är enligt arbetsgivaren att han tar sig tid till att förklara. 

Det gäller oavsett om sin praktikant eller anställda är nyanländ flykting eller en svensk 

18 åring, utan det viktigaste är vilken inställning de har till jobbet. För att de ska kunna 

lära sig yrket är det viktigt med ett engagemang och positiv inställning, annars kan det 

lika gärna vara. En av arbetsgivarna som anställde via Arbetsförmedlingen beskriver att 

den uppgivna nivån på språkkunskaper inte alltid stämmer. De enkla jobben som 

arbetsgivaren anställde individer till innebar utbildning på plats: 

Utbildningen var alltid på svenska och därför var kraven på en viss nivå av 

svenska viktiga att alla individer hade. Anställningarna börjar alla genom någon 

form av provanställning och stämde inte språknivå eller likande så fick 

anställningen avslutas. Motivationen att utveckla framförallt språket var dock 

väldigt avgörande vid beslut om vidare anställning.  

 

En arbetsgivare inom industri beskriver att i företaget har de inga speciella språk 

preferenser, utan under åren har det alltid löst sig på något sätt med kommunikationen. 

Det har genom åren, speciellt i början när de anställde nyanlända flyktingar, funnits 

negativa röster till tillvägagångssättet. Men dessa negativa röster uppfattade 

arbetsgivaren bara som individer som var rädda för något nytt och det hanterades direkt. 

Idag finns det en gemensam kultur i att hjälpa till så gott man kan och acceptans mot de 

som har det svårare med språket än andra. Ytterligare en arbetsgivare beskriver att det 

inte finns några speciella krav på språkkompetens vid anställning och de flesta arbeten i 

produktionen går att utföra utan att direkt behöva kommunicera med någon annan. 

Däremot är dåligt förmåga till kommunikation ett stort problem vid upplärning eller 

säkerhetsdirektiv:  

Just livsmedelssäkerhet är väldigt viktigt på företaget eftersom de producerar 

livsmedel. I produktionen har det löst sig så att det finns minst en representant 

för alla de språk som talas som också förstår svenska och genom det kan 

kommunikation förmedlas, om än med lite problematik.  

 

De individer som länge arbetat på företaget men själv kommit som flyktingar till 

Sverige upplevs inte av arbetsgivaren som speciellt drivna i integrationsfrågan. Utan det 

enda som uppmärksammats är att de som har möjlighet och kan tolka till sina 
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arbetskollegor, gör också det. Vid den stora flyktingströmmen hösten 2015 var det stora 

problem för de som inte kunde svenska att få en plats på SFI p.g.a. den stora efterfrågan 

och då valde företaget att erbjuda de anställda SFI på arbetsplatsen. Efter några månader 

upplevdes ingen direkt förbättring eller efterfrågan på SFI från de anställda som inte 

kunde svenska och därför slutade de med den verksamheten. En orsak till att de var få 

intresserade tror arbetsgivaren är att språket inte direkt var någon betydelse för deras 

förmåga till att jobba och eftersom de redan var anställda på företaget fanns det inget 

direkt incitament för dem att lära sig mer svenska än vad de redan kunde.  

 

Den allmänna uppfattningen bemanningsföretagen har är att kunderna kräver en 

möjlighet att kommunicera på svenska för konsulterna. Vidare beskriver arbetsgivaren 

att med sin erfarenhet från bemanningsföretag är att IT-branschens stora kompetensbrist 

borde kravet på svenska övergå till engelska även i Sverige, men så är inte upplevelsen 

av det. En annan arbetsgivare på ett bemanningsföretag beskriver ett fall där rätt jobb 

jämfört med utbildning inte gick att matcha en svensk arbetsgivare eftersom att språket 

var så viktigt. Därför fördes en diskussion med ett annat jobb tills dess att svenska var 

bättre. Konsulten var rädd för att stanna och fastna på det första jobbet men övertalades 

till att det är det jobbet som är möjligt idag och svenskan får förbättras tills nästa jobb är 

möjligt. Detta är ingen utprovad strategi från arbetsgivaren men ändå ett sätt som de fått 

arbeta på. En av arbetsgivarna vid ett bemanningsföretag beskriver hur de ger kurser i 

industri-svenska för att underlätta att tillfredsställa kunders kompetensbehov snabbare. 

Det betyder att individerna inte behöver kunna speciellt mycket svenska förutom det 

som används specifikt i industriarbeten.   

 

Vid anställningen av den nyanlända flyktingen på friskolan ansågs hon var en stor 

tillgång dels eftersom hon var mycket kunnig inom matte och fysik, men också för att 

hon hade mycket bred språkkunskap, bland annat persiska: 

Eftersom att några av skolans elever just har persiska som modersmål kunde hon 

det ibland fördelaktigt om de kunde få svår matte och fysik förklarad på sitt 

modersmål. Den nyanländes språkkompetens var en stor tillgång eftersom att 

gymnasieskolan har skyldighet att hjälpa elever på deras modersmål till viss del.  

 

Den första terminen individen var anställd var det i form av praktik som värvades 

hälften med SFI. Efter en termin på skolan fick individen en timanställning som 
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provvakt och liknande sysslor. Detta eftersom att den tilltänkta tjänsten inte passade 

individen speciellt bra då det saknades en viss kontakt och acceptans från eleverna. 

Individens svenska gick från att vara mycket bristfälligt till att bli förståeligt under 

denna tid.  

 

4.2.4 Risk för diskriminering 

Den gemensamma upplevelsen arbetsgivarna, som har någon form av erfarenhet av 

individer med utländsk bakgrund förmedlar, är att alla är lika och behandlas också lika.  

 

Flera arbetsgivare på större företag beskriver att företagets värdegrund är att olika är 

bra, den ständiga mångfalden har hållit upp en stark linje av noll acceptans av 

diskriminering. En arbetsgivare på ett industriföretag beskriver att det uppmärksammats 

av fall av viss rasism och diskriminering av olika slag på företaget, men att företaget 

alltid har agerat direkt och hållit sin ståndpunkt om noll acceptans av diskriminering. 

 

Några arbetsgivare beskriver kulturella och religiösa inslag som exempelvis kring 

Ramadan att inte män vill arbeta med kvinnor. En arbetsgivare beskriver att man istället 

för att ta ut semester på sommaren får han ta sin semester under ramadan och på så sätt 

undviker vi också problemen med att han just då inte vill vara i närheten av kvinnor:  

Ömsesidig respekt alltid är viktig och så länge arbetet blir utfört och respekt mot 

övriga anställda visas är allting okej. Det finns en stark välvilja på företaget och 

man hjälper varandra med sina svagheter och försöker utvecklas tillsammans. 

Religiösa olikheter är inte heller något större problem utan accepteras till största 

del.  

 

En annan arbetsgivare som en liknande situation att det var något som företaget inte tog 

hänsyn till utan var klara med sin ståndpunkt i att det är en arbetsplats för både män och 

kvinnor. Vidare beskriver en arbetsgivaren vid ett bemanningsföretag ett fall då en 

konsult vid en anställning inte kunde ta i hand med sin kvinnliga arbetsgivare. Detta 

gjorde att kunden valde att inte anställa konsulten vilket gjorde att bemanningsföretaget, 

i form av arbetsgivare hamnade i en situation med risk för anmälan om diskriminering:  

En anmälan skedde aldrig och konsulten kunde bli placerad hos en annan kund, 

men det gjorde att vi uppmärksammade problematik kring kultur och religion. 

Om situationen var omvänd, dvs. att en manlig kund inte hade kunnat ta i hand 
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med en kvinnlig konsult hade diskrimineringen varit omvänd mot kvinnan. 

Kultur och religion är en känslig fråga men samtidigt finns det inte i mitt 

intresse att ställa frågor om härkomst, kultur och religion utan det är viktigare att 

respektera alla individer som de är och i de allra flesta fall löser det sig naturligt, 

även fast det kan vara svårt ibland.  

 

Ett av de tre bemanningsföretagens arbetsgivare beskriver att det arbetar väldigt aktivt 

med integration på arbetsmarknaden genom bemanning, dock inte specifikt med 

nyanlända flyktingar utan alla som har rätt kompetens och är i behov av ett jobb. Det är 

just att möta deras kunders behov av kompetens som är prio ett och i just gruppen 

invandrare eller nyanlända flyktingar finns en enormt stor grupp med kompetens och 

möjligheter till att fylla det kompetensbehov som deras kunder idag är i stort behov av.  

 

Gemensamt för de tre arbetsgivarna på bemanningsföretagen är att de aldrig upplever att 

deras kunder direkt efterfrågat rekrytering av specifikt nyanlända flyktingar utan det är 

alltid fokus på kompetens. De har inte heller upplevt någon påtryckning eller 

marknadsföring från Arbetsförmedlingen till att göra så. De plockar fram kandidater 

och när de sedan presenteras för kunden gör det ingen skillnad på nationellt ursprung 

utan det är endast kompetensen som presenteras. En arbetsgivare på ett 

bemanningsföretag beskriver det som att oavsett om deras kunder efterfrågar en viss typ 

av ålder, kön, etnicitet eller liknande tas det aldrig hänsyn till utan det är beroende på 

kompetens som individer väljs ut. Detta göra att de inte är säkra på hur många 

nyanlända flyktingar som de har anställda eftersom det inte görs speciell skillnad på 

dem och andra konsulter. Språket är givetvis en kompetens som måste tas hänsyn till 

och beroende på vilken kompetens som eftersöks så anpassas också språkkunskaper 

efter det, men annars är det ovanligt att kunder uttrycker att de inte vill anställa 

invandrare:  

Enstaka kunder som uttalat inte vill anställa individer med utländsk härkomst 

men eftersom det är starkt emot vår värdegrund väljer vi att bortse från de 

önskemålen. En orsak till detta är att vi till 100 % vill undvika diskriminering 

eller någon form av olika behandling. Det är också därför vi inte kategoriserar 

individerna utifrån något annat än kompetens. Exempelvis har vi inte heller 

arbetat specifikt med att försöka anställa nyanlända flyktingar av samma 
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anledning. Detta eftersom att vi inte specifikt kan jobba med att anställa kvinnor 

eller män, eller någon annan specifik grupp individer.  

 

Arbetsgivaren på bemanningsföretaget beskriver vidare att det skett olika projekt på 

landets andra kontor, men inte på detta och de har inte heller några specifika system för 

att just integrera nyanlända flyktingar även om hen anser att de är en aktiv aktör. 

 

4.2.5 Personligt intresse arbetsgivare 

De arbetsgivare som i dag har nyanlända flyktingar anställda på företaget beskriver även 

ett personligt intresse för integration, eller att någon annan är drivande i frågan. 

Bakgrunden till intresset varierar stort. En arbetsgivare beskriver hur i företagets 

historia finns en mycket positiv bild av det bidraget som arbetsinvandringen hade på 70-

talet och det sitter kvar än idag. Nationaliteterna på företaget berikar tillvaron med 

alltifrån internationella bufféer till värdefulla kulturella infallsvinklar. Arbetsgivarens 

upplevelse är att de invandrare som anställs är att de vill göra rätt för sig och inget 

annat. En annan arbetsgivare beskriver liknande hur det var, tack vare att invandrare 

utgjorde en mindre kräsen arbetsgrupp, som företaget i slutet på 90-talet, kunde 

expandera från endast dags-skift till tre-skift: 

Den inrikes födda arbetskraften visade stort missnöje till denna förändring 

medan en arbetsvilja visades hos invandrade grupper som då också blev en stor 

del av arbetsstyrkan. Denna tradition av mångkultur i företagen gör att det finns 

en vilja och öppenhet bland de anställda till nyanställda från invandrade grupper.  

 

En annan arbetsgivare har själv en bakgrund som socionom och med det ett allmänt 

intresse för samhället och människor. Mycket av det ligger till grund för hans 

engagemang i integration, men samtidigt så upplevs det inte som att just nyanlända 

flyktingar är en specifik huvudgrupp, utan all form av integration för dem som står lite 

längre från arbetsmarknaden är viktig. Exempelvis arbetade de också aktivt med att 

anställa funktionsvarierade individer, som är en av företagets genomgående värdegrund: 

Att arbeta med mångfald och integration föll sig naturligt  och de som tog 

chansen till arbete och skötte sig fick också arbeta vidare. Utöver att ta ett 

samhällsansvar vid anställning stöttade vi även föreningar och liknande. Men ett 

företag som ger mycket måste också se någon form av lönsamhet i det. Den 

politiska aspekten i integrationen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden är 
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också viktig att inte glömma bort. Desto enklare de gör det för 

Arbetsförmedlingen desto enklare kommer det bli för arbetsgivare att anställa 

dem och använda deras arbetskraft.  

 

En arbetsgivare beskriver att en anledning till att de har nyanlända flyktingar är en viss 

individ som arbetar som gruppledare på företaget som själv kom som flykting från 

Bosnien 1993. Detta är en eldsjäl på företaget som inte bara är engagerad på företaget 

utan även privat i integration av nyanlända flyktingar:  

Vi har perfekta förhållanden till att integrera på arbetsmarknaden, genom ett 

enkelt jobb där språkutveckling kan ske. Detta i kombination med den specifika 

gruppledarens personliga intresse av att hjälpa nyanlända är optimalt. Hans stora 

intresse men också erfarenhet av att själv ha varit nyanländ flykting hjälper de 

nyanlända flyktingarna oerhört mycket. Han förklarar svenska system, vikten av 

ett arbete, att bidra med skatt, pension, och så vidare.  

 

En annan arbetsgivare beskriver å andra sidan att även fast företaget länge har jobbat 

med anställning av flyktingar har arbetsgivaren inte märkt någon speciell kraft från de 

som tidigare varit flyktingar om speciella integrationsinsatser. Dock är arbetsgivarens 

personliga anställning till integrationen på arbetsmarknaden är att Sverige har valt att 

hjälpa dessa människor, nu måste vi som bor här hjälpas åt med integreringen.  

 

Ytterligare personliga inställningar till att hjälpa nyanlända flyktingar in på 

arbetsmarknaden var problematiken kring begreppet invandrare, utlandsfödda och 

nyanlända flyktingar:  

Vem som är vad är inget vi lagt specifik energi på att hålla isär, däremot är  vi 

medvetna om att genom att anställa individer som kommit till Sverige som 

flykting finns det ett visst humanistiskt värde i att anställa den.  

 

Arbetsgivaren beskriver även exempel där de har anställt individer som haft vissa typer 

av psykiska besvär och även att de där sett ett värde för individen att få ett arbete, om än 

med lite extra stöd. Arbetsgivaren visar på en stor medvetenhet och är noga med att 

framföra att integrationsfrågan är väldigt komplex:  

Att göra vad man kan borde alla göra och det är precis det som jag upplever att 

företaget gör.  
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Vidare beskriver en annan arbetsgivare att de medvetet jobbar för att integrera 

nyanlända eftersom han anser att det är en viktig attitydfråga som måste jobbas med och 

efter alla år de haft nyanlända flyktingar anställda har det klart bevisats för alla anställda 

och i ledningen att de är goda krafter som vill göra rätt för sig i samhället. Speciellt kul 

tycker arbetsgivaren att det är när de får möjlighet att anställa kvinnor eftersom de 

verkar ha en något mer utsatt situation på arbetsmarknaden. Många av de som börjat 

jobba på företaget som nyanlända flyktingar har också sedan fått tillsvidareanställning 

efter att de provjobbat i några månader som hantverkare. En tredje arbetsgivare med 

erfarenhet av att ha en nyanländ flykting anställd är att det är svårt byråkratiskt med 

anställningsbevis och löneutbetalning. Det kräver extra tid och hjälp för att lösa, men 

oftast löser det sig och insatsen för samhället väger upp.  

 

4.2.6 Anställning som ett samhällsansvar  

Ingen av de intervjuade arbetsgivarna har upplevt något direkt driv eller information 

från Arbetsförmedlingen till att anställa specifikt nyanlända flyktingar som en del av ett 

samhällsansvar, någonsin. Dock finns tillfällen där arbetsgivare blivit kontaktade 

angående anställning av funktionsvarierade:  

Ingen av våra kunder har aktivt frågat efter anställning av nyanlända flyktingar 

och om det hade skett hade vi ändå inte kunnat göra skillnad på individer och 

individer.  

 

En annan arbetsgivare upplever en saknad av kunskap och information om möjligheter 

och insatser som finns till att anställa nyanlända flyktingar:  

Jag medger också att jag aldrig aktivt själv har kollat upp möjligheten.  Kanske 

för att de inte anställer med syfte att ta ett samhällsansvar utan i 

restaurangbranschen är deras fokus på miljö med exempelvis Kravmärkt mat.  

 

En arbetsgivare inom industrin föreslår att öka möjligheterna till att faktiskt få upp 

företags möjligheter till insatser är kanske kan vara att skapa en kontaktyta via 

exempelvis vecko-projekt som att engagera sig i än längre praktiker. Som en 

uppmuntran till företagen att hjälpa till förmodligen hade påverkat inställningen till 

integreringen av nyanlända flyktingar i arbete. En arbetsgivare vid ett 
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bemanningsföretag upplever att större företag oftare har möjlighet och utrymme att göra 

insatser för att integrera nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden:  

Mindre företags rekrytering är mer direkt avgörande för företagets chans att 

överleva. Jag har inte upplevt någon efterfrågan på just nyanlända flyktingar 

som anställda från varken kunder eller Arbetsförmedlingen. Vi gör precis som 

Arbetsförmedlingen ingen skillnad på individer utan utgår ifrån kompetens. 

Däremot skulle det kunna uppstå en viss efterfrågan om det skulle skapas någon 

form av samhällstryck eller förvänta från samhället att aktivt integrera 

nyanlända.  

 

Reaktionen på frågan om det hade varit möjligt att anställa nyanlända flyktingar från 

arbetsgivarna varierar. En arbetsgivare reagerar efter information om etablering av 

nyanlända flyktingar:  

Det spelar inte någon roll i disken men direkt jobb och språk kravet skulle kunna 

sänkas där om det bara hade efterfrågats eller uppmärksammats.  

 

En annan arbetsgivare beskriver företagets samhällsansvar som situations anpassat och 

att de inte jobbar direkt med samhällsansvar genom anställning. Däremot har de några 

projekt som de driver i ren CSR anda och tycker att det är viktigt att ingripa och hjälpa 

till när det väl behövs. Exempel beskriver han hur en anställds familj drabbades av krig 

i sitt hemland. Då gick hela företaget ihop och samlade in pengar för att hjälpa till, sen 

bidrog företaget själva med den dubbla summan.  

 

En arbetsgivare beskriver det som självklart att anställa nyanlända flyktingar i den mån 

de har möjlighet, vilket han uppfattar som relativt stor. Två arbetsgivare upplever att 

tack vare att deras industrier är mindre bullriga miljöer så har de ett ansvar att se till att 

de enkla jobben blir tillsatta av nyanlända flyktingar. Detta eftersom att de har ett 

mervärde av att kommunicera med varandra på svenska, jämfört med vad andra 

anställda hade haft. En annan arbetsgivare beskriver att eftersom de till största del 

efterfrågar enkla jobb med utbildning på arbetsplatsen har stora utrymmen att anställa 

nyanlända flyktingar och tar därför också det ansvaret. En annan arbetsgivare beskriver 

sin medvetenhet om samhällsansvar som stort och företagets insatser av CSR från miljö, 

till ekonomisk välgörenhet mm. Arbetsgivaren är välbekant med begreppet och 

beskriver hur företagets högsta ledning har en väl utarbetad policy kring CSR:  
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Just anställning av nyanlända flyktingar är inte en aktiv del av CSR policyn men 

insatser kring anställning är ett sätt att göra gott för samhället.  

 

En annan arbetsgivare beskriver hur företaget ser dessa anställningar som en given del 

av deras HR, varumärke och värdegrund som de under lång tid byggt upp. Dock är det 

ingenting de aktivt marknadsför eller ser som ett konkurrens drivande CSR del. Just 

samhällsansvars fråga kring integration av funktionsvarierade och nyanlända flyktingar 

är en fråga som arbetsgivaren har stort personligt intresse av och ser det därför som 

naturligt att driva dessa frågor:  

Att driva frågor kring integrering av nyanlända flyktingar genom arbete på 

företaget har varit helt problemfritt i företaget och så länge verksamheten 

fungerar är det en självklarhet att ta det ansvar som de har möjlighet till.  

 

De övriga anställda på företaget bemöter insatserna väldigt bra och den mångfald det 

bidrar till är värdefull eftersom det bidrar till en insikt om samhället. Det skapar ett 

mervärde för både den som är i behov av att integreras i arbete och den som är anställd 

och därmed hjälper till att integrera.  

 

En av arbetsgivarna vid bemanningsföretagen beskriver att ett samhällsansvar 

genomsyrar alla aktiviteter i företaget och att hjälpa de som behöver det är av stort 

fokus:  

Jag upplever att tack vare vår starka värdegrund tar de något större 

samhällsansvar än deras direkt konkurrerande bemanningsföretag. Utöver det 

stora fokus på att försöka ge alla individer möjlighet till ett lyckat arbetsliv så 

försöker de ta ett så stort samhällsansvar som möjligt, vilket ger mycket 

mervärde. Samtidigt så måste nivån hållas på en balans så att företaget 

fortfarande kan gå med vinst och vara lönsamt.  
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5 Analys 

5.1 Nyttan för arbetsgivare vid anställning 

 

 

 

Ekonomisk risk och nyttan av en anställning uppmärksammades gemensamt av 

arbetsgivarna som att en anställning endast kan pågå så länge den är till fördel för 

företaget. Detta är i enighet hur representanterna från Arbetsförmedlingen och Svenskt 

Näringsliv beskriver grunden i en anställning. Det måste finnas en viss ekonomisk nytta 

vid en anställning. Alla arbetsgivare var överens om att hur väl man än vill och hur 

många individer man vill ge chansen till integration i samhället genom arbete, så är det 

viktigaste att företagets ekonomi går runt. En del arbetsgivare beskrev den ekonomiska 

fördelen subventionerad lön innebär för företaget, vilket i sin tur kan tolkas som att den 

ekonomiska risken minskar vid anställning av en nyanländ flykting tack vare 

subventionen. Subventionerade löner var därmed hos de allra flesta arbetsgivare 

välkomnat, även om vissa inte ville veta av det. Samtidigt var det ingen som beskrev 

subventionerade löner som direkt avgörande, samtidigt som de beskrev subventionerna 

som en möjlighet och incitament till att anställa nyanlända flyktingar. Det upplevda 

dubbla budskap kan tolkas som att arbetsgivarna inte vill beskriva en anställning av en 

nyanländ flykting som en ekonomisk fråga eller form av att utnyttja av arbetskraft. Utan 

samtliga arbetsgivare i studien upplevdes starkt att vilja göra rätt för sig i form av att 

betala ut en rättfärdig lön.  Detta kan tolkas som att nyttan av en anställning till viss del 

är ekonomisk bättre, sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv, men samtidigt att 

mänskliga värden är i fokus. De mänskliga värdena kan översättas till en social nytta av 

en anställning.  

 

Figur 8. Analys, Nyttan för arbetsgivare vid anställning 
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Den totala nyttan av ett beslut beskriver Hansson (2005) som en summa av de 

handlingsalternativ, naturtillstånd och utfall ett beslut får. De arbetsgivare som var mer 

insatta i ämnet kring integration av nyanlända flyktingar genom arbete hade i de allra 

flesta fall själva tagit initiativ till anställningen. De visade på en medvetenhet att det 

fanns som ett handlingsalternativ vid rekryteringsbeslut och aktivt valde att anställa en 

nyanländ flykting eftersom de upplevde en social nytta av beslutet. Sett till 

organisationens bästa skulle detta beslut enligt Simon och March (1958) syn på 

klassiska beslutsteori inte ansett att de arbetsgivarna agerat rationellt. Detta eftersom 

redan den ansträngning som tenderar till att finnas för arbetsgivare vid anställning av 

nyanlända flyktingar är överflödig. Nyanlända flyktingar utgör mest troligt inte heller 

den objektivt sett bästa arbetskraften, inte minst på grund av deras dåliga förmåga att 

prata svenska efter en kort tid i Sverige. Samtidigt beskriver de arbetsgivare som 

anställt nyanlända flyktingar att de ofta anställt dem till positioner i organisationen som 

utgör enklare jobb. Vid den typen av rekryteringsbeslut tenderar arbetsgivarna att sträva 

efter satisfiering snarare än maximering. 

 

Arbetsgivare på de större företagen uppgav att praktik och provanställning var en bra 

testperiod och även om de inte hade hög personalomsättning, var det inte ett problem 

om en anställning inte kunde fortsätta. Likt Kahneman och Tversky  (1979) beskriver i 

prospektteorin tenderar arbetsgivare i de större organisationerna ha ett utrymme till att 

anställa nyanlända flyktingar. Detta kan tolkas som att likt prospektteorin påverkar en 

positiv eller negativ utgång av en anställning, hela organisationen mindre, desto större 

organisationen är. Samtidigt tolkas även då att nyttan för organisationen påverkas mer 

av en anställnings utfall desto mindre den är. Detta betyder att arbetsgivarnas upplevelse 

till möjligheten för dem att anställa nyanlända flyktingar beror på hur beroende de är av 

anställningens ekonomiska nytta. 

 

Den empiriska studien visade även vikten av att snabbt utveckla det svenska språket 

som nyanländ flykting, vilket kan tolkas som att nyttan av ett rekryteringsbeslut ökar 

vid en snabbare inlärning av språket. För arbetsgivarna var språkutvecklingen ett tecken 

på engagemang och utveckling i rätt riktning. Många av företagen hade bestämda regler 

om att det endast var svenska som var det språk som man kommunicerade med. Andra 

hade svenska eller engelska, medan få arbetsgivare ansåg att så länge arbetet blev utfört 

kvittade vilket språk som användes.  
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5.2 Rekrytering  

 

 

De arbetsgivare i studien som i någon form anställt nyanlända flyktingar på sitt företag, 

har i de flesta fall anställt de på positioner med så kallade ”enkla jobb”. Enkla jobb 

beskrivs som att de inte kräver någon specifik utbildning eller förkunskap. Frågan är hur 

de kan ta rekryteringsbeslut objektivt när kompetensen i princip är obetydlig. Betyder 

det att arbetsgivare då endast går på subjektiva anställningar eller gäller det att rätt 

individ fått nys om arbetsmöjligheter? Direkt uppstår då problematik kring att väldigt få 

arbetsgivare, förutom bemanningsföretagen, använder sig av Arbetsförmedlingen som 

en kanal att hitta arbetssökande individer. Eftersom att det är där de nyanlända 

flyktingarna befinner sig i sitt jobbsökande, borde det även vara där arbetsgivarna söker 

efter denna typ av kompetens till så kallade enklare jobb. Upplevelsen från 

arbetsgivarnas erfarenheter är dock att de inte gör någon speciell skillnad på 

tillvägagångssättet vid rekrytering beroende på vilka kompetenser eller typer av 

anställningar de söker. 

 

Studien visar att den övergripande upplevelsen arbetsgivares har av anställning av 

nyanlända flyktingar är inte fokus det samhällsansvaret de tar. Upplevelsen präglas av 

att fylla det kompetensbehov företaget. Osäkerheten kring naturtillstånden vid 

rekryteringsbesluten upplevdes inte avgörande för arbetsgivarna vid rekryteringsbeslut. 

Däremot beskriver den arbetsgivare som inte anställer nyanlända flyktingar i sitt företag 

att osäkerheten kring språket gör att de väljer att aldrig anställa nyanlända flyktingar. 

Detta tolkas som att de i frågan om nyanlända flyktingar är helt objektiva. Detta kan 

självklart förstås, men samtidigt kan de rekryteringsbeslutet tyda på att 

Figur 9. Analys, Rekrytering 
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bakgrundskunskap, personligt intresse eller en annan kraft i företaget saknas. Alternativt 

kan det objektiva rekryteringsbeslutet vara ett resultat av att företaget inte har några 

enklare jobb utan en viss specifik kompetens är avgörande. 

 

Upplevelsen arbetsgivarna i studien gav av att anställa nyanlända flyktingar var inte att 

rekryteringen ansågs vara en speciell risk för att de nyanlända precis kommit till 

Sverige, var född i ett annat land eller har en specifik religiös tillhörighet. Den risk som 

några arbetsgivare framhöll var istället kopplad till  risken för att språkkunskaper inte 

var på den nivå som uppgetts av exempelvis Arbetsförmedlingen. Det 

uppmärksammades inte någon sämre tro på arbetsförmåga, så länge arbetsgivare kände 

sig trygg med att på något sätt kunna kommunicera med den nyanlända. Snarare var 

inställningen från arbetsgivarna att om de hade möjlighet att anställa en nyanländ 

flykting gjorde de gärna det. Dock var det ett stort antal arbetsgivare i studien som 

aldrig uppmärksammat nyanlända flyktingar som en speciell grupp vid rekrytering, 

vilket kan tolkas som att anställa nyanlända flykting aldrig varit ett handlingsalternativ 

för de arbetsgivarna. Att många arbetsgivare uttrycker att de inte anser att de haft 

anställning av nyanlända flyktingar som ett handlingsalternativ kan direkt kopplas till 

Arbetsförmedlingens roll vid arbetsgivares rekryteringsbeslut. Eftersom att de är den 

myndighet som enligt svensk lag (2010:197) är ansvariga för etableringsplanen kan det 

också anses att det är dem, lika så bemanningsföretagen, som kan uppmärksamma att 

anställning av nyanlända är ett handlingsalternativ. Agerandet från Arbetsförmedlingen 

samt bemanningsföretagen kan dock tolkas genom den synen på individer Taylor et. al 

(1999) beskriver att likvärdespolitik har. Den tolkningen görs eftersom samtliga 

arbetsgivare uppger de att vid anställning endast utgår ifrån individens kompetens. 

 

Att endast utgå ifrån likvärdespolitik vid ett rekryteringsbeslut gör att 

handlingsalternativen för besluten avgörs av arbetsgivaren. Vilket kan tolkas enligt 

Bolander (2002) till både minskad och ökad risk för  diskriminering. Tolkningen är att 

om alla arbetsgivare är fullt rationella enligt den psykometriska ansatsen hade också en 

jämn fördelning skett av integrering genom arbete. Detta eftersom då hade parametrar, 

som den sociala ansatsen uppmärksammar, inte tagits hänsyn till tidigare erfarenheter, 

etniskt tillhörighet, dialekt, utseende eller brytning. Detta kan tolkas som en bra, 

kompletterande strategi till subventionerade lönerna, till att på ett smidigt sätt för 

Arbetsförmedlingen integrera nyanlända genom arbete. 
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I studien upplevdes stora skillnader mellan arbetsgivare som var medvetna om att de 

anställt specifikt nyanlända flyktingar och de arbetsgivare som inte riktigt var säkra på 

termen. De som var medvetna var också medvetna att de genom arbete integrerade 

individer i det svenska samhället. Det var ett fåtal av arbetsgivarna i studien som var 

medvetna om att det, merparten beskrev de anställda som invandrare eller bara 

flyktingar, utan att riktigt veta tiden de spenderat i Sverige. Detta kan tolkas som ett 

resultat av den likvärdespolitik som Arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen 

utgår ifrån vid presentation av arbetssökande. När ingen skillnad görs på arbetssökande 

lämnas också stort utrymme för egna tolkningar vilket i sin tur kan tolkas som osäkrare 

naturtillstånd för arbetsgivare. Osäkrare naturtillstånd som i sin tur leder till större 

osäkerhet av utfallen av rekryteringen, och därmed en större risk. Däremot om 

Arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen hade agerat likt de organisationer som 

specifikt arbetar med nyanlända, skulle likt Rawls (1971) beskriver hur rättvisa i 

samhället endast kan uppstå, genom att uppmärksamma minoritetsgruppen i samhället.  
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5.3 Risk för diskriminering vid anställning 

 

 

Att merparten av arbetsgivarna var ovetande eller osäkra om de anställt nyanlända 

flyktingar eller inte, är inte konstigt utan stämmer överens om den bild 

Arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen ger av deras sätt att hjälpa till integration 

genom arbete. Att inte göra skillnad på individer utan utgå från kompetens. Detta fick 

även medhåll av många arbetsgivare att det just var kompetensen som styrde 

anställningen. En objektiv rekryteringsprocess i många avseende. De arbetsgivare som 

var medvetna om att de anställt nyanlända flyktingar tenderar till att använda en mer 

subjektiv rekryteringsprocess, till följd av deras personliga intresse av integration av 

nyanlända flyktingar. De arbetsgivare som förespråkade objektiva rekryteringsbeslut 

kan beskrivas som upprätthållande av likvärdespolitik. Vilket i sin tur tenderar att vara 

en åtgärd för att undvika diskriminering. Genom att endast basera beslut på kompetens 

uppstår aldrig risken att diskriminera på någon nivå. Förutsatt att ett objektivt 

rekryteringsbeslut kan tas, vilket Bolander (2002) menar är omöjligt eftersom 

människan är en social varelse. Samtidigt kan strävan efter objektiviteten också ses som 

negativt vid anställning av nyanlända flyktingar eftersom de ofta saknar kännedom om 

det svenska språket. 

 

Bakgrundsinformationen om individer som är nyanlända flyktingar är också en faktor 

som arbetsgivare upplever svårt att hantera. Vad arbetsgivare känner att de får eller 

vågar fråga är väldigt individuellt. Överlag var upplevelsen att arbetsgivare är mer 

försiktiga och undviker diskriminerande frågor om bakgrund eller liknande. Vilket i sin 

tur gör att, enligt den psykometriska ansatsen, diskriminering anses vara en större risk 

Figur 10. Analys, Risk för diskriminering vid anställning 



  
 

80 

vid anställning än en individ som arbetsgivaren tydligt kan kartlägga. Å andra sidan 

skulle den psykometriska ansatsen anse att om all information var kartlagd om en 

nyanländ flykting, kan möjligtvis den individen anses vara en större ekonomisk risk att 

anställa. Vid rekryteringsbeslut utifrån den sociala ansatsen skulle 

bakgrundsinformationen om de nyanlända flyktingarna, tillsammans med 

bakgrundskunskap om CSR hos arbetsgivaren, tolkas gynna den nyanlända flyktingar 

vid ett rekryteringsbeslut. Detta skulle i sin tur kunna tolkas som positiv särbehandling 

av nyanlända flyktingar vid rekryteringsbeslutet, vilket enligt diskrimineringslagen inte 

är tillåtet. Samtidigt uppmärksammas endast den problematiken vid de 

rekryteringsbeslut som tas av en grupp individer som inte endast är nyanlända 

flyktingar, vilket är det vanligaste tillvägagångssättet vid rekrytering enligt 

arbetsgivarna. 

 

Studien visar på att de två arbetsgivare som använt sig av andra organisationer som 

specifikt arbetar med att integrera nyanlända genom arbete aldrig spekulerat i risken för 

diskriminering. De arbetsgivarna är också väldigt medvetna om att de specifikt anställt 

nyanlända flyktingar och visar ingen osäkerhet på begreppet eller individens situation. 

De arbetsgivarna beskriver även anställningarna som oproblematiska och som att de levt 

upp till vad de förväntat sig. I de fallen tolkas det som att de specifika organisationerna 

gett bakgrundsinformation om de nyanlända flyktingarna vid anställning och likt Taylor 

et. al (1999) använt sig av erkännandepolitik. Eftersom att de organisationerna endast 

arbetar med att sammanföra nyanlända flyktingar med arbete finns det inga andra 

arbetssökande att ta hänsyn till. Detta kan tolkas som att de ur ett samhälleligt 

perspektiv utgå ifrån erkännandepolitik men inom organisationen som användande av 

likvärdespolitik. Det finns i fallen ingen risk eller osäkerhet för diskriminering från 

arbetsgivarnas sida vid anställning. Den ekonomiska nyttan upplevs inte stå i fokus utan 

istället fokuserar arbetsgivaren och organisationen på den sociala nyttan integration 

genom arbete gör för de nyanlända flyktingarna och samhället. Samtidigt, likt tidigare 

beskrivet, är en ekonomisk satisfiering viktigt vid en anställning. Vilket betyder att 

anställningen fortfarande måste vara till förväntad ekonomisk nytta för att anställningen 

ska kunna fortsätta.  
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5.4 Integration genom arbete som ett samhällsansvar 

 

 

Att alla arbetsgivare var medvetna om vikten av, att i någon form ta ett samhällsansvar, 

kan tolkas utifrån intressemodellen som att arbetsgivare agerar utifrån samhällets 

förväntningar (Perrini 2006, Perrini & Russo 2010, Freeman & Reed 1983). 

Arbetsgivarna i studien tenderade till att på något sätt tolka integration genom arbete 

som ett samhällsansvar men tenderar samtidigt att fokusera på andra områden i frågan. 

Detta kan upplevas som att nyttan av ett rekryteringsbeslut värderas olika mellan olika 

arbetsgivare, eftersom de strävar efter olika sociala nyttor. De arbetsgivare som är 

medvetna om att integration genom arbete och anser att det är av stort värde som ett 

samhällsansvar upplever även en högre social nytta av utfallet vid en anställning av en 

nyanländ flykting. Nyttan är då större för hela samhället och den nyanlända flyktingen, 

än direkt för företaget. Samtidigt går inte företaget miste om den förväntade 

ekonomiska nyttan de förväntat i större utsträckning än vid vilken annan anställning 

som helst. Samtidigt är arbetsgivarnas upplevelse att nyttan av ett rekryteringsbeslut 

måste vara större för företaget än för samhället, vilket kan anses vara en självklar grund 

i företagsamhet. Vilket kan tolkas som att om inte den sociala nytta är av intresse för 

arbetsgivaren och det inte finns någon annan drivande kraft i företaget, tenderar 

arbetsgivare att sakna bakgrundskunskap om nyanlända flyktingar och då inte heller 

aktivt besluta om att anställa dem. En bakgrundskunskap, som en arbetsgivare 

beskriver, skulle kunna uppstå genomen en samhällsnorm eller social påtryckning. 

 

De arbetsgivare som visade stort intresse och engagemang för att integrera genom 

arbete var också hårdast på regeln om att endast använda svenska som språk på 

arbetsplatsen i bästa möjliga mån. Detta kan ses som vilja till att ta ett visst 

Figur 11. Analys, Integration genom arbete som samhällsansvar 
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samhällsansvar och inte bara ge ett arbete med en inkomst utan även lägg till 

parametern integration. Det personliga intresset hos arbetsgivare och anställning av 

nyanlända flyktingars genomgående samband kan tolkas enligt Bolanders (2002) idé om 

vikten av bakgrundskunskap för ett visst rekryteringsbeslut. De arbetsgivare som aktivt 

anställt nyanlända flyktingar beskriver även hur sin uppfattning om integration och att 

integration genom arbete bidra till det sociala samhällsansvar som företag har. Detta kan 

tolkas att likt Aguilera et. al (2007)  beskriver, att motivation till företags 

samhällsansvar är varierat beroende på arbetsgivares omgivning och erfarenheter. Hos 

de arbetsgivare som medvetet anställt nyanlända flyktingar tolkas det personliga 

intresset som en stark drivkraft, samtidigt bekräftas Bolanders alternativ om att kraften 

till ett intresses påverkan vid ett rekryteringsbeslut kan komma från bakgrundskunskap i 

andra delar av organisationen. I likhet med Aguilera et al. uppstår motivationen till 

företagens samhällsansvar på mer än bara personlig nivå.  En genomgående positiv och 

accepterande anda verkar upplevas på de företag där arbetsgivare valt att anställa 

nyanlända flyktingar, vilket också kan tolkas som en del av prospektteorin, där de första 

besluten upplevs som mest avgörande. Sedan minska osäkerheten och synen på risk och 

anställning av nyanlända flyktingar är slutligen inte ett problematiskt rekryteringsbeslut. 

 

Likt Murillo och Lozan (2006) beskriver att socialt kapital påverkar organisationers 

intresse upplevs också det personliga intresset hos arbetsgivare påverka de mindre 

företagen. Vilket tolkas som att arbetsgivarens personliga intresse för nyanlända 

flyktingar påverkar rekryteringsbesluten. Ursprunget till det personliga intresset hos 

arbetsgivarna framgår dock inte den empiriska insamlingen i studien. Det personliga 

intresset var, för merparten arbetsgivare, grundat i privata intressen och kom inte från 

organisationsnivå. Det gemensamma för samtliga arbetsgivare var att de på ett medvetet 

sätt var medvetna om nyanlända flyktingars något utsatta situation i Sverige. Den 

specifika samhällsfrågan upplevdes dock inte av alla arbetsgivare som en fråga direkt 

kopplad till anställning eller integration genom arbete. Däremot beskrev arbetsgivare 

hur företaget drev andra specifika CSR-frågor för att ta sitt samhällsansvar. Detta kan 

tolkas som att företag som väljer att integrera nyanlända flyktingar genom arbete är 

starkt drivet av personligt intresse hos arbetsgivaren. 

 

Likt Bolander (2002), uppmärksammar studien problematik kring att starta ett intresse 

som leder till nya influenser i rekryteringsbeslut när bakgrundskunskaper eller intresset 
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inte finns naturligt i organisationen. Alla arbetsgivare, med undantag för de som anställt 

nyanlända flyktingar via en specifik organisation, beskriver att de inte upplevt något 

som helst påtryckning kring att specifikt anställa nyanlända flyktingar. Detta trots att 

samhällsdiskussionen starkt visar på vikten av att integrera nyanlända flyktingar genom 

arbete (Hojem 2010, Ayanle & Nura 2014, Cheung & Philimore 2013, Hagelund & 

Kavli 2009, Konjunkturrådet 2017, Sanandaji 2017). Detta kan tolkas som att det saknas 

en drivande kraft, exempelvis från Arbetsförmedlingen, till att framhäva den sociala 

nyttan och samtidigt avdramatisera ett rekryteringsbeslut som leder till integration av 

nyanlända flyktingar genom arbete. 

 

Även om viljan till att ta ett samhällsansvar finns från samtliga arbetsgivare, fanns 

tendenser till att denna möjlighet är större desto större företaget är. Anledningen till det 

kan vara att arbetsuppgifterna på de större företag varierar i större utsträckning, vilket 

gör att enklare jobb också verkar finnas i större utsträckning. Enklare jobb har av 

arbetsgivarna definierats på det sätt att bred specifik språkkunskap inte är direkt 

avgörande för arbetsuppgiften.    
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6 Slutsats 
Studien visar dels att arbetsgivares inställning och upplevelser av integration av 

nyanlända flyktingar genom arbete, dels arbetsgivares erfarenheter och möjligheter till 

rekrytering av nyanlända flyktingar, varierar stort beroende på arbetsgivares personliga 

intresse. Vilket upplevs som ett typisk nämnare vid företags val av samhällsansvar. De 

arbetsgivare som visade på stort intresse för integration genom arbete som en 

samhällsfråga tenderar även att integrera nyanlända flyktingar genom arbete. Detta 

betyder att trots Arbetsförmedlingens insatser och ansvar till att ge nyanlända flyktingar 

de bästa möjligheterna till integration genom arbete i Sverige är rekryteringsbeslutet 

stark påverkat av arbetsgivarens personliga intresse.  

 

Anställning av nyanlända flyktingar tolkas endast ses som ett handlingsalternativ för 

arbetsgivare vid ett rekryteringsbeslut om det aktivt söks av arbetsgivaren. Detta betyder 

att de arbetsgivare som inte har ett personligt intresse för integration genom arbete inte 

heller får möjligheten av ta ställning till det handlingsalternativet vid ett 

rekryteringsbeslut, vilket i sin tur gör att utfallet av rekryteringsbeslutet aldrig gynnar 

samhället.  Till följd av att Arbetsförmedlingen, samt bemanningsföretagen, tolkas 

använda likvärdespolitik blir rekryteringsbesluten för arbetsgivarna objektiva vilket i sin 

tur kan vara anledningen till den låga sysselsättningsgraden under etableringsuppdraget. 

Om Arbetsförmedlingen och bemanningsföretagen, likt de organisationer som specifikt 

arbetar med nyanlända flyktingar, använt sig av erkännandepolitik hade möjligheten för 

arbetsgivare vid rekryteringsbeslut varit mer subjektiva. Ovissheten och den bristen på 

bakgrundsinformation om den arbetssökande tenderar till att bidra till en större upplevd 

risk och osäkerhet för den förväntade ekonomiska nyttan vid arbetsgivares 

rekryteringsbeslut. Om denna risk och osäkerhet för den ekonomiska nyttan minskas 

och arbetsförmedlarna specifikt framhäver nyanlända flyktingar som en minoritetsgrupp 

kan även den nyttan av det samhällsansvar det bidrar till tas med i beräkningarna vid 

rekryteringsbeslutet. Detta betyder att även om en arbetsgivare inte har ett personligt 

intresse kan den social nytta integration av nyanlända flyktingar uppmärksammas, vilket 

i sin tur kan gynna Arbetsförmedlingens uppdrag om att integrera genom arbete. En 

social nytta som annars bara uppmärksammas av arbetsgivare med ett personligt 

intresse för frågan. Samtidigt är det svårt att förutse hur uppmärksamhet kring den 

sociala nytta anställning av nyanlända flyktingar skulle tas emot av arbetsgivare svårt 

att förutspå. Det finns en risk uppmärksamhet kring den sociala nyttan inte skulle 
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uppskattas, men samtidigt är upplevelsen från arbetsgivarna som deltagit i studien att de 

som saknar kunskap kring nyanlända flyktingar gärna ville lyssna och lära sig mer.  

 

Även om debatten kring nyanlända flyktingar förs i samhället tolkas det saknas en 

tillräckligt stark social norm som göra att arbetsgivare väljer att värdera den sociala 

nyttan integration genom arbete ger. Detta tenderar endast att ske om arbetsgivaren har 

ett personligt intresse eller om nyttan specifikt uppmärksammas vid 

rekryteringsbeslutet, eftersom att arbetsgivare beskriver att samhällsansvar är en viktig 

del av deras företag. Samtidigt beskrivs vikten av företags samhällsansvar ständigt var i 

balans med företagets prestation vilket betyder att ett tvång till integration av nyanlända 

flyktingar genom arbete inte skulle bidra till fler arbetsgivares engagemang. Detta 

eftersom de subventionerade lönerna inte alltid var ett tillräckligt stort incitament för att 

genom arbete integrera nyanlända flyktingar. Istället skulle en starkare samhällsnorm 

vara en kraft som kan påverka fler organisationer att komplettera utfall av ekonomisk 

nytta med social nytta vid rekryteringsbeslut. En samhällsnorm som skull kunna 

grundas i att exempelvis Arbetsförmedlingen, förmedla den sociala nytta anställning av 

nyanlända flyktingar leder till.  

 

Det teoretiska bidrag studien gör är att arbetsgivares upplevelser av möjligheten till 

integration av nyanlända flyktingar genom arbete är starkt beroende av arbetsgivarens 

personliga intresse. Detta betyder den ekonomiska nytta integration av nyanlända 

flyktingar ger företag endas kräver satisfiering vid rekryteringsbeslutet, vilket betyder 

att en medvetenhet om den sociala nyttan vid anställning av nyanlända flyktingar kan 

vara avgörande vid ett rekryteringsbeslut. Att möjligheterna till att anställa nyanlända 

flyktingar upplevs beror på att arbetsgivarens personliga intresse, leder i sin tur betyder 

att de arbetsgivare som inte har ett personligt intresse i de flesta fall inte heller anställer 

nyanlända flyktingar. Eftersom att integrations möjligheter ur arbetsgivares perspektiv 

är beroende av att arbetsgivaren personligen uppmärksammar den sociala nyttan i 

anställningen, i kombination av att nyanlända flyktingar inte uppmärksammas som en 

specifik grupp vid anställning. Det är också svårt för arbetsgivare utan personligt 

intresse och bakgrundskunskap om ämnet, att uppleva den sociala nyttan av utfallet.  

 

Det teoretiska bidraget leder till att det praktiska bidrag studien gör är att 

Arbetsförmedlingens fokus på ekonomisk nytta bör kompletteras med resurser till att 
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framhäva den sociala nyttan integration genom arbete för nyanlända flyktingar leder till. 

Detta eftersom att det enligt studien är medvetenhet om den sociala nyttan som är 

avgörande för att en arbetsgivare, vid ett rekryteringsbeslut, aktivt väljer att integrera 

nyanlända flyktingar genom arbete.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Förfrågan till intervjupersoner  

Hej! 
Mitt namn är Anna Gottfridsson och studerar Civilekonomprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Jag är intresserad av att intervjua dig som är arbetsgivare i 
ett företag angående om hur ni har jobbat/jobbar med nyanlända flyktingar eller annan 
form av integration av invandrare i arbetslivet. 

Studiens forskningsfrågor är: 

● Hur upplever arbetsgivare i privata företag möjligheten att anställa 
nyanlända flyktingar?  

● Hur upplever arbetsgivare i privata företag samhälleliga insatser till att 
främja integration av nyanlända flyktingar genom arbete?  

Deltagandet är frivilligt, det tar max 60 minuter att intervjuas och du får själv avgöra 
vilka frågor du vill svara på. Jag kommer gärna till er på ert företag och gör intervjun 
eller via Skype/ telefonintervju om det underlättar för er. 

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 
principer vilket innebär att anonymitet, konfidentialitet och samtyckeskravet är 
respekterat.  

Anonymitet innebär att om du som deltagare önskar kan din information avidentifieras 
och därmed kommer det inte för läsaren av studien att vara möjligt i att dra någon 
koppling mellan en viss information till ett visst företag. 
Konfidentialitet innebär att obehöriga inte får ta del av rådatan utan endast den färdiga 
studien.  
Samtyckeskravet innebär att innan intervjuns start har ni gett ert samtycke till 
deltagandet i studien.  

Efter avslutad studie kommer uppsatsen publiceras på www.Diva-portalen.org men kan 
även skickas till er via mejl om ni önskar så. 

Är ni intresserade av att delta i studien återkom gärna på detta mejl så bestämmer 
vi en tid.  

Har ni frågor eller funderingar, hör gärna av er!  

Hälsningar, Anna Gottfridsson 

Kontaktuppgifter 
Student: Anna Gottfridsson 
Tel: 0730-767299 
Mejl: ag222se@student.lnu.se  



  
 

II 

Bilaga 2 – Intervjuguide arbetsgivare  
 

Allmänt 

Intervjuperson, Position Företag, Antal anställda, Bransch.  

 

Arbetsplatsen  
Vad har ni som arbetsgivare för erfarenheter av anställning av individer som kommit till 
Sverige som flyktingar?  

Vad har ni för erfarenhet av mångkultur på er arbetsplats?  

Har ni/ har haft några nyanlända flyktingar  (def. Nyanländ flykting: har 
uppehållstillstånd i Sverige och vistas i landet 0-3 år) anställda hos er? 

 

Anställning  
Hur går ni tillväga vid nyanställning?  

Är ni bekanta med Arbetsförmedlingens insatser inom etableringsuppdraget av vissa 
nyanlända flyktingar?  

Vilka förkunskaper/utbildning krävs för en anställning hos er?  

Har ni några krav på språkkunskaper på ert företag?  

Vilka möjligheter och insatser finns det för arbetsgivare att anställa nyanlända? 
 
Ekonomisk risk 
Hur ser ni på att anställa anställda med subventionerade löner?   
 
Om ni anställt individer med subventioner upplever ni att de är tillräckliga?  

 

Samhällsansvar 

Arbetar ni aktivt med att ta ett samhällsansvar på ert företag?  

Anser ni att anställning av nyanlända flyktingar är en del av företags samhällsansvar?  

 

Övriga frågor och funderingar  
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga 3 - Intervjuguide Farbod Rezania & Mikaela Almerud  
 
Presentation av dig själv 
Namn, titel mm. 

  
Etableringsuppdraget 
Ge din bild av hur etableringsuppdraget fungerar? 
 
Integration 
Vilka erfarenheter har du av integration av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden? 
  
Var är det primära problemen som finns med att anställa nyanlända? 
  
Vilka möjligheter och insatser finns det för arbetsgivare att anställa nyanlända 
flyktingar? 
 
Övriga frågor och funderingar 
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Bilaga 4 - Intervjuguide Michal Ulatowski  
 
Presentation av dig själv 
Namn, titel mm. 

  
Etableringsuppdraget 
Ge din bild av hur etableringsuppdraget fungerar? 
 
Integration 
Vilka erfarenheter har du av integration av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden? 
  
Var är det primära problemen som finns med att anställa nyanlända? 
  
Vilka möjligheter och insatser finns det för arbetsgivare att anställa nyanlända 
flyktingar? 
 
Kontakt med arbetsgivare 
Hur ser er kontakt ur med arbetsgivare?  
 
Hur upplever ni arbetsgivares möjligheter och insatser till att integrera nyanlända 
flyktingar?  
 
Övriga frågor och funderingar 


