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Sammanfattning 

Invandringen till Sverige har varit rekordhög de senaste åren och samtidigt råder 

kompetensbrist i flera branscher på arbetsmarknaden. Därtill skiljer sig 

sysselsättningsgraden mellan inrikes och utrikes födda drastiskt. Uppsatsens syfte är att 

studera hur en arbetsmarknadsinsats kallad 100-klubben kan bidra till att utrikes föddas 

kompetens tas tillvara. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med representanter från 

tre företag som deltagit i 100-klubben och erbjudit olika typer av praktiktjänster. 

Resultaten visar att arbetsmarknadsinsatsen är en viktig del i arbetet med att integrera 

nyanlända, där nyanländas ökade språkkunskaper och arbetslivserfarenhet är två 

exempel. Projektet ökar praktikanternas landsspecifika humankapital och kan 

överbrygga vad som inom teori benämns strukturella hål och diskriminerande 

mekanismer. Sammanfattningsvis visar studiens resultat hur företagen organiserat sina 

praktikprogram för att integrera nyanlända och vilka möjligheter och hinder som 

upplevts. 
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1. Inledning 

Hur kan det komma sig att kompetensbristen på arbetsmarknaden ökat samtidigt som Sverige 

de senaste åren tagit emot rekordmånga flyktingar, vilka bör vara en stor potentiellt 

anställningsbar målgrupp och tillgång på arbetsmarknaden? 

En möjlig förklaring som framförs är matchningsproblematik. En annan är ett 

integrationsproblem där utrikes föddas kompetens inte värdesätts, uppmärksammas och 

valideras. Den rådande kompetensbristen beskrivs som en av vår tids främsta utmaningar och 

anses utgöra ett hinder för Sveriges tillväxt och fortsatta välfärd (Ratio, 2017). Svenskt 

Näringsliv rapporterar om ett mycket allvarligt läge där 72 % av företagen haft det “ganska” 

eller “mycket svårt” att rekrytera personal med rätt kompetens (Svenskt Näringsliv, 2018). 

Parallellt med detta står det svenska samhället inför utmaningen med en rekordstor invandring 

i samband med flyktingvågen 2015, som ska integreras på arbetsmarknaden (SCB, 2018a). 

Faktum är att de utrikes födda år 2017 utgjorde 22.2 % av Sveriges befolkning, men hela 56.3 

% av antalet arbetslösa. I snitt tar det mycket lång tid för nyanlända att få sysselsättning och 

endast hälften av antalet nyanlända har anställning efter att ha bott i Sverige i 8 år (Larsson, 

2018, 17 april). Bland anledningarna finns bristande humankapital, olika former av 

diskriminering, avsaknad av relevanta sociala nätverk samt förekomsten av så kallade 

strukturella hål (Granovetter, 1973; Burt, 1992; Friedberg, 2000; Rydgren 2004; Bursell, 

2007). 

Mot bakgrund av detta visar forskning både från Sverige och internationellt att det finns ett 

stort gap vad gäller sysselsättningsgrad och yrkesstatus mellan inrikes- och utrikes födda 

(Chiswick, 1978; le Grand & Szulkin, 1999; Friedberg, 2000; Rooth & Ekberg, 2006). Detta 

indikerar att det finns resurser hos befolkningen som inte tas tillvara, inte minst i gruppen av 

utrikes födda med eftergymnasial utbildning där en stor andel innehar akademisk utbildning 

(SCB, 2017). 

Ett av regeringens försök till att åtgärda den alarmerande kompetensbristen var 100-klubben, 

en arbetsmarknadsinsats som syftade till att motverka den utbredda kompetensbristen samt till 

att erbjuda nyanlända en väg in i arbetslivet. Målet var att varje företag som deltog i 

satsningen skulle erbjuda minst 100 nyanlända sysselsättning (Regeringskansliet, 2018a).  
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Satsningen har fått en del kritik i media där det bland annat framhållits att startsträckan varit 

lång och att det inte lett till så många anställningar som förväntat (Persdotter Wallström, 

2017, 18 december). Det är därför intressant att undersöka om företagens arbete inom 100-

klubben var ett sätt att underlätta integrationen av nyanlända och framför allt hur deltagande 

företag organiserat sina satsningar, liksom vad de upplevt för hinder och möjligheter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur en arbetsmarknadsinsats som 100-klubben kan 

underlätta integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden. Genom att studera tre företag 

inom olika branscher som erbjudit olika typer av praktiktjänster ämnar studien belysa 

skillnader och likheter i arbetet med att integrera nyanlända. De frågeställningar som 

formulerats är följande: 

• Hur har företagen organiserat sitt arbete med att integrera nyanlända?  

• Vilka var urvalskriterierna för praktik och anställning? 

• Vilka möjligheter och hinder har företagen upplevt med integreringen av nyanlända? 

1.2 Begreppsförklaringar 

Med ambitionen att förenkla förståelsen av studien förklaras nedan begrepp som förekommer 

frekvent i uppsatsen. 

Nyanländ är en person som fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting, skyddsbehövande, 

kvotflykting eller anhöriga som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning 

(Migrationsverket, 2018a). 

Utrikes född är en “person som är bosatt i Sverige men är född i ett annat land” (SCB, 2018c). 

1.3 Nyanländas etablering 

Arbetsförmedlingen är den instans som har ansvaret för att nyanlända etableras på 

arbetsmarknaden, vilken regleras i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare som trädde i kraft 1 januari år 2018 (Arbetsförmedlingen, 2018a). 

De nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget är “arbetssökande födda utanför EU/EES 

som inte varit i landet mer än 36 månader efter att de fått sitt uppehållstillstånd enligt 
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Utlänningslagen.” (Arbetsförmedlingen, 2018a). Så fort uppehållstillstånd beviljats är det 

Arbetsförmedlingens uppdrag att ta fram en individuell etableringsplan. Etableringsplanen 

syftar till att kartlägga tidigare erfarenheter, utbildning och kompetenser för att så snabbt som 

möjligt kunna erbjuda arbetsförberedande insatser, såsom svenska för invandrare (SFI), 

samhällsorientering, praktik, suventionerade anställningar och studier. SFI anordnas av 

kommunerna och vänder sig till vuxna som inte har svenska som modersmål 

(Arbetsförmedlingen, 2018b). Kurserna är indelade i olika nivåer och kan läsas på heltid eller 

deltid (Arbetsförmedlingen, 2018a). Arbetsförmedlingen har också i uppgift att validera 

tidigare kompetens medan Universitet- och högskolerådet (UHR) är den myndighet som 

ansvarar för validering av utländsk utbildning på gymnasial- och eftergymnasial nivå samt på 

yrkesutbildningsnivå. Ett utlåtande från UHR ökar chanserna för utländska akademiker att få 

ett jobb som motsvarar nivån på utbildningen från hemlandet (UHR, 2014). För arbetsgivare 

är det även en trygghet att utbildningen erkänts av en svensk myndighet gällande både nivå 

och innehåll (UHR, 2014). 

1.3.1 100-klubben 

En av de etableringsinsatser som togs fram för att introducera nyanlända på arbetsmarknaden 

och ta till vara deras kompetens var 100-klubben som initierades av regeringen i oktober 2015 

(Arbetsförmedlingen, 2017). 100-klubben pågick under en treårsperiod och avslutades under 

hösten år 2018 (Arbetsförmedlingen, 2018c). Satsningen var en uppmaning riktad till 

arbetsgivare att engagera sig i integrationsfrågan och samtidigt hjälpa arbetsgivare att säkra 

sin kompetensförsörjning för framtiden. Genom att erbjuda 100 nyanlända praktik eller 

anställning med anställningsstöd inom 3 år kunde arbetsgivare ansluta sig till 100-klubben 

och därmed få ett skräddarsytt paket utifrån enskilda behov och förutsättningar. Detta 

inkluderade ett urval av sökande samt offentligt bekostade tjänster som validering, 

yrkeskompetensbedömning, arbetsträning med flera. Syftet var att underlätta för arbetsgivarna 

så mycket som möjligt för att bana väg för fler att ta emot nyanlända. Arbetet med 100-

klubben organiserades av Arbetsförmedlingen på nationell nivå men involverade även lokala 

arbetsförmedlingskontor över hela landet beroende på vart arbetsgivarna var placerade 

(Arbetsförmedlingen, 2017). Från start fram till mars 2017 deltog totalt 1 758 nyanlända 

varav 36 % kvinnor och 64 % män. Könsfördelningen speglar den ojämna andelen kvinnor 

och män bland gruppen nyanlända i Sverige, 42 % kvinnor respektive 58 % män år 2017 

(Arbetsförmedlingen, 2017).  
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1.4 Disposition 

Uppsatsen består av åtta kapitel. I första kapitlet ges en inledning till studiens syfte, 

frågeställningar och nyanländas etablering. Nästkommande kapitel utgörs av bakgrund och 

tidigare forskning som ämnar att placera studien i en kontext. Därefter avhandlas teoretisk 

och begreppslig referensram för att skapa ett ramverk för empirin som samlats in. Vidare 

presenteras kapitlet metod som redogör för studiens genomförande som sedan följs av resultat 

och analys som utgör studiens empiri och kopplas till teori och tidigare forskning. Sedan 

följer en avslutande diskussion som syftar till att föra en diskussion i relation till studiens 

frågeställningar samt förslag på vidare forskning och praktisk relevans. Avslutningsvis utgörs 

de två sista kapitlen av en referenslista och studiens bilagor. 
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2. Bakgrund och tidigare 

forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och en bakgrund ges för att placera studien i ett 

sammanhang där integration av nyanlända kan förstås utifrån samhällsläget och ses som ett 

sätt att lösa kompetensbristen. Detta genom att avsnitten historisk överblick över Sveriges in- 

och utvandring, sysselsättning bland inrikes- och utrikes födda, kompetensbrist och 

matchningsproblematik presenteras. 

2.1 Historisk överblick över Sveriges in- och 

utvandring 

Sveriges invandring har ökat betydligt under 2000-talet jämfört med tidigare. Den totala 

invandring var rekordhög år 2016 när 163 005 personer invandrade till Sverige (SCB, 2018a). 

Bland dessa ingick endast de som beviljats uppehållstillstånd och därmed inte asylsökande då 

långa handläggningstider medförde att deras uppehållstillstånd kunde dröja. En stor del av de 

som räknades till invandringsstatistiken det året kom till Sverige som asylsökande redan 

hösten 2015, när antal asylsökande var som störst (SCB, 2018a). 

Historiskt sett har in- och utvandring skiftat och gått från att kring år 1850 till 1930 ha 

dominerats av utvandring till att under 1970-talet bestått av hög arbetskraftsinvandring (SCB, 

2018a). Skiftningarna illustreras i Diagram 1 nedan. Före 1970-talet bestod invandringen 

nästan uteslutande av européer och nordbor som flyttade till Sverige för att arbeta och det 

rörde sig endast om ett tusental flyktingar per år (Lundh, 2005;37ff). Flyktinginvandringen 

var då efterdyningar från andra världskriget där de flesta flydde från det kommunistiska 

östblocket. Efter 1970-talet har flyktinginvandringen ökat drastiskt från ett tusental till 

tiotusen under de första åren under 1970-talet. Sedan dess har invandringen ökat i samband 

med en alltmer politiskt osäker omvärld men också på grund av att informationstekniken 

förändrats så att potentiella flyktingar har mer information om möjliga mottagarländer. Detta 

sker genom förekomst av teknik som internet och mobiltelefoner som i sin tur möjliggör 

kontakt med nätverk (Lundh, 2005;37ff). De senaste åren har de som invandrat till Sverige till 
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övervägande del kommit från Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia och Eritrea, där de främsta 

orsakerna till flykt varit krig och förtryck (SCB, 2018a). 

 

Diagram 1. Ger en bild över Sveriges in- och utvandring mellan år 1875-2015. Källa: SCB, 

2018b. 

2.2 Sysselsättning bland inrikes- och utrikes 

födda 

Det kan konstateras att den utrikes födda befolkningen i Sverige har ökat kraftigt de senaste 

åren och samtidigt ökar skillnaderna mellan inrikes- och utrikes föddas sysselsättningsnivå. 

Under 2017 låg arbetslösheten för utrikes födda (15-74 år) på 15.1 % medan arbetslösheten 

för inrikes födda var 4.4 % (SCB, 2018d). En anledning till skillnaderna i sysselsättningsgrad 

är att det tar lång tid för nyanlända att etableras på arbetsmarknaden (Regeringskansliet, 

2018b). 

Ett exempel på den ojämna sysselsättningsgraden mellan inrikes- och utrikes födda är att 

endast 70 % av utrikes födda (25-64 år, bosatta i Sverige under minst 5 år) med en 

civilingenjörsutbildning arbetar i en roll som matchar deras utbildningsnivå (SCB, 2017). 

Resterande 30 % vidareutbildar sig ytterligare, befinner sig utanför arbetsmarknaden, står utan 

sysselsättning eller arbetar i ett yrke som de är överkvalificerade för. Detta ställs i kontrast till 

de inrikes födda med civilingenjörsutbildning som till 95 % sysselsätts av civilingenjörsyrket 

eller ett likvärdigt yrke med samma utbildningskrav. Sysselsättningsgraden bland utrikes 
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födda civilingenjörer var år 2015 högst bland utrikes födda som både hade en svensk 

utbildning och bott i Sverige 20 år eller mer (SCB, 2017). 

Utbildningsnivån skiljer sig även mellan grupperna då de inrikes födda i betydligt högre 

utsträckning än utrikes födda har utbildat sig på gymnasial nivå (SCB, 2017). Utrikes födda är 

dessutom överrepresenterade i gruppen som inte avslutat förgymnasiala studier. Däremot är 

det nästintill lika vanligt att ha läst på eftergymnasial nivå för både inrikes- och utrikes födda 

och en stor andel av de som kommit till Sverige har eftergymnasial utbildning. Omkring 40 % 

av de utrikes födda (25-64 år, bosatta i Sverige under minst 5 år) innehar akademisk 

kompetens då de har studerat tre år eller längre på eftergymnasial nivå (SCB, 2017). 

I en jämförelse mellan i vilken utsträckning OECD-länderna1 sysselsätter inrikes- samt utrikes 

födda i högkvalificerade respektive lågkvalificerade yrken framkom det att Sverige var 

betydligt sämre på att sysselsätta utrikes födda i lågkvalificerade än i högkvalificerade yrken 

(OECD, 2014;58ff). Samtidigt som Sveriges bristande sysselsättning av lågutbildade 

nyanlända poängteras bör nämnas att landet är ett av de som tagit emot flest flyktingar de 

senaste åren (Eurostat, 2018) samt att andelen enkla jobb är mycket lägre i Sverige än för de 

resterande europeiska länderna (Almega, 2018). Detta beror på att samhället blivit mer 

kunskapsintensivt under de senaste decennierna vilket höjt kraven på utbildning (Ratio, 2017). 

Att arbeten med låga inträdeskrav är begränsade i Sverige skapar ett strukturellt problem där 

de lågutbildade nyanlända får det ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden. “Enkla 

jobb” eller mindre kvalificerade arbeten karaktäriseras av låga krav på utbildning och liten 

specialiseringsgrad men bör poängteras att arbetet i sig inte behöver vara enkelt, där arbeten 

som tidningsutdelare, vårdbiträde och lokalvårdare är några exempel (Almega, 2018). 

2.3 Kompetensbrist och matchningsproblematik 

Samtidigt som det finns ett stort antal arbetslösa inom gruppen utrikes födda råder en mer 

eller mindre alarmerande kompetensbrist i flera branscher i Sverige. I en tid av förstärkt 

högkonjunktur och stigande sysselsättning är efterfrågan på arbetskraft stor inom de flesta 

yrkeskategorier men som allra störst inom områdena IT, bygg och anläggning, sjukvård, 

                                                
1 OECD-länderna samlar flertalet av de mest kapitalstarka länderna samt ett fåtal länder under en 

ekonomisk utvecklingsfas, som samordnat sig i OECD för att verka för ekonomiskt samarbete (OECD, 

2018). 
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pedagogiskt arbete, tekniskt och naturvetenskapligt arbete samt installation, drift och 

underhåll (Arbetsförmedlingen, 2018d). Företagen som studeras i denna uppsats tillhör några 

av dessa branscher och presenteras därför mer ingående nedan. 

Inom tekniskt och naturvetenskapligt arbete som innefattar civilingenjörer och ingenjörer har 

efterfrågan ökat markant i takt med digitaliseringen och den tekniska utvecklingen. För denna 

yrkeskategori är högskoleutbildning ett krav för att få anställning (Arbetsförmedlingen, 

2018d). Kompetensen är efterfrågad i flera olika branscher som till exempel bygg, 

tillverkning, finansiell verksamhet och handel. Trots detta arbetar en majoritet av 

ingenjörsutbildade inom andra tekniska yrken än traditionella ingenjörsyrken vilket 

exempelvis är civilingenjör och arkitekt (SCB, 2013). Även farmaceuter är idag ett stort 

bristyrke, där efterfrågan på utbildade med apotekare- eller receptarielegitimation är större än 

tillgången. Konkurrensen för de som söker sig till enskilda apotek och apotekskedjor är i 

princip obefintlig i branschen (Saco, 2018a, 2018b). 

Inom byggsektorn är kompetensbristen så pass utbredd att den beräknas hämma tillväxten, 

vilket är en effekt av att allt färre söker till gymnasieutbildningar med bygginriktning och 

eftergymnasiala utbildningar inom bygg (Arbetsförmedlingen, 2018d). Liknande problematik 

råder inom installation, drift och underhåll där gymnasieprogram som el- och 

energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet har för få sökande. Båda 

yrkesområden ställer normalt krav på minst gymnasial utbildning och byggbranschen är ett av 

de yrkesområden som har störst andel gymnasieutbildade. Exempel på yrken är VVS-

montörer, elektriker, drifttekniker och fastighetsskötare. Bristen på kompetens kommer att 

öka i takt med att befolkningen växer och behovet av fler bostäder och andra anläggningar 

ökar (Arbetsförmedlingen, 2018d). 

Parallellt med den ökade efterfrågan har även bristen på tillgängliga yrkesverksamma inom 

dessa yrken ökat vilket lett till stora rekryteringsproblem inom både privat och offentlig sektor 

(Arbetsförmedlingen, 2018d). Svenskt Näringsliv lyfter fram kompetensbrist och 

missmatchning som två av de största orsakerna till rekryteringsproblem inom privat sektor. 

Dels stämmer inte arbetsgivarnas efterfrågan överens med arbetstagarnas kompetens, vilket 

kan härledas till en ökning av överutbildande och utbildningar som inte överensstämmer med 

vad som efterfrågas på arbetsmarknaden (Ratio, 2017). Dels arbetar en stor del av 

befolkningen med annat än de är utbildade till där en stor andel av dessa är utrikes födda 

(Delmi, 2015). 
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3. Teoretisk och begreppslig 

referensram 

I kapitlet presenteras tre inflytelserika perspektiv inom integration: humankapital, 

diskriminerande mekanismer och sociala nätverk. Avsikten är att ge olika perspektiv på 

varför utrikes födda har en svagare arbetsmarknadsanknytning än inrikes födda och skapa en 

ökad förståelse för hur insatser kan göra skillnad. Ytterligare en ambition är att skapa 

förutsättning för att se samband mellan teori, tidigare forskning och resultat. 

3.1 Humankapital 

Humankapitalteorin har använts frekvent inom integrationsforskning och är en av de mest 

vedertagna teorier i jämförande studier om avkastning av humankapital för inrikes och utrikes 

födda. Humankapital är ett brett begrepp men kan sammanfattas som en individs samlade 

kompetens, utbildning, och arbetslivserfarenhet som påverkar framtida avkastning (Schultz 

1961; Becker 1964). Enligt teorin korrelerar investering i formell utbildning samt utvecklande 

av förmågor och kompetenser positivt med högre lönenivåer, medan en lägre nivå av 

utbildning, lärande i arbetslivet och lägre kompetens korrelerar med lägre lönenivåer och 

arbetslöshet (Becker, 1964). Enkelt uttryckt innebär teorin att människor får den lön de 

förtjänar givet det humankapital de besitter, vilket inte ger något utrymme för exempelvis 

diskriminering. 

Tidigare forskning om integration av utrikes födda har haft stort fokus på överföring av 

humankapital mellan länder som sker vid invandring. Mer specifikt hur humankapital från ett 

annat land värderas lägre (Friedberg, 2000). Stöd för detta kan spåras till tidigare forskning 

som visar att utrikes födda tjänar mindre än inrikes födda trots likvärdigt humankapital i form 

av exempelvis utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet (Chiswick, 1978). I en studie med 

data från Israel visade det sig att utrikes födda tjänade en fjärdedel mindre än inrikes födda 

när de först kom till Israel. En förklaring till detta är att mycket kompetens är kopplad till ett 

specifikt lands arbetsmarknad och därmed hamnar nyanlända i direkt underläge på det nya 

landets arbetsmarknad (Friedberg, 2000). Kunskap som är kopplad till ett visst land kallas för 

“country-specific skills” eller “landsspecifika kunskaper” (Duvander, 2001). De mest 
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självklara landsspecifika kunskaperna är språk, utbildning och kompetens men även sociala 

och kulturella kunskaper kopplat till landet. Enligt tidigare forskning om landsspecifika 

kunskapers betydelse för sysselsättning har det visat sig att investering i svensk formell 

utbildning och goda språkkunskaper minskar riskerna för överkvalifikation för utrikes födda. 

Det innebär att de har bättre möjligheter på arbetsmarknaden än de som inte investerat i 

svensk utbildning och svenska språket. Efterfrågan på de landsspecifika kunskaperna förklarar 

däremot endast till viss del gapet mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden. Det 

kan finnas andra bakomliggande faktorer som intolerans mot mångfald (Duvander, 2001). 

Vidare har studien från Israel undersökt om humankapital förvärvat utrikes fick ökad 

avkastning om individen skaffar sig mer kunskap om den inhemska arbetsmarknaden och får 

formell utbildning. För utbildning i Israel fann man skillnader mellan grupperna invandrare 

som undersöktes där asiatiska och afrikanska invandrare ökade sin avkastning mer än 

europeiska och amerikanska invandrare (Friedberg, 2000). Studien påvisade även att värdet av 

utländskt humankapital kan variera mellan länder. Avkastningen för humankapital förvärvat i 

Europa och västvärlden var högre än humankapital förvärvat i Asien och Afrika. Detta kan 

bero på att utbildningskvaliteten skiljer sig mellan länderna och att viss utbildning är mer 

förenlig med kraven på den inhemska arbetsmarknaden. Det förklarar även varför asiatiska 

och afrikanska invandrare tjänar mer på att vidareutbilda sig i Israel (Friedberg, 2000). 

En liknande studie har gjorts i Sverige där vistelsetid i landet varit en indikator för det 

landsspecifika humankapitalets inverkan på utrikes föddas lönenivåer (le Grand & Szulkin, 

1999). Vistelsetiden hade en positiv effekt på de utrikes föddas relativlöner men skillnaderna 

mellan grupperna inrikes och utrikes födda kvarstod. Efter 20 år i Sverige tjänade manliga 

invandrare betydligt lägre än svenska män med likvärdig utbildning och erfarenhet. Även i le 

Grand & Szulkins (1999) forskning fann de skillnader mellan grupper invandrare där icke-

europeiska invandrare har en avsevärt sämre arbetsmarknadssituation än europeiska vilket 

enligt författarna kan bero på att assimileringsprocessen kan vara olika för grupperna. De 

utesluter inte heller att det kan förklaras av fördomar hos arbetsgivare (le Grand & Szulkin, 

1999).  

Rooth & Ekberg (2006) har studerat integrationen av manliga invandrare som beviljats 

uppehållstillstånd i Sverige år 1987 till 1989, och visar att utrikes födda har en klart försämrad 

yrkesstatus i Sverige i förhållande till tidigare yrkesstatus i hemlandet. Detta sågs främst gälla 

för de utrikes födda som i hemlandet haft en hög yrkesstatus, då endast 24 % av gruppen 

bibehöll densamma yrkesstatus i Sverige (Rooth & Ekberg, 2006). Resultaten understryker 
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svårigheten i överföringen av humankapital mellan nationer, en utmaning som är extra tydlig 

när den gäller yrken och utbildningar vilka hör till de mer kvalificerade. Bland de som 

investerade i svensk formell utbildning eller ökade sina språkkunskaper i Sverige gick det 

snabbare att återfå den yrkesstatus de haft tidigare i hemlandet vilket går i linje med de studier 

som nämnts ovan (Rooth & Ekberg, 2006). 

3.2 Diskriminerande mekanismer 

Det humankapitalteorin inte lyckas förklara är varför andra-generationens invandrare med 

icke-europeisk bakgrund fortfarande har en svagare ställning på arbetsmarknaden än inrikes 

födda med svenska föräldrar (Rooth & Ekberg, 2003). Därför kan inte de faktum att 

arbetslösheten är högre bland invandrare än inrikes födda i Sverige och att de är 

överrepresenterade bland enkla låg-statusjobb endast förklaras genom humankapitalfaktorer, 

utan bör kompletteras med tre diskriminerande mekanismer (Rydgren, 2004). Trots explicita 

och lagstadgade mål om att motverka diskriminering på arbetsplatser finns en utbredd 

diskriminering, specifikt mot icke-europeiska invandrare på den svenska arbetsmarknaden 

(Rydgren, 2004; Bursell 2007).  

En form av diskriminerande mekanism kallas ”statistisk diskriminering” och innebär att 

arbetsgivare tar beslut utifrån ett stereotypiskt tänkande. Det uppstår när någon tillskriver en 

person egenskaper baserat på föreställningar om personens grupptillhörighet. 

Föreställningarna kan också bestå av existerande fördomar som finns om en viss grupp. 

Stereotypiskt tänkande är ett sätt för människor att snabbt bearbeta information genom att 

placera andra människor i sociala kategorier. Oftast baseras det på fysiska attribut istället för 

att ta reda på vad en person faktiskt har för kompetenser. Statistisk diskriminering 

förekommer i större utsträckning när informationen om en person inte är fullständig för 

arbetsgivaren och det krävs mer efterforskning för att till exempel validera en utländsk 

utbildning eller ta referenser från tidigare arbetsgivare utomlands. Det leder till att 

arbetsgivare hellre väljer en kandidat med svensk utbildning än utländsk, då det är lättare att 

värdera den svenska. På grund av att arbetsgivare har rollen som “grindvakter” på 

arbetsmarknaden blir det stereotypiska tänkandet diskriminerande utan att de själva vet om 

det (Rydgren 2004). 

Etnisk diskriminering på grund av stereotypiskt tänkande har studerats i en undersökning av 

arbetssökande med arabiska eller afrikanska namn (Bursell, 2007). 
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Den första delen av studien syftade till att ta reda på om etnisk diskriminering existerar på den 

svenska arbetsmarknaden genom att skicka ut par av exakt likadana ansökningar på meriter 

och karaktärsdrag, varav den ena hade ett svenskklingande namn och den andra ett arabiskt 

eller afrikanskt namn. Ansökningar skickades ut till cirka 1 700 arbetsgivare inom 16 

yrkesområden för att täcka alla delar av den svenska arbetsmarknaden inom privat och 

offentlig sektor. Resultatet mättes i antalet “callbacks” (återkopplingar) för att se om det fanns 

skillnader mellan de sökande med svenskt respektive arabiskt eller afrikanskt namn. Utfallet 

av studien visade att ansökningarna med svenskklingande namn blev uppringda dubbelt så 

många gånger som de ansökningar med utländskt namn i 14 av 16 yrkeskategorier vilket 

bekräftar att etnisk diskriminering existerar bland svenska arbetsgivare (Bursell, 2007).  

En annan mekanism är ”institutionell diskriminering” som handlar om vissa krav, regler eller 

strukturer i det sociala systemet som till synes verkar neutrala men har diskriminerande 

konsekvenser som inte är avsiktliga. Vanligen handlar det om att arbetssökande ska kunna 

tala flytande svenska vilket många gånger inte kan motiveras. Ett exempel på när det inte är 

motiverat är krav på flytande svenska för städjobb. Ytterligare finns ofta rutinmässiga krav i 

jobbannonser på social kompetens och kommunikativa egenskaper som egentligen har samma 

innebörd som “svensk social kompetens” (Rydgren, 2004). En annan aspekt av institutionell 

diskriminering är politiska beslut gällande placering av nyanlända till olika kommuner i 

landet (Migrationsverket, 2018b). Anledningarna till besluten kan vara att undvika 

segregation och för att göra integrationsprocessen smidigare samt tillgången till bostäder. 

Däremot tas mindre hänsyn till individernas kompetens i förhållande till var arbetsmarknaden 

finns, vilket leder till att det blir svårare för nyanlända att hitta ett jobb (Rydgren, 2004). 

Den tredje mekanismen är ”nätverkseffekterna” av att arbetsgivare väljer att gå vidare i 

rekryteringsprocessen med någon som tillhör deras nätverk. Detta beror på att information om 

lediga jobb oftast sprids genom just nätverk (Granovetter, 1973). Nätverk tenderar dock att 

bestå av homogena grupper, det vill säga människor med liknande positioner och egenskaper. 

Därför missgynnas invandrare på grund av att de (1) har generellt färre sociala nätverk än 

inrikes födda svenskar och (2) de så kallade grindvakterna oftast är svenskfödda och 

rekryterar från sina nätverk (Rydgren, 2004).  
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3.3 Sociala nätverk 

Forskning om integration har i ökad utsträckning kommit att förklara arbetsmarknadens 

segregering utifrån att rekrytering i stor omfattning avgörs av rekryterarnas informella sociala 

nätverk (t.ex., Montgomery, 1991; Rydgren, 2004; Åslund, Hensvik & Nordström Skans, 

2014). Socialt kapital är en kapitalform som i sammanhanget kan tillföra teoretisk förståelse 

för vikten av sociala resurser och relationer, vilket negligerats av tidigare nämnd 

humankapitalteori. Socialt kapital förstås i den här uppsatsen som faktiska eller potentiella 

resurser vilka görs tillgängliga för individer till följd av att de är medlemmar i grupper 

[nätverk] som delger gruppens medlemmar stöd från det kollektiva kapitalet (Bourdieu, 

1986;248ff). Fokus är mikroperspektivet på teoribildningen, det vill säga vid individen och 

dess sociala nätverk (Farkas, 2012). 

Teoretiker inom detta perspektiv har lyft fram förklaringsmodeller till vad som gör att sociala 

nätverk kan fungera informationsspridande och därigenom ge de individer som nås av 

information karriärmässiga fördelar och fördelaktig kunskap. Två framstående teoretiker inom 

perspektivet är Granovetter och Burt (Farkas, 2012). De delar synen på att information som 

tenderar att flöda mellan individer med nära relationer i större utsträckning är överlappande 

och därav överflödig, än information som flödar mellan bekanta. Burts teori om “strukturella 

hål” är dock en vidareutveckling av nätverksteorin om “svaga band” och “starka band” 

(Granovetter, 1973; Burt, 1992). 

Granovetter (1973) genomförde en studie där han visade på betydelsen av svaga band för att 

kunna byta arbete. De svaga banden kan sammanlänka individen med ett nätverk av personer 

som inte hörs av ofta, medan starka band är de sociala band som är knutna till nära vänner, 

familj och liknande kontakter. Genom svaga band får individen större tillgång till ny 

information än genom starka band, eftersom medlemmarna i dessa lösa nätverk i stor 

utsträckning rör sig i kretsar som individen i fråga inte brukar röra sig i. Således är svaga band 

en mycket värdefull resurs för möjligheten att höra talas om en ny karriärmöjlighet och för att 

kunna byta arbete. Att byta arbete innebär i sin tur att individen blir en länk mellan det gamla 

och det nya nätverket, och det bidrar till ett större informationsflöde mellan individer 

(Granovetter, 1973). 

Burt (1992, 2004) förklarar att individer är del av olika “kluster” vilka kan vara 

sammanlänkade av en eller flera individer vilka agerar så kallade “broar” mellan klustren och 

möjliggör informationsflöde inom nätverket. En bro kan utgöra en informationsfördel genom 
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att spänna över så kallade strukturella hål och på så sätt binda samman olika kluster till stora 

nätverk trots att endast ett eller ett fåtal nya sociala band knutits (Burt, 1992, 2004). För att ge 

ett exempel kan en HR-verksam som byter företag och bransch, där det gamla och nya 

företaget inte är sammanlänkade via nätverk, ingå i olika “kluster”. Den HR-verksamma blir 

därmed den sammanlänkande “bron” mellan klustren och får tillgång till information från 

kontakter i båda nätverken. Skulle det finnas affärsnytta i att företagen samarbetade, eller i att 

ha information från dessa kan den HR-verksamma överbrygga ett “strukturellt hål” och 

därmed bli en nyckelperson i sammanhanget. 

Detta medför att strävan mot att skapa karriärmässigt framgångsrika sociala nätverk med 

fördel går via strukturella hål och att individer på arbetsmarknaden kan uppnå stor vinning 

genom att identifiera de strukturella hål som finns mellan egna och angränsande sociala 

nätverk samt överbrygga dessa (Burt, 1992, 2004). Vissa begränsningar finns, men generellt 

ökar placeringen mellan dessa strukturella hål chansen för befordran samt till att erbjudas en 

ny jobbposition. 

I sammanhanget är begreppen “access” (tillträde), “timing” (rätt tidpunkt) och “referrals” 

(hänvisningar) viktiga för ett optimerat nätverk och tillgång till informationsfördelar från 

andra grupper/kluster (Burt, 1992;13ff). Ett exempel är att individer med ”tillträde” till olika 

kluster kan få ett försprång vid arbetssökande då de får information om lediga positioner 

innan gemene man, det vill säga vid ”rätt tidpunkt”. Individen kan komma att bli en kandidat 

som diskuteras av personer inom gruppen som kan ”hänvisa” till och lyfta individen i positiv 

dager för chefer med beslutande mandat. 

Ytterligare beskriver Burt (1992) att individer tenderar att knyta an till de som liknar dem 

själva, framför dem som de inte identifierar sig med vilket leder till ökad homogenitet inom 

en grupp. Ett exempel på tendensen att skapa kontakt med likasinnade är att vältränade 

individer är mer öppna för att skapa nätverk med andra vältränade och utbildade med andra 

utbildade (Burt, 1992;12ff). Även Åslund, Hensvik & Nordström Skans (2014) har diskuterat 

tendensen att knyta an till de med liknande bakgrund. De genomförde en studie som visade på 

att homogeniteten i en organisation upprätthålls av att chefer tenderar att anställa, samt 

erbjuda högre lönenivåer till de individer som har en liknande bakgrund som dem själva. 

Utrikes födda chefer rekryterade cirka 21 % utrikes födda medarbetare, medan motsvarande 

siffra för inrikes födda chefer var 6 % utrikes födda medarbetare. Ett liknande mönster 

återfinns i de fall där rekryteringen uttalat sker via sociala nätverk, till exempel när en tidigare 

kollega anställs till organisationen (Åslund, Hensvik & Nordström Skans, 2014). 
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3.4 Sammanfattning 

Samtidigt som det råder en stor kompetensbrist i flera branscher finns det en hög arbetslöshet 

bland utrikes födda i Sverige. De utrikes födda utgör en grupp i samhället som skulle kunna 

ses som en tillgång på svenska arbetsmarknaden, men där resurser inte tas tillvara fullt ut. 

Teorierna bidrar på olika sätt till att förklara varför utrikes födda har ett större gap till 

arbetslivet än inrikes födda och bidrar till förståelsen varför en arbetsmarknadsinsats kan fylla 

en viktig funktion. 

Humankapital förklarar gapet genom förlust av humankapital mellan nationer på grund av 

krav på landsspecifika kunskaper och att utbildningar värderas olika beroende på var den 

anskaffats. Det leder till sämre lönenivåer samt lägre yrkesstatus än motsvarande i hemlandet. 

Den svagare anknytningen till arbetsmarknaden beror även på att utlandsfödda generellt har 

lägre humankapital än inrikes födda. 

Etnisk diskriminering tar däremot upp ett annat perspektiv genom att se till de mekanismer på 

arbetsmarknaden som verkar diskriminerande mot utrikes födda. Det stereotypiska tänkandet 

påverkar hur grindvakter rekryterar, till exempel att omedvetet utesluta ansökanden med 

utländska namn samt att de tenderar att rekrytera personer med liknande bakgrund genom 

nätverk. Utrikes födda med grindvaktspositioner är bättre på att rekrytera individer med 

utländsk bakgrund än inrikes födda.  

Teori om sociala nätverk kan även förklara hur nätverk kan fungera informationsspridande 

och medföra att de som nås av information och kunskap får fördelar gentemot de som inte gör 

det. Därav belyses vikten av sociala kontakter för att kunna nå framgång. Tendensen att knyta 

an till de som liknar en själv förklaras påverka nätverkssammansättningar samt upprätthålla 

homogenitet i företag och därav minska möjligheterna för minoriteter såsom till exempel 

utrikes födda. 
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4. Metod 

Detta kapitel syftar till att skapa transparens samt öka studiens reproducerbarhet genom att 

beskriva hur studien har genomförts. Metodkapitlet inleds med en beskrivning av metodval 

och övergår sedan till en redogörelse för hur intervjuguiden har utformats samt hur urvalet 

sett ut. Efter det presenteras de intervjupersoner som deltagit i studien. Vidare beskrivs 

studiens genomförande samt kodning och analys innan avsnittet avslutas med att eventuella 

begränsningar samt etiska överväganden lyfts fram. 

4.1 Metodval 

Denna uppsats grundar sig på en kvalitativ ansats. Kvalitativa intervjuer som metod möjliggör 

att utforska intervjupersoners upplevelser och synsätt samt att komma nära verkligheten vilket 

passade för att besvara studiens forskningsfrågor (Ahrne & Svensson, 2015;34ff). 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att intervjuguiden bestod av ett fast 

frågebatteri med utrymme för följdfrågor som varierade beroende på intervjupersonernas svar. 

Samtidigt var det viktigt att understryka upprätthållandet av struktur och att samtalet hade 

givna mål och ramar (David & Sutton, 2016;115). Metodvalet skiljer sig från tidigare 

forskning inom området som i stor utsträckning baserats på kvantitativa undersökningar om 

humankapital och lönebortfall för utrikes födda (Chiswick, 1978; Friedberg, 2000; Rooth & 

Ekberg, 2006).  

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur en arbetsmarknadsinsats som 100-klubben 

kan underlätta integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden valdes intervjuer för att få 

information om intervjupersonernas egen syn på integrationsarbetet. Studien har således 

fenomenologiska inslag (Kvale, 1997; 54ff). Som ett komplement till intervjuer på ett av 

företagen ingick även analys av ett antal kravprofiler och utvärderingar av projektet. Valet att 

analysera dokumentation från detta företag och inte de resterande grundades på att 

projektansvarige som var den enda med övergripande insyn i projektet slutat arbeta vid 

företaget. Därav var dokumenten den bäst lämpade metoden för att få information om hur de 

förhållit sig till krav för tjänsterna. 
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4.2 Intervjuguide 

Vid utformningen av intervjufrågor konstruerades en intervjuguide2 med utgångspunkt i 

teman. De teman som valdes ut togs fram genom en operationalisering av studiens 

frågeställningar och dessa utmynnade sedan i ett antal relativt öppna underfrågor (David & 

Sutton, 2016;114). De teman som låg till grund för intervjuguiden var bakgrund, validering, 

värdering av projektet, organisationen, kompetensbrist och sociala nätverk. Temat bakgrund 

bestod av frågor kring intervjupersonens roll i organisationen kopplat till 100-klubben samt 

relevant information om projektet. Validering tog upp frågor om kravprofil, mer specifikt 

vilka kompetenser, tidigare erfarenheter och utbildningar som premierades vid urval. 

Värdering av projektet tog upp frågor om samarbetet med Arbetsförmedlingen och vad som 

gått bra respektive mindre bra i relation till de förväntningar som fanns vid projektets början. 

Under temat organisationen var syftet att ta reda på långsiktiga mål och drivkrafter bakom 

anslutning till 100-klubben och om facket varit involverat. Vidare tillkom under tidens gång 

teman sociala nätverk med frågor om praktikanterna uppmanats nätverka och temat 

kompetensbrist som handlade om deras upplevelse av kompetensbristen i respektive bransch. 

Intervjuguiden presenteras i bilaga 8.1. 

4.3 Urval 

Studiens data samlades in hos tre organisationer från olika branscher som varit en del av 

integrationsprojektet 100-klubben. Den första organisationen är ett privat ingenjörsföretag 

med cirka 10 000 anställda inom sina tre verksamhetsområden, energi, industri och 

infrastruktur. Den andra organisationen är ett fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar 

fastigheter och har verksamhet i 261 kommuner i Sverige. Företaget sysselsätter cirka 2 700 

anställda. Den tredje organisationen är en av Sveriges största apotekskedjor inom privat sektor 

och sysselsätter idag 3 000 medarbetare runt om i landet och är en del av en större koncern. 

Information om de tre organisationerna är hämtade från deras hemsidor. 

Urvalet var ett tvåstegsurval där organisationer valdes ut först och sedan intervjupersoner. 

Valet av organisationer baserades på att de skulle uppfyllt 100-klubbens mål att ha tagit emot 

100 nyanlända, vara verksamma inom olika branscher och erbjuda olika typer av 

                                                
2 Intervjuguiden anpassades något efter intervjupersonernas roller i företagen. 
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praktiktjänster. Utvalda nyckelpersoner från varje organisation kontaktades och fick rollerna 

som grindvakter där de i sin tur introducerade lämpliga personer att ta med i urvalet. 

Ambitionen var att välja ut personer med olika positioner inom ramen för praktikprogrammen 

för att få en så heltäckande bild som möjligt av företagens integrationsprojekt. De positioner 

som efterfrågades från samtliga tre organisationer var därför HR-chef, rekryterare, linjechef, 

mentor och praktikant.  

4.4 Intervjupersonerna 

Nedan presenteras intervjupersonerna från de tre organisationerna som deltagit i studien. 

4.4.1 Ingenjörsföretaget 

IP1: Diversity coach (mångfaldscoach) 

IP2: Diversity coach (mångfaldscoach) 

IP3: HR-chef på en division 

IP4: Sektionschef med mentoransvar för 2 praktikanter 

IP5: F.d. Praktikant som fått tillsvidareanställning 

4.4.2 Fastighetsbolaget 

IP6: Leveranschef med mentoransvar  

IP7: Fastighetsskötare med mentoransvar för 4 praktikanter 

IP8: HR-chef 

4.4.3 Apotekskedjan 

IP9: Rekryteringsansvarig 

4.5 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes som fysiska intervjuer och via Skype med hänsyn till geografisk 

placering och given tidsram under november och december månad år 2018. Båda 

uppsatsförfattare var aktivt deltagande under samtliga intervjuer och varvade med att ställa 

frågor. Materialet spelades in och varje intervju tog cirka 30-45 minuter. De fysiska 

intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser då de avsatt tid för intervju 

under arbetstid. Fördelarna med det var att intervjupersonerna kunde känna sig bekväma i sin 
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egen arbetsmiljö samt att de kunde boka rum i sina lokaler utan bakgrundsbrus som kunde 

påverka ljudupptagningen. 

4.6 Kodning och analys 

Efter att data samlats in genom ljudinspelning transkriberades materialet. Detta stadie var en 

mycket tidskrävande process. Eftersom fokus låg vid det faktiska innehållet snarare än till hur 

det kommunicerades, normaliserades transkriberingen till mer standardiserad 

skriftspråksform. Innan intervjuerna diskuterades vissa förhållningsregler för att eftersträva en 

så förenlig utskrift som möjligt. Till exempel var det inte meningsfullt att skriva ut 

intonationer då det inte skulle bidra med något till analysen. 

Analysen genomfördes genom cyklisk kodning där intervjuguidens förutbestämda teman låg 

till grund för sökandet (David & Sutton, 2016;274). Detta innebar att de identifierade 

kodkategorierna justerades samt att nya tillkom under processens gång. Ett exempel på detta 

var när det förutbestämda temat validering justerades till att bli huvudkategorin kravprofil 

vilken i sin tur inrymde underkategorierna mjuka kompetenser, språket, tidigare erfarenhet 

och validering av utbildning. Efter att huvudkategorier samt underkategorier sammanfogats 

till ett kodningsschema samt understrukits i det transkriberade materialet var det betydligt mer 

överblickbart. Fördelarna med kodningen låg därav i att materialets hanterbarhet i 

analyssammanhang ökade och det blev tydligare vad som var relevant att rikta fokus mot i det 

mycket omfattande materialet (David & Sutton, 2016;271). 

4.7 Begränsningar 

Eftersom denna studie avser att studera tre organisationer som uppnått målet att ta emot 100 

nyanlända på tre år genom att erbjuda praktik inom ramen för 100-klubben, ger denna studie 

ingen helhetsbild av samtliga organisationer som anslutit sig till projektet. Det medför att 

studien kan bidra till större insikt i hur arbetet kan organiseras men att den inte utvärderar hela 

100-klubben. 

Initialt kontaktades flera organisationer inom 100-klubben varav två som verkade inom 

livsmedelsindustrin tackade nej på grund av tidsbrist. En viss systematik i bortfallet kan 

därmed iakttas då inga verksamma inom livsmedelsbranschen deltog i studien. För koncernen 

där apotekskedjan ingick föll två intervjupersoner bort som var menade att representera 
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företag med lågkvalificerade yrken vilket gjorde att endast en intervjuperson på apotekskedjan 

återstod. På grund av bortfallet fick vi bara insyn i en intervjupersons upplevelse av 

praktikprojektet vilket påverkade resultatet genom att vi inte fick en nyanserad bild av 

apotekskedjans arbete. Anledningen till att vi valde att ta med apotekskedjan trots det 

bristfälliga resultatet var att intervjupersonen gav mycket givande information som vi ansåg 

bidrog till den jämförande analysen. Detta då organisationen tillförde förståelse för hur 

liknande projekt kan fungera i en legitimationsstyrd verksamhet. 

Bortfall av ett fåtal intervjupersoner som grindvakterna från ingenjörsföretaget och 

fastighetsbolaget sammankopplat oss med gjorde att vi inte lyckades få tag på exakt 

motsvarande personer från företagen. Det var till exempel bara en av intervjupersonerna som 

ställde upp i studien som haft rollen som praktikant. Möjligt att en bredare grupp av 

intervjupersoner från varje företag, där praktikanterna eller de f.d. praktikanterna varit fler 

hade lett fram till ett annat resultat.  

Samtidigt bidrog intervjupersonerna trots att de inte hade exakt motsvarande positioner med 

likartad information och viss upplevd mättnad uppnåddes i två av tre företag. De 

intervjupersoner som deltog var relevanta för studien och fick sammantaget anses 

representativa för organisationerna. 

4.8 Etiska överväganden 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns ett antal forskningsetiska principer att ta hänsyn 

till vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I linje med informationskravet informerades samtliga 

intervjupersoner om studiens syfte och genomförande i samband med utskick av ett 

informationsbrev. Information om frivillighet och rätten att dra sig ur när som helst delgavs 

även intervjupersonerna samt att resultatet skulle komma att presenteras i en kandidatuppsats. 

Innan intervjuerna har även information om samtycke och konfidentialitet upprepats för att 

påminna intervjupersonerna om deras rättigheter inför intervjun. Intervjupersonerna hade inga 

krav på att vara anonyma men det ansågs inte vara nödvändigt att skriva ut deras namn för 

denna uppsats. Däremot var det av relevans att skriva ut intervjupersonernas titlar för ge en 

förståelse för deras perspektiv. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån vad som framkommit under intervjuerna 

och det diskuteras i förhållande till relevanta teorier och begrepp samt tidigare forskning. 

Resultatet består av tre delar där frågeställningarna diskuteras var för sig under rubrikerna 

företagens arbete med att integrera nyanlända, urvalskriterierna för praktik och anställning 

och företagens upplevda möjligheter och hinder med integreringen av nyanlända. 

5.1 Företagens arbete med att integrera 

nyanlända 

5.1.1 Praktikprojektens organisering 

Ingenjörsföretaget, fastighetsbolaget och apotekskedjan startade upp sina praktikprogram i 

och med flyktingvågen 2015, samt till följd av den regeringsinitierade 100-klubben. 

Praktikprogrammen var alla utformade för att passa respektive företags verksamhet och 

behov. Det innebar att företagen drev sina praktikprogram likt egna projekt med 

stödfunktioner via 100-klubben. Gemensamt var även att samtliga organisationer erbjöd 

praktikperioder om 3 eller 6 månader och att alla samarbetade med Arbetsförmedlingen. 

Myndigheten ansvarade åtminstone inledningsvis för matchning och kandidatinflöde och 

organisationerna erbjöds ekonomiska medel för samtliga praktikanter de tog emot, under 

förutsättning att praktikanterna varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen under minst ett år. I 

övrigt hade de organisationer som erbjöd anställning till praktikanter kontakt med 

fackföreningar för att inhämta deras uttalande om anställningserbjudanden samt kontakt med 

Migrationsverket för att säkerställa att praktikanterna beviljades tillstånd att arbeta i Sverige. 

Målgruppen för ingenjörsföretagets praktikprogram var utrikes födda ingenjörer. 

Praktikprogrammet startade som ett pilotprojekt där Arbetsförmedlingen hade en mycket 

aktiv roll och stod för inflödet av kandidater. Projektet lades sedan ned till följd av 

matchningsproblematik och var vilande fram tills ingenjörsföretaget startade upp sitt eget 

projekt “New Immigrated Engineers” (nyanlända ingenjörer) i mars 2016 som integrerades i 

verksamheten. Arbetsförmedlingen förblev en samarbetspartner men rekrytering och 

matchning lades över på ingenjörsföretagets “diversity coach” (mångfaldscoach) som 
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arbetade med att matcha lämpliga kandidater med en position eller avdelning inom företaget 

så snart behov fanns. Diversity coach var en yrkesposition som skapats till följd av behovet att 

själva äga och driva rekryterings- och matchningsprocessen av de utrikes födda. 

Fastighetsbolagets målgrupp för praktikprojektet var nyanlända vilka uppfyllde kravprofilen 

för någon av de tjänster som fastighetsbolaget valde att rekrytera till. Projektet anpassades till 

verksamhetsåret genom att praktik erbjöds vid två tillfällen per år, det vill säga vid de 

perioder då verksamheten inte tog emot sommararbetare eller prioriterade bokslutsarbete. 

Arbetsförmedlingen ansvarade för inflödet av relevanta kandidater vilka sedan träffade 

respektive verksamhetsområdeschef på fastighetsbolaget. Utöver dessa aktörer var 

fastighetsbolagets HR-specialister mycket inkluderade i projektet. Praktikprogrammet drevs 

främst av en HR-specialist som agerade projektledare. Projektledaren ansvarade för den 

huvudsakliga kontakten med Arbetsförmedlingen och för att utforma kravprofiler och övriga 

styrdokument. Gällande urval av handledare och mentorer erbjöd sig en del av dessa frivilligt, 

medan vissa medarbetare valdes ut och övertygades att medverka till följd av att deras kontor 

ansetts strategiskt lämpliga för praktik. 

Apotekskedjans praktikprojekt namngavs “eldsjälssatsningen” för att poängtera att det var de 

medarbetare som själva brann för mångfald som valt att engagera sig i projektet. HR-

avdelningen stod för planeringen av projektet och det var även en av HR-medarbetarna som 

hade projektansvaret. Likt tidigare nämnda organisationer riktade sig apotekskedjans projekt 

mot utrikes födda, men apotekskedjans målgrupp smalnades av till nyanlända med 

farmaceutlegitimation från det tidigare hemlandet. Målgruppen utgjordes främst av 

asylsökande som kommit till Sverige i och med flyktingvågen 2015. Projektet var som mest 

intensivt vid uppstart för att sedan successivt trappas ned i och med att apotekskedjan fick 

färre praktiksökade. Även i detta fall samarbetade organisationen med Arbetsförmedlingen 

som såg till att apotekskedjan fick kontakt med rätt målgrupp av nyanlända. Under projektets 

första fas var fokus att få ut nyanlända i praktik på apoteken. Andra fasen bestod av stöttning 

under valideringsprocessen för att underlätta för tidigare praktikanter i väntan på att de 

eventuellt skulle komma tillbaka till apotekskedjan med en validerad farmaceutlegitimation. 

5.1.2 Incitament och dess påverkan på organiseringen 

I fråga om incitament till att delta i 100-klubben beskriver ingenjörsföretaget att projektets 

främsta fokus var att bredda rekryteringsbasen för företaget, något som möjliggjorts till följd 

av de senaste årens omfattande invandring (SCB, 2018a). Enligt tidigare forskning är utrikes 
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födda ingenjörer underrepresenterade inom civilingenjörsyrket vid jämförelse med inrikes 

födda, vilket visar att det finns en möjlighet för ingenjörsföretaget att rikta sig mot utrikes 

födda för att bredda rekryteringsbasen (SCB, 2017). 

Vi har inte någonsin genomfört det här av ideologiska eller ideella skäl utan det har varit strikt 

affärsmässigt och där i har vi ju det att vi behöver den här kompetensen och vi söker med ljus och lykta 

efter duktiga ingenjörer, därför har det ett självklart affärsintresse i det hela. [...] Sedan har vi fått massa 

på köpet och i efterhand kan man säga särskilt att vi fått jättemycket support internt och stolthet bland 

alla våra medarbetare. [IP3, HR-chef på ingenjörsföretaget] 

IP3 HR-chef på ingenjörsföretaget betonar att det aldrig handlat om att ta ett samhällsansvar 

eller öka mångfalden utan att istället bredda företagets rekryteringsbas och säkra 

kompetensförsörjningen. Att ingenjörsföretaget blivit mer mångkulturellt och att 

organisationen speglar samhället i en större utsträckning än innan är därav endast en bieffekt 

av projektet. Det har även resulterat i stor intern stolthet och bidragit med värde till 

organisationen då det skapat stort internt engagemang. 

Till följd av att de ekonomiska incitamenten styrt ingenjörsföretagets engagemang fanns en 

ambition att samtliga praktikanter som togs emot för praktik skulle få fortsatt anställning efter 

att praktikperioden löpt ut. Det vill säga att ingenjörsföretaget inte såg praktiken i sig som 

målet, utan som en inkörningsport till anställning. Detsamma gällde för apotekskedjan. 

Åtskillnaden var dock att apotekskedjan inte kunde anställa praktikanterna direkt på grund av 

begränsande legitimationskrav och därav var det en paus mellan praktik och anställning. 

Praktikperioden hos de båda företagen bestämdes av hur lång tid praktikanten erbjöds 

ekonomisk ersättning av Arbetsförmedlingen, samt i ingenjörsföretagets fall även av hur 

individen utvecklats under praktikperioden. Detta då målet var att praktikanten skulle ha 

tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med ingenjörsföretagets verkliga uppdrag vid 

anställningens start direkt efter avslutad praktik. 

Fastighetsbolaget såg å andra sidan främst praktiken som en enskild aktivitet, vilken 

eventuellt men inte självklart kunde leda vidare till anställning. Detta medförde att praktiken 

sågs som en insats som skulle innebära en möjlighet för nyanlända att komma in i en svensk 

kontext, öka deras språkkunskaper och ge dem erfarenhet av det svenska arbetslivet. Efter 

genomförd praktikperiod gjorde handledarna en yrkeskompetensbedömning av praktikanterna 

som innebar att de fyllde i ett dokument som sändes vidare till Arbetsförmedlingen. Även 

detta understryker att det var en punktinsats snarare än en chans för de nyanlända att komma 

in på företaget. 



 

 24 

Efter varje praktik skulle varje handledare fylla i en kompetensprofil. För att bedöma kompetensen 

inom olika områden. Och för att visa på vad dom har lärt sig under sin praktik för att dom sedan skulle 

kunna gå tillbaka dit till Arbetsförmedlingen och fortsätta jobba på dessa. [IP8, HR-chef på 

fastighetsbolaget] 

Att fastighetsbolaget beskriver praktiken som ett tillfälle att bygga på med betydelsefull 

kunskap för framtiden kan tolkas som att de nyanlända saknar kompetens som krävs för att de 

ska kunna ta sig vidare i yrkeslivet i Sverige. Det kan till exempel vara det svenska språket 

vilket de utvecklar under praktiken, men även kunskap kring hur fastighetsbolagets boende 

bör bemötas. Praktiken ses som en möjlighet att öka praktikanternas “landsspecifika 

kompetenser” vilka enligt teori och tidigare forskning är viktiga att utveckla för utrikes föddas 

fortsatta integrering och karriärmöjligheter (Friedberg, 2000; Duvander 2001; Rooth & 

Ekberg 2006). Fastighetsbolagets beskrivning av praktiken som ett lärotillfälle tydliggör 

ytterligare att fastighetsbolagets praktikprogram är en aktivitet i ledet av flera 

etableringsinsatser för nyanlända. Endast cirka 33 % fick anställning efter avslutad praktik 

och av dessa anställningar rörde det sig i flertalet fall om säsongsanställningar, vikariat och 

behovsanställningar för att täcka upp vid arbetstoppar. De ekonomiska incitamenten har aldrig 

varit drivande för fastighetsbolaget och således inte heller strävan efter att organisera 

praktikprogrammen så att personal utbildas för att kunna stanna internt. Drivkraften har enbart 

varit att hjälpa de nyanlända att komma in i samhället och att öka mångfalden i bolaget. 

För apotekskedjan var anledningarna till att de startade upp sitt praktikprogram dels att 

företaget var i stort behov av personal med farmaceutlegitimation, men även att det fanns en 

vilja från medarbetarna att bidra. Det var varje apotekschef på respektive apotek som avgjorde 

om de kunde ta emot en praktikant eller inte och ekonomiska justeringar gjordes så att det inte 

skulle begränsa deltagandet. “Eldsjälarna” var engagerade i praktikprojektet och de var måna 

om att de nyanlända skulle komma in i samhället under den tid som deras utländska 

utbildning validerades. Det fanns en stor vana inom organisationen att ta emot praktikanter, 

och apoteken hade erfarna handledare som tidigare utbildats för att handleda svenska 

universitetsstudenter. Kravet på legitimation styrde inte enbart vilka som hade rätt att arbeta i 

farmaceutyrket, utan även utformningen av apotekskedjans “eldsjälsatsning”. 
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5.2 Urvalskriterierna för praktik och anställning 

5.2.1 Språk 

På ingenjörsföretaget framhålls att kravet på att behärska det svenska språket inte varit så högt 

för en praktikplats enligt IP1 diversity coach, med hänsyn till att vissa av de nyanlända endast 

befunnit sig i Sverige under en väldigt kort tid och kanske fortfarande gått SFI. Då har istället 

kravet på att kunna engelska varit betydligt viktigare för att på något sätt kunna kommunicera. 

Eftersom engelska även är koncernspråket på ingenjörsföretaget var det en stor fördel för 

nyanlända (eller masterstudenter) som behärskar engelska att all intern information skickas ut 

på engelska.  

Samtidigt är det inte en självklarhet att övervägande del av de nyanlända lärt sig engelska i 

sina hemländer. IP5 som började som praktikant på ingenjörsföretaget berättade att hen inte 

behärskar engelska lika bra som inrikes födda svenskar och att hen är bättre på svenska än 

engelska idag. Det har även upplevts av IP5 att det inte varit tillräckligt att endast satsa på 

svenskan av personer i dennes omgivning då hen känt att det funnits en förväntan att de flesta 

kan väldigt bra engelska i Sverige. Att kunna tala flytande engelska kan ses som en “svensk 

social kompetens”, åtminstone bland högutbildade svenskar som blivit så anglofierade att 

kunskap i engelska är en del av svenskheten. Svensk social kompetens är en aspekt av 

mekanismen ”institutionell diskriminering” som innebär krav på kompetens kopplad till 

Sverige som kan tyckas neutrala men i själva verket är begränsande för de som inte växt upp i 

Sverige (Rydgren, 2004). Därför kan det upplevas som en självklarhet för många svenskar att 

de flesta i Sverige ska kunna engelska. 

Trots att koncernspråket är engelska på ingenjörsföretaget är flertalet kunder svenska 

organisationer som har svenska som kontraktsspråk. Det innebär att alla avtal och rapporter 

skrivs på svenska men även att kommunikation med de kunderna förväntas ske på svenska. 

Kunderna varierar mycket beroende på vilken sektion man arbetar inom, där vissa sektioner 

har mer internationella kunder än andra.  

På [ingenjörsföretaget] så är vi ju konsulter som jobbar med olika uppdragsgivare och med olika kunder 

som vi har. [...]  Där har vi ramavtal med kommuner, där är det alltid på svenska. Då ska man till 

exempel skriva långa rapporter, så där är kravet på svenska väldigt, väldigt högt. Har man inte svenskan 

så är det svårare, då kan trainee [praktikant] vara ett bra sätt att komma in och få lite mjukstart. Men 

sedan så är det ju olika, vi har ju jättemånga som jobbar inom digital solutions eller inbyggda system 

eller IT-projekt, autonoma fordon […] och det är bara på engelska. [IP2, Diversity coach på 

ingenjörsföretaget] 
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Kraven och förväntningarna på språket kan exemplifiera en typisk landsspecifik kunskap, det 

vill säga kunskaper i att kunna skriva och tala på svenska som ökar chanserna att få jobb 

(Duvander, 2001). Det var tydligt att de sektioner som samarbetade med offentliga 

organisationer såsom kommuner och myndigheter hade högre krav på svenska språket än de 

sektioner som arbetade mot mer internationella kunder. De landsspecifika språkkraven kan 

således variera inom företag beroende på vilket område man arbetar inom och vilka krav 

kunderna ställer. Att kommuner och myndigheter är de kunder som har krav på svenska som 

kontraktsspråk kan tyda på att offentliga organisationer har högre krav på svenska språket 

som landsspecifik kunskap än privata företag. 

För IP5 f.d. praktikant var det viktigt att lära sig språket snabbt, inte bara för att öka chanserna 

för att få jobb utan också för att integreras i samhället i stort.  

Det var svårt men jag kämpade. Det var svårt med det tekniska språket, verktyg, kultur eller traditioner. 

Till exempel fika…[skratt]. Det hade vi i Syrien och tog hela tiden kaffe men det är en annan typ av 

tradition här. [...]. Som jag sa det var svårt men jättelärorikt för mig faktiskt. Det är inte bara som jag lär 

jobb det var nyttigt för mig för språket, för integration, för allt. [IP5, F.d. Praktikant på 

ingenjörsföretaget] 

Ovanstående citat visar på att landsspecifika kunskaper är mycket viktiga för att kunna 

integreras på arbetet där kultur och traditioner även spelar en stor roll. Fika är ett sådant 

exempel på en tradition som kan verka självklar för svenskar men som inte är lika 

institutionaliserat i många andra länder. Det framhäver även IP4 sektionschef som försökte 

uppmuntra en av sina praktikanter att vara med på kafferasterna och luncherna för att träna 

språket och samtidigt lära känna kollegor på sektionen. 

Efter praktiken på ingenjörsföretaget var målet att praktikanterna skulle ha utvecklats i sådan 

tillfredställande takt att det kunde leda till en anställning där kravet på svenska var desto 

högre än för praktikplats. Därför var kraven på att utvecklas inom språket relativt höga under 

praktikmånaderna. Anledningarna till att kraven höjdes för tillsvidareanställning kan tyckas 

uppenbara då det ställs krav på individen att bidra till företagets resultat och att man måste 

kunna prestera på samma nivå som resterande anställda.  

Vad gällde språkkraven på fastighetsbolaget ställdes olika krav beroende på vilken roll det 

rörde sig om. För projektledare, teknisk förvaltare och drifttekniker var kraven att “kunna 

uttrycka sig väl i tal och skrift” på engelska och “kunna föra enklare konversationer” på 

svenska. För fastighetsskötare var kraven lägre, då skulle praktikanten “kunna uttrycka sig i 

tal” på engelska och “meriterande att kunna föra enklare konversationer” på svenska. Kraven 
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var således högre på att kunna engelska än svenska vilket tyder på att svenska som 

landsspecifik kunskap inte framhölls lika viktig som den gjort i tidigare teori och forskning 

(Duvander, 2001; Rydgren, 2004; Rooth & Ekberg, 2006). Det kan vara en konsekvens av att 

vi lever i en alltmer globaliserad värld där landsspecifika kunskaper suddas ut mer och mer 

där företag anpassar sig efter en mer internationell arbetsmarknad. Däremot var det enligt IP6 

leveranschef på fastighetsbolaget inte lättare att kommunicera på engelska då varken 

fastighetsskötarna eller praktikanterna behärskade språket särskilt väl. Vissa av de 

praktikanter som togs emot på IP6 arbetsplats kunde inte ett enda ord svenska till en början 

men lärde sig genom att de tvingades kommunicera med personalen i arbetet.  

Vi hade ju i kravprofilen att dom [praktikanterna] skulle kunna lite svenska helst. Eller engelska i alla 

fall. Alla var beredda på att engelska, det kommer vi att kunna klara oss på, men det kunde man ju inte. 

Men det var ju, jag hörde ju historier. Mycket teckenspråk, och ta i handen, gå och visa. Det löste sig, 

liksom alltid. [IP8, HR-chef på fastighetsbolaget] 

Som citatet ovan visar var det inte vanligt att de nyanlända behärskade engelska vilket inte 

stämde överens med kravprofilerna där de förmodligen förväntat sig att de flesta nyanlända 

skulle ha grundläggande kunskaper i engelska språket. För fastighetsskötare var det i deras 

fall möjligt att kommunicera med kroppen hur vissa arbetsuppgifter skulle utföras vilket 

kanske var mindre möjligt på ingenjörsföretaget och apotekskedjan som har mer kvalificerade 

arbetsuppgifter. 

På apotekskedjan fanns inga uttalade språkkrav då de praktikanter som togs emot inte hade 

validerad legitimation för att kunna utföra yrket. Därför bestod praktiken mestadels av att gå 

bredvid andra medarbetare på apoteken och stå lite i kassan om praktikanterna kommit 

tillräckligt långt i svenskan. Men precis som för ingenjörsföretaget höjdes kravet på svenska 

för anställning. Då ska man ha uppnått C-nivå på SFI med motivering att svenska krävs för att 

kommunicera med kunderna. 

5.2.2 Mjuka kompetenser och tidigare erfarenheter 

På ingenjörsföretaget lades större vikt vid personliga egenskaper såsom ambition och vilja till 

praktiktjänster för nyanlända jämfört med svenska kandidater, just på grund av att de under så 

kort tid var tvungna att satsa mer och ha en brantare utvecklingskurva. Det kunde vara helt 

avgörande i en rekryteringssituation att visa att personen verkligen ville lära sig nya saker för 

att kunna lyckas under praktiken. När frågan om mjuka kompetenser var viktigt för att gå över 

från praktik till provanställning ställdes till företagen framkom ett mönster att 

kompetensbristen inom branscherna naturligt sänker kraven. 
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Det finns ju nästan 0 arbetslöshet utan snarare tvärtom att man slåss om resurserna. [...]. Vi har väldigt 

mycket jobb och vi behöver ha folk. Hade arbetsmarknaden sett annorlunda ut, då kanske man hade 

tittat betydligt mer på dom här bitarna då än vad man gör nu. [IP4, Sektionschef på ingenjörsföretaget] 

Eftersom ingenjörsföretaget tillhör de branscher med störst efterfrågan på marknaden gör sig 

kompetensbristen påmind när kraven på mjuka kompetenser för anställning inte kan 

prioriteras i samma utsträckning som de annars hade gjort. Krav på vissa mjuka kompetenser 

kan ha diskriminerande effekter när de omedvetet verkar till nyanländas nackdel, till exempel 

att efterfråga om kommunikativa egenskaper i en roll som egentligen inte innefattar speciellt 

mycket kontakt med andra människor (Rydgren, 2004). Denna institutionella diskriminering 

som förekommer i jobbannonser kan tänkas minska till följd av kompetensbristen i de berörda 

branscherna och gör att grindvakter inte kan kräva vissa önskvärda egenskaper som ofta är 

kopplade till svenska normer. 

Även apotekskedjan upplever att kompetensbristen i apoteksbranschen är mycket påtaglig och 

att det inte råder någon konkurrens om jobben så fort de nyanlända fått sin utbildning 

validerad. I intervjun kom varken mjuka kompetenser eller tidigare erfarenheter på tal i 

apotekskedjans kravprofil, vilket kan bero på att kompetensbristen är så pass stor att endast 

validerad utbildning efterfrågas. Att ha gått igenom valideringsprocessen kan också vara ett 

kvitto i sig på att individen har ett intresse och en vilja att arbeta inom yrket. Då båda 

yrkesgrupperna ingenjörer och farmaceuter kräver universitet- eller högskoleutbildning blir 

istället kompetensen i större fokus för anställning och därmed även validering av utbildning. 

Ett av argumenten för validering är att kvaliteten på utbildning skiftar mellan universitet och 

länder, samt att till exempel en ingenjörs- eller farmaceututbildning i ett land inte 

nödvändigtvis kan likställas med motsvarande utbildning i ett annat land (Friedberg, 2000). 

IP5, f.d. praktikant som har en civilingenjörsexamen i byggnadsteknik från Aleppo universitet 

understryker att det var flera tekniska bitar som skiljde under utbildningen samt även i arbetet 

som ingenjör. 

Ni använder kanske för en vägg, trä eller gips, för tak- trä, ni har bra teknik med isolering. [...] Det hade 

vi inte! Gärna om dom använde sig av det i Syrien för det var kallt både inne och ute! Så det var nytt för 

mig. Men nu känner jag mig trygg i det, även om det var svårt i början. Jag kämpade så mycket, 

jobbade så mycket och ibland var jag mycket trött. Allt var nytt - språket, jobbet, landet. [IP5, F.d. 

praktikant på ingenjörsföretaget] 

Dels skiljer sig tekniken i hur man bygger hus och vilka material som används, dels tekniska 

begrepp som hen fick googla fram på egen hand och dels programmet de skapar ritningar i. 

IP5 fick en utbildning i programmet för att kunna komma igång snabbt men resten fick hen 
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lära sig successivt genom handledning och hårt arbete. Samtidigt framhäver IP5 att det har 

gjort att hen lärt sig snabbare och att det är viktigt att ha viljan att fortsätta. Det är något som 

även varit en otroligt viktig del i rekryteringen av nyanlända på ingenjörsföretaget enligt 

diversity coacherna.  

På fastighetsbolaget benämndes sociala kompetenser som det IP6 leveranschef lade störst vikt 

vid. Exempelvis hur de tittade en i ögonen och om de brann för den typen av yrke som erbjöds 

inom praktiken. De skulle även kunna arbeta fysiskt ute på hyres- och 

bostadsrättsföreningarna. De kandidater som Arbetsförmedlingen plockat fram hade bland 

annat bakgrund som snickare eller bonde vilket uppfyllde önskan om att de skulle ha 

erfarenhet av någon typ av praktiskt arbete. Eftersom praktiken var inom fastighetsskötsel 

kunde arbetsuppgifterna variera mellan allt från gräsklippning och rensa ogräs till att skotta 

snö. Successivt kunde arbetsuppgifterna utökas till reparationer och kundkontakt med boende 

i bostadsföreningarna i takt med att de utvecklades i det svenska språket. I kravprofilen som 

togs fram av HR-avdelningen lyftes vilja att lära sig nytt och visa engagemang fram som 

viktiga personliga egenskaper och erfarenhet av underhåll på fastigheter eller av 

hantverksyrken. 

För projektledarrollen var ytterligare viktiga personliga egenskaper att vara 

förtroendeingivande och ha förmåga att arbeta självständigt. Tidigare erfarenhet som 

efterfrågades var 1-2 år från bygg/fastighetsbranschen och ledarskapserfarenhet. För teknisk 

förvaltare var 7-10 år av erfarenhet inom fastighetstekniskt yrke ett alternativt krav till 

akademisk utbildning. Ytterligare efterfrågades personliga egenskaper som tålamod, vara 

strukturerad och vilja hjälpa andra för rollen som teknisk förvaltare. Till sist för rollen 

drifttekniker efterfrågades teknisk erfarenhet som till exempel ha arbetat som elektriker eller 

med driftsystem. Strukturerad, tålmodig, självständig och kunna förklara teknik för lekmän 

var de egenskaper som premierades för driftteknikerrollen.  

För samtliga roller på fastighetsbolaget krävdes B-körkort för anställning efter praktik. IP8 

HR-chef på fastighetsbolaget menade på att det fanns flera relevanta kandidater för 

anställning men att många saknade körkort. En annan erfarenhet som eftersöktes för alla roller 

var god IT-vana. Att kunskap inom IT efterfrågades för rollerna kan bekräfta tidigare 

forskning om att det svenska samhället blivit alltmer kunskapsintensivt och att det finns färre 

yrken med låg specialiseringsgrad (Ratio, 2017; Almega, 2018). Det kan även ses som en 

landsspecifik kunskap och enligt IP8 HR-chef på fastighetsbolaget har kraven på IT-

kompetens ökat på senare tid, bland annat för tidigare mer ”enkla jobb” som drifttekniker. 
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5.2.3 Validering av utbildning 

Ett sätt för nyanlända att öka sina chanser att komma in i ett arbete snabbt samt få ett arbete 

som motsvarar deras utbildning från hemlandet är att få sin utbildning validerad i Sverige. I 

vissa fall är det dessutom ett krav för att utöva ett yrke (UHR, 2014). 

På ingenjörsföretaget var en validerad utbildning inte ett krav för praktik men det förväntades 

att praktikanterna så småningom skulle visa upp en validerad examen. Att 

valideringsprocessen tar tid är något diversity coacherna på ingenjörsföretaget tagit upp under 

intervjuerna. För ingenjörer tar det runt ett år innan de får sina dokument tillbaka och den 

tiden finns inte att vänta menar diversity coacherna. 

[...] det är klart att utbildningen är viktig. Högskoleingenjör eller civilingenjör med rätt erfarenhet och 

kompetens. [...]. Och då kan vi känna att, är det så att man har fått fly, då kanske man inte har alla 

referenser, man kanske inte har alla papper. Det är klart att utbildning är viktigt, att man ska kunna 

verifiera och validera sin utbildning. Men vi är mer till att vi vill kunna lyssna och se människan och 

faktiskt försöka lita på det dom kan. [IP2, Diversity coach på ingenjörsföretaget] 

Diversity coacherna hade en viss intern kontroll där autencitet på inhemska betyg och intyg 

kunde granskas genom att till exempel se om stämpeln var äkta. Ett annat sätt att kontrollera 

kompetensen var att testa praktikanterna i arbetet istället. Eftersom ingenjörsföretagets 

“grindvakter” var beredda att göra en egen kontroll vilket kräver mer efterforskning än om de 

valt en kandidat med en känd svensk utbildning, visar det på att diskriminerande mekanismer 

motverkas. I annat fall när informationen om en kandidat inte är fullständig och det krävs mer 

efterforskning för att exempelvis validera utbildning eller ta utländska referenser, kan det få 

diskriminerande effekter för utrikes födda med utländsk utbildning eller arbetslivserfarenhet 

(Rydgren, 2004). När de fått sin utbildning validerad ville ingenjörsföretaget få in 

dokumenten för att verifiera att allt stämde. IP2 diversity coach framhäver att validera och 

verifiera utbildning var viktigt för att få anställning på ingenjörsföretaget. Men i grunden 

fanns en tillit till människor och en förståelse för att denna grupp flytt från sina hemländer.  

Till skillnad från ingenjörsföretaget fanns inga krav på utbildning på fastighetsbolaget för att 

börja på praktiken, vilket det inte heller gör i vanliga fall för rollen fastighetsskötare. Yrket 

tillhör ett av de mindre kvalificerade yrkena inom fastighetsbranschen som enligt tidigare 

forskning generellt inte kräver mer än gymnasieutbildning (Arbetsförmedlingen, 2018d). IP6 

leveranschef på fastighetsbolaget uttrycker att det finns brist på utbildningar inom 

fastighetsskötsel i Skaraborg vilket gör att man får utbildas i jobbet. Därför var validering av 

utbildning inte något som var i fokus för just praktik för fastighetsskötare. De andra yrken 
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som erbjöds inom fastighetsbolaget var projektledare och förvaltare som de helst såg skulle ha 

högskole- eller universitetsutbildning inom byggnads- eller fastighetsteknik för att kunna 

tillgodogöra sig praktiken. Det var även dessa två tjänster som de hade störst problem att hitta 

relevanta kandidater från Arbetsförmedlingen då de hade förväntat sig fler med den 

efterfrågade utbildningen. 

I kontrast till de praktiktjänster som erbjöds på fastighetsbolaget där validering av utbildning 

inte var fokus, utgör apotekskedjan ett exempel på där validering varit central i allra högsta 

grad. För att få arbeta som farmaceut kräver lagen att man ska ha en legitimation som erhålls 

genom apotekar- eller receptarieexamen. Därför måste de nyanlända få sin 

farmaceutlegitimation godkänd av socialstyrelsen för att få börja arbeta med yrket i Sverige. 

Detta är ett typiskt exempel på en landsspecifik kunskap som är kopplad till den svenska 

arbetsmarknaden men även till professionen som är extremt lagstyrd. Att få sin utbildning 

validerad kan vara en mycket lång process då det tar flera år.  

Den här valideringen kan ta lika lång tid eller nästan längre tid än att gå utbildningen i Sverige vilket är 

hemskt. Då kan det kännas väldigt såhär åh! vad jobbigt, vad det är byråkratiskt och alla dom här 

papprena ska in och det här ska göras, sedan måste jag plugga det här… ja ni förstår. Det som dom ändå 

känner sig hoppfulla med är att när dom har kommit igenom det där då får dom jobb. [IP9, 

Rekryteringsansvarig på apotekskedjan] 

Den långa processen beror delvis på att utländsk farmaceutexamen måste kompletteras genom 

antingen kompletteringsutbildning på ett år eller genom ett kunskapsprov där man tentar av 

hela utbildningen. Kompletteringsutbildningen har dessutom haft många sökande vilket gjort 

det svårt att komma in på utbildningen. Samtidigt menar IP9 rekryteringsansvarig på 

apotekskedjan att de önskat anställa fler men att det inte funnits så många lediga tjänster utan 

krav på legitimation. Det kan tänkas leda till att gruppen nyanlända med farmaceutexamen 

hamnar i mer lågkvalificerade arbeten tills att de gått igenom valideringsprocessen. Denna 

försämrade yrkesstatus överensstämmer med att högutbildade utrikes födda är 

överrepresenterade bland lågkvalificerade yrken de första åren i Sverige (Rooth & Ekberg, 

2006). 

Kravet för att komma in på praktik har på grund av den tröga processen inte varit att ha en 

färdigvaliderad examen, utan att de skulle ha en farmaceutlegitimation från sitt hemland. 

Syftet med praktiken blev således att de nyanlända skulle få insikt i hur det fungerar på 

svenska apotek och samtidigt lära upp sin svenska parallellt.  
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5.3 Företagens upplevda möjligheter och hinder 

med integreringen av nyanlända 

5.3.1 Språk 

Det finns en rådande uppfattning att språket varit det största hindret i företagens arbete med 

att ta emot nyanlända. Det framhålls av båda cheferna med mentoransvar på 

ingenjörsföretaget och fastighetsbolaget att deras mentorer haft det svårast med 

kommunikationen. Därför fanns en önskan om att frigöra ännu mer tid till svenskundervisning 

till de nyanlända för att snabbare kunna komma in i arbetet. I fastighetsbolagets egen 

utvärdering från 2017 var ett av handledarnas medskick att det borde ställts högre krav på 

språkkunskaper som understryker vikten av språkets betydelse för att få anställning efter 

praktik. 

Språkbarriärerna har också gjort att de nyanlända inte kunnat utföra alla arbetsuppgifter som 

krävt en viss nivå av svenska. Detta gällde främst kontakt med kunder för samtliga 

organisationer och på ingenjörsföretaget specifikt för de roller där rapportskrivning ingått.  

Eftersom ingenjörsföretaget är en konsultverksamhet skapar varje individ värde till företaget 

genom att debitera kund per timma. För att hålla uppe en så hög debiteringsgrad som möjligt 

och arbeta på samma villkor som alla andra var det viktigt att de nyanlända utvecklades 

snabbt inom både språket och tekniken. I de fall där de inte kunnat utföra samma 

arbetsuppgifter som att skriva avancerade tekniska rapporter på svenska hamnade lönen lite 

lägre och motiverades då med en traineeanställning. Därefter skedde en uppföljning efter tre 

månader samt en lönejustering om personen följt sin utvecklingsplan. Inom 

humankapitalteorin kan det jämföras med det inkomstbortfall som sker när humankapitalet 

flyttas från ett lands arbetsmarknad till ett annat. Inkomstskillnaderna utjämnas sedan i 

samband med att individen skaffar sig mer kunskap om arbetsmarknaden och får formell 

utbildning (Friedberg, 2000). 

För fastighetsbolaget har kommunikationen varit viktig för säkerheten då det ingick i 

arbetsuppgifterna att hantera maskiner som kunde vara farliga om de inte hanterades på 

korrekt sätt. Samtidigt ser företagen fördelar med att ha tagit emot nyanlända som behärskar 

andra språk för att kunna möta upp alla målgrupper i samhället, bland annat apotekskedjan. 

När ni har besökt apotek så kanske ni märkt att det är väldigt mångkulturellt [...] och det är vi 

superstolta över. För det betyder ju att vi kan möta upp målgrupper i samhället på deras hemspråk på ett 
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annat sätt. [...] Så vad är då vårt framgångsrecept? Jag tror att det har varit dom här eldsjälarna. Eller att 

vi redan är så mångkulturella vilket har gjort att många, liksom att det inte är konstigt på ett sätt att ta 

emot många med en annan bakgrund från något annat land. [IP9, Rekryteringsansvarig på 

apotekskedjan] 

Eftersom gruppen utrikes födda ökar i Sverige vill organisationerna ha en mångfald som 

speglar samhället, menar HR-chefen på fastighetsbolaget och rekryteringsansvarige på 

apotekskedjan. Mångfald kan ha underlättat mottagandet av nyanlända i redan mångkulturella 

organisationer där det talas flera olika språk och det finns en öppenhet mot olikheter i 

individernas bakgrund. Det kan tyda på en högre tolerans mot olika bakgrund som kan 

härledas till en lägre grad av etnisk diskriminering på dessa arbetsplatser. Då statistisk 

diskriminering bygger på fördomar om vissa grupper som är främmande för en individ 

(Rydgren, 2004), kommer fördomarna gradvis minska i takt med att gruppen inte blir 

främmande längre. Därför kan mångfald i organisationerna göra det enklare att ta emot 

nyanlända när det redan finns en tolerans från början. En heterogen personalsammansättning 

bidrar även till en ökad sannolikhet att fler med utländsk bakgrund besitter 

grindvaktspositioner som gynnar nyanlända, då det finns tidigare forskning på att chefer 

tenderar att anställa individer med liknande bakgrund (Åslund, Hensvik & Nordström Skans, 

2014). 

5.3.2 Sociala nätverk 

Personer med grindvaktspositioner har enligt tidigare forskning en mycket avgörande roll i 

vilka personer som rekryteras till företagen (t.ex., Bursell, 2007; Rydgren, 2004; Åslund, 

Hensvik & Nordström Skans, 2014). En möjlighet som apotekskedjan och ingenjörsföretaget 

upplevt bidragit till ett lyckat projekt är att det funnits personer eller roller dedikerade för 

mottagandet av nyanlända. På apotekskedjan benämns eldsjälarna som pådrivande aktörer i 

projektet tack vare deras engagemang, samtidigt som det varit tidskrävande att upprätthålla 

den dagliga verksamheten som apotekschef. Så var inte fallet för ingenjörsföretaget där deras 

diversity coacher arbetar helt dedikerat med rekrytering av utrikes födda som i sin tur minskar 

belastningen för sektionscheferna. Förutom att de har kontakten med bland andra 

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen vilka krävs för att projektet ska lyckas, framkom 

även de interna kontaktytorna som viktiga. Diversity coacherna har funktionen av att vara 

grindvakter och deras rekommendationer och urval av kandidater väger tungt i 

organisationen. 
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Via oss [diversity coacher] så har dom [nyanlända] en mycket större chans att komma in oavsett om det 

är annonserat eller inte. Via oss har dom mycket mycket större chans, och i takt med att vi har lyckats 

att få in så mycket duktiga kandidater som verkligen har gjort avtryck och visat att det här fungerar så 

får personer som vi rekommenderar mycket mer uppmärksamhet och större chans att komma in. [IP1, 

Diversity coach på ingenjörsföretaget]. 

Ingenjörsföretagets diversity coacher kan ses överbrygga strukturella hål, då de matchar 

utrikes födda kandidater med respektive företagssektion och därigenom sammanlänkar sociala 

kontakter från olika kluster som annars inte kommit i kontakt med varandra (Burt, 1992). 

Diversity coacherna har fyllt en informationslucka som tidigare fanns mellan flera 

sektionschefer och målgruppen utrikes födda. Därav blir diversity coacherna centrala aktörer i 

organisationen då de ökar ingenjörsföretagets chanser att utöka sin personalstyrka, vilket de 

själva kan dra nytta av då deras roll anses viktig och prioriterad i organisationen. Diversity 

coacherna kan till exempel sitta på kunskap om vilka tjänster som kan komma att bli lediga 

internt, samtidigt som de även har kunskap om kompetenta, arbetssökande kandidater genom 

kontakter från andra kluster. De har därav både “tillträde” till olika kluster, kunskap om vad 

som är “rätt tidpunkt” att presentera en kandidat till respektive sektion, och personer som 

hänvisar till dem från båda kluster, då interna chefer spridit ordet om diversity coachernas 

goda matchning och utrikes födda talat gott om dem till andra i sitt kontaktnät (Burt, 1992). 

Deras position mellan dessa olika kluster bidrar till att diversity coachernas matchning kan 

fungera framgångsrikt. 

Vidare kan diversity coachernas externa kontaktnät av andra yrkesverksamma och företag 

lyftas som en framgångsfaktor för att de utrikes födda ingenjörerna ska lyckas få anställning 

även i de fall det inte är helt rätt kandidat för ingenjörsföretaget. Ett exempel på detta är IP2, 

diversity coach på ingenjörsföretaget som beskriver hur hens omfattande externa sociala 

nätverk har hjälpt individer vilka sökt sysselsättning men inte varit kvalificerade för en 

praktikplats hos ingenjörsföretaget att komma i kontakt med andra presumtiva arbetsgivare. 

IP2 beskriver även de sociala band som hen uppmuntrat de nyanlända att knyta i 

arbetssökandesammanhang: 

Jag har ett ganska stort nätverk, så är det så att dom inte är relevanta till vårt företag så kan jag ju tipsa 

om andra tjänster, till andra i mitt kontaktnät på andra företag. [...] Ibland tar jag med kandidater inom 

en viss specifik bakgrund på olika seminarier och liknande. Det finns mycket gratis frukostseminarier 

och workshops och där går ju många chefer, inflytelserika personer, politiker, you name it. Det är ju 

inte så lätt att ta reda på, det kan vara osynliga barriärer som man kanske inte ser. [IP2, Diversity coach 

på ingenjörsföretaget] 
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De svaga band som de nyanlända uppmuntrades till att knyta framhålls som strategiskt viktiga 

sett till de nyanländas ambition att få praktikplats eller anställning. Att knyta dessa svaga band 

och röra sig mellan olika sociala kluster kan vara avgörande för chansen att få vetskap om en 

chans till sysselsättning, vilket stämmer överens med tidigare forskning och teori inom fältet 

(Granovetter, 1973; Burt, 1992). 

5.3.3 Utmana diskriminerande strukturer 

Det praktikprogrammen medfört är att arbetsgivarna fått möjlighet att tydligt se vilken 

kunskap individen har med sig från utbildning och eventuella tidigare arbetsgivare. 

Eftersom det humankapital en individ har med sig i samband med invandring visat sig 

värderas lägre av arbetsgivare fyller praktiken en viktig funktion för att värdera kompetens i 

den specifika arbetskontexten (Friedberg, 2000). Att en praktikperiod i regel anses vara en 

förutsättning för att arbetsgivare ska ta beslutet att anställa utrikes födda med begränsad 

erfarenhet från Sverige kan kopplas till statistisk diskriminering. Det innebär att arbetsgivare 

tenderar att besluta sig för att anställa en kandidat vars bakgrund och erfarenhet är känd, 

framför en kandidat vars profil kräver mer efterforskning (Rydgren, 2004). Således är det 

meningsfullt att se praktikprogrammet i ljuset av att det medför att arbetsgivare vågar testa 

kunskaper och potential hos en kandidat som annars valts bort. Samtidigt som arbetsgivare 

har möjlighet att utbilda praktikanten under betald praktik och då komplettera kompetenser 

som eventuellt brister. 

Det är bra att sprida ut information till arbetsgivare om sådana projekt. För att kanske motivera dom till 

att våga ta nyanlända eller arbetare som kommer från andra länder och kanske har kompetenser. Bara 

prova dom, och kolla om det funkar eller inte under en praktikperiod. Ibland så räcker det med 3 

månader. [IP5, F.d. Praktikant på ingenjörsföretaget] 

F.d. praktikant IP5 på ingenjörsföretaget ger uttryck för att dela synen att praktikprojekt kan 

bidra till att utmana rådande diskriminerande strukturer. Hen uppmanar andra företag att våga 

starta upp liknande praktikprojekt och talar om att det handlar om att våga tro på utrikes 

föddas kompetens och att de kan bidra, samt att praktik ger en mycket bra möjlighet att 

validera kompetens. Vidare understryks att det kan innebära en stor vinning för företag som 

kan få in kompetens som de annars hade förbisett, men även för nyanlända som erbjuds en 

väg in på den svenska arbetsmarknaden. 
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5.3.4 Samarbetet med Arbetsförmedlingen 

När det kommer till företagens samarbete med Arbetsförmedlingen har upplevelserna varit 

både positiva och negativa. Majoriteten av intervjupersonerna var övervägande överens om att 

deltagandet i 100-klubben inte varit möjligt om inte Arbetsförmedlingen bidragit med 

ekonomiskt stöd. Bidraget har medfört att arbetsgivarna inte behövt avsätta egna medel för att 

betala ut lön eller sysselsättningsbidrag till praktikanterna. Den enda eventuella ekonomiska 

kostnaden för att ta emot praktikanter var kopplade till att handledare och övriga coachande 

stödfunktioner lade tid på att integrera praktikanten i arbetet och organisationen. 

Ett annat genomgående mönster i företagens samarbete med Arbetsförmedlingen är den kritik 

som Arbetsförmedlingens matchningsarbete mött från både fastighetsbolaget och 

ingenjörsföretaget. Den riktade kritiken mot den så kallade matchningsproblematiken berörs i 

växlande skala och organisationerna har även valt att hantera problematiken på skilda vis. IP1 

diversity coach på ingenjörsföretaget, anser att matchningen inte levt upp till förväntningarna 

och att detta var anledningen till att pilotprojektet avslutades successivt. Av de få som kom in 

som praktikanter via Arbetsförmedlingen så var det bara en som blev antagen och stannade på 

företaget då resterande inte ansågs vara kompetenta eller relevanta kandidater i förhållande till 

praktiktjänsterna. 

Efter att ha utvärderat matchningstjänsten beslutade ingenjörsföretaget att omorganisera 

praktikprogrammet och starta upp ett nytt projekt där de kom att äga matchningsdelen av 

rekryteringsprocessen internt. Detta var ett strategiskt val där företagets diversity coach gavs 

möjlighet att arbeta dedikerat och affärsnära. Fastighetsbolaget å andra sidan hanterade 

problematiken genom att enbart fokusera på de regioner där Arbetsförmedlingen kunde 

leverera kandidater. 

Apotekskedjan beskriver till skillnad från de övriga organisationerna ett läge där 

Arbetsförmedlingen sammankopplat dem med relevanta kandidater. De har även haft en 

mycket god kontakt med kundansvarig från Arbetsförmedlingens sida under hela projektet. 

Apotekskedjan har hittills löpande kopplats samman med relevanta grupper av nyanlända som 

har med sig farmaceutlegitimation från tidigare hemland. Möjligt är dock att detta enstaka 

skallkrav förenklar matchningen så pass att det är svårt att tala om en eventuell 

matchningsproblematik. Med en bredare målgrupp där krav även ställs på personliga 

egenskaper och erfarenhet tillkommer en värderande del, vilket ställer andra krav på 

matchningsarbetet än i apotekskedjans fall. Till följd av deras tydliga målgrupp är det 
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problematiskt att likställa matchningsarbetet med det som utförs för tjänster på 

ingenjörsföretaget eller fastighetsbolaget. 

Gemensamt är däremot att organisationerna beskriver att arbetsförmedlarna agerat snabbt och 

varit mycket hjälpsamma samt haft stort gehör, så snart som en specifik kandidat var aktuell 

för en tjänst eller praktikplats. De mönster som blir synliga är att Arbetsförmedlingen agerat 

framgångsrikt och stöttande som en handläggande myndighet men mer begränsat i funktionen 

som partner vid matchning. 

5.3.5 Övriga anställdas inställning 

Utöver de matchningsproblem som upplevts med Arbetsförmedlingen har inte mottagandet av 

de nyanlända varit helt enkelt från start. IP6 leveranschef på fastighetsbolaget, upplevde ett 

motstånd från sin grupp av fastighetsskötare redan ett halvår innan projektet togs upp för 

första gången. Det fanns en negativitet och tveksamhet till att det skulle fungera. På 

apotekskedjan berättar IP9 rekryteringsansvarig att eldsjälarna som drivit på projektet haft det 

svårt att engagera andra apotekschefskollegor att ta emot nyanlända i den utsträckning som de 

önskat. Liknande motstånd uppfattades på ingenjörsföretaget av IP1 diversity coach som 

menar på att en stor del av arbetet handlat om att försöka övertala chefer att våga testa att ta 

emot nyanlända på sin sektion. 

Jag vill inte kalla det för misstro men mycket skepticism i början. Att folk inte tror på det, det lever 

fortfarande kvar. Det är inte lätt i alla sektioner och alla yrkeskategorier [...] vissa områden är det lite 

standardlösningar man lär sig efter ett tag och snabbt kommer in i arbetet. Det är lite enklare 

arbetsuppgifter. Vissa är mer komplicerade och ju mer komplicerade arbetsuppgifter desto mindre vilja 

för chefer och kollegor att ta in en person som man är osäker på. [IP1, Diversity coach på 

ingenjörsföretaget] 

Denna gemensamma uppfattning om att det finns fördomar som utmynnar i ett motstånd mot 

projekt som 100-klubben till en början kan kopplas till ett stereotypiskt tänkande. 

Stereotypiskt tänkande sker när människor tillskriver andra människor vissa egenskaper 

baserat på föreställningar om deras grupptillhörighet (Rydgren, 2004). Det kan i sin tur göra 

att ett motstånd uppstår. På apotekskedjan hade många utav de apotekschefer som ställt upp 

som eldsjälar liknande bakgrund att ha invandrat till Sverige eller haft ett intresse för frågan 

sedan tidigare. Enligt Åslund, Hensvik & Nordström Skans (2014) var utrikes födda bättre på 

att rekrytera utrikes födda än inrikes födda vilket kan förklara att intresset bland eldsjälarna 

var störst bland de med liknande bakgrund som de nyanlända. Detta är något IP1, diversity 

coach på ingenjörsföretaget, ser som en fördel med att själv genomgått en liknande resa men 
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kan även lätt leda till ett överengagemang. Därför menar IP1 att det varit en utmaning att 

separera känslor från arbetet. 

På fastighetsbolaget har IP6 leveranschef sett en stor förändring hos sin arbetsgrupp efter att 

arbetet med praktikprogrammet har varit pågående en tid och har således fått mycket positiva 

erfarenheter av projektet. “Och efter dom här åren som vi har hållit på med det så har dom 

inga fördomar. Det har bara varit positivt.” [IP6, Leveranschef på fastighetsbolaget]. Det har 

ändrat medarbetares attityder till nyanlända. Det kan vara ett tecken på att de stereotyper som 

funnits har motbevisats under tiden, vilket visar på de positiva effekterna av projekt som 100-

klubben att motverka etnisk diskriminering på arbetsplatser och gynna mångfald. 
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur en arbetsmarknadsinsats som 100-klubben kan 

underlätta integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden genom att studera tre företag. 

Nedan följer en avslutande diskussion där varje frågeställning avhandlas var för sig i 

ordningen företagen arbete med att integrera nyanlända, urvalskriterierna för praktik och 

anställning samt företagens upplevda möjligheter och hinder med integreringen av 

nyanlända. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring förslag på vidare forskning och 

praktisk relevans. 

6.1 Företagens arbete med att integrera 

nyanlända 

Företagen organiserade sitt arbete med att integrera nyanlända så att det anpassades till 

verksamheterna. Därav har praktikprogrammen skiljt sig åt mellan företagen avseende 

upplägg och struktur samt kort- och långsiktiga mål. Frågan återstår dock huruvida 

arbetsmarknadsinsatser organiserade likt 100-klubben kan ses som ett sätt att underlätta 

integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden på lång sikt eller om den fungerat som en 

ryckig insats på kort sikt.  

Med tanke på de olika uppläggen kan företagen i studien tänkas underlätta integreringen av 

nyanlända i olika utsträckning och på olika sätt. Vid punktinsatser likt fastighetsföretagets 

praktikprogram är det osäkert vad som händer med praktikanterna efter det att projektet är 

avslutat. Kanske kan projektet trots den korta period som praktikanter under en punktinsats 

får en sysselsättning ändå ses som projekt med en långsiktighet, då praktikanterna får med sig 

värdefull landsspecifik kunskap likt bättre språkkunskaper och arbetslivserfarenhet inför 

framtiden (Friedberg, 2000; Duvander, 2001). På så sätt kan de öka avkastningen på sitt 

humankapital. 

Å andra sidan visar tidigare forskning att nyanlända med mycket lång erfarenhet och en 

svensk utbildning har störst chanser på arbetsmarknaden (SCB, 2017). Det är därför svårt att 

uttala sig om projektet har en tillräckligt stor effekt för nyanlända att etablera sig långsiktigt 

på arbetsmarknaden. Med detta i beaktande kan projektet ses som ett viktigt delmoment i 



 

 40 

integrationsprocessen där flera aktiviteter behövs för en lyckad integration. Något som talar 

för att en kort praktikperiod kan ge långsiktiga förtjänster är att praktikanterna ges möjlighet 

att bygga upp sitt sociala nätverk och knyta flera “svaga band” till olika aktörer på 

arbetsmarknaden (Granovetter, 1973). Detta då nätverkskontakter från deras tid i 

praktikprojekten kan komma att vara avgörande för deras möjligheter att höra talas om en 

tjänst och bli erbjuden anställning (Granovetter 1973; Burt 1992). 

6.2 Urvalskriterierna för praktik och anställning 

Kravet på svenska var lågt för praktik men högre för anställning på företagen vilket främst 

beror på att flera roller på företagen inkluderade arbetsuppgifter med kundkontakt. 

Vikten av att behärska svenska språket som landsspecifik kunskap blir tydlig för att de 

nyanlända ska få tillträde till den svenska arbetsmarknaden men samtidigt befinner sig 

företagen i en situation där kompetensbristen påverkar språkkraven till fördel för de 

nyanlända (Duvander, 2001). Kompetensbristen har således en inverkan på kraven på 

landsspecifika kunskaper hos företagen. Samtidigt har resultatet i denna studie visat att 

landsspecifika kunskaper kan skifta mellan branscher och yrken, men även inom samma 

företag. Ett sätt att komma runt den bristande kunskapen på svenska hos de nyanlända har 

istället varit att ställa krav på kunskaper i engelska. Engelska kan å ena sidan vara ett sätt att 

överkomma krav på svenska, å andra sidan utgör det ett landspecifikt krav i sig, åtminstone 

inom vissa branscher och yrken. Engelska som landsspecifik kunskap och krav kan vara till 

fördel för vissa nyanlända men kan även tvärtom bli ytterligare ett krav på en “svensk social 

kompetens” som får motsatt effekt. 

När krav på svenska språket sänks verkar kraven på mjuka kompetenser istället få större fokus 

på ingenjörsföretaget och fastighetsbolaget där egenskaper som vilja och engagemang 

värderas högt i rekryteringen av nyanlända. Detta eftersom de nyanlända har en större 

utmaning med att inte bara komma in i arbetet utan samtidigt lära sig språket och integreras i 

samhället, vilket kräver en stark drivkraft och vilja för att lyckas i jämförelse med inrikes 

födda. 

Det finns en enhällighet bland tidigare forskning om humankapitalets minskade avkastning 

vid invandring till ett nytt land som till viss del kan förklaras genom att mycket kunskaper är 

kopplade till ett visst land. Utbildning är ett sådant exempel på en landsspecifik kunskap. Att 

få sin utbildning validerad ökar således chanserna för att få ett arbete som motsvarar ens 
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utbildningsnivå då arbetsgivare känner sig mer trygga med utbildningens legitimitet. Utan en 

validerad utbildning är risken stor att arbetsgivaren hellre väljer en kandidat med en 

utbildning som är känd och vedertagen i Sverige därför att det finns svårigheter i att tolka och 

översätta en okänd utbildning (Rydgren, 2004). Det leder till att kandidater med svensk 

utbildning gynnas i större utsträckning än kandidater med utländsk utbildning. Ett hinder med 

att validera sin utbildning är däremot den långa väntetiden som kan ta upp till flera år vilket 

kan leda till att många nyanlända i väntan på sin validering hamnar i arbeten de är 

överkvalificerade för (Rooth & Ekberg, 2006). Det kan delvis förklara varför många hamnar i 

“enkla jobb”, men samtidigt är det till faktum många nyanlända som inte har gymnasial 

utbildning vilket är ett minimikrav för många arbeten i det kunskapsintensiva samhälle 

Sverige utgör idag (Ratio, 2018). 

6.3 Företagens upplevda möjligheter och hinder 

med integreringen av nyanlända 

Språket som landsspecifik kunskap har utgjort både möjligheter och hinder för företagen, där 

möjligheterna med att få in flera olika språk framhävts av alla tre företagen gjort att de kan 

möta upp en bredare målgrupp i samhället, eftersom gruppen utrikes födda representerar en 

relativt stor del av befolkningen (som år 2017 var 22 %). Brist på kunskaper i svenska språket 

har å andra sidan utgjort ett hinder då vissa arbetsuppgifter kräver en hög skriftlig nivå i det 

svenska språket på vissa sektioner på ingenjörsföretaget och för fastighetsbolaget och 

apotekskedjan i mötet med deras kunder.  

Ett hinder som framkommit vid intervjuer med ingenjörsföretaget och fastighetsbolaget var att 

det funnits ett motstånd i början av projekten mot att ta emot nyanlända hos vissa chefer och 

handledare som kan grunda sig i fördomar om utrikes födda. Hur dessa fördomar tar sig i 

uttryck är svåra att undersöka då ämnet är känsligt, men i teori framförs att mycket sker 

omedvetet (Rydgren, 2004). För ingenjörsföretaget handlade det delvis om att projektet gick 

trögt från början vilket skapade en tveksamhet bland chefer, men i takt med att ”New 

Immigrated Engineers” blev framgångsrikt ökade legitimiteten. På fastighetsbolaget var 

effekterna också positiva efter en tid då det skapats en acceptans och öppenhet mot de 

nyanlända praktikanterna. Det kan förstås som att de diskriminerande mekanismerna får en 

avtagande effekt med tiden och därmed inte är konstanta. Företagen kan alla ses motverka 

diskriminerande mekanismer vilket är ett steg mot att de motverkar principer som bland annat 
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förhindrar möjligheten för nyanlända att rekryteras till positioner motsvarande deras 

kvalifikationsnivå. Till exempel då arbetsgivare explicit letar efter individer med utländsk 

bakgrund vilket bör medföra att risken för etnisk diskriminering och bortvalda kandidater på 

grund av utländskklingande namn sjunker (Bursell, 2007). 

Vidare har samarbetet med Arbetsförmedlingen bidragit till att möjliggöra genomförandet av 

praktikprojektet, i och med den handläggande stöttning och det ekonomiska bidrag som 

företagen fått. Företagens upplevelse av Arbetsförmedlingen har varit övervägande positiv, 

men en aspekt av deras samarbete har beskrivits som ett hinder för ett välfungerande projekt 

av ingenjörsföretaget och fastighetsbolaget. Detta då matchningen av praktikanter mot företag 

inte har levt upp till förväntningarna och resultatet indikerar på att myndigheten opererar mer 

framgångsrikt som handläggande myndighet än med matchning av kompetens.  

I fråga om rekrytering och matchning är det intressant att se till grindvakternas inverkan på 

projektets resultat, då de har en nyckelroll i beslutandet om vilka personer som får tillträde till 

arbetsmarknaden. Individer på dessa strategiska punkter kan vara både en möjlighet och ett 

hinder för att lyckas med integreringen av nyanlända inom organisationen. Detta beroende av 

i vilken utsträckning grindvakterna lyckas med att utnyttja sin position i nätverken och 

överbrygga strukturella hål (Burt, 1992). Ingenjörsföretaget är ett exempel på där 

grindvakterna fungerat som en möjlighet för integrering av nyanlända. Ingenjörsföretaget har 

skapat en roll dedikerade till att endast fokusera på rekrytering av gruppen utrikes födda som 

har akademisk utbildning. Diversity coacherna tar således rollerna som tredje part genom att 

foga samman sina sociala nätverk internt i organisationen och externt genom olika initiativ 

såsom Arbetsförmedlingens kandidatbank och andra informella nätverk. Vinsterna i att 

överbrygga strukturella hål för företaget, är främst att hitta kompetent arbetskraft som kan få 

företaget att fortsätta växa men även att bidra till att få nyanlända i arbete. Vinsterna för 

diversity coacherna är att de får en prioriterad roll inom organisationen då de bidrar och 

säkerställer måluppfyllandet vilket kan ha en positiv inverkan på deras fortsatta karriär. På ett 

samhälleligt plan kan företaget anses göra en insats för samhället i stort och tillsammans har 

arbetsgivare en nyckelroll i att lösa kompetensbristen och arbetslösheten bland utrikes födda.  

Arbetsmarknadsinsatsen 100-klubben är sammanfattningsvis ett sätt att skapa förutsättningar 

för företag att våga testa ta emot nyanlända genom att praktiktjänsterna är offentligt bekostade 

via Arbetsförmedlingen. Insatsen är dessutom viktig för nyanlända att få sina kompetenser 

värderade och översatta till den svenska arbetsmarknadskontexten för att återfå det värde 

humankapitalet haft i hemlandet. Det kan konstateras är att företagens insatser för nyanlända 
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varit ett sätt att öka sysselsättningsgraden hos de utrikes födda, om än tillfälligt för 

fastighetsbolaget och apotekskedjan. I sammanhanget kan arbetsmarknadsinsatsen ses som ett 

viktigt verktyg för att ge de individer vars sociala nätverk ger dem en svag koppling till 

arbetsmarknaden möjlighet att få en första kontakt med arbetsmarknaden. 

6.4 Förslag på vidare forskning och praktisk 

relevans 

Om studien genomförts ytterligare en gång hade det varit en idé att låta praktikanter ta större 

del i studien. Det hade varit intressant att se om praktikanterna skulle kunna komplettera 

studien så att denna inrymmer fler dimensioner än ledningsperspektivet och om resultatet 

således bidragit med ett annat perspektiv. Vidare hade det även varit givande att intervjua 

flera övriga aktörer som varit inblandade i arbetsmarknadsinsatser, såsom Arbetsförmedlingen 

och facket. Något som varit genomförbart vid en mer omfattande studie än vad som 

möjliggjorts inom ramen för denna uppsats.  

Om uppsatsen givits större utrymme hade det även varit intressant att genomföra en 

komparativ studie av hur företag organiserar arbetet med att integrera nyanlända vid ordinarie 

verksamhet och jämföra detta med hur de arbetar med detta under arbetsmarknadsinsatser. 

Detta för att se till vilka diskriminerande mekanismer och begränsningar som observeras vid 

arbetet under ordinarie verksamhet, samt föra en diskussion om vad som är möjligt att 

genomföra inom denna verksamhet och vad som fördelaktigt drivs genom projekt som 

arbetsmarknadsinsatser.  

Avslutningsvis bör studiens relevans beröras, då studien och dess resultat kan öka förståelsen 

för arbetsmarknadsinsatser som denna samt för hur företag kan organisera sitt arbete med att 

integrera nyanlända och även vilka möjligheter och hinder som följer av detta. Tveksamt är 

dock i vilken mån det är möjligt att med utgångspunkt i studiens resultat dra slutsatser om hur 

väl arbetsmarknadsinsatser som denna kan överbrygga gapet mellan inrikes och utrikes födda 

på arbetsmarknaden sett till sysselsättningsgrad och kvalifikationsgrad. Utifrån studiens 

resultat är det inte möjligt att dra slutsatser om hur stor påverkan arbetsmarknadsinsatsen får 

på lång sikt. Trots detta har studien ett förklaringsvärde då den kan visa på mönster och på att 

arbetsmarknadsinsatser som 100-klubben är en viktig del i arbetet med att integrera 

nyanlända. Det kan argumenteras för att projektet överbryggar diskriminerande mekanismer 

och ökar nyanlända praktikanternas landsspecifika kunskaper för att de ska få en mer 
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rättvisande avkastning av humankapital. Även att projektet förbättrar nyanländas möjligheter 

sett till att deras sociala nätverk kan utökas men även till att de blir hjälpta av andra aktörers 

nätverk. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

1. Inledande frågor 

• Är det OK för dig att vi spelar in intervjun med ljudupptagningssystem? 

• Vill du att din information behandlas konfidentiellt? Är det OK om vi går ut med din 

titel/roll samt bransch som ditt företag verkar inom? 

2. Bakgrund 

• Berätta kort om din roll! 

• Vilka länder har de trainees som ni har tagit emot kommit från? 

• Vilka tjänster har ni erbjudit de nyanlända? 

• Har de fått mentor/handledare? 

3. Validering 

• Om ni hade en kravprofil, hur såg den ut? 

• Vem beslutar om vilka nyanlända som matchar kravprofilen? 

4. Värdering av projektet 

• Hur tycker ni att samarbetet varit med arbetsförmedlingen inom ramen för 100-

klubben? 

• Hur upplever ni projektet i helhet? 

• Vilka utmaningar har ni stött på vid integration av nyanlända? Vad har varit svårast? 

• Vad har varit positivt med projektet? 

5. Organisationen 

• Vad var det som fick organisationen att ansluta sig till 100-klubben? 

• Vad är de långsiktiga mål med projektet? 

• Har facket varit involverad? Om ja, på vilket sätt? Har det skett en uppföljning? 

• Hur ser karriärvägen ut för trainees? 

• Vad avgör om nyanlända får tillsvidareanställning eller inte? 

6. Kompetensbrist 

• Hur upplever ni kompetensbristen i branschen? 

• Påverkar kompetensbristen hur ni arbetar med rekryteringen av nyanlända? 
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7. Sociala nätverk 

• Uppmanar ni era trainees till att nätverka (både med de på företaget och externt)? 

• Upplever ni att traineeprogrammet har påverkat de nyanländas sociala nätverk? Hur? 


