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Inledning 
 

Denna rapport är framtagen inom ramen för projektet Integration och kompetensförsörjning i 

Jönköpings län. Projektet, som finansieras av Tillväxtverket, pågår under 2019-2020 och syftar 

till att stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet inom Region Jönköpings 

län. 

Rapporten bygger på intervjuer med 37 företag inom olika branscher i regionen. Dessa 

inkluderar så väl små och medelstora företag som storföretag i olika delar av länet. De finns i 

12 av länets 13 kommuner och är lokaliserade till både större och mindre orter. 

Syftet med rapporten är att visa på möjligheter och hinder vad gäller kompetensförsörjning och 

integration. Många företag i Jönköpings län har länge brottats med att hitta rätt kompetens 

samtidigt som det finns personer som står utanför arbetsmarknaden men som av olika skäl har 

svårt att få jobb. En stor del av dessa personer återfinns i gruppen utrikes födda, en trubbig 

statistisk kategori som innefattar en bred samling individer med olika kön, ålder, 

utbildningsbakgrund och vistelsetid i Sverige. 

Fokus i den här studien ligger på jobb som inte kräver högskoleutbildning och de frågor vi söker 

svar på handlar om företagens behov och upplevda svårigheter att rekrytera till sådana tjänster. 

Vi undersöker också de hinder som finns för att företagen ska kunna dra nytta av den outnyttjade 

kompetensresurs som finns bland utrikes födda personer som ännu inte fullt ut integrerats på 

den svenska arbetsmarknaden. Vad krävs för att underlätta integrationen och för att dessa 

personer ska kunna bli en del av lösningen på några av de utmaningar vi ser vad gäller 

kompetensförsörjningen i Jönköpings län? Vad kan företagen själva göra och vilket ansvar bör 

andra samhällsaktörer ta? 

Rapporten utger sig inte för att presentera en färdig bild eller ett komplett åtgärdspaket. Poängen 

är snarare att skapa underlag för fortsatt dialog och lärande mellan relevanta intressenter. 

Genom att lyfta olika frågor, peka på kritiska områden och presentera ett antal tentativa 

slutsatser och möjliga vägval framåt hoppas vi kunna stimulera till fler initiativ och ökad 

samverkan för stärkt integration i det samlade arbetet för kompetensförsörjning bland företag 

och andra aktörer i Jönköpings län. 

Viktigt att påpeka är att rapporten speglar den verklighet som företagen upplevde under den 

period som intervjuerna genomfördes (mellan oktober 2019 och februari 2020). Men anledning 

av läget till följd av det nya coronavirusets spridning i världen från våren 2020 har företagens 

verklighet och behov på kort tid förändrats och stor osäkerhet råder kring framtiden. Frågor 

som rör integration och utrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden har dock även 

fortsättningsvis hög aktualitet och vår förhoppning är att lärdomar kan dras från denna studie 

som kan vara användbara och betydelsefulla för arbetet med kompetensförsörjning i länet i ett 

långsiktigt perspektiv. 

 

Joel Malmvall, projektledare 
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Sammanfattning och disposition 
 

Att i ett par korta meningar sammanfatta innehållet i denna rapport låter sig inte enkelt göras. 

Den bild som framträder genom intervjuerna är mångskiftande och visar på de olika 

erfarenheter och uppfattningar som finns representerade hos de företag som intervjuats. En 

viktig utgångspunkt i arbetet med rapporten har också varit att spegla just de varierande 

erfarenheter och uppfattningar som intervjupersonerna ger uttryck för. Texten är därför 

medvetet rik på exempel och citat som illustrerar hur företagen resonerar. 

Några viktiga huvudlinjer tonar dock fram. Inom flera yrken och branscher råder brist på 

kompetens, även om rekryteringsbehoven skiljer sig åt mellan enskilda företag. Många företag 

upplever också att det är svårt att hitta arbetskraft även till jobb där man inte kräver någon 

särskild utbildning eller erfarenhet. En tendens finns till att sänka kraven vid rekrytering för att 

klara av personalförsörjningen. För att hitta nya medarbetare med rätt personliga egenskaper är 

det vanligt att testa sig fram med arbetssökande, genom t.ex. visstidsanställningar eller 

hyrbemanning. Generellt sett finns även en stor öppenhet för möjligheten att lära på jobbet. 

Vad gäller utrikes födda pekar arbetsgivarna på svag svenska som det stora hindret för att kunna 

anställa. Därför ägnas en stor del av utrymmet i rapporten åt just denna fråga, kring vilken 

attityder och synsätt skiljer sig mellan de intervjuade företagen. Det visar sig i intervjuerna att 

inställningen till att lära sig språk på jobbet inte alltid är lika positiv som när det gäller lärande 

kring arbetsuppgifterna. Företagen har också olika erfarenheter av hur språkutveckling sker på 

arbetsplatsen bland medarbetare med svag svenska. Medan vissa ser utmaningar finns det andra 

företag som lyckats väl med att fungera som goda språkliga lärmiljöer. Utifrån alla dessa skilda 

erfarenheter finns mycket att lära och utveckla – vilket vi närmare går in på i rapportens olika 

delar. En viktig slutsats är dock att det livslånga lärandet spelar en avgörande roll för så väl 

integrationens som kompetensförsörjningens hållbarhet. Detta gäller inte minst i relation till 

andraspråkstalares möjligheter att utveckla sin svenska. 

Efter en inledande beskrivning av studiens metod börjar rapporten med att i tre kapitel beskriva 

företagens behov, krav samt upplevda utmaningar och svårigheter när det gäller rekrytering. 

Därefter följer ett längre kapitel med flera delar som tar upp och diskuterar olika aspekter av 

mångfald på arbetsplatsen. Frågor som rör språk och språkutveckling är centrala för innehållet 

i denna del av rapporten, men vi berör också andra viktiga aspekter som kulturkrockar. I två 

kapitel redogör vi sedan för hur företagen arbetar för att möta de kompetensförsörjnings-

utmaningar de står inför och hur samverkan med andra aktörer, som t.ex. kommun och 

Arbetsförmedlingen, fungerar. Avslutningsvis gör vi en sammanfattning av de viktigaste 

slutsatserna och listar ett antal rekommendationer – riktade till så väl arbetsgivare som till andra 

intressenter. Dessa rekommendationer ringar in de frågor som vi tror att det är viktigt att 

fortsättningsvis adressera – genom dialog, fortsatt lärande och konkreta insatser.  
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Metod och urval 
 

Totalt har 37 intervjuer genomförts med representanter från lika många företag. Intervjuerna 

gjordes mellan oktober 2019 och februari 2020, antingen på plats hos företaget eller via telefon. 

En till tre personer har intervjuats vid varje tillfälle och deras roller har varierat. Merparten av 

intervjupersonerna utgörs av HR-ansvariga och produktions-, verksamhets- eller platschefer, 

men bland de intervjuade finns också exempelvis VD för några av företagen. 

Intervjuernas längd har varierat men har vanligtvis varit mellan en och två timmar. En 

intervjuguide med olika rubriker och frågor har använts som vägledning för samtalen. Beroende 

på situation och erfarenheter hos respektive företag har dock intervjuerna kunnat ta lite olika 

vägar och har på så sätt också försökt fånga det som intervjupersonerna själva velat lyfta fram. 

Urvalet av företag har gjorts strategiskt med avsikt att få en bred spridning mellan tillverknings- 

och tjänsteföretag, bransch, storlek och ort. Av de intervjuade företagen är 20 tillverknings-

företag. De finns inom branscher som metall, trä och plast men också t.ex. papper, livsmedel 

och kemisk industri. Även inom respektive bransch finns en variation vad gäller typ av 

tillverkning och produkter som de utvalda företagen inriktar sig mot. De spänner från 

kategorierna ”low technology” till ”medium-high-technology” enligt Eurostats indelning. 

Ungefär hälften av tillverkningsföretagen kan betecknas som storföretag och den andra hälften 

utgörs av små och medelstora företag. 

17 av de intervjuade företagen är olika typer av tjänsteföretag. De finns inom branscher som 

bland annat buss, personlig assistans, restaurang, hemtjänst, städ, logistik, bemanning samt 

bygg och anläggning. Liksom vad gäller tillverkningsföretagen utgörs ungefär hälften av de 

intervjuade tjänsteföretagen av storföretag och hälften av små eller medelstora bolag. 

De företag som intervjuats finns i 12 av länets 13 kommuner. 11 av 37 företag är baserade i 

Jönköpings kommun, varav hälften i tätorten Jönköping (den enda större staden i länet) och 

hälften utanför tätorten eller i mindre orter i kommunen. 26 av 37 företag är baserade i andra 

delar av länet, varav 10 i tätorter med 10 000 – 20 000 invånare och 16 i tätorter med mindre 

än 10 000 invånare, småorter eller byar. En geografisk spridning till olika platser har 

eftersträvats i urvalet av företag. 
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Företagens rekryteringsbehov 

Konjunkturens påverkan 
Inom industrisektorn talar många intervjuade om hur verksamheten gått på högvarv de senaste 

åren. ”Vi hade ett stort uppsving i nyanställningar 2017-2018 tack vare konjunkturen som 

skapade ett stort anställningsbehov”, säger en intervjuperson på ett företag inom träindustrin. 

Många andra företag instämmer i att rekryteringsbehoven varit stora och att det tidvis varit svårt 

att hitta medarbetare. ”Vi hade kunnat skapa jobb åt många fler om vi bara hade haft rätt 

sökande”, säger en annan intervjuperson på en metallindustri. ”Sverige har gått bra och de flesta 

har jobb. Utsikterna framåt för att kunna rekrytera ser bättre ut när konjunkturen vänder”, 

fortsätter personen. 

Under den period som intervjuerna genomförs ser många företag också tecken på en ekonomisk 

avmattning. Ett företag inom bemanningsbranschen vittnar om hur uthyrningen till industrin 

minskar och bland industriföretagen finns de som talar om personalminskningar på kort sikt på 

grund av vikande konjunktur.  

Absurt nog tycks vissa av intervjupersonerna betrakta den förmodade konjunkturnedgången 

nästan som något positivt, åtminstone i det perspektivet att man ser detta som en ”lösning” på 

kompetensförsörjningsfrågan. ”Vid en konjunkturnedgång kan folk inte välja och vraka mellan 

olika jobb och ställa krav på lönenivå och annat. De arbetssökande blir mindre kräsna och då 

kommer det bli lättare att personalförsörja”, säger en av de intervjuade på ett industriföretag. 

Bilden delas av andra intervjupersoner, både inom industri- och tjänstesektorn. Samtidigt finns 

de som instämmer i att det kommer att bli enklare men som ändå tror att kompetensbristen 

kommer att bestå även vid en konjunkturnedgång. ”Det finns helt enkelt inte tillräckligt många 

kandidater”, säger en intervjuperson på ett företag inom plastindustrin. Vissa går så långt att de 

menar att kompetensbristen kan komma att hämma det egna företagets tillväxt och att man kan 

komma att tvingas välja att inte ta order på grund av svårigheter att anställa. 

Automatiseringens betydelse för personalbehoven inom industrin 
På kort sikt är industriföretagens personalbehov alltså i hög grad konjunkturberoende. På lång 

sikt har företagen ambitioner att växa och många ser framför sig att de kommer att hålla antalet 

medarbetare i den totala personalstyrkan relativt konstant i ett sådant scenario. Men graden av 

uppnådd automatisering av produktionen och hur man ser på möjligheter och behov av att 

automatisera ytterligare spelar roll för hur man ser på det framtida behovet av personal och 

kompetens. Grovt kan man här urskilja två olika typer av svar bland de intervjuade. 

I den ena svarskategorin finns de företag som uppger att de redan uppnått en hög 

automatiseringsgrad. ”Vi har redan effektiviserat till max. Investeringar framöver skulle handla 

om nya maskiner för att utöka produktionen vilket kräver mer personal för att köra dessa”, säger 

en intervjuperson. ”Vi är så slimmade som det går! Sverige är ett höglöneland och därför måste 

vi vara effektiva och köra långa maskiner med få personer. Så länge efterfrågan är god finns 

tillväxtmöjligheter och plats för ytterligare en produktionslinje. Med en linje till behövs mer 

personal. På 10 års sikt ser vi inte att det skulle ske någon drastisk minskning av personal”, 

säger en annan. Flera andra företag räknar med ökad produktion och omsättning på 5-10 års 

sikt vilket trots fortsatt automatisering och effektiviseringar kommer innebära ett fortsatt stort 

personalbehov i nivå med eller över dagens antal anställda. ”Om 10 år kommer vi att ligga på 

minst samma personalstyrka. Robotar gör att man kan göra mer saker, inte att man tar bort 
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personal. Automatiseringen kommer inte heller att gå så fort som vissa ibland tänker”, säger en 

tredje intervjuperson. 

I den andra svarskategorin finns de företag som menar att de själva eller de branscher de verkar 

inom har mer att göra eller ligger steget efter vad gäller automatisering. ”Automatiserings-

graden kommer att öka. Hantverket flyttar utomlands där manuellt arbete är billigare. De 

giftigaste konkurrenterna finns i utlandet”, säger en intervjuperson på ett företag inom 

möbelindustrin som spår en kraftig minskning av personalstyrkan de kommande 5 åren. ”Det 

finns en överkapacitet inom branschen som gör att det kommer ske en utslagning av företag 

framöver”, tror dessutom personen. På ett annat företag, en metallindustri, hörs liknande 

tongångar: ”De enkla momenten kommer försvinna i takt med ökad automatisering. Troligen 

är det stora förändringar på gång som innebär att inom 5 år kommer de enklare jobben att börja 

försvinna och andra krav ställas”. På ett tredje företag ser man hur gjorda investeringar redan 

lagt grund för ökad produktion utan behov av ytterligare medarbetare: ”Vi hoppas att vi inte 

behöver rekrytera under kommande år. Omsättningen kan dubblas med befintliga medarbetare 

och vi har inga stora rekryteringsbehov. I ett 10-årsperspektiv kan våra maskiner uppgraderas 

och ge en ökad produktion med färre medarbetare vilket gör att vi kan komma att se ett minskat 

personalbehov över tid”. 

Förutsättningarna bland industriföretagen skiljer sig 
Utöver faktorer som konjunktur och automatiseringsgrad är det också tydligt bland svaren från 

industriföretagen att förutsättningarna skiljer sig åt mellan enskilda företag, ibland även mellan 

företag på samma ort eller inom samma bransch. Alltifrån hur attraktiv en enskild arbetsgivare 

uppfattas till åldersstruktur bland medarbetare på företaget påverkar personalomsättning och 

möjligheter för ett enskilt företag att behålla och rekrytera medarbetare. Hur intervjupersonerna 

upplever behoven av och svårigheterna att rekrytera kan därför vara mycket individuella.  

Intervjuerna bjuder på många exempel. Här finns till exempel företaget som gärna vill få upp 

mängden sökande till tjänster men som ändå haft relativt lätt att rekrytera. Att man är en stor 

arbetsgivare med långa anor på orten spelar roll för att folk ska vilja söka sig dit då många har 

en relation till företaget genom personer de känner som arbetat där. Andra kan inte vila på 

samma stolta traditioner och ger uttryck för större frustration kring möjligheterna att fylla de 

rekryteringsbehov man har. Här finns företaget som upplever att de är lyckligt lottade som har 

låg medelålder bland de anställda och här finns, på samma ort, företaget som upplever en 

generationsväxling med många pensionsavgångar. För att inte hamna i ett sådant läge har vissa 

företag en uttalad strategi att få till ett brett åldersspann bland medarbetarna för att kunna 

kompetensväxla successivt. Andra ser det som en tillgång att medarbetare stannar kvar efter 

pensionsåldern, om så bara på halvtid. ”Det funkar och vi lägger pussel och bygger 

organisationen efter det. Många jobbar kvar efter 65 och vi har en person som har jobbat till 70. 

Ingen tvingas bort”, säger en intervjuperson medan en annan menar att det rent organisatoriskt 

kan vara en utmaning om någon vill jobba kvar men jobba mindre då det uppstår luckor i 

bemanningen som måste lösas. 

Företagens geografiska läge, graden av konkurrens med andra arbetsgivare och lönenivå i 

relation till andra företag påverkar också. ”Vi konkurrerar med andra stora företag på orten om 

personalen. Våra löner är okej men vi kan inte konkurrera med till exempel småhusindustrin. 

Det är också svårt att locka hit personer från andra orter. Eftersom lönen inte är högre här så 

gör det mindre värt för folk att välja pendling”, säger en intervjuperson på en metallindustri. På 
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ett annat företag beskriver man hur de flesta på orten redan har jobb och hur man på senare tid 

lockat över folk från andra företag i närområdet genom att erbjuda högre lön när man behövt 

anställa. Andra beskriver hur de upplever att konkurrerande företag ägnar sig åt headhunting, 

men då på tjänstemannasidan. ”Det leder till att personer som varit länge på företaget slutar 

trots att de kanske inte tänkt byta jobb. De har inte själva sett sig om efter annat men har blivit 

uppringda av rekryterare”, säger en intervjuperson. Samtidigt finns exempel där företag 

upplever ett överskott av kompetens: ”I det här området har det varit lättare att rekrytera. På 

grund av nedläggningar och konkurser i andra företag så har det funnits folk med både 

erfarenhet och kompetens att tillgå”. 

Ökad personalomsättning och jakt på guldkorn 
En gemensam nämnare är att många industriföretag uppger att de historiskt haft en låg 

personalomsättning. Det är vanligt att företagen uppger att medarbetare stannar länge, men att 

detta delvis håller på att förändras. ”Förr har personalomsättningen varit låg men idag är den på 

en mer normal nivå. Folk tenderar att byta jobb oftare idag”, säger en intervjuperson. ”Vi har 

varit bortskämda med att folk stannar länge. Många anställda har både börjat och slutat sina 

arbetsliv på företaget. Men vi måste börja vänja oss vid att personalomsättningen kommer att 

vara högre än vad den varit”, säger en annan. ”Vi anställer gärna folk från bygden och de 

tenderar att stanna kvar. Folk har självmant sökt sig till företaget och har stannat länge. Men 

känslan är att folk inte är lika trogna sina jobb längre. Hur många som hör av sig och frågar om 

jobb har också förändrats. Innan stod folk på kö men så är det inte längre”, säger en tredje. ”Det 

är inte längre så attraktivt att ha en anställning. Folk byter jobb oftare idag”, säger en fjärde 

intervjuperson.  

En allmän bild är att 90-talister och 00-talister generellt inte är så intresserade av industrijobb 

och att det i dessa åldersgrupper är ännu vanligare att man byter jobb ofta. Men vi ska 

återkomma till bilden av ungdomarna senare. En annan återkommande beskrivning i 

intervjuerna är att det gäller ”att hitta och behålla guldkornen”. Detta kan sägas vara en 

utmaning som alla intervjuade industriföretag mer eller mindre står inför även om upplevelsen 

av hur hårt man behöver arbeta för att detta ska lyckas varierar. Ett av de medelstora bolagen 

ser framför sig ett rekryteringsbehov till produktionen på 2-3 personer per år under kommande 

år. ”Med den volymen kommer vi klara att hitta guldkorn”, säger man där. 

Guldkornen man söker när det gäller breddrekryteringen till vanligt förekommande tjänster 

inom produktionen ute på industriföretagen är ofta någon med naturlig fallenhet och personlig 

lämplighet och inte självklart någon med industriteknisk utbildning, då hoppet om att hitta 

personer med utbildning och erfarenhet många gånger är svagt. Istället inriktar sig många 

företag på att lära upp personer på plats. Om de få yrkesutbildade som finns är det hård 

konkurrens och för mer krävande tjänster där specifik utbildning behövs (t.ex. elektriker) är 

kompetensbristen stor. 

Varierande behov inom tjänstesektorn 
Även inom tjänstesektorn upplever många av de intervjuade företagen att det finns ett stort 

rekryteringsbehov och flera av dem ser utmaningar när det gäller möjligheten att rekrytera och 

kompetensförsörja. Men även här varierar bilden. Förutsättningar och behov skiljer sig mellan 

olika branscher men ibland också mellan olika företag inom en och samma bransch. 
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● Brist på yrkeskunniga inom byggbranschen 

Liksom industriföretagen påverkas tjänsteföretagen av konjunkturen och många företag har 

upplevt god tillväxt vilket också inneburit ett stort anställningsbehov. Bland bygg- och 

anläggningsföretagen hoppas man på fortsatt tillväxt på lång sikt och ser därmed fortsatta 

personalbehov i nivå med eller över dagens nivå. På kort sikt kan dock minskat byggande leda 

till personalminskningar. Företagen inom bygg och anläggning beskriver sin personal-

omsättning som låg eller lagom. ”När folk slutar handlar det ofta om pensionsavgångar och 

med sådana naturliga avgångar klarar vi vår kompetensförsörjning även om det inte är enkelt”, 

säger en intervjuperson. ”Skulle vi behöva få in 10-20 personer på en gång så vore det inte lätt. 

Folk står inte på kö för att få jobba”, fortsätter personen som menar att företaget där hen jobbar 

har relativt ung personal jämfört med branschen som helhet: ”Många andra företag har fler äldre 

medarbetare. De kommer få större problem. Som helhet kommer branschen ha problem med 

kompetensbrist i framtiden”. 

Framförallt är det bristen på yrkeskunniga som upplevs vara ett stort problem för bygg- och 

anläggningsföretagen. ”Yrkeskunniga är jättesvårt att hitta. Rekrytering av personer utan 

erfarenhet som man ser har potential och som man vill ge chansen är lättare”, säger en 

intervjuperson. Kompetensbehovet löser man ibland med inhyrd arbetskraft från länder som 

Polen och de baltiska länderna. 

En annan branschspecifik utmaning för byggföretagen är att visst arbete är säsongsbetonat. 

”Vissa får stämpla på vintern. Då är det risk att de hoppar av yrket och börjar jobba på industri 

istället”, säger en intervjuperson. Denna utmaning finns också inom andra branscher, t.ex. 

livsmedelsindustrin, där ett företag beskriver hur man inom produktionen i hög grad förlitar sig 

till en stor andel säsongsanställda. 

● Små marginaler en utmaning för restaurangföretagen 

Restaurangbranschen är en annan bransch där de intervjuade företagen beskriver en stor brist 

på och ett skriande behov av yrkesutbildade – i deras fall kockar. Också där löser man ibland 

kompetensbehovet genom arbetskraftsinvandring från andra länder. Servispersonal är lättare att 

rekrytera men för att lyckas behöver man ibland sänka krav och bygga kring extrapersonal. Att 

rekrytera till fasta tjänster är svårt. ”Det är tufft att rekrytera men det fungerar. Nyckeln har 

varit att satsa på ungdomar. Det funkar och de är duktiga men samtidigt är det tvådelat, om man 

vill utveckla servisen och höja nivån långsiktigt är det svårt att bygga bara på ung 

extrapersonal”, säger en intervjuperson. Företagen nämner också överetablering, hård 

konkurrens, låga löner och små marginaler som viktiga utmaningar i branschen. En 

intervjuperson beskriver det som att det råder ”kannibalism” inom branschen – att företag 

”stjäl” varandras kockar och servitörer. Detta leder till att löner pressas upp samtidigt som 

marginalerna saknas för att kunna betala för den kompetens man söker. De låga lönerna upplevs 

annars generellt vara ett problem. Jobb inom logistik och lager till en högre lön kan då vara mer 

lockande, menar en intervjuperson och pekar på att man konkurrerar om medarbetare även med 

andra branscher. 

● Olika faktorer påverkar inom lager och logistik 

Inom just logistikbranschen varierar de intervjuade företagens bild av rekryterings-

utmaningarna. Här finns exempel på företag som upplever hög personalomsättning och större 

svårigheter att rekrytera men också exempel på företag där ”folk stannar på arbetsplatsen” och 

företag som har ett mycket stort antal sökande, varav många ”kompetenta och drivna”, till 
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tjänster som lagermedarbetare. Liksom vissa industriföretag pekar en del intervjupersoner här 

på det geografiska läget som en viktig faktor när det gäller möjligheten att rekrytera, där närhet 

till en större ort upplevs innebära en stor fördel. Men faktorer som attraktivitet och i vilken 

utsträckning man förlitar sig på bemanningsföretag för sin personalförsörjning tycks också 

spela roll för hur väl man lyckas i att hitta rätt kompetens. ”Vi ser ett värde i att våra medarbetare 

är anställda här hos oss, att vi får ta hand om och utbilda dem”, säger en intervjuperson på ett 

företag som inte ser några svårigheter i att hitta lagerpersonal. 

● Hög personalomsättning och brist på undersköterskor hos vårdföretag 

Hemtjänst är en bransch där personalomsättningen upplevs vara hög. ”Många byter arbetsgivare 

då jobbmöjligheterna är så pass goda. Det är stor rotation av personal mellan olika företag vilket 

för oss innebär både ett stort utflöde och inflöde av medarbetare”, säger en intervjuperson på 

ett vårdföretag som bedriver hemtjänst. Samtidigt beskriver företaget en situation med stor 

kompetensbrist där man valt att sluta ta hemtjänstkunder i vissa områden på grund av att man 

inte haft möjlighet att rekrytera personal med rätt kompetens. Man anställer gärna 

undersköterskor men dessa är i minoritet bland hemtjänstpersonalen. Bristen på utbildade 

personer är stor vilket gör att man har en stor andel vårdbiträden, utan undersköterske-

utbildning, bland sina medarbetare. 

● Kundens krav styr inom personlig assistans 

Inom personlig assistans är förutsättningarna speciella då man tillämpar en anställningsform 

som innebär att varje medarbetare har sin anställning kopplad till en specifik kund. ”Hur lätt 

eller svårt det är att rekrytera beror helt på kunden och kundens krav. Periodvis är det många 

sökande till tjänster, ibland inga alls”, säger en intervjuperson på ett assistansbolag. Samtidigt 

som företagen upplever att rekryteringsutmaningarna är stora så ser man att situationen har 

blivit bättre. En intervjuperson berättar att man under 2015 och några år framåt fick stora 

problem med kompetensförsörjningen då många medarbetare sökte sig till och fick jobb inom 

HVB för ensamkommande flyktingbarn. ”De personerna börjar nu komma tillbaka istället och 

personalomsättningen är på en mer stabil nivå nu”, säger en av intervjupersonerna. 

● Stort behov av bussförare men skillnader inom branschen 

Inom bussbranschen är rekryteringsbehoven stora men även här varierar bilden mellan olika 

företag. Ett av de intervjuade företagen beskriver personalomsättningen som hög, bland annat 

beroende på pensionsavgångar. Man säger också att det är svårt att hitta personal. Ett annat 

företag menar att det de senaste 8-9 åren ibland varit tufft att hitta förare men upplever inte att 

personalomsättningen varit hög. Till vissa tjänster finns det många sökande, även med 

erfarenhet. En möjlig förklaring till att upplevelsen skiljer sig mellan olika företag kan just 

också vara ett en viss typ av tjänster uppfattas som mer attraktiva än andra. En av 

intervjupersonerna framhåller att det är mer attraktivt att köra regionbuss än att köra stadsbuss: 

”Regionbussarna är fina bussar. Det är lugnare att köra motorväg”. Vilken typ av linjer ett bolag 

trafikerar kan därmed spela stor roll för hur lätt eller svårt man har att hantera sitt 

kompetensbehov. De intervjuade företagen är dock överens om att behoven av bussförare 

fortsatt kommer vara stort under lång tid framöver. ”Kollektivtrafiken ökar och mål finns om 

att öka kollektivtrafikresandet, vilket innebär ökande rekryteringsbehov sett i ett 10-

årsperspektiv. Digitaliseringen kommer och i framtiden kan vi få se självkörande bussar men 

där är vi inte nu och kommer inte att vara de närmaste 10 åren”, säger en av intervjupersonerna. 
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Företagens krav vid rekrytering 

Personliga egenskaper och språk viktigast inom industrin 
Vilka krav ställer då företagen när de rekryterar? Som vi varit inne på har industriföretagen ofta 

svårt att hitta personer med utbildning och yrkeserfarenhet vilket gör att de personliga 

egenskaperna väger tungt vid rekrytering till arbete inom produktionen. Ett vanligt slags svar 

från intervjupersonerna är att de formella kraven är låga och att man utbildar internt om man 

bara får tag på rätt person med rätt inställning. ”Det händer att man hittar någon med 15 års 

erfarenhet av att köra fleroperationsmaskin och då anställer man den i första hand”, säger en 

intervjuperson på en metallindustri där man samtidigt tar in sökanden utan formella 

kvalifikationer och utbildar internt för alla arbeten inom produktionen. ”Allt går att lära sig på 

plats om man har rätt inställning. Det är ett plus om man har truckkort eller kan läsa en ritning 

men inget krav”, fortsätter intervjupersonen som framhåller att de personliga drivkrafterna 

värderas högst. 

Mönstret går igen i många av intervjuerna. ”Det finns inga personer med utbildning att välja 

bland. En del killar som gått skogsbruk på gymnasiet och som gillar skogsmaskiner halkar in 

här. Annars är intresse och vilja att lära sig det enda kravet. Samt språkkunskaper”, säger en 

intervjuperson på en träindustri. Just kunskaper i svenska språket betonas som viktigt i många 

intervjuer, vid sidan av personliga egenskaper, när det gäller vanliga tjänster som process- eller 

maskinoperatörer i produktionen. ”Vi har ett behov av utbildade automationsingenjörer men på 

lägre nivå kan vi lösa kompetensbehovet bara man kan svenska”, säger en intervjuperson på ett 

annat företag, samtidigt som hen betonar att ökad automatisering kommer innebära att man 

behöver lyfta den egna personalens kompetens de närmaste 10 åren för att hänga med i den 

utveckling som sker med övergång från manuellt arbete till datorstyrda processer i allt högre 

utsträckning. 

Sänkta förväntningar och egen upplärning av talanger 
Även de företag som menar att ”industrivana” och maskinkunskap krävs tenderar att i praktiken 

tona ner dessa krav: ”Att ha gått industriprogrammet är en fördel men personer med 

industribakgrund är inte lätt att hitta! Då får man leta efter annat. Om man vill framåt så funkar 

det oavsett bakgrund. Det är viktigt att man är hungrig och vill!”, säger en intervjuperson. På 

ett annat företag menar man att förväntningarna på omvärlden har sänkts när det gäller 

kompetensförsörjningsfrågan och att man själva tagit kontroll över situationen istället för att 

vänta på att andra ska leverera: ”Vi har lärt oss att lära upp folk, vilket gjort att vårt beroende 

av färdig kompetens har minskat. Däremot behöver vi talang”. Det man söker på företaget är 

någon med bra inställning och känsla. För att vara aktuell för en anställning behöver man inte 

alltid ha kunskap men ”man ska ha det i händerna” som intervjupersonen uttrycker det. 

Vissa företag menar att arbetsuppgifterna är tillräckligt enkla för att man på plats ska kunna lära 

upp personer med rätt fallenhet och grundläggande språkkunskaper. Andra anför istället 

komplexiteten som ett skäl till att man oavsett en persons förkunskaper ändå behöver 

internutbilda nyanställda. Tillverkningsprocess och maskiner uppfattas i dessa fall vara så pass 

specifika att de kräver en lång upplärningstid även om en person har erfarenhet från annan 

industri sedan tidigare. Detta gör att de personliga egenskaperna och fallenheten väger tungt 

även i dessa fall. 
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Traditionella föreställningar både reproduceras och ifrågasätts 
Den fallenhet industriföretagen letar efter beskrivs av intervjupersonerna ofta i termer av 

teknisk förmåga och förståelse. ”För att bli maskinoperatör är det önskvärt med 

gymnasieutbildning med teknisk inriktning, som natur-teknik eller industriteknisk. Har man 

inte det bör man vara praktiskt lagd och ha ett tekniskt intresse. Gärna en händig person som 

brukar meka med bilar och som gillar att jobba praktiskt”, säger en intervjuperson. Killen som 

mekar med bilen är en återkommande figur som i intervjuerna även dyker upp i skepnaden av 

en ”bonnpojk”. Samtidigt finns de som ifrågasätter denna stereotypt traditionella bild av vilka 

egenskaper och förmågor som krävs för industriarbete. En intervjuperson pekar till exempel på 

problemlösningsförmåga som långt viktigare än just tekniskt kunnande: ”Som maskinoperatör 

är det viktigt att du förstår hela produktionsprocessen och att du förstår strukturen på hela 

organisationen. Vilka är våra mål? Hur kan jag påverka? Det gäller att kunna förstå och 

identifiera problem. Det spelar mindre roll vilken utbildningsbakgrund eller erfarenhet du har 

så länge du har drivet och rätta förmågan att bidra till utveckling av produktionsprocessen. Du 

kan ha noll maskinbakgrund, vara samhällsvetare men ändå ha de egenskaper och den 

inställning som krävs”. 

Automatisering ställer nya krav på industrins medarbetare 
En skiljelinje tycks gå mellan dem som betonar hantverksskickligheten, förmågan att rent 

fysiskt manövrera en maskin och att använda handgripliga verktyg, och dem som istället 

betonar vikten av att förstå processen, vad som händer inuti maskinen och att digitalt kunna 

styra och felsöka. Graden av automatisering men också i vilken grad automatiseringen har lett 

till en mental omställning vad gäller förväntningarna på medarbetarnas profil ser ut att påverka 

de krav som ställs på jobbsökande. En intervjuperson argumenterar till exempel för att 

maskinkunskap och vana att meka krävs eftersom företagets maskiner är gamla, förvisso 

ombyggda genom åren men ändå av ett slag som kräver sådant kunnande. Andra lyfter istället 

fram IT-intresse och digital kompetens som viktiga kvaliteter och pekar på hur 

tillverkningsprocessen i ökande grad har datoriserats. ”Idag tänker datorn åt dig! Med rätt 

intresse är vår industri inte mer komplicerad än något annat jobb”, säger en intervjuperson. 

Flera intervjupersoner är inne på att kraven kommer att förändras i takt med att 

automatiseringen inom industrin fortsätter. ”Man kommer att gå från att vara operatör till att bli 

produktionstekniker”, säger en intervjuperson som menar att den viktiga frågan blir hur 

tekniken förvaltas och utnyttjas till max: ”Operatören kanske använder 10 % av maskinens 

potential och frågan blir hur vi kan komma upp i 80 %?”. Ett svar, menar intervjupersonen, är 

att ta vara på de talanger som finns inom företaget. Att identifiera dem som är bäst lämpade att 

gå vidare i nya uppgifter och roller. ”De måste vara duktiga på att analysera, de ska vara 

automationsexperter och ha en förståelse för processen!”, fortsätter hen. Samtidigt ser man på 

företaget ljust på möjligheten att i framtiden också rekrytera externt för de nya jobben: 

”Människor är idag mer välutbildade, analytiska och har en digital kompetens. Detta ligger i 

linje med hur samhället utvecklas och är del av en naturlig utveckling där människors intressen, 

kompetens och förväntningar utvecklas i linje med industrins framtida krav och behov”. 

Vissa intervjupersoner tror att erfarenhet av manuellt arbete kommer att vara en värdefull 

tillgång även i övergången till en mer automatiserad produktion. Att det är en fördel för att 

bättre kunna förstå den automatiserade processen. Andra betonar istället fördelarna med en 

variation av erfarenheter, egenskaper och kunskaper hos medarbetarna och pekar på vikten av 



13 

 

att skapa förståelse för detta i organisationen så att möjligheterna i ett sådant förhållningssätt 

kan tas tillvara. ”För att lyckas måste man bygga en kultur där man släpper in nyanställda med 

skiftande bakgrund. Det finns en del tvära gubbar som kan skrämma iväg dem som kommer in 

nya. Men det gäller att se möjligheter! Det är lätt att bli hemmablind”, säger en intervjuperson. 

Motiverade individer och stabila klippor – då fungerar det 
Oavsett i vilken mån företagen värderar den tekniska fallenheten och förmågan så understryker 

alla hur viktig den personliga inställningen och motivationen är. Viljan att arbeta, lära och 

utvecklas värderas högt alldeles oavhängigt bakgrund. En person som uppfattas som lat eller 

oengagerad har ingen självklar fördel av att ha gått verkstadsteknisk utbildning eller ha ägnat 

timmar åt att meka med bilen hemma på garageuppfarten. 

Bland de intervjuade industriföretagen är det endast ett fåtal som säger att yrkesutbildning (eller 

motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet) är ett absolut krav för att komma i fråga 

för ett arbete inom produktionen. Det är också ett fåtal som säger att fullföljd 

gymnasieutbildning är en absolut nödvändighet och de som framhåller att gymnasiekompetens 

efterfrågas tenderar att slira på kravet. ”Om man är från Syrien och nyanländ så kan det räcka 

med 9-årig grundskola eller kortare om man till exempel har relevant industrierfarenhet”, säger 

en intervjuperson. 

Samtidigt finns det en gräns för alla företag hur långt de kan sträcka sig när det gäller att anställa 

personer utan utbildning och erfarenhet. En modell som bygger på att man lär upp drivna och 

motiverade medarbetare på plats inom företaget bygger på, förutom att sökunderlaget innehåller 

kandidater med de personliga egenskaper och den talang eller fallenhet man letar efter, att det 

finns en stabilitet som gör att man förmår ta hand om och lära upp de nya. ”För att bli 

industrisnickare krävs ingen erfarenhet. Det viktigaste är att vara engagerad. Du kan ha gått 

media på gymnasiet men ha rätt fallenhet”, säger en intervjuperson inom träindustrin och 

tillägger: ”Vi kan alltid ta in ett antal personer med noll erfarenhet men det bygger på att det 

finns stabila medarbetare som arbetat länge, som har kunskap och erfarenhet. De nya som 

kommer in växer och utvecklas sedan i yrket och blir så småningom de där klipporna själva”. 

Det hela fungerar när det är naturliga avgångar och när man kan fylla på kontinuerligt med nya 

medarbetare i lagom takt. 

Olika krav för olika yrkesroller inom tjänstesektorn 
Även bland de intervjuade företagen inom tjänstesektorn finns ett utrymme för att anställa 

personer utan erfarenhet som lärs upp och får växa in i sina yrkesroller. Vissa yrken kräver dock 

att man har utbildning och relevanta kunskaper och färdigheter. 

● Varierande ambitioner och modifierade krav inom restaurangbranschen 

Ett exempel är kockyrket där de intervjuade restaurangföretagen generellt sett har höga krav. 

Samtidigt gör bristen på yrkesutbildade kockar att kraven modifieras för att lyckas med 

kompetensförsörjningen. Utöver generell yrkeskompetens är det viktigaste kravet som 

företagen nämner att kockarna ska ha kunskap om den specifika mat som lagas och serveras på 

restaurangen. Om det krävs att man kan laga svensk husmanskost är därför en lösning att 

rekrytera kockar med utbildning och erfarenhet från utlandet och sedan lära upp dem kring 

svensk husman på arbetsplatsen. Exempel finns också på utländska kockar som rekryteras som 

köksbiträde och sedan jobbar sig upp till en tjänst som kock.  
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Men det kan även vara så att man väljer att rekrytera internationellt för att man vill ha kockar 

med specifik kompetens inom t.ex. asiatisk matlagning. Samtidigt leder upplevda svårigheter 

kring att rekrytera från utlandet till att vissa företag väljer en annan väg, som restaurangkedjan 

som valt att börja satsa mer på central tillagning och förenklad tillredning av maten på 

respektive restaurang. Detta gör att kraven på kockarna kan sänkas och man ser framför sig att 

de som anställs framöver kan vara ”i princip vem som helst” med intresse för matlagning och 

som får en internutbildning inom koncernen. 

Vad gäller annan restaurangpersonal, som diskare, köksbiträden och servitörer är kraven 

generellt sett lägre. Många av de intervjuade företagen anställer personer utan utbildning och 

erfarenhet till dessa roller och möjlighet finns att lära och utbildas på plats, samt göra karriär 

inom företaget. Många börjar som extrapersonal och jobbar sig uppåt till roller där man får ta 

ett större ansvar. 

Samtidigt varierar kraven betydligt. Från att man säger att ”det krävs lite snabbhet och 

flexibilitet men jobbet kan vem som helst lära sig” till att man trycker på personliga egenskaper 

som stresstålighet och social kompetens samt ställer krav på språkkunskaper i svenska och 

engelska för tjänster med kundkontakt, eller att man faktiskt kräver kunskap och 

yrkeserfarenhet. ”Vi har inte tid att lära upp”, säger en intervjuperson som menar att kunskap 

om serveringsteknik och förmåga att jobba utifrån ”mise en place” (det vill säga att man 

förbereder arbetet så att allt flyter på) är mycket viktigt, samtidigt som hen betonar att 

personlighet och social kompetens är avgörande för vem man anställer. ”Vi tar inte in vem som 

helst. Två till tre års erfarenhet inom branschen är ett krav”, fortsätter intervjupersonen som 

även framhåller att man sänkt kraven då man tidigare bara anställde personer med minst fem 

års yrkeserfarenhet.  

Skillnaden i kravprofil mellan de olika restaurangföretagen, både vad gäller kockar och 

serveringspersonal, speglar olika vägval vad gäller affärsidé, koncept och ambitionsnivå. De 

företag som vill servera genuin mat, lagad från grunden och en restaurangupplevelse som också 

innefattar hög nivå på service och presentation av måltiden samt initierad vägledning kring mat 

och dryck, tenderar att ställa högre krav, medan de som satsar på ett standardiserat utbud av 

enklare rätter och buffet till lägre pris tenderar att ställa lägre krav. Men det finns också en 

tydlig tendens att bristen på kompetens leder till sänkta krav vid rekrytering vilket i sin tur 

påverkar möjligheten att förverkliga företagets faktiska ambitioner, oavsett vilken nivå man 

eftersträvar när det gäller kundupplevelsen. 

● Formella strukturer och alternativa vägar inom byggsektorn 

Hos de företag som intervjuats inom bygg- och anläggningsbranschen finns också en variation 

vad gäller de krav som ställs, beroende på yrkesroll. För vissa yrken, som exempelvis murare, 

krävs kunskap och erfarenhet vilket vanligtvis innebär att man gått det gymnasiala 

byggprogrammet med inriktning murare. En annan väg in i yrket kan vara via en lärlings-

anställning där kravet på den anställde är att man är en händig person. Formell utbildning i form 

av en gymnasieexamen eller en lärlingsanställning som leder fram till ett yrkesbevis väger med 

andra ord tungt för kompetensförsörjningen till yrket. Den brist som finns på utbildade murare 

inom landet kompenserar man i första hand för genom att, som ett av de intervjuade företagen, 

i ökande utsträckning hyra in kvalificerad utländsk personal. Ett exempel finns dock från 

samma företag på hur man vid ett tillfälle skapat en mer informell väg till anställning där man 

samtidigt säkrat uppfyllelse av företagets kompetenskrav. I det fallet handlade det om ett antal 
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nyanlända som via ett utbildningsföretag erbjöds praktikplats på företaget. Dessa fyra personer 

hade sedan tidigare arbetserfarenhet inom yrket från andra europeiska länder och kunde så 

småningom anställas. 

För andra yrkesroller inom branschen kan kraven vara mindre rigida. Från intervjuer med två 

anläggningsföretag kan paralleller dras till svaren från några av de intervjuade industri-

företagen. En intervjuperson säger att det är en fördel att ha gått bygg- och anläggnings-

programmet på gymnasiet eller motsvarande men att man också anställer många personer utan 

tidigare erfarenhet: ”Viktigast är att det är rätt person. Man ska vara praktiskt lagd och ha ett 

praktiskt intresse. Man ska gilla utomhusarbete – vilket är viktigt att kolla om man kommer 

från industrin – och tycka det är okej att resa och jobba på annan ort under perioder. 

Inställningen är viktig!”. För grävmaskinister krävs grävmaskinskort men anläggare som 

behöver kunna köra hjullastare men saknar förarbevis kan få detta bekostat av företaget, som 

också erbjuder andra obligatoriska utbildningar som exempelvis ”säkra lyft” för dem som 

saknar detta. Liksom bland industriföretagen betonas vikten av kunskaper i svenska samt 

balansen mellan antalet erfarna och oerfarna medarbetare: ”Två tredjedelar behöver vara 

relativt självgående och en tredjedel kan vara under upplärning”. På ett annat anläggnings-

företag är ungefär hälften av de som rekryteras personer med tidigare erfarenhet från branschen 

och den andra hälften personer utan erfarenhet, företrädesvis yngre, som får gå bredvid och lära 

sig yrket som asfaltsarbetare på plats hos företaget. 

● Höga formella krav på bussförare men i praktiken sänkta krav på kompetens 

Bussförare är ett yrke som kräver formella kvalifikationer i form av utbildning, busskörkort och 

ett yrkeskompetensbevis (YKB) som även innefattar att man genomgår en hälsokontroll. De 

intervjuade företagen förväntar sig som regel att jobbsökande har ett giltigt YKB vid anställning 

men bekostar den förnyelse av beviset som måste ske vart femte år. Utöver detta finns krav på 

godkänt alkohol- och drogtest samt kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med 

passagerare och trafikledning. Personliga egenskaper som att vara lugn, trevlig och 

serviceinriktad värdesätts också. 

Bristen på erfarna förare gör att man kan komma direkt från bussförarutbildningen och få jobb 

om grundläggande krav på yrkeskompetens och körkort är uppfyllda. Ingen tidigare 

yrkeserfarenhet krävs. Ett av de intervjuade företagen menar att bristen på erfarenhet hos 

förarna och den bristande kvaliteten på den arbetsmarknadsutbildning till bussförare som 

många av de sökande gått gör att kriterierna för att få jobb i praktiken urholkas, trots en hög 

formell kravnivå. ”Det är sämre kvalitet idag på förarna. Företaget får ta en större kostnad och 

ett större ansvar för vidareutbildning”, säger intervjupersonen. 

● Körkort (eller att kunna cykla) viktigt för arbete inom hemtjänst 

Ett företag som bedriver hemtjänst berättar att man gärna anställer utbildade undersköterskor 

men att det bland medarbetarna endast är omkring en tredjedel som har sådan utbildning på 

grund av brist på sökande med rätt kompetens. De flesta anställs som vårdbiträde och har då 

ingen tidigare utbildning inom yrket och ibland inte heller någon tidigare erfarenhet. De 

formella kraven för att få jobb inom branschen är med andra ord i praktiken låga. 

För arbete inom hemtjänsten krävs dock för många tjänster att man har körkort. Inom vissa 

områden sker förflyttningarna med cykel, men då krävs istället att man kan cykla, vilket inte är 

en självklarhet hos alla personer som söker sig till yrket. Hos det aktuella företaget är ca 40 % 

av tjänsterna inom hemtjänsten cykelburna och utan krav på körkort.   
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● Körkort och kunskaper i svenska eller engelska för städjobb 

Även inom städbranschen framstår körkort som ett av de viktigaste kraven för att komma ifråga 

för en anställning, utifrån svar från ett av de intervjuade företagen. Vissa tjänster har scheman 

som innebär förflyttning med buss men i huvudsak är det körkort som gäller för de allra flesta 

tjänster inom företaget. 

Företaget kräver också språkkunskaper för städarbetare och man föredrar att anställa personer 

som kan svenska. Anledningen till detta är att personalen ska kunna möta och kommunicera 

med kunden eftersom arbetet alltid utförs i hem och på arbetsplatser då kunden är där. Dock 

har man släppt något på detta krav. Ett antal av medarbetarna talar inte svenska men har då 

kunskaper i engelska. 

● Att matcha rätt assistent mot rätt kund viktigast inom personlig assistans 

För arbete inom personlig assistans hos privat utförare är de personliga egenskaperna helt 

avgörande. Enligt de företag vi intervjuat ställer kommunen ofta krav på undersköterske-

utbildning när de rekryterar personliga assistenter men detta är inte fallet inom privat 

verksamhet. ”Viktigast är den personliga lämpligheten samt personkemin mellan kund och 

assistent”, säger en intervjuperson. 

Undersköterskeutbildning ses som meriterande (men inte alltid eftersom kunden väljer 

assistent). För en del tjänster är det även meriterande med erfarenhet av viss typ av medicinsk 

hantering eller omvårdnad och även om personliga egenskaper främst sägs vara det som 

värderas vid rekrytering kan det i praktiken finnas en rad krav på formella kompetenser för 

vissa tjänster. Det kan t.ex. handla om körkort, särskild grundläggande omvårdnadskunskap, 

kunskap i teckenspråk eller kommunikativa färdigheter i relation till personer med autism. Men 

allt beror på kund och typ av tjänst och kravprofilerna varierar därefter. ”Bara för att man funkar 

med en kund är det inte säkert att man funkar med en annan. Det gäller att matcha rätt. Samtidigt 

går vi mot att försöka behålla assistenter över tid och att man inte bara ska vara kopplad till en 

specifik kund”, säger en intervjuperson. 

Engagemang och tillräckliga svenskkunskaper för att klara dokumentation och avvikelse-

hantering lyfts också fram i intervjuerna. ”Man ska vilja vara till för kunden. Man ska förstå sin 

roll och förstå att man är viktig för kunden och att det spelar roll att man är där och tar sitt 

ansvar”, säger en intervjuperson. ”Vi upplever att branschen har ett rykte av att det är ett jobb 

som vem som helst kan ta men så är det inte. Det är inte ett jobb för vem som helst. Man måste 

ha ett genuint intresse och en vilja att jobba med människor”, säger en annan intervjuperson, 

som menar att det är viktigt att man vet vad jobbet handlar om och att det är positivt med 

sökande som har tidigare erfarenhet inom yrket. 

● Gärna truckkort men inget krav för arbete på lager 

De formella kraven på terminalarbetare hos de intervjuade företagen är generellt sett låga. 

Enligt en intervjuperson är det man kräver att sökande ska vara 18 år, kan kommunicera på 

svenska och visa engagemang i arbetet. Inget uttalat krav finns på fullföljd gymnasieutbildning. 

Truckkort får man gärna ha men inte heller det är ett krav då företaget själva utbildar i truck vid 

behov. 

Hos ett annat företag inom branschen krävs truckkort för att få ett arbete men företaget planerar 

att anställa en egen truckinstruktör för att kunna internutbilda. Här finns en parallell till ett av 

de intervjuade företagen inom bussbranschen då man i likhet med bussföretaget anser att 
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kompetens saknas trots att formella krav på truckkort är uppfyllda. ”Det är lätt att ge folk ett 

truckkort för att få ut dem i arbete men sen är kompetensen otillräcklig för att klara jobbet”, 

säger intervjupersonen på logistikföretaget. Hen menar att Arbetsförmedlingen, men framförallt 

bemanningsföretag, ibland utbildar truckförare på ett lättvindigt sätt och att det går för fort. 

I övrigt pekar företaget på datorvana och kunskaper i svenska som viktiga krav. Man lyfter 

också fram vikten av att medarbetare har ett kvalitetstänk och att de förstår de processer de är 

en del av. ”Det finns ett flöde och du ingår i ett sammanhang. Det måste man förstå. Det är inte 

bara jag. Mina kollegor drabbas också om jag brister och dessutom kostar olika typer av fel i 

processen stora summor årligen”, säger intervjupersonen på företaget. 
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Upplevda svårigheter att rekrytera 

Skillnader i upplevda utmaningar 
De intervjuade företagens upplevelser av hur svårt det är att rekrytera skiljer sig åt och vi har i 

tidigare avsnitt visat på en del av dessa skillnader och olika faktorer som påverkar. Hur 

rekryteringsbehoven ser ut och vilka krav man ställer på sökande spelar roll. Om man söker 

personer med yrkesutbildning och erfarenhet eller letar ”guldkorn” med potential att lära sig 

och växa in i arbetet påverkar hur utmaningarna ser ut. Förekomst eller avsaknad av olika 

attraktivitetsfaktorer samt företagets geografiska läge skapar också förutsättningar som kan 

vara mer eller mindre gynnsamma för möjligheterna att rekrytera. 

Vissa företag beskriver situationen som varierande – att det periodvis kan vara många sökande 

till tjänster men ibland inga sökande alls. Andra upplever att det generellt är få sökande, men 

medan vissa ser detta som ett stort problem ger en del intervjupersoner uttryck för att det ändå 

är relativt lätt att tillsätta tjänster även om det ibland kan ta lite tid eller att man skulle önska få 

upp mängden sökande. Det finns också de företag som upplever att de får många ansökningar. 

Bland dessa finns en grupp företag som är nöjda med kvaliteten på ansökningarna och som 

menar att de lyckas tillsätta lediga tjänster med bra personer, men det finns också en grupp 

företag som menar att det är alldeles för få personer av de många sökande som håller måttet 

och lever upp till de krav som ställs. 

Sökande som inte håller måttet 
”Att hitta bra folk till de enklaste jobben är allra svårast”, säger en intervjuperson på ett företag 

inom träindustrin. ”I den gruppen som söker den typen av tjänster är det många som av 

förklarliga anledningar inte lyckats få något jobb”, fortsätter personen som menar att 

svårigheterna är ännu större när konjunkturen är god – ”för vilka finns tillgängliga då? Det är 

en klick svårplacerade personer”. Upplevelsen hos företaget är att urvalet av sökande man har 

att tillgå ofta är begränsat och att det är svårt att hitta personer med rätt driv. 

Flera andra intervjupersoner inom industrisektorn delar bilden. Att hitta ”bra folk”, även utan 

krav på utbildning eller tidigare erfarenhet, upplevs svårt. ”Det finns inget överflöd av bra folk” 

som en av intervjupersonerna uttrycker det. Tydligt i dessa intervjuer är att man upplever en 

frustration över att inte hitta personer med rätt motivation och fallenhet trots att man menar att 

kraven inte är särskilt höga. När utbildningskrav tonas ner och sökljuset riktas mot talang och 

potential blir de personliga kvaliteterna avgörande för hur en sökande bedöms och det är med 

avseende på dessa kvaliteter som arbetsgivarnas förväntningar inte alltid infrias. ”Det är för 

många som söker jobb som inte håller måttet”, säger en intervjuperson på en metallindustri och 

fortsätter: ”Kraven är inte så höga egentligen vilket gör det tragiskt att det ändå är så svårt att 

hitta folk”. 

Brist på drivkraft och förlorad yrkesstolthet 
Även hos företag där man ställer krav på vissa förkunskaper finns en frustration över att de rätta 

personliga egenskaperna och en drivkraft saknas hos personer som söker arbete. En 

intervjuperson inom restaurangbranschen menar att det finns många som vill jobba men att de 

inte har den kompetens som krävs. ”Personlighet och social kompetens utgör åttio procent av 

den kompetens vi söker. En arbetslös person kan lära sig servera efter en serveringskurs på sex 

månader men det är inte säkert man har rätt personlighet för att kunna få en anställning”, säger 
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intervjupersonen. På ett annat restaurangföretag upplever man att Arbetsförmedlingen ibland 

rekommenderar personer utan genuint intresse för yrket. ”Istället borde de tidigt i processen 

identifiera vad en person vill jobba med och lotsa den dit”, säger intervjupersonen. 

Upplevelsen av att arbetslösa personer lotsas till utbildningar och yrkesval med goda 

jobbmöjligheter men utan hänsyn till individens intresse och egna motivation går igen i flera 

intervjuer. Känslan är att arbetsmarknadens behov väger tyngre än den arbetssökandes drivkraft 

i matchningsprocessen. Men den enklaste och snabbaste vägen till arbete kanske inte alltid är 

den väg där individens potential och förmåga bäst tas tillvara. De enkla och snabba lösningarna 

är inte heller alltid de bästa och mest hållbara ur ett arbetsgivarperspektiv. Risken finns att 

sådana åtgärder löser en akut kompetensbrist till priset av att yrkesstolthet och -status 

långsiktigt urholkas, vilket ytterligare försvårar möjligheterna att hitta medarbetare som är 

motiverade och verkligen brinner för yrket. 

Ett exempel kommer från bussbranschen där en av intervjupersonerna säger: ”Yrket har ingen 

status längre. Förr kände man en stolthet när man fick sin uniform. Då var det status att vara 

busschaufför”. Intervjupersonen menar att bussföraryrket numera är ett yrke man kommer till 

via en arbetsmarknadsutbildning och att det kanske är något man själv inte valt. Det påverkar 

också hur man ser på sin roll och vilken vilja man har att utvecklas i yrket. I intervjun beskrivs 

hur bristande motivation och intresse gör att medarbetare inte alltid ser värdet av den 

kompetensutveckling som erbjuds av företaget och som man upplever att vissa personer inte 

kan eller vill tillgodogöra sig. Detta blir särskilt problematiskt då företaget menar att den 

arbetsmarknadsutbildning som många förare gått inte håller tillräckligt hög nivå. ”Utbildningen 

är för kort och innehåller för lite körträning. Eleverna får bara köra en typ av buss vilket gör att 

vi själva får utbilda på fler busstyper. Förarna är inte färdiga när de är klara med utbildningen. 

De är anställningsbara men behöver vidareutbildas”, säger intervjupersonen.      

Arbetsmarknadsutbildningen till bussförare upplevs bara vara till för dem som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Andra personer med intresse för yrket har inte tillgång till denna möjlighet 

men kan söka till den reguljära vuxenutbildningen. Känslan hos det intervjuade företaget är att 

man missar en grupp livserfarna som är motiverade och vill byta karriär eller ställa om – grupper 

som man gärna vill locka till yrket men som man inte känner att man når. Omvänt upplever 

man samtidigt att det finns en grupp som hamnar i yrket men vars potential och intresse inte 

fullt ut tas tillvara. ”Vi har många nyanlända akademiker som kanske inte velat bli bussförare 

egentligen, men där yrket ses som en enkel väg till jobb”, säger intervjupersonen som också 

trycker på vikten av att bussförarutbildningen förmedlar yrkesstolthet och status: ”Det gör den 

inte idag!”. 

”Känslan är att det är lite bortskämt ibland” 
En vanligt förekommande uppfattning bland de som intervjuats, oavsett om de tycker det är lätt 

eller svårt att rekrytera, är att det finns en grupp arbetssökande och arbetstagare som inte har 

det engagemang och anstränger sig i arbetet på det sätt som arbetsgivaren förväntar sig. De 

beskrivs som kräsna, krävande, ovilliga till hårt arbete eller personer med bristande arbetsmoral. 

”Känslan är att det är lite bortskämt ibland”, säger en intervjuperson inom restaurangbranschen 

som menar att många drar sig för att jobba kväll och oregelbundna arbetstider. ”Att rekrytera 

till fasta tjänster är svårt men vad gäller extrapersonal är det lättare”, säger intervjupersonen 

som också menar att många arbetssökande har för höga lönekrav. 
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”Folk vill inte ha tunga jobb nuförtiden”, säger en intervjuperson på en plastindustri och syftar 

då inte på att arbetet skulle vara fysiskt tungt utan på arbetstempot. ”Jag har en känsla av att 

samhället har blivit mer bekvämt. Folk vill hellre ha de lite lugnare körningarna”, fortsätter hen. 

På ett annat industriföretag berättar intervjupersonen att det tog lång tid att hitta rätt person när 

man skulle tillsätta en tjänst som lageransvarig: ”Det tog oss ett helt år. Under den tiden testade 

vi två–tre personer vars anställningar vi fick avsluta på grund av bristande arbetsmoral. Det 

handlade om personer som satt och kollade mobilen eller inte hade någon förståelse för att de 

själva måste jobba också”. 

Flera av de intervjupersoner som beklagar sig över vad de ser som problem med de 

arbetssökandes inställning andas en uppgivenhet. De tycker att de har ett attraktivt erbjudande 

som inte får den respons jobbet förtjänar. ”Vi ligger bra i löneläge och det finns oanade 

utvecklingsmöjligheter. För den som vill göra karriär finns det möjligheter genom intern och 

extern utbildning. Man kan avancera och bli platschef, men det sker inte så ofta numera. Det är 

inte det som lockar. Det finns ett problem med inställning och attityd hos många som söker 

jobb idag – det finns för många latmaskar”, säger en intervjuperson på ytterligare ett industri-

företag. 

Men det finns också de som väljer att gilla läget och att se möjligheterna till utveckling. En 

intervjuperson menar att det alltid finns en liten grupp medarbetare som är ”aktivt oengagerade” 

och en liten grupp som verkligen är engagerade. ”Det viktiga är att lyfta den stora gruppen som 

finns där emellan!”, säger hen och pekar på hur viktigt det är med medarbetarnas engagemang: 

”Med rätt folk så får vi ut mer produktivitet och lönsamhet. Det kan göra stor skillnad vem du 

får in!”. 

Berättelsen om den lata ungdomen 
I intervjuerna återkommer olika berättelser där det ibland är svårt att avgöra vilken bäring dessa 

har på den faktiska verkligheten eller i vilken mån de formats och reproducerats utifrån ett 

allmänt rådande synsätt. Helt säkert börjar många av dessa berättelser i de intervjuades egna 

erfarenheter och bygger på konkreta exempel, men det kan samtidigt vara så att de målas ut till 

generella beskrivningar som tenderar att bli schablonartade. Risken är då att slutsatser dras från 

ett fåtal fall som inte är representativa för hur det egentligen är. Särskilt problematiskt kan det 

bli när olika grupper pekas ut och beskrivs i stereotypa ordalag. 

Med detta sagt är berättelserna ändå intressanta att studera, både i form av just berättelser som 

speglar en uppfattning snarare än exakta beskrivningar av verkligheten, men också för att de 

kan rymma vissa sanningar som hjälper oss att bättre förstå de utmaningar och möjligheter 

företagen står inför. En av dessa berättelser skulle vi kunna kalla ”berättelsen om den lata 

ungdomen”. 

Ungdomar är nämligen en grupp som i intervjuerna påfallande ofta pekas ut som just kräsna 

och bortskämda. Inom industrin finns en utbredd känsla av att ungdomar överhuvudtaget inte 

har något intresse av jobb inom branschen. ”Svenska ungdomar som vill jobba i industrin lyser 

med sin frånvaro. Man vill inte jobba skift, vill inte offra sin fritid”, säger en intervjuperson. På 

ett annat industriföretag undrar man vart alla ungdomar tagit vägen: ”Tidigare blev vi nerringda 

i samband med lov och student. Unga ville ta ett sabbatsår och tjäna pengar, men de senaste 

fem åren har vi sett en nedgång. Nu ringer ingen längre!”. Intervjupersonen menar också att 

ungdomsgenerationen inte förstår arbetslivets krav: ”En person kan komma för sent tre gånger 
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på en vecka och när detta påpekas tycka det är bra att han inte kommit för sent fler gånger”. En 

bild målas upp av unga som först vill jobba för att tjäna pengar men sedan ger upp redan efter 

ett par dagar då de upplever arbetet som jobbigt och stressigt. 

Beskrivningarna går igen även bland tjänsteföretagen. I en intervju med ett företag inom 

restaurangbranschen beskrivs ungdomar som lata: ”De vill ha bra betalt men helst inte jobba så 

mycket. Vid intervjun kan de ge ett självsäkert intryck men visar något annat i arbetet”. På ett 

annat restaurangföretag talar man om att ungdomar på väg ut i arbetslivet är oförberedda på vad 

som väntar och ofta inte klarar av tempot och kraven, vilket är en bild som också delas av 

intervjupersoner inom industrin. ”Ungdomar som kommer direkt från gymnasiet är inte 

förberedda för arbetslivet – vad, ska jag jobba fem dagar i veckan? Sjukfrånvaron är högre bland 

ungdomar fast äldre personer borde ha mer krämpor”, säger en intervjuperson. 

Men det är inte alla intervjupersoner som skriver under på den bilden. En intervjuperson menar 

att det inte stämmer att svenska ungdomar generellt skulle vara lata men att det spelar roll att 

många unga har det väl förspänt och saknar incitament att anstränga sig: ”De har det för bra 

helt enkelt”. Andra har goda erfarenheter av att locka till sig gymnasieungdomar, även till 

fysiskt påfrestande yrken som asfaltsläggare. Ett företag inom restaurangbranschen säger att 

nyckeln för dem för att klara rekryteringsutmaningen har varit att satsa just på ungdomar. Även 

om det kan vara svårt att bygga verksamheten helt kring ung extrapersonal ser man positivt på 

ungdomarnas vilja och förmåga. ”Det är inte säkert att en person med erfarenhet är bättre. Vi 

kan se en otrolig utveckling på ungdomar som inte har någon erfarenhet av yrket”, säger 

intervjupersonen. 

Bland de företag som ger uttryck för en mer negativ bild av ungdomarna finns en tendens att 

skjuta problemet ifrån sig, att skylla på skolan, föräldrarna eller samhället. ”Skolorna fokuserar 

ibland på fel saker. Man börjar inte från grunden – att man ska vara i tid, motivationen. I veckan 

har det varit praktikanter från nian här. Tio personer skulle kommit första dagen, fyra dök upp. 

Bland personer under trettio är det en kultur att inte komma i tid”, säger en intervjuperson på 

ett industriföretag. I kontrast till detta finns exempel på andra företag där man har positiva 

erfarenheter av att väcka ett intresse för verksamheten hos skolungdomar. Ett industriföretag 

berättar hur man samarbetar med en närliggande högstadieskola och tar emot praktikanter 

därifrån. ”Reaktionerna från ungdomarna är väldigt positiva – vad roligt, vad rent det är! Ofta 

får de sommarjobb här efteråt och kan ibland gå vidare till en vanlig anställning”, säger 

intervjupersonen. På ett annat företag anser man att medvetenheten hos ungdomar om vad 

industrijobb innebär är god och att unga har en positiv bild av industrin, vilket också 

kontrasterar mot den gängse bilden att intresset för industrin är svagt bland de yngre. 

Kanske är det så att de företag som har en mer positiv bild av ungdomarna på ett annat sätt 

försöker omfamna och ta kontroll över utmaningen istället för att skjuta över ansvaret på någon 

annan. Istället för att odla en attityd och förväntan om att ungdomar generellt är slöa, lata och 

oengagerade så funderar de mer på hur de kan möta de ungas förväntningar på vad arbetslivet 

ska ha att erbjuda vad gäller arbetsmiljö, organisation och arbetsuppgifter. Men också hur de 

kan dra nytta av de kvaliteter som ungdomarna besitter. 

På ett av de intervjuade företagen inom logistikbranschen finns ett lager med hög grad av 

automation, vilket kräver en särskild förståelse hos medarbetarna. Unga medarbetare uppfattas 

enligt intervjupersonen ha detta med sig på ett naturligt sätt. Därför menar också flera företag 

att den utveckling som sker, inom industrin men också andra sektorer, mot ett arbetsliv som 
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kräver än högre förståelse för processer, ett utvecklingsorienterat förhållningssätt och 

problemlösningsförmåga, ska ses som något positivt – inte minst i relation till möjligheten att 

attrahera och rekrytera unga. ”Det kommer inte att bli lättare att hitta rätt kompetens med de 

ökande krav som vi ställer på att vara delaktig i företagets utveckling och att kunna arbeta både 

självständigt och i team mot gemensamma mål, men arbetet blir också mer intressant för 

individen vilket i slutändan mest innebär möjligheter”, säger en intervjuperson på ett 

industriföretag och fortsätter: ”De utmaningar och möjligheter som dagens och framtidens unga 

arbetstagare söker kan vi erbjuda!”. 

Berättelsen om den flitiga invandraren 
En annan relativt vanlig berättelse är den om ”den flitiga invandraren”. Ofta dyker denna bild 

upp i intervjuerna som en jämförelse med lata svenska ungdomar eller kräsna etablerade 

medborgare. I motsats till dessa uppfattas nyanlända i de här berättelserna ställa färre krav, vilja 

jobba mer och slita hårdare på jobbet. Bland utrikes födda och nyanlända uppfattas incitamenten 

för att anstränga sig många gånger vara höga vilket innebär en stor fördel även i de fall då 

språkkunskaperna brister. En svensk ungdom som är sjusovare har det inte självklart enklare på 

arbetsmarknaden än en ung syrisk kille med språkhinder. ”Den senare har ett helt annat driv 

och en större anledning att gå upp på morgonen. Han vill kunna skicka hem pengar och fixa 

sina tänder. Han har andra incitament”, säger en intervjuperson på ett industriföretag. 

På ett företag inom vården ser man hur fler och fler utlandsfödda killar intresserar sig för 

vårdyrket. Ofta är de ensamstående som själva ska klara sin försörjning samtidigt som de 

skickar hem mycket pengar till familjen i ursprungslandet och kanske studerar vid sidan av 

arbetet. Till skillnad från ”etablerade medborgare” som ofta inte vill arbeta heltid, utmärker sig 

dessa utlandsfödda killar för att vilja arbeta mycket, enligt företaget.  

Flera intervjupersoner instämmer i dessa beskrivningar. ”Utlandsfödda har ett driv. De kommer 

in här och frågar om jobb och det är kontakter som vi underhåller för framtida 

anställningsbehov”, säger en intervjuperson på ett tjänsteföretag. ”I högkonjunkturen har det 

främst varit nysvenskar som kommit i fråga för anställning. De vill jobba och är bra på att passa 

tider!”, menar en intervjuperson inom bemanningsbranschen. ”Min personliga åsikt är att de 

utlandsfödda utgör en grupp där du hittar duktig arbetskraft och personer som är vana att hugga 

i”, säger en intervjuperson på ett industriföretag. 

På ett företag uttrycker en intervjuperson att hen upplever att personliga egenskaper som 

pliktkänsla och arbetskapacitet framträder särskilt starkt bland personer i gruppen nyanlända 

och utrikes födda. ”De vill verkligen bevisa att de duger!”, säger intervjupersonen. Tydligt är 

att många av de personliga kvaliteter som arbetsgivarna letar efter och rankar högt i sina 

kravprofiler anses vara lätta att hitta bland just utrikes födda. Flera intervjupersoner pekar också 

på att detta är kvaliteteter som ibland gör att man bortser från språkliga svårigheter. ”Det finns 

de som inte förstår så bra svenska men som anstränger sig för att jobba hårt och fort. En hög 

arbetsmoral kan väga upp för brister i språket”, säger t.ex. en intervjuperson på ett 

industriföretag. Inom personlig assistans menar de intervjuade företagen att kunder ofta justerar 

sin kravbild vad gäller språklig förmåga och att de blir mer överseende med bristande 

svenskkunskaper när de inser att en person utmärker sig för att vara lojal och ansvarstagande. 

Men samtidigt som hög arbetsmoral kan vara en konkurrensfördel på arbetsmarknaden utgör 

språket alltjämt en försvårande faktor för många nyanlända och utrikes födda. På ett 
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restaurangföretag beskriver en intervjuperson hur de nyanlända som erbjudits praktik i 

verksamheten är arbetsvilliga och utvecklas men att ”språket håller dem tillbaka, även om de 

vill och försöker”. Det är inte heller alla företag som ger uttryck för samma positiva bild som i 

exemplen ovan. Liksom i fallet med synen på de svenska ungdomarna finns så klart, som det 

alltid gör, också andra erfarenheter, då det handlar om olika individer och skilda sammanhang 

och situationer.  

Andra berättelser handlar t.ex. om hur inte bara språket kan vara ett hinder för att utvecklas i 

sin yrkesroll utan att det bland personer med en viss kulturell bakgrund också kan finnas en 

benägenhet att inte vilja ta så mycket plats eller att vara obekväm med att ta klivet fram, vilket 

arbetsgivaren kan uppfatta som en nackdel även om personerna samtidigt är plikttrogna och 

lojala. Men det finns också berättelser som handlar om det motsatta – där det inte är 

undergivenhet och överdriven vilja att vara till lags som är problemet, utan snarare vad som 

beskrivs som kulturella spänningar och motsättningar. Synen på arbete, tider och ledarskap 

nämns som områden där man ibland upplever att det uppstår konflikter. Vissa intervjupersoner 

pekar också på att det finns personer som saknar kunskap om och förståelse för de krav och 

regler som gäller i arbetslivet och på svensk arbetsmarknad. De flesta intervjupersoner som tar 

upp sådana aspekter betonar dock att det oftast inte handlar om några stora problem och att man 

i många fall hittat sätt att hantera de konflikter som uppstått på arbetsplatsen. 

Det är som sagt viktigt att akta sig för att generalisera och dra för långtgående slutsatser om 

verkligheten utifrån de olika berättelser som framträder i en intervjustudie av detta slag. Vad vi 

kan lära av intervjusvaren är dock att det hos många arbetsgivare finns en bild av utrikes födda 

som en grupp där man hittar drivna personer med hög arbetsmoral vilket talar för möjligheterna 

till integration på arbetsmarknaden för arbetssökande ur gruppen. Samtidigt finns också 

utmaningar och hinder – i kulturmötet, vilket vi ska återkomma till – men framförallt vad gäller 

språket. 

Bristande språkkunskaper bland nyanlända 
Svaga kunskaper i svenska är ett vanligt hinder som intervjupersonerna pekar på i relation till 

rekrytering när det gäller nyanlända och utrikes födda. En del företag menar att de bristande 

språkkunskaperna hos arbetssökande är en betydande faktor som försvårar den egna 

kompetensförsörjningen medan andra inte ser det som ett hinder för deras egna möjligheter att 

rekrytera. Dock är det vanligt att även de senare lyfter språket som ett viktigt hinder på 

individnivå. Språksvaga personer sållas ofta tidigt bort i rekryteringsprocessen och kommer 

mer sällan ifråga för de jobb som erbjuds. 

En intervjuperson på en metallindustri berättar om hur man nyligen misslyckats med att tillsätta 

en tjänst som maskinoperatör som var helt utan förkunskapskrav, trots fyrtio sökanden. ”Bland 

dessa 40 var kanske 25 utrikes födda med 3–4 års vistelsetid i Sverige och utan tillräckliga 

språkkunskaper. Om de har drivet och viljan som krävs vet vi inte. Vi kommer inte till den 

punkt då detta utvärderas eftersom de faller på språkkravet”, säger intervjupersonen. Andra 

industriföretag instämmer i att många arbetssökande saknar bra svenska och att detta påverkar. 

”Det kommer att vara ett problem framöver med bristande språkkunskaper hos sökande”, säger 

en intervjuperson som menar att det riskerar att hämma företagets tillväxt om det inte finns 

personer med tillräckliga språkkunskaper att anställa. 
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Inom personlig assistans menar ett företag att ökade krav på så kallad ”social dokumentation” 

gör språket till ett hinder för så väl vissa befintliga assistenter som en del arbetssökande. ”För 

medarbetare som funnits länge i verksamheten och klarat sina uppgifter väl i relation till kunden 

så kan dokumentationen plötsligt bli ett problem om man inte förstår eller behärskar uppgiften, 

som kräver att man kan formulera sig korrekt i skrift”, säger intervjupersonen. Bland 

medarbetarna ser man att det finns många språksvaga som är duktiga på omvårdnad men där 

kvaliteten på dokumentation och avvikelsehantering brister på grund av att de inte behärskar 

svenskan tillräckligt. Detta blir ett problem då det påverkar informationsöverföringen mellan 

assistenterna när de går av och på sina arbetspass. ”Kanske fungerar det om det är en av sex i 

en arbetsgrupp som har språkhinder men det blir problematiskt om det är för många”, säger 

intervjupersonen. 

På ett av de intervjuade bussföretagen säger man att det händer att man får tacka nej till sökande 

kandidater som uppfyller övriga krav på grund av bristande språkkunskaper. ”Det som saknas 

hos många som söker är tekniska ord och yrkessvenska. Att kunna förklara att generatorn gått 

sönder. I en stressad situation måste du kunna kommunicera med trafikledning och 

passagerare”, säger intervjupersonen, som menar att detta har bussförarna inte fått träna på 

under den arbetsmarknadsutbildning de ofta gått. Flera andra intervjupersoner inom olika 

branscher lyfter också språket som en viktig säkerhetsfråga. ”Vad gäller svenska är vi ibland 

inte tillräckligt grundliga i kollen. Då blir språket ett problem och en säkerhetsrisk”, säger en 

intervjuperson på ett industriföretag. 

Bland de intervjuade företagen finns som sagt en stor variation i hur man uppfattar att bristande 

språkkunskaper hos arbetssökande påverkar dem. Några nämner detta som en av de viktigaste 

hämmande faktorerna för den egna kompetensförsörjningen. Andra ser det som ett mindre 

problem som kanske består i att det ibland händer att man får skicka hem någon person som 

man hyrt in via bemanningsföretag på grund av bristande svenska och kommunikationsproblem 

för att få en ny person i utbyte. Man ska också komma ihåg att det på många företag finns en 

rad medarbetare med skiftande bakgrunder, även personer som kanske bara varit i Sverige något 

år, men där språket inte uppfattas som ett problem. Det är inte heller alla arbetsgivare som 

menar att svag svenska behöver vara ett hinder för att få ett jobb. Acceptansen för att lära 

språket på jobbet varierar, men vi ska återkomma senare till arbetsgivarnas syn på språk. 

Körkort och cykelförmåga saknas hos många utrikes födda kvinnor    
Ett vårdföretag som bedriver hemtjänst berättar att de varit tvungna att stänga ner sin 

verksamhet i vissa områden på grund av kompetensbrist. Den kompetens som saknats har 

framförallt varit körkort hos personer som annars hade kunnat vara aktuella för anställning. Låg 

språknivå hos arbetssökande är ett hinder som gör att jobbansökningar faller bort eller att 

provanställningar avslutas, men även om språket utgör ett hinder för rekrytering menar 

företaget att det största problemet är bristen på personer med körkort. 

Som ett led i att möta denna utmaning har företaget arbetat med effektivisering av personalens 

förflyttningstid. Turerna läggs upp så att personalen har mer jobb i samma område och en 

övergång har skett till cykelbaserade tjänster, vilket i staden innebär enklare och snabbare 

förflyttningar mellan kunder. Dessa effektiviseringar minskar det totala personalbehovet 

samtidigt som det ger ökade möjligheter att rekrytera utan krav på körkort. Cyklarna har full 

vinterutrustning och det finns anpassade arbetskläder som gör att det går att cykla året om 

oavsett väder. Ett problem är dock att de utlandsfödda som utgör en stor andel av sökunderlaget 
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ofta inte bara saknar körkort utan heller inte alltid kan cykla. Inte minst gäller detta många 

utrikes födda kvinnor, som därför väljs bort i rekryteringsprocessen. 

Inom städbranschen återfinns samma problematik. En intervjuperson på ett företag inom 

branschen säger att det är ett stort kompetensförsörjningsproblem att sökande inte har körkort. 

”Det finns många utlandsfödda kvinnor från Somalia och Eritrea som arbetar inom eller söker 

jobb inom städ. Detta är en ökande grupp arbetssökande men problemet är att de inte kan köra 

bil”, säger intervjupersonen. ”Detta är vår största flaskhals. Om fler hade körkort så skulle vi 

kunna växa mer och anställa fler. Språket är inte ett problem. Det finns en stor grupp 

arbetssökande som kan tillräcklig svenska men som inte är anställningsbara på grund av att de 

saknar körkort”, fortsätter hen. 

Anpassning av förflyttningarna görs, men inte i samma utsträckning som i exemplet från 

vården. Ett mindre antal tjänster är bussburna och övergång till lådcyklar diskuteras men har 

inte genomförts. Istället trycker företaget på vikten av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 

möjliggör för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att ta körkort. ”Här måste 

Arbetsförmedlingen och andra aktörer ta ett ansvar”, säger intervjupersonen. 

Bilden av yrket påverkar 
En viktig fråga som många arbetsgivare tar upp är hur de potentiella arbetstagarnas bild av ett 

visst yrke påverkar möjligheterna att rekrytera och kompetensförsörja. Sådana allmänt spridda 

bilder i samhället påverkar karriär- och utbildningsval men också vilka förväntningar som finns 

på vad arbetet ska innebära och hur man anpassar och förhåller sig till arbetssituationen. Här 

finns bland intervjuerna exempel från flera olika branscher. 

Inom restaurangbranschen finns två delvis motstridiga bilder som intervjupersonerna menar 

påverkar. Förr var branschen förknippad med dåliga villkor och kökschefer som skrek och slog 

vilket gjorde att de som arbetade i sektorn ofta avrådde sina barn från att söka sig dit. En 

intervjuperson på ett restaurangföretag menar att detta är en bild som till viss del lever kvar och 

som avskräcker personer från att söka sig till branschen. Generellt ser man att det är svårt att 

locka inte minst svenskfödda till servicesektorn och det fåtal som söker sig dit har ofta felaktiga 

förväntningar på vad jobbet ska innebära. Detta på grund av en annan bild som istället för att 

svartmåla innebär en skönmålning av verkligheten. För även om branschen förändrats och inte 

längre lever upp till sitt dåliga rykte så menar intervjupersonen att arbetet på restaurang är rätt 

icke-glamoröst i jämförelse med det intryck som ibland skapas genom kändiskockar och 

matlagningsprogram i TV. Tempot är högt och för den som har stora ambitioner gäller det också 

att vara beredd på att behöva jobba sig uppåt om man vill göra karriär och få fullt utlopp för 

dessa, vilket inte alla klarar. Intervjupersonen menar att man ibland hittar guldkorn med rätt 

ambition och rimliga förväntningar: ”De är matnördar som älskar yrket och vill utvecklas. Men 

de är för få!”. För att locka dem till sig menar företaget att det är viktigt att vara en attraktiv 

arbetsgivare, att försöka knyta personerna till sig tidigt via praktik och att medarbetare som är 

nya i yrket får chans att lära av duktiga, erfarna kockar som också bidrar till att dra till sig dessa 

yngre förmågor med viljan och drivet att utvecklas. 

Ett annat exempel kommer från vårdsektorn. Som nämnts tidigare menar ett företag inom 

branschen att det är svårt att få ”etablerade medborgare” att vilja arbeta heltid, vilket ur ett 

kompetensförsörjningsperspektiv skulle vara positivt för företaget. Intervjupersonen menar att 

detta har att göra med en allmänt spridd bild och en inbyggd kultur av att arbetet skulle vara 
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jobbigt och stressigt. Medarbetarna erbjuds heltidsarbete men många säger att de ”inte orkar”. 

Enligt intervjupersonen tenderar denna inställning att bli självuppfyllande och därför jobbar 

man mycket med frågan. Företaget vill försöka tvätta bort den bild som finns, då man anser att 

den inte helt stämmer med verkligheten, även om det är många medarbetares upplevelse. 

Ett tredje exempel kommer från byggbranschen och handlar om ungdomars studieval på 

gymnasiet. Det intervjuade företaget som arbetar inom murning upplever att det finns ett relativt 

stort intresse bland ungdomar för att läsa byggprogrammet men att eleverna främst intresserar 

sig för snickeri och kanske inte så mycket för muraryrket. Intervjupersonen menar att många 

elever väljer att bli snickare och att detta skapar en ännu större brist på murare, men även 

anläggare och plåtslagare som också uppfattas vara mindre populära inriktningar. En anledning 

till detta, tror företaget, är att många lärare på gymnasieprogrammet själva har en bakgrund som 

byggare eller snickare och därför tenderar att tala mer för sitt eget område. Intervjupersonen 

menar att företaget och branschen har en viktig uppgift i att marknadsföra muraryrket och visa 

upp en bild av arbetet som är mer uppdaterad än den bild som gymnasieeleverna kanske har. 

Ett sätt som man gör detta på är att man bjuder ut elever att göra studiebesök på företagets 

arbetsplatser och att man då lyfter fram yrkets alla fördelar – ett fritt jobb där du får vara 

utomhus, arbeta i vindtäta ställningar och har chans att med ditt arbete skapa något synligt och 

bestående. 

Tidigare har vi tagit upp exempel på hur bilder kopplade till attraktivitet och status kan påverka 

hur många och vilka som söker sig till ett visst yrke. Vi ser det i exemplet med bussföretaget 

som talar om en förlorad yrkesstolthet och i återkommande beskrivningar från intervjupersoner 

inom industrin som lyfter utmaningar kring att attrahera nya medarbetare, inte minst unga. Men 

vi ser också exempel på bilder som företagen själva är med och sprider av hur man föreställer 

sig de arbetstagare som man vill attrahera. En fråga man kan ställa sig i detta sammanhang är i 

vilken mån schablonbilder som ”bonnpojken” långsiktigt gynnar företagens möjligheter att 

rekrytera och kompetensförsörja? Är det ett bra sätt att definiera vad man vill ha för att lättare 

hitta den man söker eller skapar bilden ett hinder för att vara attraktiv för fler potentiella 

medarbetare och att kunna bredda företagets rekryteringsunderlag? 

Vikten av förebilder inom ett yrke ska inte underskattas när det gäller att bana väg för fler att 

söka sig till en viss bransch. Många företag inom mansdominerade branscher vill gärna locka 

fler kvinnor att söka sig dit och vissa lyckas också med detta genom en medveten strävan efter 

att vara en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män. Flera intervjupersoner säger att om 

det redan finns ”en blandning av personer” på företaget så är det också lättare att locka ”en 

blandning av personer” att söka sig dit. En intervjuperson på en träindustri, en traditionellt 

mansdominerad bransch, menar att det kommer in fler och fler kvinnor på företaget men att 

”det krävs lite av den som är första tjejen in – att vara den som bryter könsmönstret. När antalet 

tjejer går över en viss gräns så blir det mer naturligt för ännu fler tjejer att söka sig till företaget”. 

Hos många av de intervjuade företagen finns en hög medvetenhet kring hur bilder av bransch 

och yrke – både den man själv skapar och förmedlar och de bilder som finns i samhället – 

påverkar förutsättningarna för den egna kompetensförsörjningen. Därför arbetar man också på 

olika sätt med att försöka påverka och förändra dessa bilder i syfte att bidra till att höja status 

för olika yrkeskategorier som man rekryterar till eller att stärka sin egen attraktivitet som 

arbetsgivare. 
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Landsbygden och kollektivtrafiken 
De svårigheter och utmaningar för rekrytering som vi hittills nämnt handlar främst om 

individnivån – att företagen upplever brister hos de arbetssökande i form av att de saknar rätt 

inställning, har felaktiga förväntningar, för svag svenska eller saknar andra viktiga kunskaper 

eller färdigheter – samt hur man på arbetsgivarnivån brottas med att utöva dragningskraft på de 

arbetssökande genom att vara en attraktiv arbetsplats och synliggöra detta. 

Men det finns också svårigheter av mer strukturell karaktär, det vill säga faktorer med bäring 

på sådant som infrastruktur, tillgång på bostäder och regler kring migration. Flera 

intervjupersoner nämner exempelvis företagets läge på landet eller i en mindre ort som ett 

hinder för rekrytering. Bland dessa finns de som uppger att det funnits en tradition av att 

rekrytera ”folk från bygden” vilket sägs innebära en fördel då man också menar att dessa 

medarbetare tenderar att stanna kvar på företaget. Samtidigt har samhällsförändringar skett som 

gör att företagen ibland måste blicka allt längre bort i sökandet efter rekryteringsunderlag. ”Förr 

bodde de anställda i närområdet, max en cykeltur bort. Nu pendlar folk”, säger en intervju-

person och beskriver hur upptagningsområdet för rekrytering av medarbetare har växt. ”På 

andra platser i landet har man fler personer att välja på till alla typer av tjänster. Här är 

kompetensförsörjningen ett problem och en avgörande fråga för om vi ska kunna finnas kvar 

på samma plats i framtiden”, fortsätter hen. 

De intervjuade företagen menar att det är särskilt svårt att locka akademiker till mindre orter. 

”Man har ofta ett liv med någon annan som också läst en hög utbildning och då blir storstaden 

förstahandsvalet”, säger en intervjuperson. Men flera intervjupersoner pekar på svårigheterna 

att få människor att söka sig utanför de större orterna som ett generellt problem. Några kopplar 

detta till att landsbygden inte prioriteras politiskt och att viktig samhällsservice saknas eller är 

på väg att försvinna. ”Politikerna måste sluta prioritera storstäderna. Folk måste kunna och vilja 

leva där industrin finns. Det måste finnas butiker och kommunikationer. Men allt byggs efter 

en annan mall där storstaden gynnas – det funkar inte”, säger en intervjuperson och fortsätter 

retoriskt: ”Ska vi ha en bullrande träindustri på Sergels torg?”. 

Flera intervjupersoner lyfter vikten av smidiga pendlingsmöjligheter. Även på orter med relativt 

goda buss- eller tågförbindelser finns företag som menar att kollektivtrafiken behöver 

utvecklas. Turerna passar inte skiften på industriföretagen och direkta linjer saknas. Linjenät 

och turtäthet begränsas ibland också av kommun- och länsgränser trots att inpendling från andra 

kommuner och angränsande län i vissa fall är mer eller lika naturlig som pendling inom en 

kommun eller inom länet, menar företagen. Några av de större företagen uppger att de lobbar 

aktivt för mer kollektivtrafik och exempel finns i intervjuerna på företag som överväger egna 

skyttelbussar från strategiska orter för att underlätta kompetensförsörjningen. 

Ett antal intervjupersoner är inne på att det kan vara särskilt utmanande att få personer med 

utländsk bakgrund att söka sig till en liten ort. Företaget på den mindre orten kanske inte är lika 

känt och det kan också förekomma en osäkerhet hos nyanlända som inte känner till platsen. 

Avståndet till den lilla orten på landet kan upplevas som långt och kanske finns frågor kring 

hur man tar sig dit och vad det innebär. Om bra kollektiva förbindelser saknas krävs också egen 

bil och körkort, vilket vi visat på tidigare inte alltid är något dessa personer har. En 

intervjuperson menar dessutom att ”nyanlända tycks ha ännu mer bråttom till stan”, vilket enligt 

denne kan ha med tidigare erfarenheter att göra och vilket liv man är bekväm med och vill leva. 
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”Folk måste förstå värdet av att bo på landsbygden!”, säger en av intervjupersonerna. De som 

inte ser värdet av detta men ändå kan tänka sig att ta ett arbete på en mindre ort måste ha 

möjlighet att kunna ta sig till jobbet på ett smidigt sätt, även kollektivt. Det senare framstår som 

särskilt viktigt om företagens rekryteringsbas ska kunna breddas ytterligare. Goda 

bussförbindelser öppnar vägar till arbete inte bara för nyanlända utan bil och körkort – det 

gynnar också möjligheten för företagen att kunna erbjuda skolungdomar chans till prao och 

studiebesök, vilket är en annan aspekt av förbättrad kollektivtrafik som ett av de intervjuade 

företagen tar upp. 

Bostäder och migration 
På orter dit folk gärna flyttar lyfter de intervjuade företagen fram bostadsbristen som ytterligare 

ett exempel på ett strukturellt problem som hindrar kompetensförsörjningen. Framförallt är det 

företag i Jönköping – den större staden i länet – som nämner bostadsfrågan, men det finns också 

företag på mindre orter som ser detta som en utmaning. Ett företag på en mindre ort säger att 

bostadsbristen är ett jätteproblem. ”Vi har haft personer som pendlat från Borås och Jönköping 

men de blir inte så långvariga. De skulle ha stannat om bostäder fanns”, säger intervjupersonen. 

I Jönköping i sin tur menar ett företag att det blivit svårare att dra nytta av stadens attraktivitet 

som bostadsort: ”Tidigare har det varit en fördel att folk velat flytta till Jönköping. Nu har det 

blivit svårt att rekrytera från andra städer på grund av bostadsbristen!”.     

Inte minst är det svårt för de tjänsteföretag i Jönköping som rekryterar personal direkt i utlandet. 

Ett företag inom restaurangbranschen upplever att det är relativt lätt att hitta kockar på den 

europeiska arbetsmarknaden men att svårigheter uppstår när det gäller tillgången på bostäder 

vilket gör att rekryteringarna inte går i lås. Andra restaurangföretag instämmer i bilden av att 

kockar i andra länder ser sig förhindrade att ta jobb i Sverige då de inte hittar bostad här. 

Företagen måste själva vara behjälpliga med kontakter med fastighetsägare vilket ibland hjälper 

men långt ifrån alltid. 

Ett restaurangföretag berättar hur ett systerföretag inom branschen i en annan stad valt att köpa 

ett hus som används som personalbostad, vilket ses som ett möjligt alternativ. Liknande 

lösningar övervägs också av andra företag inom tjänstesektorn. Ett av de intervjuade företagen 

menar att bostadsfrågan är så viktig att den diskuteras i bolagets styrelse. Bristen på bostäder 

anses hämma företagets tillväxt och därför har man funderat över att tillhandahålla någon form 

av instegsboende för personal. Samtidigt menar företaget att det kan vara problematiskt att 

definiera villkor för hur sådana personalbostäder ska kunna användas. Vilka kriterier ska gälla 

för vem som kan hyra, hur länge ska kontrakten bestå och hur gör man det rättvist i förhållande 

till alla medarbetare? Detta är exempel på frågor som behöver besvaras. 

När det gäller arbetskraftsinvandring är det dock inte bara bristen på hyreslägenheter som utgör 

ett problem för rekryteringen. Framförallt de företag som rekryterar i länder utanför EU 

upplever att det är krångligt att få till arbetstillstånd. De menar att kraven höjts och att systemet 

blivit mindre förutsägbart. Oavsiktliga småfel kan vara tillräckligt för utvisning, även om felen 

rättas till i efterhand. Ibland handlar det om hundralappar som blivit fel på en löneutbetalning 

under en månad, men trots att felet justeras på nästa lön dras arbetstillståndet in. Följden blir att 

företagen förlorar viktiga medarbetare och att de blir tvungna att hantera ilska hos anställda 

som inte förstår att det indragna tillståndet inte är företagets fel. 
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Processen kring arbetskraftsmigrationen är tidskrävande och ett av de större tjänsteföretagen 

berättar att de har två anställda på heltid bara för att rodda kring allt som har med detta att göra. 

Av olika skäl blir inte heller de utlandsrekryterade medarbetarna särskilt långvariga. Språk och 

anpassning till tillvaron i Sverige upplevs vara ett hinder. Vissa längtar tillbaka till familj eller 

vänner och återvänder därför efter en tid medan många har som mål att arbeta ihop pengar under 

en period för att sedan flytta tillbaka och kunna investera den intjänade lönen i egen verksamhet 

eller annat i hemlandet. Ett företag inom restaurangbranschen menar dessutom att det inte 

längre är lika attraktivt att komma till Sverige då kronan varit för svag, vilket gör att utländska 

kockar hellre söker sig till andra länder. 

Även vad gäller personer som kommit till Sverige som flyktinginvandrare finns flera exempel 

bland de intervjuade företagen på hur man ser brister i systemen och där företagsledningarna 

engagerat sig och lagt mycket tid på att försöka möjliggöra för enskilda individer att få rätt att 

stanna i landet, vilket ibland lyckas och ibland inte. En intervjuperson inom byggsektorn 

berättar hur man vid ett tillfälle anställde en ung kille med knagglig svenska som utvecklades 

bra på företaget, både i arbetsuppgifterna och språket. När det efter en tid visade sig att personen 

inte fick förlängt uppehållstillstånd såg företaget till att hjälpa honom med arbetstillstånd, vilket 

krävde mycket arbete men lyckades så att personen kunde få vara kvar. På ett annat tjänste-

företag berättar man att de haft flera uppskattade medarbetare som jobbat länge på företaget 

men som fått besked om utvisning – myndighetsbeslut som företagets ledning protesterat mot. 

Liknande exempel finns också från industrin där ett företag berättar om en ung man som inte 

fått förlängt uppehållstillstånd och därför inte haft rätt att arbeta, men som heller inte kunnat 

utvisas på grund av verkställighetshinder. Personen har varit några år i Sverige och beskrivs 

som ”superduktig” på svenska. ”Den killen hade kunnat tillföra mycket. Han hade kunnat bli 

produktionsledare. Det finns en del sådana exempel. Det är sorgligt”, säger intervjupersonen. 

Brist på specialister och tuff konkurrens om utbildade 
Som vi varit inne på tonar många företag ner sina krav på utbildning och yrkeserfarenhet och 

satsar istället på intern upplärning och utveckling av medarbetarna, inte minst inom industrin. 

Samtidigt finns det tjänster där utbildning är ett absolut krav och där bristen på yrkesutbildade 

är stor. Inom industrin handlar det till exempel om specialister som elektriker och reparatörer, 

vilket skapar en stor sårbarhet i verksamheten. Ett industriföretag berättar att de haft en 

elektrikerrekrytering igång ett helt år utan att lyckas rekrytera. Företaget menar också att det på 

grund av att det är få personer i varje specialistroll blir svårt med intern upplärning just i sådana 

roller. Den man söker ska alltså helst inte bara ha en relevant utbildning utan också tillräcklig 

erfarenhet för att inte behöva skolas in i arbetet. 

Ett annat industriföretag delar bilden av svårigheterna att hitta elektriker och reparatörer och 

menar att lönerna ofta drivs upp för dessa yrken. Men istället för att försöka anställa själva har 

man valt en annan väg där tjänsterna köps in eller där man anlitar hyrelektriker via 

bemanningsföretag. Företaget ser att det finns stora fördelar med att köpa dessa tjänster jämfört 

med att ha kompetensen in-house, då det innebär att specialisterna hela tiden rör sig i en miljö 

där de håller sig á jour istället för den mer begränsande miljö som det enskilda företaget kan 

erbjuda. 

I en intervju med ett företag som tillverkar småhus beskriver intervjupersonen hur man försöker 

hitta nya sätt att hantera den begränsade tillgången på hantverkstjänster som el och rörmokeri. 

Idag köper företaget in sådana tjänster och eftersom man är en stor kund lyckas man hitta de 
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specialister som behoven kräver. Samtidigt menar intervjupersonen att den egna upphandlingen 

bidrar till en resursbrist totalt sett på marknaden för dessa tjänster och en orimlig börda för 

hantverksbranscherna som hela tiden jagas. Produktionen fördyras dessutom då relativt enkla 

moment, som att dra en elkabel genom ett rör i en vägg, ska utföras av riktiga elektriker. 

Framöver hoppas man därför kunna utbilda egen personal som utför det enklare arbetet medan 

fackmän sedan utför kontroll och anslutning på plats för att därmed uppfylla krav på 

branschstandard. Detta kräver dock att man hittar lösningar i dialog med hantverksföretagen 

där man upplever att det i vissa fall finns ett skråtänkande som värnar om den egna professionen 

och som blir till hinder för implementering av nya arbetssätt. 

Inom annan typ av industri är det bristen på elektriker med specifik inriktning mot automation 

som utgör ett kompetensförsörjningsproblem. ”Det räcker inte att vara industrielektriker, utan 

man ska ha en inriktning mot automation. Är man automationselektriker på gymnasienivå så är 

det en bra grund för att få jobb inom industrin och då har man den kompetens vi söker”, säger 

en intervjuperson på en plastindustri. Hen menar vidare att det också är viktigt att skolan har en 

uppdaterad nulägesbild. ”Utbildningsväsendet har en viktig roll att spela. Det är viktigt att 

ungdomar gör rätt val! De som utbildar sig till elektriker söker sig ofta mot en inriktning som 

installationselektriker. Man måste trycka ungdomarna mot inriktningen automationselektriker”, 

fortsätter intervjupersonen. 

Utöver nämnda exempel råder inom industrin även brist på utbildade inom akademikeryrken 

som olika typer av ingenjörer. Det handlar även här om utbildningsval (”det är inte så trendigt 

att plugga till kemi-ingenjör”) men också, som vi varit inne på tidigare, en allmän upplevelse 

av att det är svårt att locka just akademiker till mindre orter. För att lösa kompetensförsörjningen 

till tjänstemannasidan har därför många företag en uttalad ambition att ”spränga gränsen mellan 

kollektivanställda och tjänstemän”, som en intervjuperson uttrycker det. Målet är att man ska 

kunna göra karriär inom företaget och ha möjlighet att gå från fabriksgolvet till att bli 

tjänsteman. 

Samtidigt ser många en fördel i om tjänstemän har både akademisk kompetens och 

yrkeskompetens, vilket även gäller andra branscher. En intervjuperson inom anläggnings-

branschen berättar att det är vanligt att tjänstemän börjat som yrkesarbetare och jobbat sig upp 

i företaget. Men den akademiska kompetensen behövs och svårigheterna att rekrytera 

tjänstemän med utbildning inom till exempel juridik och kalkylering blir därför ett problem. 

Helst skulle företaget vilja se fler tjänstemän som hade både akademisk bakgrund och 

yrkeskompetens men det är svårt att hitta. 

När det gäller personer med utbildning inom bristyrken är konkurrensen hård. Ett av de mindre 

industriföretagen som intervjuats menar att de stora företagen ”suger upp” utbildade CNC-

operatörer genom att erbjuda högre lön. De små företagen måste därför ligga steget före och 

hitta andra sätt att hävda sig i konkurrensen, till exempel genom att bygga relationer och skapa 

intresse hos personer under utbildning genom att erbjuda praktikplats eller timanställning. Men 

även bland de stora och medelstora industriföretagen upplevs konkurrensen vara tuff, delvis på 

grund av en stark koncentration av viss typ av industri till samma geografiska område. En 

intervjuperson på ett medelstort industriföretag säger till exempel att i det område där deras 

tillverkning sker arbetar många industrier med tunnplåt. ”Är det högkonjunktur så vill alla ha 

kantpressare samtidigt”, säger intervjupersonen med hänvisning till en yrkeskategori där bristen 

upplevs vara stor. 



31 

 

Men företagskluster kan också innebära en fördel genom att en större arbetsmarknad skapas för 

vissa typer av yrken. Samtidigt gäller det då att utbildning finns och att människor söker sig dit. 

Här finns exempel på företag som menar att mer kan göras, både vad gäller samverkan mellan 

företagen och av utbildningssystemet. Ett företag pekar på det stora behovet av 

automationsingenjörer, vilket är ett yrke där yrkeshögskoleutbildning finns i länet – dock med 

inriktning mot robotautomation och inte mot processautomation, enligt företaget. 

Intervjupersonen säger att det i området där företaget verkar finns flera stora processindustrier 

med inriktning mot olika slags tillverkning som livsmedel, papper och kemisk industri men där 

en gemensam nämnare är så kallade ”våta processer”. I detta finns grund för att skapa nya 

utbildningsinriktningar i länet som möter de likartade behov dessa olika industrier har. Det 

intervjuade företaget har därför tagit initiativ till att ytterligare utforska sådana möjligheter i 

dialog med de övriga företagen. 

I slutänden handlar bristen på yrkesutbildade inom olika områden om att människor ska vilja 

utbilda sig och om deras val av utbildning. ”Folk behöver läsa de utbildningar där det råder 

brist på kompetens”, som en intervjuperson uttrycker det. Olika påverkande faktorer verkar här 

tillsammans. Det handlar så klart om individens eget intresse och beslut men, som vi varit inne 

på tidigare, även om företagens förmåga att attrahera personer att söka sig till ett visst yrke eller 

bransch. Utbildningssystemet, inklusive studie- och yrkesvägledningen, spelar förstås också en 

viktig roll och kanske finns det ännu mer som samhället kan göra för att erbjuda rätt typ av 

utbildningar och få fler att välja de utbildningar som leder till yrken där det råder brist.  

Då handlar det inte bara om specialister inom industrin utan också om olika yrkeskategorier i 

tjänstesektorn, som kockar och murare, där de intervjuade företagen ibland tenderar att luta sig 

mot rekrytering utomlands som en lösning. Även inom dessa branscher gäller det också för 

företagen att kunna hävda sig i konkurrensen så att till exempel inte alla kockutbildade söker 

sig till storstäderna, vilket det enligt en intervjuperson på ett restaurangföretag finns en tendens 

till. Det måste också vara attraktivt att vara kock i Jönköpingsregionen så att ”matnördarna”, 

som en annan intervjuperson talar om, ska vilja arbeta här. Bransch och olika samhällsaktörer 

skulle på detta område kunna samverka mer för att skapa ökad attraktivitet för arbete i regionen 

genom ett större kluster av restaurangföretag med höga ambitioner vad gäller mat, service och 

helhetsupplevelse.    

Det framstår också som särskilt viktigt att inte bara identifiera bristyrken utan att också peka ut 

de strategiska nyckelkompetenser som måste finnas tillgängliga för att minska sårbarheten inom 

exempelvis industrin. En maskinoperatör, truckförare eller svetsare kanske går att lära upp 

internt på ett företag men kanske inte en elektriker. Vad gäller breddrekryteringen tar många 

företag ett stort ansvar själva för internutbildning och här är utmaningen delvis en annan – den 

handlar om att det måste finnas ett utbud av personer med rätt motivation, fallenhet och 

tillräckliga språkkunskaper, vilket kräver en viss typ av insatser från samhällets sida för att 

främja. Men när det gäller specialister och nyckelfunktioner blir samhällsuppgiften möjligen en 

annan – det handlar då inte främst om att främja anställningsbarhet hos individer utifrån var 

jobben finns, utan att genom utbildning tillgodose företagens mest prioriterade och nödvändiga 

behov av kompetens. Det förstnämnda är en arbetsmarknadspolitisk utgångspunkt som fyller 

en viktig funktion, inte minst i relation till integrationsfrågan, men den kan också i ökad 

utsträckning behöva kompletteras med det senare – ett kompetensförsörjningspolitiskt 

perspektiv som tar sin utgångspunkt i vad företagen allra mest behöver. 
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Många företag ser stora möjligheter 
I det ovanstående har vi främst pekat på upplevda hinder och svårigheter när det gäller 

företagens rekrytering. Detta för att tydligare identifiera möjliga utvecklingsområden att arbeta 

vidare med. Samtidigt är det viktigt att återigen understryka att alla intervjuade företag inte 

upplever samma hinder. Bland intervjuerna finns också exempel på företag som ger en 

övervägande positiv bild och som inte ser några större svårigheter att kunna rekrytera personer 

med rätt kompetens. Det handlar så väl om det stora företaget med det goda ryktet som det lilla 

företaget med den höga trivseln. 

Attraktivitet, bra arbetsmiljö och månande om de anställda är framgångsfaktorer som flera av 

dessa företag lyfter fram. ”Vi är på en plats där vi vill vara”, säger en intervjuperson och målar 

upp en bild av en attraktiv arbetsplats, en stor arbetsgivare med ett starkt varumärke som gör 

att det ses som åtråvärt att jobba på företaget. ”Vi har en inkluderande och tillåtande arbetsmiljö 

där arbetet sker under relativt stor frihet. Att jobba med och synliggöra attraktiviteten är en 

viktig del i att kunna locka personal”, säger en annan intervjuperson, medan en tredje betonar 

vikten av att som företag själv ta ägarskap över kompetensförsörjningsfrågan. 

Den generella medvetenheten kring attraktivitetens betydelse för möjligheterna att rekrytera är 

som vi tidigare påpekat hög bland de intervjuade företagen och många arbetar också aktivt med 

att skapa en positiv bild av sig själva som arbetsgivare. Men förutsättningarna skiljer sig mellan 

företagen och för många kvarstår kompetensförsörjningen som en viktig utmaning. Samtidigt 

finns det goda anledningar att tro att det kanske går att lära något av de företag som faktiskt 

lyckas väl med att rekrytera och personalförsörja. Vi ska därför återkomma till olika exempel 

på hur de intervjuade företagen arbetar med de utmaningar de möter. 

Men som vi beskrivit ovan ser många av de intervjuade företagen inte bara utmaningar och 

hinder utan även stora möjligheter i det arbetskraftsutbud som funnits tillgängligt under åren av 

högkonjunktur. ”Det finns så mycket bra arbetskraft!”, säger en intervjuperson på ett företag 

inom bemanningsbranschen som upplever att det är relativt lätt att rekrytera. ”De senaste åren 

har man kunnat göra riktiga klipp!”, menar en intervjuperson på ett industriföretag och berättar 

om en kille från Syrien som varit fyra år i Sverige: ”Han pratar svenska och läser en 

universitetsutbildning på distans på ett svenskt universitet. Han jobbar effektivt och bra. En 

duktig kille. Hur många svenskar finns det som han? Men då är det inte för att han läser på 

universitetet och kan perfekt svenska som vi anställt honom, utan för att han jobbar så bra!”. 
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Mångfald på arbetsplatsen 

Olika erfarenheter av att möta mångfald 
När det gäller mångfald, i bemärkelsen en blandning av personer med olika bakgrund – både 

svensk och utländsk sådan, har de intervjuade företagen skilda erfarenheter och upplevelser. 

Flera företag berättar om hur mångfalden bland medarbetarna på senare år ökat och hur de också 

omfamnat och sett något positivt växa ur den, medan andra inte alls har någon erfarenhet av att 

se en ökande mångfald komma men gärna skulle välkomna detta. Det finns också företag som 

berättar hur mångfalden på olika sätt blivit till en svårhanterlig och ibland nästan övermäktig 

utmaning, inte minst i relation till språksvårigheter hos personalen, medan andra tycks vara 

rädda för att just detta ska drabba dem och därför väljer att i den mån det går stänga mångfalden 

ute. 

● ”Verkligheten har lett till ökad mångfald – och det funkar!” 

Ett av de företag som valt att släppa in och omfamna mångfalden säger att man fått sänka sina 

krav på kunskaper i svenska på grund av sökunderlaget. Företaget – ett industriföretag – har 

anpassat sig till läget på arbetsmarknaden och menar att de i och med sin geografiska placering 

”inte kan vara kräsna”. ”Verkligheten har lett till ökad mångfald”, säger intervjupersonen som 

också menar att den ökade mångfalden haft ett stort värde och att man, när man vågat ta steget, 

gjort erfarenheten att det funkar: ”När vi testar att anställa personer med olika bakgrunder så 

blir det bra!”. Intervjupersonen menar att företaget alltid har stått för vissa värderingar och en 

positiv hållning till mångfald men att anpassningen till verkligheten har gjort att det hänt mer. 

”På det sättet har vi kunnat sätta ihop riktigt bra och dynamiska arbetsgrupper där olika personer 

bidrar med sina unika erfarenheter och egenskaper”, säger intervjupersonen och tillägger att 

”innan var vi lite mer trångsynta”. 

En intervjuperson på ett bemanningsföretag menar att ”chefer är mer öppna idag än för tre år 

sedan”. Företagen beskrivs ha anpassat sig till det rådande utbudet av arbetskraft vilket 

inneburit en höjd toleransnivå för språksvårigheter. Känslan, menar intervjupersonen, är också 

att cheferna på företagen i många fall sett att det faktiskt funkar. Just att tvingas göra 

erfarenheten att det fungerar att anställa personer med lite svagare svenska lyfts av flera 

intervjupersoner fram som en viktig faktor som driver på en utveckling mot ökad mångfald. 

”Det har hänt att det varit kris och vi varit tvungna att chansa och anställa personer som kan 

knappt ett ord svenska – medarbetare som nu jobbar kvar och hör till de allra bästa”, säger en 

intervjuperson på ett företag inom personlig assistans och betonar att i majoriteten av alla fall 

så fungerar det trots språkhinder. Samtidigt varnar intervjupersonen på bemanningsföretaget 

för att trenden mot ökad tolerans är på väg att brytas: ”Nu vänder arbetsmarknaden och företag 

varslar. Då höjer man kraven för att man kan göra det, eftersom det finns fler sökande att välja 

på”. 

● Positiv dynamik eller orimlig börda? 

I intervjuerna framkommer fler exempel där man på företagen menar att den ökade mångfalden 

lett till en mer positiv dynamik i arbetsgrupperna. Ett industriföretag berättar att man tidigare 

hade få medarbetare med utländsk bakgrund och att personalen utgjorde en ganska homogen 

grupp. Nu har andelen personer med bakgrund i andra länder ökat till upp mot en femtedel och 

man beskriver detta som en mycket positiv utveckling för företaget. ”Vi blir starkare om vi har 

olika personliga erfarenheter och man börjar se detta ute i verksamheten också”, säger 

intervjupersonen som samtidigt betonar vikten av att i varje arbetsgrupp eftersträva en balans 
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och blandning av olika bakgrunder och erfarenheter. Detta för att minska risken för att det 

skapas nya grupperingar i gruppen där personer med liknande bakgrund söker sig till varandra 

(”somalierna för sig, östgötarna för sig osv.”). 

Men det är som sagt inte alla företag som delar erfarenheten av att uppnå en sådan positiv 

dynamik. På ett av företagen tecknar intervjupersonen en bild av en arbetsplats med många 

konflikter som bottnar i svårigheter att hantera kulturella spänningar. Integration upplevs vara 

en stor utmaning och hen menar att det saknas en grundförståelse för hur svensk arbetsmarknad 

fungerar hos många medarbetare med utländsk bakgrund. Intervjupersonen nämner som 

exempel fall där medarbetare plötsligt avviker ”för att mamma är sjuk i hemlandet” och 

situationer där anställda, som inte heller är med i facket, tror att de har rättigheter som de inte 

har. När konflikt uppstår så ”drar de rasistkortet”. ”Det är för många hormonstinna alfahannar”, 

säger intervjupersonen – vilket samtidigt pekar i samma riktning som de slutsatser som dras av 

de företag som har en mer positiv erfarenhet av mångfald, nämligen vikten av balans. För det 

ska också läggas till bilden att de anställda på företaget framförallt är unga män i tjugoårsåldern, 

med en överrepresentation av utlandsfödda, vilket i bredare bemärkelse är att definiera som en 

brist på mångfald, även om utmaningarna som företaget upplever i viss bemärkelse går att 

beteckna som en mångfaldsproblematik via kopplingen till kulturkrockar och integration. Klart 

står i alla fall att den stora representationen av utlandsfödda medarbetare på företaget inte 

uppfattas som något positivt av intervjupersonen utan en faktor som påverkar arbetsplatsen och 

verksamheten negativt, inte på grund av medarbetarnas bakgrund i sig men i form av de 

integrationsproblem som företaget upplever bland personalen. 

Vi vill understryka, att bland intervjuerna är detta en berättelse som sticker ut. Många exempel 

finns på beskrivningar av kulturkrockar och utmaningar i att hantera sådana, men också 

konstruktiva lösningar. Det finns dock inga andra exempel på där krockar och konflikter med 

bäring på vad som beskrivs som kulturella spänningar har uppfattats påverka arbetsplatsen i 

samma utsträckning som ges uttryck för i just denna intervju. Vanligare är istället att företag 

lyfter fram en ökande andel språksvaga medarbetare som en stor utmaning. Många 

intervjupersoner menar att de har fått släppa efter på krav på god svenska vid rekrytering vilket 

gör att det tar längre tid att bygga upp kompetens bland nya medarbetare då bristande 

språkförmåga hos medarbetarna blir till ett hinder för lärande i arbetet. Ett av de mindre 

industriföretagen säger att runt en tredjedel av de anställda på företaget numera utgörs av utrikes 

födda, varav de flesta inte har varit i Sverige mer än 10 år. ”Många står och stampar i 

språkutvecklingen och kommer inte vidare. Detta blir ett hinder för att utvecklas i nya roller om 

man till exempel inte kan tillgodogöra sig en vidareutbildning på en viss maskin”, säger 

intervjupersonen. 

Många företag gör vad de kan för att inkludera och stötta sina språksvaga medarbetare och flera 

exempel på vällovliga initiativ i den riktningen finns i de genomförda intervjuerna. Samtidigt 

som det ofta finns en genuin vilja att skapa förutsättningar för språksvaga medarbetare att 

utveckla sin svenska, andas dock flera av intervjuerna en känsla av att en orimlig börda hamnar 

hos företagen och att man saknar rätt kunskap och verktyg för att kunna stödja medarbetarna i 

deras språkutveckling. I ett av de större tjänsteföretagen ansvarar en teamchef för runt 115 

personer, varav runt 80 bedöms behöva någon form av språklig stöttning, vilket man gör sitt 

bästa för att ge. Chefen håller koll på vilka i gruppen som kan vilka språk och som i olika 

situationer kan hjälpa till att översätta, samt får även axla rollen som informell språklärare åt 

medarbetarna. Flera företag menar att det finns en övre gräns för hur många språksvaga 
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personer man mäktar med att ta in bland medarbetarna. ”Vi kan inte ta in fler med 

språksvårigheter! Det är fullt – det går inte med fler. Men så kommer det nog bli ändå, för det 

är där arbetskraften finns”, säger en intervjuperson. 

● Stängda och öppna dörrar 

Andra företag upplever hur andelen utrikes födda har ökat bland de arbetssökande, men istället 

för att chansa med en språksvag person väljer man hellre att inte anställa. Ibland med hänvisning 

till att man försökt vid tidigare tillfällen men att det inte fungerat. En intervjuperson berättar 

om en svetsare man anställt som inte klarar språket, vilket man löst genom att en annan 

medarbetare förklarar på modersmålet. ”Det fungerar inte om komplicerade moment ska 

förklaras – det tar för mycket resurser i anspråk i förhållande till det moment som ska utföras”, 

menar intervjupersonen som också säger att bedömning av arbetssökandes språknivå görs redan 

i samband med den första telefonkontakten då beslut tas om intervju eller inte. Språksvaga 

sållas bort och ges inte möjlighet att visa vad de går för, vilket är ett förhållningssätt som står i 

kontrast till de exempel vi lyft fram på företag som valt att omfamna och se möjligheterna i 

mångfalden genom att istället resonera att ”hos oss får alla chansen”. 

Det finns också företag som inte upplevt någon ökad mångfald, varken bland de som anställs 

eller generellt bland de som söker jobb på företaget. I denna grupp finns både industri- och 

tjänsteföretag, men en bransch som sticker ut särskilt bland intervjuerna är bygg- och 

anläggningsbranschen. ”Arbetsgruppen är väldigt helsvensk. Det är nästan pinsamt”, säger en 

intervjuperson på ett anläggningsföretag. Samma gäller för ett annat företag som har 

asfaltsarbeten som sin nisch. Intervjupersonen där säger att de anställda på företaget uteslutande 

är personer med svensk bakgrund, ”vilket bara blivit så”. Uppfattningen är också att det ser ut 

på liknande sätt i hela branschen. Samtidigt är asfaltsarbetare ett yrke som inte kräver utbildning 

och där upplärning direkt på jobbet är möjligt om man saknar tidigare erfarenhet. Enligt 

intervjupersonen är heller inte kraven på språkkunskaper så höga: ”Det räcker med att gå 

bredvid och någon visar. Språket lär man sig. Svag svenska behöver inte vara ett hinder”. 

Asfaltsföretaget säger att de gärna skulle ta emot nyanlända eller personer i socialt utanförskap 

för praktik eller arbete. ”Det finns alltid något att göra”, säger intervjupersonen. Men med 

Arbetsförmedlingen har man ingen kontakt och de har inte heller hört av sig. Med de kommuner 

man utför uppdrag åt skriver företaget dock ibland sociala kontrakt som innebär att man ska 

kunna ta emot personer med missbruksproblem och liknande, men enligt intervjupersonen har 

kommunerna inte utnyttjat denna möjlighet trots att företaget har en positiv inställning till 

sådana placeringar och gärna vill ta ett socialt ansvar. Ibland dyker personer upp men försvinner 

efter någon dag och vissa placeringar dras i långbänk under flera år utan att det blir något av 

det. Intervjupersonen menar att ”det är okej att komma och jobba bara en dag i veckan” men 

ändå har de sociala kontrakten förblivit outnyttjade. Uppenbart är det så att här har en möjlighet 

till samarbete för ökad integration och inkludering gått förlorad, då företaget inte har fått 

chansen att ta den roll man säger sig villig att spela när det gäller socialt ansvarstagande. 

I företaget och den specifika branschen asfaltsanläggning i stort tycks också finnas en uppenbar 

potential att öka mångfalden, till skillnad från i de företag som ger uttryck för att de inte klarar 

att ta in fler språksvaga medarbetare. I det senare fallet måste antagligen många gånger de 

befintliga medarbetare som inte kan tillräckligt bra svenska först lyftas i språket för att företagen 

ska bli mer mottagliga för att kunna anställa fler språksvaga personer, medan det i företag med 

mer ”helsvenska” arbetsgrupper kan finnas en större öppenhet för att ta in och även förmåga att 
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integrera och stötta medarbetare som är nya i landet och i färd med att utveckla sin svenska. 

Frågan är i vilka fler företag och branscher detta gäller? Här finns eventuellt en möjlighet för 

samhället att göra mer – att identifiera de vita fläckarna och se var mångfalden borde och skulle 

kunna öka. 

Även om det bland alla de tre företag vi intervjuat inom bygg- och anläggningsbranschen finns 

en tydligt begränsad erfarenhet av att anställa personer med utländsk bakgrund, finns här 

samtidigt fall av betydande internationalisering av arbetsplatserna. Hos ett av de intervjuade 

företagen har andelen utländsk arbetskraft ökat det senaste decenniet och uppgår nu till ungefär 

15 procent av den totala arbetskraften. Vad det handlar om då är dock inte invandrare som 

anställs direkt av företaget i Sverige utan utstationerad arbetskraft från länder i Östeuropa. 

Andra företag rekryterar och tillhandahåller denna personal genom att utföra olika uppdrag på 

kontrakt, vilket är ett exempel på hur kompetensbrist möts genom att hyra in yrkeskunniga från 

andra länder istället för att fler människor utbildas till dessa yrken i Sverige. Något som också 

pekar mot en potential att växla spår och i ökad utsträckning anlägga ett integrationsperspektiv 

på kompetensförsörjningen inom branschen genom att utbilda personer, däribland utrikes 

födda, som står utanför arbetsmarknaden så att de kan ta de arbeten inom sektorn där det råder 

brist på yrkeskompetens. 

Synen på språk 
Som vi har sett finns en ökad acceptans för språksvårigheter hos många företag. Flera 

arbetsgivare menar att de har sänkt språkkraven för att ”verkligheten kräver det”. Samtidigt är 

det tydligt i många intervjuer att det ofta finns en kvardröjande attityd till språk som kan 

sammanfattas i att ”svenska ska man kunna fullt ut när man söker jobb”. För även om många 

företag, som vi beskrivit, är beredda att gå långt när det gäller att internutbilda personer utan 

yrkesutbildning eller -erfarenhet så har dessa ofta en betydligt mer negativ hållning till att 

investera i medarbetares språkutveckling på jobbet. Ett industriföretag berättar exempelvis hur 

det inom företaget finns en tradition av att göra allt in-house vilket bland annat innebär att man 

har personalmatsal, städ och IT i egen drift. Företaget utbildar vid behov också internt för alla 

arbeten inom produktionen. ”Vi kan bekosta allt. Behöver du ett truckkort så får du det, behöver 

du lära dig svetsa så lär vi dig det. Men språket behöver du ha när du kommer hit”, säger 

intervjupersonen. 

Denna inställning finns representerad hos så väl industri- som tjänsteföretag, men bland 

intervjuerna tenderar just industriföretagen att vara mer skeptiska till att själva ta en roll för att 

stödja medarbetare i att utveckla sin svenska, samtidigt som de paradoxalt nog ofta ser 

upplärning i arbetet som en naturlig del av sitt eget arbete med kompetensförsörjning. 

Förväntningarna på jobbsökandes språkliga kompetens är inte sällan högre ställda än 

förväntningarna på de praktiska färdigheter som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Saknar 

en person truckutbildning uppfattas det många gånger som relativt oproblematiskt av 

intervjupersonerna att låta denne komplettera med sådan utbildning internt på företaget. Frågan 

om språk är i jämförelse betydligt mer laddad vilket märks i hur intervjupersonerna ofta skärper 

tonen i samtalen när ämnet kommer på tal. Truckkort kan saknas men svenskan ska vara 

komplett. ”Brytning spelar ingen roll men man ska ha en flytande svenska och ett utvecklat 

ordförråd”, säger till exempel en intervjuperson, vilket får illustrera hur man i vissa fall 

instinktivt lägger upp den språkliga ribban på en mycket hög nivå. 
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● Vem har ansvaret för att nyanlända lär sig språk? 

På olika sätt jobbar i princip alla företag med sådant som rör arbetsmiljö, ledarskap, 

kommunikation, attraktivitet, kvalitet och kompetensutveckling. Detta arbete kan sägas utgöra 

del av viktiga grundfunktioner som tillsammans bidrar till att stärka företagens varumärke, 

konkurrenskraft och produktivitet. Att inkludera språk i denna lista kan möjligen tyckas 

långsökt men är samtidigt en fråga som arbetsgivarna i högre grad kommer att behöva ta 

ställning till. Samhället är numera flerspråkigt vilket innebär att en stor grupp människor på den 

svenska arbetsmarknaden inte har svenska som sitt förstaspråk. Många företag har som sagt 

anpassat sig till denna nya verklighet men fler borde kanske också fundera över hur man aktivt 

ska förhålla sig till detta faktum. I vilken mån ska ett mer strategiskt och strukturerat arbete 

med språkfrågan inkluderas som en lika naturlig del av företagets grundstruktur som allt det 

andra som görs för att medarbetarna ska trivas, utvecklas och leverera mot företagets mål? 

I flera av intervjuerna går det att skönja viss rädsla och osäkerhet, ibland också okunskap, i 

relation till språk och språkutveckling på arbetsplatsen, vilket kan vara ett skäl till att man tvekar 

inför att närma sig frågan eller helt enkelt väljer att inte se sin egen roll i sammanhanget. Därför 

uteblir också de aktiva insatserna. Istället för att fundera över hur man kan gynnas av att själv 

vara en del av lösningen på en samhällsutmaning som påverkar det egna företaget är det ibland 

dessutom enklare och mer bekvämt att lägga ansvaret någon annanstans – på den enskilda 

individen eller samhället. En intervjuperson tycker att det borde ske en bättre språkutveckling 

hos de medarbetare som har svag svenska ”men tyvärr är man oftast mer intresserad av att 

umgås med sina landsmän”. Andra hävdar att det finns en kravlöshet i samhället som gör att 

personer som är nya i landet inte lär sig tillräckligt bra svenska. Vissa riktar in sin kritik mot 

SFI-undervisningen som beskrivs som alldeles för slapp. 

Kritik mot individer som inte själva tar tillräckligt ansvar för sitt lärande och sin integrering i 

samhället, liksom mot svenskundervisning för invandrare och andra samhällsinsatser som inte 

håller måttet och ger de resultat man rimligen kan förvänta sig, har naturligtvis sitt berättigande 

i den mån detta förekommer. Kring dessa frågor finns dessutom en många gånger het politisk 

debatt där så klart aktörer i näringslivet också kan inta olika positioner. För det enskilda 

företaget kvarstår dock frågan om hur man ska förhålla sig till att allt fler människor på, eller 

på väg in på, arbetsmarknaden har svenska som sitt andraspråk och i vissa fall har behov av att 

utveckla språket från en nivå som varierar från individ till individ. Oavsett om ett företag är 

villigt eller ovilligt att se sin egen del i ansvaret för dessa individers språkutveckling så kommer 

de språksvaga personer som finns i eller hittar ut i arbetslivet att påverkas av huruvida deras 

arbetsplatser utgör gynnsamma eller ogynnsamma miljöer för språkinlärning. 

● Bryta utanförskap och vända samhällskostnad till företagsekonomisk vinst 

”Dessutom kommer du alltid vara lite utanför om du inte förstår snacket vid fikat”, säger en av 

intervjupersonerna i en längre utläggning om vilka problem man ser att det medför att anställa 

språksvaga personer. I detta korta påpekande ryms också en vad-är-hönan-och-vad-är-ägget-

fråga: Är du utanför gänget för att du inte förstår snacket, eller förstår du inte snacket för att du 

är utanför gänget? I frågans natur ligger att det ena påverkar det andra och det intressanta blir 

därför hur arbetsplatsen bäst kan svara upp mot att vara inkluderande på ett sätt som gör att 

goda förutsättningar för språkutveckling skapas. För visst kan man alltid säga att en person 

måste vara fullärd i svenska för att få ett jobb, men om inte möjligheten finns att utveckla 

språket i ett sammanhang och samspel av det slag som till exempel utbytet med kollegor på en 
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arbetsplats erbjuder, riskerar vägen dit att bli lång – något som leder till kostnader i form av 

utanförskap och varken ligger i samhällets eller företagens intresse. 

Men det går också att vända på resonemanget och fundera över hur en ökad förmåga att 

integrera språksvaga personer på arbetsplatsen kan bli till en vinst för företaget. I intervjuerna 

finns några exempel på företag som börjat resonera i dessa termer. ”Vi behöver ha en plan 

framåt”, säger en intervjuperson på ett industriföretag som menar att framtida brist på 

arbetskraft kommer att skärpa behovet av att tillvarata kompetensen hos dem som kommer från 

andra länder ytterligare. ”Vi måste få in detta i vår business plan”, fortsätter hen och beskriver 

hur man som företag bör tänka på integrationen som en process. ”Det är viktigt att vi förbereder 

oss och bygger integrationsprocesser som vi kan använda oss av framåt. På samma sätt som för 

andra processer i verksamheten måste vi ha en målstyrning för integrationen”, menar 

intervjupersonen och förklarar att detta också kräver någon form av ansvarsfördelning eller 

bemanning. Om företaget själv, branschen eller regionen ska ta ansvar för processen ser hen 

som en öppen fråga men ”någon måste göra det”. Motiveringen till att företaget aktivt bör rigga 

för en process som möjliggör bättre integration på arbetsplatsen är strikt ekonomisk. ”Vi måste 

tänka krasst affärsmässigt kring integrationen: Vad krävs av oss? Vad har vi att vinna? Genom 

en sådan affärsmässig ingång kan vi också tillvarata potentialen som finns hos gruppen!”, säger 

intervjupersonen. 

På ett annat industriföretag menar man på ett liknande sätt att det är viktigt att ställa sig frågan 

hur man som företag kan anpassa sig till den nya arbetsmarknaden. ”Hur kan vi tänka strategiskt 

kring frågor som rör språk och möjligheter att inkludera språksvaga? Vi har börjat prata om det 

men vi har inte gjort den analysen än. Att ha gjort den kommer att vara en konkurrensfördel!”, 

säger intervjupersonen som menar att det finns ett intresse av att jobba med språkutveckling på 

företaget. Om man ska göra det, framhåller hen, behöver dock andra aktörer möta upp. Det 

finns en tveksamhet kring att själva skapa en stöttande struktur för språksvaga medarbetare men 

ett stort intresse av att samverka med aktörer som kan frågan och som har möjlighet att följa 

upp, medan företaget bidrar med handledare och de resurser och den kapacitet man själva har. 

● Får man ställa krav på att alla ska tala och lära sig svenska? 

Men för att återgå till de företag som tvivlar på att de själva kan göra något för att möta 

problemet med bristande språkkunskaper hos individer på arbetsmarknaden och som ger uttryck 

för att det knappast kan ligga på dem, i vissa fall ett litet företag, att lösa det problemet. 

Samtidigt som dessa företag ibland är benägna att peka på att samhället borde ställa högre krav 

på att invandrare ska lära sig svenska finns ofta en osäkerhet kring de egna möjligheterna att 

som arbetsgivare ställa krav på sina medarbetare eller personer som man står i begrepp att 

rekrytera. Språk uppfattas som en känslig fråga. ”Hur säger man till någon som varit här i 10 år 

att du talar inte tillräckligt bra svenska?”, frågar sig en intervjuperson som menar att språkliga 

brister hos medarbetare kan vara svåra att påtala. Att ha en uttalad policy som uppmuntrar till 

att prata svenska är också något en del intervjupersoner tvekar inför. En intervjuperson säger 

att det pratas många olika språk i fikarummet, men eftersom detta är medarbetarnas fritid tycker 

man det är svårt att styra vilket språk som ska talas där. Om man vill måste man få prata sitt 

modersmål anser man. Andra intervjupersoner instämmer och berättar om ”subgrupper” på 

arbetsplatsen där man talar med varandra på sitt eget språk. Även om detta upplevs vara ett 

problem ser man inte att det skulle vara möjligt att förhindra detta eller att företaget skulle 

kunna ha några synpunkter på vilket språk som bör användas. ”Det är på eget ansvar att prata 
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svenska. Vi får inte ställa krav på att folk ska prata svenska på rasten”, säger intervjupersonen 

och menar att detta skulle anses utgöra diskriminering. 

Rent juridiskt stämmer det att det inte är tillåtet för en arbetsgivare att uttryckligen förbjuda 

användningen av andra språk än svenska på arbetsplatsen. Detta är knappast heller önskvärt ur 

ett integrations-, kommunikations- eller lärandeperspektiv då det tvärtom framstår som viktigt 

att tillvarata alla de språkliga resurser som finns, samtidigt som man naturligtvis också behöver 

tillvarata alla tillfällen till språklig interaktion för att öka allas möjligheter att förbättra sin 

svenska. För att främja det senare finns också goda möjligheter för arbetsgivarna att aktivt bidra 

till en sådan utveckling utan att bryta mot diskrimineringslagstiftningen. För ordningens skull 

kan vi ta en titt på ett ärende som Diskrimineringsombudsmannen (DO) beslutat i och som 

gäller just denna fråga. Fallet (ANM 2016/525) handlade om en person anställd som kock i ett 

skolkök i Göteborgs stad som ansåg att arbetsgivaren inte tillåtit honom att tala sitt modersmål 

på jobbet. DO:s utredning visade att arbetsgivaren inte förbjudit anställda att tala sitt modersmål 

men att man haft en policy i kommunen att uppmuntra och uppmana medarbetare att tala 

svenska. Den bedömning DO gjorde var att det fanns ett berättigat syfte med policyn då målet 

var att främja en god och inkluderande arbetsmiljö. Att man med utgångspunkt i policyn även 

under raster och pauser uppmanade medarbetare att tala svenska utgjorde enligt DO:s 

bedömning inte ett fall av diskriminering. 

Så länge det finns ett berättigat syfte och implementeras på rätt sätt finns alltså ett utrymme för 

arbetsgivaren att ha en tydlig linje kring vilket språk som ska talas på arbetsplatsen och att ha 

en uttalad policy för detta som medarbetarna förväntas följa. Exempel finns också bland de 

intervjuade företagen på arbetsplatser där detta med framgång tillämpas. Ett företag berättar att 

man har en policy som säger att man ska prata svenska och att man ska prata så att alla förstår. 

Alla medarbetare ska känna sig delaktiga! Samtidigt har man en positiv och öppen attityd till 

språk och flerspråkighet som innebär att man tar tillvara även andra språkliga resurser än 

svenska hos medarbetarna. Exempelvis kan tekniskt komplicerade saker förklaras på engelska 

eller på hemspråket av någon kollega som har samma modersmål, vilket både underlättar i 

arbetet och bidrar till målet om att alla ska kunna förstå och vara delaktiga. 

I andra intervjuer berättas hur man på mindre företag försöker bryta upp grupperingar och sätta 

sig och prata när man ser att personer med bakgrund i samma land tenderar att sitta tillsammans 

på jobbet och tala sitt eget språk. Med en tydlig policy som kommuniceras till och förankras 

med de anställda och en större kunskap kring andraspråksinlärning, hur man stöttar enskilda 

individer och skapar en god språklig lärmiljö, skulle det kanske bli lättare för dessa företag att 

faktiskt lyckas. Här finns ett utrymme för bransch- och arbetsgivarorganisationer att stödja, inte 

minst de mindre företagen, i att ta fram förslag på hur en sådan språkpolicy skulle kunna 

utformas och tillämpas, med utgångspunkt i aktuell forskning och kunskap om 

andraspråksinlärning och ett öppet, stöttande och icke-diskriminerande förhållningssätt där 

individuellt anpassade krav och förväntningar på språkutveckling, i kombination med att rätt 

förutsättningar för lärande skapas, ses som lika naturligt som annan utveckling i arbetet. 

Flera företag brottas just med hur man kan säkerställa att personer på egen hand tar ansvar för 

sin fortsatta utveckling i språket och försöker hitta sätt att ställa tydliga krav på de medarbetare 

som detta rör. Vanligtvis handlar det om hur man ska kunna tala om för personer att fortsätta 

sina studier i svenska vid sidan av arbetet och här finns flera exempel på där detta gjorts men 

också utmaningar som företagen upplever. Ett företag berättar att eftersom kommunen inte är 



40 

 

flexibel med elevers SFI-scheman så har man krävt av en medarbetare som arbetar skift att vara 

tjänstledig var fjärde vecka (då skolan krockar med skiftet) för att kunna läsa klart SFI. Andra 

företag som uppmanar sina medarbetare att fullfölja sina SFI-studier upplever i vissa fall att 

personerna lyssnar till dem medan man i vissa fall menar att de inte gör det. Att bara vara tuff 

och ställa krav upplevs dock inte heller alltid vara gångbart. Ett företag berättar att de tidigare 

var tuffare och ofta avslutade visstidsanställningar för personer som inte lärde sig svenska. 

Företaget sa ”kom tillbaka igen när du lärt dig”, vilket ibland hände och gjorde att en person 

kunde återanställas. Nu är alternativet att stå utan personal eller att ta in en annan språksvag 

person. ”Det leder till slutsatsen att vi behöver tydliggöra våra krav och förväntningar och skapa 

nya bra arbetsgrupper där svenskan kan utvecklas”, säger intervjupersonen. Med andra ord: En 

tuff linje där man bara byter ut en person som inte lever upp till språkkraven fungerar inte. 

Istället behöver kraven formuleras på ett tydligt sätt och personen behöver ges möjlighet att nå 

dem. 

● Vad krävs för att språkutveckling ska ske? 

Vissa intervjupersoner tror inte att utveckling i språket alla gånger ens är möjlig, utan odlar 

istället en pessimistisk uppfattning om förmågan hos språksvaga personer, vars utveckling av 

svenskan stannat av, att komma vidare och lära sig mer. ”Har man inte lärt sig språket efter 3-

4 år i Sverige då stannar man i språkutvecklingen”, säger en intervjuperson. Detta ibland 

förekommande synsätt kan i vissa fall utgöra ytterligare ett hinder för att företaget aktivt ska 

vilja arbeta med språkfrågan. Att investera i medarbetares språkutveckling är inget företagen 

vill göra om de inte tror att detta ger resultat och skapar det värde man önskar. 

Samtidigt som en del företag tycks behöva komma upp ur detta pessimistiska dike finns också 

anledning att varna för att köra ner i dess optimistiska motsvarighet på andra sidan vägen. I den 

allmänna debatten kring integration förekommer nämligen ibland en övertro på att jobb ger 

språk. Bara man kommer ut på arbetsmarknaden så kommer sedan svenskan utvecklas mer eller 

mindre per automatik. De intervjuade företagens samlade erfarenheter visar dock att det inte 

alltid är så enkelt. Risken för att individer stannar, eller till och med går bakåt, i sin 

språkutveckling när de väl fått ett arbete är en realitet som flera intervjupersoner möter och 

larmar om.    

Ett företag berättar om hur man för några år sedan var med i ett projekt tillsammans med 

Arbetsförmedlingen och kommunen. Under ett par månader fick ett antal personer SFI-

undervisning i företagets lokaler i kombination med praktik på företaget. Projektet var lyckat, 

deltagarna blev allt bättre på svenska och en del av dem gick under den tid som projektet varade 

över från praktik till anställning på företaget. Intervjupersonen menar att även efter det att 

personerna gått från att vara projektdeltagare till att bli anställda så fortsatte några att ”utvecklas 

fantastiskt”, medan hälften av dem upplevs ha blivit sämre på svenska sedan projektet 

avslutades. Istället för fortsatt utveckling skedde en tillbakagång, vilket intervjupersonen menar 

hänger ihop med att man inte arbetat långsiktigt med språkutveckling. ”Vi har tjatat på 

produktionsledarna om detta och pratat om det i ledningsgruppen. Vi måste tänka långsiktigt!”, 

säger hen. 

Liknande berättelser finns i andra intervjuer, vilket understryker vikten av intervjupersonens 

egen slutsats – att tänka långsiktigt. Här har så väl företag som andra samhällsaktörer ett ansvar 

och ett intresse. För företaget är den långsiktiga utvecklingen avgörande för att en språksvag 

person ska kunna utvecklas in i nya uppgifter på företaget medan det ur ett bredare 
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samhällsperspektiv också är en demokratisk fråga som handlar om språket som mål eller medel. 

Arbete och egenförsörjning är viktiga politiska mål och ökade kunskaper i svenska ett viktigt 

medel för att fler ska kunna få jobb, men har inte språket också ett värde och bör ses som ett 

mål i sin egen rätt? Språket öppnar fler dörrar i livet, ökar möjligheterna till fortsatt personlig 

utveckling och fullt deltagande i samhällslivet. Ska samhället ge stöd hela vägen eller nöja sig 

med att personer stannar på en lägre språknivå så länge de har jobb? Att lära sig ett nytt språk 

är en resa som kan ta tid och där vissa personer har mer behov än andra av en stöttande 

omgivning för att klara av att fortsätta framåt. Samhälle och näringsliv tycks ha allt att vinna 

på att förenas i en syn på språkutveckling som sätter stor tilltro till individens förmåga att lära, 

men där man inte förutsätter att resan ska ske automatiskt utan tar ett aktivt och långsiktigt 

ansvar för att varje individ håller sig på vägen och i den takt det är möjligt hela tiden färdas 

närmare målet. 

● Dogmatism och pragmatism i synen på språk 

En annan skiljelinje i synen på språk går mellan dem som har en mer dogmatisk syn på vilka 

kunskaper som är önskvärda och de arbetsgivare som har ett mer pragmatiskt synsätt. Medan 

de förra tenderar att kräva mer av språklig perfektion så är de senare mer överseende med brister 

och har istället ett fokus på strävan efter en fungerande kommunikation. Hos vissa företag finns 

ett traditionellt synsätt kring den goda svenskan som den enda möjliga kommunikationsformen 

medan andra är mer öppna för alternativ som kan underlätta kommunikationen. Generellt sett 

tycks öppenheten vara något större bland de intervjuade tjänsteföretagen, medan 

industriföretagen i större utsträckning står för det traditionella synsättet, men en stor variation 

finns mellan enskilda företag i studien oavsett om de återfinns i industri- eller tjänstesektorn. 

En intervjuperson på ett restaurangföretag beskriver företagets förhållningssätt till språkfrågan 

som just pragmatiskt. Kökschefen är engelsktalande och kommunicerar med sina underordnade 

på engelska. Både engelska och svenska är accepterade arbetsspråk på alla nivåer inom 

företaget och toleransnivån för språkbrister beskrivs som hög hos personalen. Det finns en vana 

av att hantera kommunikationsproblem som uppstår och att använda olika sätt att förmedla det 

man vill kommunicera. ”Om jag sagt kyckling sju gånger och personen ändå inte fattar så hjälper 

det ju inte att säga kyckling igen – då måste jag visa på annat sätt vad jag menar”, säger 

intervjupersonen. Att peka, visa och kontrollera att saker görs rätt är en naturlig del av 

arbetsledningen, inte minst när det gäller att förvissa sig om att ny personal har förstått och 

följer de regler och föreskrifter som finns vad gäller hygien och livsmedelshantering. Den 

praktiska introduktionen och lärandet på plats i köket lyfts fram som viktigt. 

Även hos andra företag inom restaurang-, städ-, bygg- och logistikbranschen är det vanligt att 

engelska förekommer som ett i viss utsträckning accepterat arbetsspråk, vilket ibland men inte 

alltid har samband med att man rekryterar eller hyr in arbetskraft direkt från utlandet. Att kunna 

växla mellan svenska och engelska vid behov för att underlätta kommunikationen mellan 

medarbetarna ses som naturligt på flera av dessa företag. Enstaka exempel finns i intervjuerna 

på industriföretag som säger att engelska accepteras om inte svenskan fungerar, men den 

generella bilden är att det är svenska som gäller för jobb inom industriproduktion. En 

intervjuperson på ett bemanningsföretag som hyr ut personal till industriföretag säger att de 

bara haft en kund som accepterat engelska – svenska är annars alltid ett krav. På ett av de 

intervjuade industriföretagen berättar intervjupersonen om en engelsman som arbetade på 

företaget och som tyckte det var svårt att lära sig svenska. Istället försökte han prata engelska 

men ingen förstod fackspråket så personen fick sluta, vilket utan att värdera detta illustrerar ett 
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synsätt där anpassning av kommunikationen huvudsakligen förväntas ske i en riktning – till 

skillnad från sammanhang där man är mer öppen för att blanda och växla mellan olika språk 

för att nå fram till en förståelse i kommunikationen. 

Hos de företag som har ett mer pragmatiskt förhållningssätt till språk finns också en öppenhet 

för att tillvarata andra språkliga resurser än engelska och svenska. Det kan till exempel handla 

om att medarbetare vid behov går in och översätter eller förklarar för kollegor på modersmålet, 

vilket inte bara möjliggör förståelse av arbetsuppgifterna i en konkret situation utan också 

potentiellt sett bidrar till lärande i arbetet och att personen kommer vidare i utvecklingen av sin 

svenska. Men det kan också handla om att underlätta för andraspråkstalare och utländska 

medarbetare genom att översätta olika dokument och arbetsinstruktioner till andra språk, ibland 

genom att dra nytta av de egna medarbetarnas språkkunskaper. På ett företag inom personlig 

assistans berättar till exempel intervjupersonen att det finns en introduktionspärm som nya 

medarbetare på egen hand förväntas läsa in under tiden som de skolas in i arbetet. För att 

säkerställa att alla nya medarbetare har möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i pärmen har 

den översatts till flera andra språk som exempelvis arabiska. Detta har gjorts internt av 

tvåspråkiga medarbetare. 

Andra exempel från intervjuerna är ett byggföretag som inom koncernen tagit fram centralt 

översatta säkerhetsföreskrifter till polska och baltiska språk, ett städföretag som berättar att man 

vid behov översätter de individuella städscheman som finns för varje kund till serbiska, 

kroatiska, engelska eller arabiska, samt ett restaurangföretag som tagit fram en praktisk 

tolkningsnyckel för översättning mellan svenska, vietnamesiska och kinesiska, som används 

för att kunna kommunicera i köket. De företag som nämnt dessa exempel ser inte några problem 

med arbetssättet, till skillnad från de företag som har ett mer dogmatiskt förhållningssätt och 

avfärdar den typen av lösningar med argument som ”det har vi ingen möjlighet till”, ”det hinns 

inte med” eller ”då blir det ingen integration”. 

● Språkliga anpassningar – hinder eller möjlighet till integration? 

Ett visst samband kan skönjas mellan graden av pragmatism och i vilken utsträckning det är 

arbetskraftsinvandrare eller utstationerad arbetskraft från andra EU-länder man anpassar sig till 

genom de olika typer av underlättande åtgärder som vi här nämnt. Kanske är det inte så märkligt 

att tjänsteföretag som själva valt att söka efter arbetskraft på en internationell marknad också är 

mer benägna att snabbt rigga sin egen verksamhet på ett sätt som gör att det fungerar. Samtidigt 

finns det ingen logik i att här göra skillnad på arbetskraftsinvandrare och flyktinginvandrare. 

För även om integrationsfrågan i högre grad aktualiseras när det gäller den senare gruppen 

jämfört med personer som befinner sig en begränsad tid i landet för att arbeta, utan planer på 

att etablera sig permanent, så ekar argumentet att språklig anpassning riskerar att försvåra 

integrationen ganska ihåligt. För det första finns en inkonsekvens i att först hävda att 

integrationen är samhällets och individens ansvar, för att sedan hävda att språkliga anpassningar 

på arbetsplatsen gör att det inte blir någon integration, som om det plötsligt är företagets ansvar. 

Men bortsett från att sådana resonemang förekommer är det för det andra inte självklart att 

språkliga anpassningar skulle hindra integrationen. Tvärtom sänker man ju då tröskeln för 

språksvaga att komma in i arbete och därmed förbättra sina möjligheter att faktiskt utveckla sin 

svenska och integreras genom interaktionen med kollegor eller kunder. Som vi ser bland 

exemplen har också flera företag dragit just den slutsatsen, men i relation till vanliga språk 

bland grupper som under senare år kommit som flyktingar till Sverige tycks det trots allt finnas 

ett stort utrymme att göra mer för den som är villig och beredd att testa. 
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Inom skolans värld talar man mer och mer om de positiva effekterna av transspråkande vilket 

handlar just om att tillvarata språkliga resurser och ge möjligheter för nyanlända elever att 

utveckla sin svenska samtidigt som man inte sätter upp hinder för att använda sin förmåga att 

visa och utveckla sin kunskap i andra ämnen. I praktiken är det just ett sådant förhållningssätt 

som de företag tillämpar som har en tillåtande attityd till växling mellan olika språk i arbetet, 

men i erfarenheterna från skolan och forskning kring transspråkande finns möjligen nya 

lärdomar och kompletterande kunskap att hämta för den arbetsgivare som är nyfiken på hur 

man kan tänka eller göra för att förfina det interna arbetssättet. 

● Hur synen på språk påverkar språksvaga medarbetares lärande 

Förutom att sänka trösklarna för språksvaga att faktiskt kunna ta ett arbete, klara av att utföra 

det och ge möjlighet att lära på jobbet, så finns det anledning att tro att ett mer pragmatiskt 

förhållningssätt till språk också bidrar till att skapa en mer gynnsam språklig lärmiljö. För att 

som andraspråkstalare utvecklas i språket behöver man våga pröva sig fram, känna att det är 

okej att göra fel och vara trygg med att omgivningen är stöttande. Detta uppnås troligen enklare 

i en miljö som är mer överseende med språkliga felsteg än en omgivning som förväntar sig att 

din svenska ska vara helt felfri från början. En intervjuperson på ett restaurangföretag menar att 

det som många gånger håller tillbaka nyanlända i deras språkutveckling är att de är osäkra, 

saknar självförtroende och inte vågar. Därför måste den övriga personalen prata mycket med 

och stötta den som inte kan språket så att den kan göra ”språkresan”, men det är också viktigt 

enligt intervjupersonen att ”inte stressa på”. Detta kan man göra, visar andra exempel från 

intervjuerna, genom att bygga acceptans hos alla medarbetare på företaget för att man behöver 

få öva sig fram om man är ny i språket, vilket också betyder att det varken är farligt att korrigera 

eller korrigeras när något blir fel, eftersom det inte handlar om att peka på brister eller peka ut 

en person utan att möjliggöra lärande och utveckling. 

● Ökad kunskap och medvetenhet kan synliggöra onödiga språkliga hinder 

Med ett dogmatiskt synsätt läggs ribban för vilka krav som ställs på språkkunskaper upp på en 

hög nivå – något vi i inledningen till detta avsnitt gav exempel på. Känslan man får i 

intervjuerna är dock att detta ibland sker närmast instinktivt utifrån en bestämd och förutfattad 

mening om hur saker och ting bör vara. Kanske är inte alltid den dogmatiska hållningen så 

genomtänkt? Kanske skulle vissa arbetsgivare som framhärdar i den också vara beredda att låta 

sig utmanas i sina tankebanor? Ribban behöver kanske inte ligga där uppe? Kanske utgör den 

ett onödigt hinder som inte bara försvårar för arbetssökande i letandet efter jobb utan också 

försvårar för det egna företaget i sökandet efter personal och kompetens? Ett problem tycks 

nämligen vara att en del arbetsgivare heller inte riktigt förmår se hur högt man placerar den 

språkliga ribban. I företagets ögon kanske den ligger på någon slags normalhöjd för god 

vardagssvenska, medan en närmare granskning visar att man ibland använder rätt avancerade 

språkliga konstruktioner och att det finns en uppenbar potential att förenkla språkbruket. I 

många fall går det antagligen hitta en ny språklig normalnivå där innebörden i det som sägs 

eller skrivs är detsamma men uttrycks på ett enklare sätt – det visar de exempel som vissa 

intervjupersoner ger på vilka typer av ord och formuleringar som de anser att medarbetare 

förväntas förstå. 

Att företagen ibland inte ser de språkliga hinder de själva sätter upp i arbetet och de möjligheter 

som finns att faktiskt underlätta både kommunikation och lärande bland medarbetarna är 

egentligen inte så konstigt. Företagen är duktiga på att tillverka de produkter och leverera de 

tjänster de är nischade mot men har inte nödvändigtvis någon kunskap om 
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andraspråksinlärning. Eller som en intervjuperson uttrycker det: ”Det är inte vår kärnkompetens 

att utbilda i svenska”. Företagen saknar helt enkelt kunskap och verktyg för att arbeta aktivt 

med språkutveckling. De känner inte heller alltid att de har de kontakter som krävs för att bygga 

upp denna förmåga eller hitta sätt att samverka kring frågorna. ”Vi har inte kunskapen om vad 

som kan göras. Vi vet inte hur SFI fungerar. Ingen har berättat för oss”, säger en intervjuperson 

som menar att man skulle uppskatta en kontakt med kommunen kring detta. 

● Öppenhet och förståelse behöver finnas i hela organisationen  

Intervjuerna visar också på vikten av att kunskap och förståelse finns i hela organisationen om 

man som företag vill arbeta aktivt med att kunna integrera språksvaga medarbetare och skapa 

förutsättningar för språkutveckling på arbetsplatsen. Chefer och medarbetare på alla nivåer 

behöver involveras och ha ett visst mått av kunskap kring svenska som andraspråk. En 

intervjuperson med HR-ansvar på ett industriföretag berättar till exempel om hur det har hänt 

att HR bedömt att svenskan hos en jobbsökande är tillräcklig men att man inte haft samma 

förståelse i produktionen. Istället har produktionschefen sagt att svenskan inte är okej vilket fått 

till följd att medarbetare har tagits ur tjänst. Intervjupersonen resonerar kring vad det beror på 

att man gör så helt olika bedömningar: ”Jag har lätt för språk och jag träffar kanske fler 

nyanlända. Att jag har jobbat i andra sammanhang där jag haft många kontakter med nyanlända 

spelar in. Vanliga arbetare och chefer stöter inte på nyanlända i sin vardag. Om det fanns en 

vana att höra svenska som andraspråk talas så skulle det skapa en annan förståelse”. 

Skilda inställningar kan ibland överbryggas, som när intervjupersonen hittade en nyanländ 

person som hade svårt att göra sig förstådd på svenska men som med sitt stora tekniska 

kunnande ändå fungerade i verksamheten. Men det krävdes övertalning för att få 

produktionsledningen att gå med på att ta in personen. Även om HR-avdelningen på ett företag 

har ett öppet förhållningssätt kan negativa attityder på fabriksgolvet sätta stopp för att våga testa 

nyanlända medarbetare med språksvårigheter. Intervjupersonen menar att språket ofta blir till 

ett irritationsmoment bland de anställda och istället för att tänka stöttning så grymtas det. ”Även 

personer som själva har flyktingbakgrund grymtar – att själv ha varit nyanländ är ingen garanti 

för att man tänker stöttning med automatik”, säger intervjupersonen och fortsätter: ”Man vill 

ha in någon som kan avlasta i arbetet, inte någon som man förväntas hjälpa med språket, det 

vill man inte göra”. 

● Att hitta en konstruktiv väg framåt 

Som vi sett finns det många olika slags uppfattningar och synsätt när det gäller språk och 

språkutveckling på arbetsplatsen. De varierar inte bara mellan företagen utan också inom dessa. 

Frågorna kring språk väcker lätt känslor och något som många av samtalen med 

intervjupersonerna i den här studien kretsat kring är var ansvaret för nyanländas 

språkutveckling ligger. Kanske är en viktig slutsats att inte fundera så mycket på detta utan 

istället fokusera på hur man som företag på bästa sätt kan förhålla sig till den nya flerspråkiga 

verkligheten.  

Bristande språkkunskaper blir lätt till ett slagträ i diskussionen om integration där man pekar 

på problem med att alldeles för många individer på arbetsmarknaden har för dålig svenska eller 

att samhället måste ställa högre krav. Här finns viktiga och relevanta frågor som bör och ska 

debatteras, men oavsett vilka slutsatser man landar i finns allt att vinna på att låta insikten om 

att samhället är flerspråkigt få sjunka in och leda fram till ett mer utvecklat förhållningssätt till 

hur man som företag ska möta och hantera detta. Utmaningarna ska inte förringas och den 
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känsla av att tyngas av en orimlig integrationsbörda som en del företag ger uttryck för behöver 

också samhället svara upp mot. Det finns inget självklart recept eller någon quick fix som löser 

alla problem men språkfrågornas komplexitet gör samtidigt att de inte heller bara enkelt kan 

avfärdas som någon annans ansvar. Möjligheterna finns också att faktiskt besvara dem och 

utveckla lösningar. Istället för att skjuta frågorna kring språk ifrån sig går det att som 

arbetsgivare inta ett konstruktivt och affärsmässigt perspektiv på dessa spörsmål som fler 

företag kanske borde anamma och fördjupa. Om man samtidigt släpper på vissa dogmatiska 

låsningar kring hur väl utvecklat språket måste vara ökar förutsättningarna för att faktiskt kunna 

räkna hem ansträngningen. Som ett av de intervjuade industriföretagen säger: ”Man behöver 

inte ha en fläckfri svenska utan det viktiga är det resultat som kommunikationen leder till”. 

Språkutveckling på jobbet – en förutsättning för hållbar integration 
I en av intervjuerna berättas om en man som varit 12 år i Sverige och som arbetat i 10 år på en 

industri – ”en mekanisk verkstad” – på en ort i länet. Nu sökte han nytt jobb på ett annat 

industriföretag på en annan ort. Intervjupersonen på företaget där mannen sökte jobb menar att 

det jobb som mannen tidigare haft främst bestod av ”enkelt manuellt arbete där han stått och 

plockat”. Mannen hade under de 10 år han varit anställd inte lärt sig svenska. När han nu sökte 

nytt jobb kunde därför inte företaget han sökte sig till erbjuda honom platsen på grund av 

bristande språkkunskaper. ”Det gick inte att anställa honom”, säger intervjupersonen. 

Mannen i berättelsen hade gjort en förhållandevis snabb resa då han efter två år i Sverige fått 

en fast anställning. Vid det tillfället måste mannens etableringsprocess i det nya landet ha 

framstått som ganska lyckad i omgivningens ögon. Tiden det tar att komma i arbete är ett viktigt 

mått för att bedöma hur väl det går med integrationen och ”snabbare vägar till jobb” är ett brett 

omfattat integrationspolitiskt mål. Ingen vill att det ska tio år för en nyanländ att komma i arbete 

– kan tiden kortas till två år så är det positivt. Men om det för vissa tar upp till tio år att lära sig 

ett nytt språk, inte två, så måste språkinlärningen fortsätta på jobbet. Åtminstone om 

integrationen inte bara ska vara snabb utan också hållbar. 

I fallet med mannen som snabbt fick arbete på den mekaniska verkstaden tog berättelsen efter 

den inledande framgången en ganska tragisk vändning då språket slutade utvecklas. Kanske 

hade han med rätt stöd inte behövt tio år för att lära sig tillräckligt bra svenska för att kunna gå 

vidare i nya uppgifter och hävda sig i konkurrensen på arbetsmarknaden, men tydligt är att de 

tio åren som anställd på industriföretaget ur ett lärandeperspektiv framstår som en bortslösad 

tid. Istället för att fortsätta utveckla sin svenska och därmed öka sina chanser att kunna gå vidare 

till andra uppgifter eller tjänster blev resultatet det motsatta. 

Vad detta exempel visar är att integration ibland kan gå (relativt) fort, men om 

integrationsprocessen därtill inte är hållbar så riskerar personer som (skenbart?) integrerats att 

lika snabbt slås ut och hamna i utanförskap om de plötsligt förlorar jobbet. Tiden det tar för 

nyanlända att komma i arbete måste därför kompletteras med andra mått på integration. Mål 

som syftar till att nyanlända snabbare ska komma i arbete måste kompletteras med andra mål 

som syftar till att stärka det fortsatta lärandet. Det innebär att ökad anställningsbarhet som leder 

till jobb inte kan vara enda fokus i strävan efter att främja integrationen bland nyanlända och 

utrikes födda, utan snarare bör ses som ett viktigt fokus för integrationsprocessens första led. 

Strävan efter att uppnå integration bör även i högre grad utsträckas till att fokusera kompetens 

– inte minst språklig sådan – som utvecklas och är gångbar över tid. Detta är också en slutsats 

som dras av flera av de intervjuade företagen. ”Man måste se till att folk kan bättre svenska när 
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de kommer ut i arbetslivet och att de fortsätter utvecklas under tiden de har jobb”, säger en av 

intervjupersonerna. 

Ännu viktigare tycks detta vara i tider av omställning och ökad automatisering. ”En person som 

inte kan språket går att anställa för enklare manuellt arbete. Med hjälp av anställningsstöd kan 

man kanske dessutom göra det till en låg kostnad, vilket innebär att man skjuter upp 

investeringar i ny teknik”, säger intervjupersonen som berättade om mannen i exemplet ovan. 

”Men förändring kommer att ske”, fortsätter hen och beskriver hur det manuella arbetet i högre 

grad kommer att försvinna samtidigt som nya arbetsuppgifter ställer allt högre krav på 

kommunikation, analys och språklig förståelse. I det perspektivet blir det ännu tydligare hur 

möjligheten till språkutveckling på jobbet är en viktig fråga inte bara för integrationens 

hållbarhet utan också för de långsiktiga behoven av kompetensförsörjning. 

● Förutsättningarna för att lära språk på jobbet ser olika ut 

I intervjuerna ges olika bilder av hur förutsättningarna för att lära sig svenska på jobbet ser ut. 

En gemensam nämnare är att kommunikation beskrivs som en nyckel – att få tillfälle att 

använda språket och vara tvungen att kunna kommunicera lyfts fram som viktiga 

grundförutsättningar på de arbetsplatser där man menar att språksvaga medarbetare ofta 

utvecklas positivt. På motsvarande sätt beskrivs ensamarbete och få tillfällen till interaktion 

som faktorer som hämmar språkutvecklingen på de arbetsplatser där man ibland gör 

erfarenheten att språksvaga medarbetares svenska stagnerar. 

En intervjuperson på en processindustri beskriver hur medarbetarna står vid långa maskiner och 

hela tiden kommunicerar med varandra längs produktionslinjen via mikrofon och lurar. Detta 

interna kommunikationssystem sänder hela tiden och det blir också mycket prat om sådant som 

rör medarbetarnas fritid och andra privata spörsmål, vilket företaget ser som positivt. Att det 

hela tiden pågår en kommunikation mellan medarbetarna tror intervjupersonen är en viktig 

förklaring till att språkutveckling verkar ske spontant och naturligt på arbetsplatsen. ”Man får 

helt enkelt lyssna på mycket svenska och får många chanser att delta i samtal. Det finns också 

en positiv inställning till språkinlärning och man stöttar varandra i detta. Många har lärt sig 

svenska i den här miljön!”, säger intervjupersonen. 

På ett annat industriföretag berättar intervjupersonen hur de ser att förutsättningarna för 

språkinlärning skiljer sig mellan olika delar av verksamheten: ”På förrådet ser vi att det blir mer 

gemenensamma fikamöjligheter och att språket då utvecklas lättare. Inom produktionen blir det 

inte samma möjligheter till prat. Man jobbar femskift, sjutimmarsdag och äter sin mat själv på 

tjugo minuter”, säger intervjupersonen. 

Personlig assistans är en bransch där förutsättningarna skiljer sig från kund till kund. Många 

tjänster erbjuder stora möjligheter till språkträning, även om man som assistent nästan alltid 

arbetar ensam, eftersom arbetet innebär mycket kommunikation med kunden. I vissa fall, om 

kunden inte kan prata, får medarbetarna dock få möjligheter att kommunicera i arbetet, vilket i 

en av intervjuerna beskrivs som ett hinder för språklig utveckling på jobbet. Men det händer 

också att de kunder som pratar är mycket behjälpliga, har stort överseende med språkbrister och 

aktivt bidrar med språklig stöttning. En del kunder tycker detta är roligt och beskrivs i en av 

intervjuerna närmast ha gjort det till sin personliga mission att hjälpa sina assistenter att förstå 

och lära sig bättre svenska. Samtidigt som dessa kunder själva får hjälp att på olika sätt klara 

sin vardag, vill de också ge något tillbaka till sina assistenter och hjälper dem att träna språket, 

plugga körkortsteori och annat. 
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En del intervjupersoner lyfter vikten av att språksvaga medarbetare med samma modersmål 

blandas upp i olika skift och arbetsgrupper för att undvika att det skapas språkliga grupperingar 

och att skapa bra förutsättningar till kommunikation på svenska. Detta tycks vara en bra och 

enkel åtgärd men det bygger också på att det finns en arbetsgemenskap som ger många tillfällen 

till kommunikation i arbetet och/eller under raster. Finns inte möjligheten till att träna språket i 

samtal med andra spelar det mindre roll hur arbetsgrupperna ser ut. 

Andra intervjupersoner trycker på individuella förutsättningar som ålder, skolbakgrund och 

personlig motivation som viktiga faktorer för hur lätt en medarbetare har att lära sig svenska. 

Sådana faktorer spelar förvisso roll och går inte alltid att påverka men det är viktigt att fundera 

över hur rätt förutsättningar i arbetsmiljön kan kompensera för ett sämre individuellt 

utgångsläge att lära sig ett nytt språk. ”Som 58-åring från ett annat land kan man ha svårt att 

lära sig ett nytt språk. Man kanske träffar mest sin egen familj och landsmän. Men på jobbet 

sitter man med andra vid fikat och då lär man sig svenska”, säger en intervjuperson på ett 

industriföretag och understryker därmed just detta. 

I vissa fall går dessutom de individuella förutsättningarna faktiskt att påverka. En persons egen 

motivation till att lära kan till exempel påverkas av yttre omständigheter. Drivkraften till 

språkinlärning kan se olika ut från individ till individ men är inte en gång för alla given. 

Arbetssituationen kan ge högre eller lägre incitament att lära sig bättre svenska. En 

intervjuperson på ett städföretag berättar att språksvaga medarbetare ofta utvecklas till en 

tillräckligt hög nivå vad gäller svenska inom ett halvår på företaget. Medarbetarna har mycket 

kontakt med arbetsledare och kunder och tvingas därför använda språket. ”Det finns en 

motivation i att lära sig för att kunna möta kunderna på ett bra sätt. Det blir lite pinsamt om 

man inte kan konversera och förstå”, säger intervjupersonen och tillägger att detta inte gäller 

arbetskraftsinvandrare som talar engelska: ”De håller sig till engelskan och klarar sig med den. 

Många av dem är dessutom bara här för att tjäna pengar och sedan åka tillbaka till sina 

hemländer. De är inte intresserade av att stanna.” Att incitamenten för att lära sig svenska då är 

låga är uppenbart. 

En slutsats man skulle kunna dra är att företag behöver fundera över hur man kan skapa 

tydligare incitament för att lära sig svenska i arbetet om detta saknas. Hur skapar man ökad 

motivation hos språksvaga för att utvecklas? En annan slutsats är att det kan finnas anledning 

att fundera över hur man kan skapa rätt förutsättningar för språkinlärning på jobbet om dessa 

förutsättningar inte är tillräckliga. Finns det sätt att bygga in mer av kommunikation och 

språkträning som en del i arbetet där sådana möjligheter av olika anledning inte ges? Ett 

arbetssätt låter sig kanske inte kopieras från ett företag till ett annat, men erfarenheterna av hur 

språket faktiskt utvecklas på arbetsplatser där rätt förutsättningar finns ger ändå skäl för alla 

företag som brottas med bristande språkkunskaper hos medarbetare och arbetssökande att 

fundera över hur den språkliga lärmiljön på arbetsplatsen kan förbättras.  

Vissa företags erfarenheter öppnar dessutom helt nya perspektiv på frågan. Som i exemplet med 

kunderna inom personlig assistans som hjälper sina assistenter att språkträna och plugga. 

Assistansbolagens verksamhet handlar om att tillgodose de behov som deras kunder har 

bedömts ha rätt att få tillgodosedda. Men kunderna är i dessa fall inte bara mottagare av 

assistans utan bidrar också själva med en form stöd till sina assistenter. En win win-situation 

för både kund och assistent. På så vis skapas ytterligare samhällsnytta i verksamheten, vilket 

dock varken kunderna eller företagen tar något betalt för. Finns här en möjlighet att utveckla 
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nya affärsmodeller? Skulle det offentliga kunna bygga in en premie i sina ersättningssystem för 

välfärdstjänster till bolag som aktivt bidrar till språkträning och språkutveckling? Går sådana 

tankar rentav att applicera bredare, även på företag utanför välfärdssektorn? Det ligger i 

företagens intresse att skapa goda förutsättningar och incitament för språkutveckling hos sina 

medarbetare om detta kan bidra till den egna kompetensförsörjningen, men samhället har också 

all anledning att fundera över hur företagens incitament för att skapa sådana förutsättningar kan 

höjas ytterligare. Här finns sannolikt många outforskade möjligheter för näringsliv och offentlig 

sektor att både närma sig och utmana varandra och kanske hitta nya former för hur man kan 

arbeta tillsammans med språkfrågan. 

● Exempel på hur företag arbetar språkutvecklande 

Bland intervjuerna finns några exempel på företag som på olika sätt tagit initiativ till att mer 

aktivt försöka stödja medarbetarnas språkutveckling. Två olika tjänsteföretag använder sig av 

en och samma digitala app som ett annat företag utvecklar och som anpassas efter företagens 

specifika behov. Det ena tjänsteföretaget, inom logistikbranschen, använder appen i sitt arbete 

med introduktion av nyanställda. Övningarna i appen utgår från verkliga arbetsinstruktioner 

och ger nya medarbetare möjlighet att träna på olika arbetsmoment under sin 

introduktionsperiod. Planen är nu att utveckla appen och inkludera ett språkspel där användarna 

vid behov också får möjlighet att träna sin svenska i relation till arbetsuppgifterna parallellt med 

att man lär kring de olika arbetsmomenten. Det andra tjänsteföretaget, inom bussbranschen, har 

redan lagt till denna funktion i sin version av appen och använder den som ett hjälpmedel för 

språkträning för medarbetarna. 

Ett annat exempel är ett träindustriföretag där intervjupersonen berättar att man inlett ett internt 

arbete för att höja språknivån bland medarbetarna genom en egen hemsnickrad modell för 

språkträning. Modellen har inte testats ännu men är i färd med att sjösättas. Tanken är att låta 

medarbetarna jobba med vanligt förekommande problem i produktionsprocessen och hur de 

kan lösas samtidigt som man översätter detta till andra språk och lär sig kring betydelsen på 

svenska. På så sätt integreras problemlösning och lärande kring processer som rör arbetet med 

språkinlärning och språkträning.  

Ur ett lärandeperspektiv är det en fördel att språket på detta sätt tränas i ett sammanhang, liksom 

i exemplen med företagen som använder sig av språkappar – att språkträningen blir en 

integrerad del av det övriga lärandet på jobbet. Inom skolan och vuxenutbildningen finns 

erfarenheter och studier som visar att sådana integrerade lärprocesser ofta befrämjar såväl det 

språkliga lärandet som utvecklingen av ämneskunskaper. Genom att kombinera språkträning 

med upplärning i de arbetsuppgifter som ska utföras så kan språkträningen bli mer meningsfull 

både för individen och företaget. Individen får ytterligare incitament till att lära och lärandet 

underlättas av att kunskapen är kopplad till faktiska situationer där den direkt kommer till nytta 

och kan användas. För företaget i sin tur blir lärandet mer ändamålsenligt i förhållande till det 

specifika fackspråk som används i verksamheten, till skillnad från om medarbetare läser en kurs 

i svenska vid sidan av arbetet. SFI och andra språkstudier ger i bästa fall en grund för 

andraspråkstalare att stå på medan språket sedan fortsätter att utvecklas i de sammanhang där 

användaren befinner sig och där hen behöver tillgodogöra sig nya ord och uttryck för att kunna 

förstå och kommunicera, vilket för övrigt gäller även dem av oss som har svenska som 

modersmål. 
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I intervjuerna finns även exempel på företag som deltagit i olika former av samarbeten med 

kommun och Arbetsförmedlingen, där SFI-undervisning kombinerats med praktik på företaget 

för nyanlända. Mest känt är Nässjö kommuns arbete men spridda exempel finns också från 

andra delar av länet. Syftet med dessa insatser har främst varit att skapa en väg in på 

arbetsmarknaden för språksvaga personer, inte kompetensutveckling för befintliga 

medarbetare, och initiativet har kommit från de offentliga aktörerna. De deltagande företag som 

intervjuats är dock generellt mycket entusiastiska och ser positivt på resultatet av insatserna 

som på ett betydelsefullt sätt bidragit till företagens kompetensförsörjning. 

Som språkutvecklande insats bidrar även dessa samarbetsprojekt, liksom de egna initiativ som 

vissa företag tagit till språkträning på arbetsplatsen, till att sätta språkutvecklingen i ett 

sammanhang. Genom att kombinera SFI och praktik skapas en koppling mellan 

svenskundervisningen och faktiska arbetssituationer som gynnar möjligheten att lära. I dessa 

projekt anpassas SFI-undervisningen på olika sätt till vilken språklig kompetens som krävs i 

arbetet på det eller de företag där deltagarna gör sin praktik. Det kan till exempel handla om att 

SFI-lärarna använder sig av konkret material från företagen som utgångspunkt för 

undervisningen. Ofta har också undervisningen skett i företagens egna lokaler. Ett av de 

intervjuade företagen finns i Nässjö, där projektet varit ett samarbete mellan kommunen, 

Arbetsförmedlingen, näringslivsbolaget och ett antal industriföretag. Intervjupersonen 

beskriver insatsen som ”ett superbra projekt” och lovprisar samarbetet med kommunen och de 

andra aktörerna. Insatsen pågick under tre år och i en första runda deltog fem industriföretag 

men kommunen har sedan tagit konceptet vidare till andra branscher. Under 6-9 månader gjorde 

nyanlända praktik på något av de deltagande företagen samtidigt som de under halva dagarna 

fick anpassad SFI-undervisning i företagens egna lokaler. ”Det var positivt att vi kunde förse 

läraren med material”, menar intervjupersonen som också berättar att flera av deltagarna 

anställdes i företaget. Detta gäller också de andra företag i andra kommuner i länet som 

intervjuats och som deltagit i liknande insatser. ”Många har kommit i arbete den vägen”, säger 

en av intervjupersonerna med hänvisning till det projekt man deltagit i. 

Det kan också vara på sin plats att här säga något om konceptet ”industrisvenska”. Just med 

avsikt att anpassa språkundervisning till specifika behov av språklig kompetens inom 

exempelvis industrin så har kurser med särskild inriktning mot industrisvenska utvecklats. 

Bland annat Arbetsförmedlingen har upphandlat och erbjuder sådana kurser. De företag som 

intervjuats och som har erfarenhet av konceptet är dock skeptiska. På ett av företagen, en 

plastindustri, menar intervjupersonen att det ändå är så pass specifika ord som används i olika 

typer av industrier att den typen av kurser inte hjälper så mycket. Hen berättar att företaget i 

maj hittade en person som var inskriven på Arbetsförmedlingen som man ville anställa i augusti. 

I glappet fick man Arbetsförmedlingen att bekosta en kurs i industrisvenska. Personen läste på 

heltid i åtta veckor men man såg ingen större språklig utveckling. ”Min uppfattning är att det 

inte ger så mycket. Det krävs specifika ord för varje typ av industriverksamhet – och det lär 

man sig på jobbet. För oss är det viktigt att man kan plastord. Att man till exempel vet vad 

extrudera betyder”, säger intervjupersonen och påpekar att det måste vara svårt för en lärare i 

industrisvenska att skapa relevans i undervisningen när den språkliga verkligheten kan se så 

olika ut på olika företag. 

På ett annat industriföretag berättar intervjupersonen om ett samarbete med 

Arbetsförmedlingen som ”från början lät som ett fantastiskt upplägg”. Den person som deltog 

skulle göra praktik tre dagar i veckan hos företaget och samtidigt få utbildning i industrisvenska 



50 

 

två dagar i veckan. Det utbildningsföretag som Arbetsförmedlingen köpt utbildningen av gjorde 

dock enligt intervjupersonen inte sitt jobb. Efter vad praktikanten berättade fanns det ingen 

lärare närvarande på lektionen. En TV rullades istället in i klassrummet varpå många elever 

som deltog i kursen somnade. Intervjupersonen menar att företaget påpekade detta för 

Arbetsförmedlingen men att ingen åtgärd vidtogs eller återkoppling skedde. Personen som 

praktiserade på företaget valde man dock att behålla i anställning, men alltså inte på grund av 

språkkursen. Även om det inte går att dra några generella slutsatser av dessa två företags 

upplevelser av kurser i industrisvenska så pekar deras erfarenheter på två saker. Dels 

understryker de vad vi redan lyft fram om betydelsen av att lära språket i ett sammanhang. Dels 

pekar de på vikten av att språkutvecklande insatser håller rätt kvalitet, vilket de uppenbart inte 

alltid gör. 

Förutom de i sammanhanget ganska få exemplen ovan, på företag som utvecklat egna modeller 

för att främja språkutveckling bland medarbetarna eller ingått i samarbeten med kommun och 

Arbetsförmedlingen kring praktik och anpassad språkundervisning för nyanlända, begränsar sig 

de intervjuade företagens aktiva insatser vad gäller språkutvecklande arbete mest till ad hoc-

lösningar som inte grundar sig i någon uttalad strategi från företagets sida. Det kan till exempel 

handla om en teamchef som skickar med en medarbetare fem ord att lära sig till nästa tillfälle 

man ses eller medarbetare som självmant tar på sig att lära ut nya ord till språksvaga kollegor. 

”Språkinlärning sker men inte strukturerat eller systematiskt”, säger en av intervjupersonerna. 

På de arbetsplatser där språksvaga medarbetare utvecklas handlar det ofta om att språkträning 

sker spontant genom positivt inställda stöttande kollegor och de tillfällen till kommunikation 

som uppstår i arbetet. 

Som vi beskrivit tidigare finns också företag som berättar hur de vid behov gör upp en plan för 

att vissa medarbetare ska kunna kombinera arbete och SFI, eller att man uppmuntrar 

medarbetare att studera svenska vid sidan av arbetet. Det framkommer också i någon intervju 

att det finns företag som anordnar egna kurser i svenska men det handlar då om större koncerner 

där detta förekommer på andra orter utanför Jönköpings län, främst i storstäderna. 

Inom ramen för kommunal äldreomsorg finns på en del håll i landet lång erfarenhet av att arbeta 

med språkutvecklande arbetsplatser. Baserat på dessa erfarenheter och med ekonomiskt stöd 

från Arbetsförmedlingen har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) tagit fram en handbok 

för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande. Ett koncept som kallas språkombud har 

skapats och testats i olika verksamheter. Konceptet ägs av föreningen Vård- och 

omsorgscollege som drivs av bland annat SKR, fackförbundet Kommunal och bransch- och 

arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna. 

För att bli språkombud går man en särskild utbildning där man bland annat lär sig kring vad det 

innebär att utveckla ett nytt språk som vuxen, metoder för att stötta kollegor som håller på att 

lära sig svenska och hur arbetsplatsen kan bli mer språkutvecklande. Med mandat av sin chef 

får sedan språkombudet i uppgift att driva det språkutvecklande arbetet framåt på sin 

arbetsplats. Förutom att bygga upp arbetet och ge stöd på individuell och organisatorisk nivå 

kan språkombudets roll vara att skapa en medvetenhet och öppenhet kring språk och 

språkinlärning på arbetsplatsen och bidra till att lösa missförstånd som beror på språket (Läs 

mer här: https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbank/handboklyftspraketpajobbet 

2019.pdf). 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbank/handboklyftspraketpajobbet%202019.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbank/handboklyftspraketpajobbet%202019.pdf
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Bland de intervjuade företagen finns ingen som kommit i kontakt med språkombudskonceptet 

eller provat det i sin verksamhet, men ett intresse finns. Ett företag inom personlig assistans 

säger att de gärna skulle använt sig av konceptet om de hade drivit service- eller gruppboende, 

men med assistenter som arbetar ensamma med kunderna blir det svårare. Flera andra 

intervjupersoner, både inom industri- och tjänstesektorn, uttrycker intresse för att vara med i ett 

pilotprojekt där utvalda medarbetare utbildas till och får gå in i roller som språkombud på 

arbetsplatsen. 

Som vi tidigare varit inne på kan språkinlärning gynnas av en tillåtande miljö som ger utrymme 

för mycket interaktion och kommunikation med arbetskamrater, där andraspråkstalare bjuds in 

i gemenskapen, känner sig trygga och bekväma och inte är rädda för att göra fel. Detta har flera 

av de intervjuade företagen insett och gjort erfarenheten av. Därför arbetar en del också aktivt 

med att främja en inkluderande och stöttande kultur på arbetsplatsen. Ett av de mer utmärkande 

exemplen är ett tjänsteföretag där intervjupersonen berättar att alla nyanställda får en fadder 

(inte bara språksvaga personer utan alla nyanställda medarbetare). Faddern ansvarar för att 

introducera den nya medarbetaren och se till att den kommer in i arbetsuppgifterna men också 

att personen inkluderas socialt, hänger med på fikarast och blir inkluderad i samtalen. När man 

ska tillsätta fadder till en språksvag person så tänker man till extra noggrant för att det ska bli 

bra. ”Det bör vara en trygg och stabil person”, säger intervjupersonen. ”Helst inte någon från 

samma språkgrupp”. Dock tar man gärna hjälp av personer ur samma språkgrupp om man 

behöver förklara tekniskt komplicerade saker eftersom det ibland går fortare. Faddern fortsätter 

även efter introduktionsperioden att ha en informell roll som innebär att fortsatt ta hand om den 

nya medarbetaren. Med faddersystemet skapar man på så sätt en kultur som består i att man 

inkluderar och bryr sig om varandra. Tanken är också att alla medarbetare ska kunna vara fadder 

åt någon. 

Faddersystem och andra exempel på hur företag arbetar för att skapa en välkomnande och 

inkluderande kultur är arbetssätt som kan främja integration och som ligger i linje med ett 

språkutvecklande förhållningssätt. Med fördel skulle de företag som redan arbetar på detta sätt 

kunna bygga vidare med någon form av språkombudsutbildning för vissa faddrar för att stärka 

den språkliga stöttningen till medarbetare som är i behov av detta. Som språkombud får en 

fadder eller handledare mer kunskap och fler verktyg för att i sin roll kunna arbeta 

språkutvecklande på arbetsplatsen, med utgångspunkt i vetenskaplig forskning kring vuxnas 

andraspråksinlärning. 

● För att vara integrationsmotor krävs ett språkutvecklingsflöde 

Som vi gett exempel på tidigare finns också erfarenheter på de intervjuade företagen av att 

språkutveckling bland nyanlända medarbetare inte sker, eller att utveckling först sker men 

sedan avstannar. Flera företag vittnar om just detta, även företag som deltagit i annars lyckade 

insatser kring praktik och anpassad språkundervisning för nyanlända i samarbete med kommun 

och Arbetsförmedlingen. En intervjuperson på ett företag som deltagit i ett sådant projekt menar 

att ett problem är att kommunen och Arbetsförmedlingen inte följt upp projektet. ”Man är nöjd 

när man lyckats få ut folk i jobb och sedan släpper man kontakten”, säger intervjupersonen. 

Kvar står företaget med utmaningen att de personer man anställt inte kommer vidare utan 

stannar i sin språkutveckling. Samarbetet och projektets resultat lyfts fram som gott och insatsen 

har fyllt ett kompetensförsörjningsbehov hos företaget men endast kortsiktigt. Praktiken blir en 

väg in i arbete för några lyckosamma projektdeltagare men företaget lyckas inte med att bli en 



52 

 

integrationsmotor av det slag att medarbetare fortsätter utvecklas i språket på arbetsplatsen och 

att fler språksvaga kan anställas. Istället tar det stopp. 

Intervjupersonen berättar att under projektets gång så anställdes flera av deltagarna som gjorde 

praktik på företaget till dess att det fanns en språksvag person i varje arbetsgrupp. ”Mer klarar 

vi inte. Det krävs för mycket av kollegorna”, säger intervjupersonen som menar att det inte går 

att ha två språksvaga medarbetare i en och samma arbetsgrupp. Kommunikationen mellan två 

språksvaga personer upplevs fungera ännu sämre än kommunikationen mellan en språksvag 

person och en som kan svenska. ”Det blir problematiskt vid överlämningar”, säger 

intervjupersonen och påpekar att kommunikationsmissar kan bli kostsamma då felkörningar i 

produktionen kostar företaget stora summor pengar. 

För att kunna ta in fler språksvaga medarbetare så måste alltså de som redan är inne i 

verksamheten komma vidare i sin språkutveckling. Annars hindrar de andra nyanlända från att 

komma in och få samma möjlighet. ”Många som söker jobb går bort på grund av språket. Vi 

mäktar inte med ytterligare språksvaga”, säger intervjupersonen. ”I ett arbetslag med 6–8 

personer funkar det att ha en språksvag. Fler är svårt att integrera” fortsätter hen och säger att 

detta innebär att företaget nu totalt har 16 personer anställda med dålig svenska – medarbetare 

som företaget tyvärr i de flesta fall inte heller upplever att de fortsätter utvecklas i språket. 

Flera andra intervjuade företag menar att det finns en övre gräns för hur många språksvaga 

medarbetare man kan ha i en arbetsgrupp. ”Det kanske fungerar om det är en av sex i en 

arbetsgrupp som har språkhinder men det blir problematiskt om det är för många”, säger en 

intervjuperson på ett företag inom personlig assistans. På ett litet industriföretag uppges tre av 

sexton medarbetare inom produktionen ha språksvårigheter: ”De lär sig bra och integreras i 

gruppen, men det skulle inte fungera om alla sexton hade språkproblem”, säger 

intervjupersonen. ”Det går till en viss gräns att inkludera och integrera” fortsätter hen och menar 

att det lite mindre sammanhanget ger bra förutsättningar att träna och få utvecklas i språket. 

”Då är det lättare att bli sedd och inkluderad i gruppen”. 

I exemplet som nämns ovan med träindustriföretaget som utvecklat en egen modell för 

språkträning är själva utgångspunkten att få till just ett språkutvecklingsflöde för att säkra 

kompetensförsörjningen. Intervjupersonen säger att man ser stora möjligheter bland de 

utlandsfödda medarbetarna och att man vill stärka deras svenska genom ett språkutvecklande 

arbete för att i förlängningen också kunna anställa fler språksvaga, eftersom det är så man ser 

att det framtida kompetensförsörjningsbehovet kan lösas. 

Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv medför personers språkutveckling på jobbet även andra 

vinster. Det handlar inte bara om att en person ska kunna fungera bättre i sin roll och kunna ta 

sig an mer komplicerade uppgifter, eller att utvecklingen skapar utrymme för att anställa fler 

språksvaga, utan även om att tillgängliggöra värdefull kompetens hos personen som finns där 

från början men som på grund av språkbarriären inte kommer till användning i den svenska 

kontexten. Exempel på detta finns från ett företag inom städbranschen där intervjupersonen 

berättar att det finns en grupp medarbetare som är akademiker och som kommer som 

arbetskraftsinvandrare från andra EU-länder för att arbeta inom städ. Under tiden lär de sig 

svenska med målet att sedan kunna söka nytt jobb i Sverige inom sitt yrke. Detta är en trend 

som företaget ser. 
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Drivkraften att göra den språkliga resan finns här hos medarbetarna själva, men som modell för 

kompetensförsörjning skulle arbetsgivare i högre grad kunna ta till sig av den och mer 

systematiskt arbeta för att identifiera och stötta medarbetare i att göra motsvarande resa. Kanske 

finns på industrigolvet utbildade ingenjörer och ekonomer som också kan bli en del av 

lösningen på kompetensförsörjningsutmaningar på tjänstemannasidan? Om de får rätt stöd att 

utvecklas i språket och därmed inte bara ges förutsättningar att klara mer komplexa 

arbetsuppgifter inom produktionen utan också så småningom kan gå från själva tillverkningen 

till en ekonomi- eller utvecklingsavdelning. 

Vi har sett i intervjuerna att framförallt industriföretagen ofta söker en svensktalande person 

som man kan lära upp i arbetsuppgifterna. I högre grad skulle man kunna vända på detta synsätt 

och i de fall det finns kompetens tillgänglig, men där språket utgör ett hinder, istället satsa på 

att personen ska lära sig svenska, genom rätt stöd och förutsättningar på jobbet. 

● Sänkta trösklar och livslångt lärande 

Sammanfattningsvis skulle en framgångsrik modell för integration och språkutveckling på 

jobbet kunna sägas behöva bestå av två delar: Sänkta trösklar och livslångt lärande. Att ta bort 

onödiga språkliga hinder och sänka trösklar för att språksvaga personer lättare ska kunna 

komma i arbete och därmed ges tillgång till ett yrkesmässigt och socialt sammanhang i vilket 

språket kan fortsätta utvecklas är viktigt. Sådana exempel på hur företag själva sänker de 

språkliga kraven för att kunna anställa eller hur man i projektform skapar vägar in på 

arbetsmarknaden genom praktik och anpassad språkundervisning har vi berättat om. Väl i 

arbete är det dock helt centralt, för den enskilde individen men också för att samhället ska lyckas 

med integrationen, att lärandet och utvecklingen av det svenska språket fortsätter. 

I intervjuerna finns, som vi sett, exempel på hur företagen underlättar för språksvaga 

medarbetare att klara arbetet genom att förenkla och stödja där de språkliga trösklarna är höga. 

Transspråkande och översättning av instruktioner till andra språk är ett exempel. Det finns 

också företag som berättar att de i olika tekniska manualer i högre utsträckning försöker gå över 

till att använda sig av bilder och andra företag uttrycker att detta är en kommunikationsform 

som fungerar bra och som man borde arbeta mer med. 

Situationer där trösklarna är höga för språksvaga kan vara till exempel olika former av 

vidareutbildningar. På ett industriföretag berättar intervjupersonen att en medarbetare under 

lång tid undvek att gå en obligatorisk utbildning för att hen var rädd för att inte förstå vad läraren 

säger. ”Det blir ett problem om man inte vågar erkänna detta och därmed undviker en utbildning 

som är viktig för säkerheten”, säger intervjupersonen – vilket understryker betydelsen av en 

tillåtande miljö där språkfrågan synliggörs och hanteras på ett bra sätt. Detta lyfts också fram 

av ett annat företag inom bussbranschen där intervjupersonen säger att det händer att 

teamchefen får sitta med och förklara när medarbetare ska skriva prov inom ramen för den 

certifieringsutbildning kring ordningsregler, biljettmaskin och service som alla bussförare 

genomgår. ”Där har Länstrafiken en generös inställning som underlättar och gör att alla 

bussförare kan klara provet”, säger intervjupersonen. 

Ofta är det i början av en anställning många av de språkliga hindren finns, i upplärningsskedet 

när man ska lära sig rutiner, säkerhetsföreskrifter och arbetsuppgifter. Genom att förenkla och 

underlätta i detta skede skulle kanske fler personer kunna bli aktuella för en anställning. När 

dessa väl är i arbete krävs dock fortsatt kompetensutveckling och träning i svenska och att 

personerna utmanas så att de inte fastnar på en låg kunskapsnivå eller stagnerar i språket. Här 
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kan både arbetsgivare och samhälle spela en viktig roll i att skapa rätt förutsättningar, stödja, 

motivera och följa upp. 

Integrationsprocessen slutar inte med anställningsbarhet och ett jobb. Alla människor lär sig 

nya saker genom hela livet och på arbetsmarknaden är det livslånga lärandet viktigt för allas 

vår karriär- och yrkesmässiga utveckling. När det gäller andraspråkstalare med svag svenska är 

det särskilt viktigt att de får rätt stöd och förutsättningar för att kunna fortsätta utvecklas i 

språket även efter det att de kommit i arbete. Att det livslånga lärandet även omfattar denna 

grupp på arbetsmarknaden krävs för att integrationen ska vara hållbar och bättre kunna svara 

upp mot företagens kompetensförsörjningsbehov. 

Kulturkrockar 
Vissa utmaningar finns ibland i de kulturmöten och kulturkrockar som uppstår till följd av 

ökande mångfald på arbetsplatserna och i intervjuerna ges en del exempel på sådana. 

Intervjupersonerna ser dock sällan detta som något stort hinder för rekrytering eller omfattande 

problem bland medarbetarna. Språksvårigheter lyfts i intervjuerna genomgående fram som en 

långt större utmaning när det gäller kompetensförsörjningen och förmågan att på företagen 

integrera personer med utländsk bakgrund. 

● Kultur som konfliktyta 

Tidigare har vi nämnt ett exempel som sticker ut i det att företaget upplever att kulturella 

spänningar på arbetsplatsen utgör ett svårhanterligt problem. Men även om denna berättelse 

skiljer ut sig finns även några ytterligare exempel från andra intervjuer på konflikter som har 

bäring på etnicitet eller kultur. Till exempel att medarbetare med olika bakgrund kan ha svårt 

att acceptera varandra och uttrycker sådant som att ”den där personen tänker jag inte lösa av på 

turen”. Samtidigt menar intervjupersonen som nämner detta exempel att det finns kompetens 

och resurser för att hantera sådana situationer internt på företaget och att man kan hantera dem 

i de fall de skulle uppstå. Erfarenhet av att hantera liknande situationer nämns också i andra 

intervjuer där man exempelvis lyfter fram att man redan under balkaninvandringen var noga 

med att personer med olika etnisk bakgrund skulle kunna arbeta tillsammans i samma skift. 

Konflikter mellan medarbetare med olika kulturell eller etnisk bakgrund framstår alltså inte 

som något vanligt förekommande eller utbrett problem hos de företag som intervjuats. Istället 

finns de intervjupersoner som tonar ner betydelsen av just kultur. ”Konflikter förekommer alltid 

på alla arbetsplatser. Människor gillar inte alltid varandra. Det handlar inte så mycket om språk 

eller kultur. Oacceptabla beteenden förekommer, men då agerar man!”, säger till exempel en 

intervjuperson på ett industriföretag. 

● Berättelser om kulturella skillnader och skiljelinjer 

En del intervjupersoner uttrycker ibland tydliga uppfattningar om vad de ser som skillnader 

mellan personer med bakgrund i olika länder eller geografiska regioner. Dessa uttalanden följer 

dock inte alltid ett helt förutsägbart mönster. Medan vissa intervjupersoner tenderar att 

kontrastera länder i Europa mot länder utanför, tecknar andra sin kulturkarta utefter andra linjer. 

”Personer från Syrien upplever jag fungerar ungefär som vi”, säger till exempel en 

intervjuperson och nämner andra länder från vilka hen menar att personer kan ha större problem 

med sådant som ”syn på arbete och tider”, kvinnliga chefer, eller att en ung person tillrättavisar 

någon som är äldre. 
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Givetvis går det i en intervjustudie av detta slag inte att dra några slutsatser om kulturella 

skillnader mellan olika invandrargrupper. Som vi tidigare påpekat när det gäller 

intervjupersoners bild av exempelvis ungdomar eller utlandsfödda som grupp handlar det 

snarare om att studera själva berättelserna och hur de formats. Sannolikt påverkas dessa 

berättelser också av faktorer som inte specifikt har med kultur att göra, till exempel personers 

utbildningsbakgrund. Berättelserna formas dessutom ur individuella erfarenheter av möten med 

personer där bilden av dessa, positiv eller negativ, kanske överförs till hela gruppen. Ibland kan 

det även finnas en risk att en fråga om individ görs till en fråga om kultur bara för att en person 

råkar ha bakgrund i ett annat land. Att en person har svårt att passa tider kan så klart ha med 

kulturella variationer i uppfattning om tid att göra, men kan lika gärna handla om att det just är 

en person som har svårt att passa tiden. 

I ett tidigare avsnitt har vi beskrivit hur det bland arbetsgivarna finns en i stor utsträckning 

positiv bild av utlandsfödda – de ses i dessa berättelser som hårt arbetande och med hög 

arbetsmoral. ”De vill jobba och är bra på att passa tider!”, säger till exempel en intervjuperson. 

I de fall där intervjupersoner istället lyfter fram vad som beskrivs som kulturella hinder i form 

av skillnader i syn på arbete, ledarskap och tider, ses detta oftast inte heller som några stora 

problem. ”Detta har bitvis varit ett problem men inget stort problem. Man har kunnat lösa det i 

dialog”, säger en intervjuperson. ”Idag är det främst från Somalia som nya busschaufförer med 

utländsk bakgrund kommer. Många är hur bra som helst! Ibland kan det finnas kulturella 

svårigheter vad gäller till exempel synen på tid, men det är sådant som går att förändra”, säger 

en annan intervjuperson på ett bussföretag. 

● Kultur som kunskap 

Kulturskillnader handlar inte alltid om skilda synsätt eller värderingar. Ibland beskrivs i 

intervjuerna snarare ett kulturellt avstånd som hos vissa grupper av utrikes födda tar sig uttryck 

i kunskapsluckor kring samhälle och vardagsliv i Sverige. Beroende på varifrån och från vilka 

omständigheter man kommer, vilka tidigare livserfarenheter man bär med sig och hur de liknar 

eller skiljer sig från situationer man möter i arbetslivet här, kan det vara enklare eller svårare 

att förstå och komma in i arbetet. En intervjuperson på ett städföretag menar att personer från 

andra länder i Europa, på ett kulturellt plan har en fördel. ”Vägen till en fungerande medarbetare 

är kortare för personer ur denna grupp”, säger intervjupersonen och tillägger att vissa andra 

utlandsfödda medarbetare ibland kan behöva mer stöd. Ofta handlar det inte om själva 

städarbetet i sig utan om olika moment runtomkring med larm, lås, GPS och förflyttningar som 

kan kännas ovant för en del medarbetare. ”En kvinna från Somalia berättade att hon aldrig varit 

i ett svenskt hem innan hon började jobba inom städ”, säger intervjupersonen och menar att det 

kan bli en utmaning om man då inte vet och förstår olika saker: ”Vad är marmor? Vad, har ni 

hund inne?”. 

För städföretaget blir det ett vägval om man ska satsa på att anställa personer från andra EU-

länder där vägen till kulturell anpassning och introduktion till arbetet upplevs kortare men där 

medarbetare kanske försvinner ur yrket snabbare, eller om man ska jobba långsiktigt med att få 

in fler personer ur gruppen utlandsfödda som redan finns i Sverige. Även om vägen till en 

fungerande medarbetare ibland är längre för personer ur den sistnämnda gruppen finns där en 

potential att kunna få behålla personen i anställning ännu längre. Intervjupersonen menar att 

det inte finns något tydligt svar på frågan men att man ofta kanske ändå väljer den enkla vägen. 

I detta sammanhang skulle alltså insatser som syftar till att minska det kulturella avståndet och 



56 

 

korta vägen till anpassning i arbetslivet kunna gynna integrationen genom att fler arbetstillfällen 

öppnas för grupper av utlandsfödda, inte minst kvinnor, som redan befinner sig här. 

● Skillnader i syn på delaktighet och ledarskap 

En annan aspekt av kultur handlar om frågor som rör delaktighet och ledarskap. Här kan det 

finnas olika synsätt men också olika erfarenheter av att leva under olika slags samhällssystem 

med olika grad av auktoritära respektive demokratiska inslag. Vi har tidigare nämnt ett exempel 

där ett företag beskriver sina medarbetare, varav flera delar samma kulturella bakgrund, som 

plikttrogna och lojala men där detta samtidigt tenderar att slå över i undergivenhet och en 

överdriven vilja att vara till lags som från företagets sida uppfattas som en nackdel. I andra 

intervjuer berättas istället om skiftledare som har en oönskad tendens till att ”vilja bestämma” 

när företaget hellre hade velat se ett mer platt ledarskap där alla får vara med, eller om anställda 

som har problem med yngre chefers auktoritet i förhållande till äldre medarbetare. Att 

tillrättavisa och bli tillrättavisad kan ibland vara känsligt i sig men den intervjuperson som 

nämner detta påpekar att det är viktigt att kunna prata om saker som blir fel. ”Vi försöker bygga 

en kultur på arbetsplatsen som handlar om att avdramatisera sådana samtal. Ingen ska känna sig 

utpekad och det handlar inte heller om det. Syftet är att kunna rätta till och hålla en god kvalitet 

– inte att peka ut någon person”, säger intervjupersonen. 

Den egna ledarskaps- och arbetsplatskulturen som man bygger på företaget är alltså viktig och 

blir en motvikt till de ibland olika kulturella föreställningar som medarbetare kommer med, 

oavsett vilken bakgrund de har. I mötet, dialogen och det företagsspecifika sammanhanget sker 

en anpassning och skapas en ny kultur som företaget självt påverkar, även om det ibland kan 

vara utmanande och kräva en del arbete från företagets sida. ”Vi behöver jobba med kulturella 

frågor”, säger en intervjuperson på ett industriföretag och fortsätter: ”Att du har en röst som 

anställd och förväntas vara med och påverka och bidra till företagets utveckling är krav som 

inte alltid kommer att göra det lättare för nyanlända som inte är vana vid den typen av 

delaktighet”. Samtidigt menar hen att företaget har ett ansvar att jobba med dessa och andra 

frågor så att alla medarbetare inkluderas. 

● Religion och arbetsliv 

En viktig beståndsdel i kulturbegreppet är religion och i intervjuerna förekommer flera exempel 

på frågor som företagen ibland behöver hantera när det gäller medarbetares religiösa utövning 

och föreställningar. Det kan till exempel handla om hur man ska göra med medarbetare som 

vill ha möjlighet att be under arbetsdagen eller vilken klädsel som är möjlig att bära i arbetet. 

Utmaningar finns men i de flesta fall ser inte intervjupersonerna några avgörande hinder eller 

problem. Ofta har företagen hittat förhållningssätt som gör att man kan hantera de frågor och 

situationer som uppstår. 

Avvikelser förekommer, som på en arbetsplats där intervjupersonen berättar att bön förrättats 

där det inte varit tillåtet: ”Detta är ett högsäkerhetslager. Ändå kan man hitta personer som ber 

bakom lastpallar”. I en annan intervju berättas att det händer att medarbetare är trötta på jobbet 

under den muslimska fastemånaden ramadan, vilket ibland kan utgöra en säkerhetsrisk och i 

något läge har föranlett att medarbetare har fått plockas bort från vissa av sina arbetsuppgifter. 

Några motsvarigheter till dessa två exempel går dock inte att finna i övriga intervjuer. 

Istället ser vi exempel på hur dylika frågor hanteras av företagen, både genom tydlighet kring 

vilka regler som gäller och genom att man skapar bättre möjligheter att tillgodose 

medarbetarnas behov och önskemål. Hygien- och säkerhetskrav kan påverka vilka kläder som 
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är möjliga att bära i arbetet och företag med sådana krav är därför noga med att informera 

blivande medarbetare så att de är införstådda med vad som gäller. Det är också viktigt att nya 

medarbetare förstår vad som förväntas när det gäller arbetsuppgifterna och några 

intervjupersoner pekar på vikten av att detta tydliggörs innan man anställer någon. Det kan till 

exempel handla om kvinnor som söker arbete som personlig assistent men som av olika 

anledningar inte vill ta ett nattarbete eller inte kan tänka sig att arbeta i ett hem där det finns 

män, eller en person som söker arbete inom hemtjänsten men som inte kan ta i en skinkbit. 

Detta är enskilda händelser och situationer som några av intervjupersonerna lyfter som exempel 

och där man trycker på behovet av tydlighet kring vad arbetet innebär. 

Ett annat sätt är som sagt att hitta möjligheter att anpassa arbetssituationen. ”Vi utmanar oss 

själva i detta”, säger en intervjuperson på ett industriföretag och fortsätter: ”En tjej med slöja 

och långa ärmar – kan hon jobba här? Ja, vi hittade armskydd och en underslöja som fungerade 

och uppdaterade sedan våra säkerhetsföreskrifter. Det funkar jättebra! Nu vill fler ha armskydd, 

för att inte frysa – och det går så klart bra även av andra skäl som inte är religiösa”. På samma 

företag ser man också till att underlätta för medarbetare som vill be på rasten att kunna göra 

detta genom att i någon mån möjliggöra anpassning av rastuttaget. Vad gäller ramadan så säger 

intervjupersonen på det företag där man ibland upplevt problem med trötta medarbetare att man 

också är tillmötesgående och försöker hitta lösningar så att medarbetare ska kunna fasta, vilket 

kan handla om att man beviljar ledighet eller att en medarbetare tillåts ändra eller byta skift och 

arbetstider. 

● Olika sätt att hantera krockar 

Som vi visat ovan använder sig alltså de intervjuade företagen av olika sätt att hantera kultur 

och eventuella kulturkrockar som kan uppstå i arbetet. Ett sätt att förhålla sig är genom tydlighet 

kring vilka regler och normer som gäller, att hantera problem direkt när de dyker upp och att 

reda ut saker i dialog. Ett annat sätt är att anpassa arbetssituationen och hitta nya lösningar som 

gör att man undanröjer kulturella hinder och blir mer inkluderande. Båda dessa strategier tycks 

tillämpas med framgång. 

Ytterligare ett sätt är att jobba med mer grundläggande introduktion i arbetslivet och att bygga 

upp en bättre kulturförståelse hos nyanlända. Det kan till exempel handla om att vissa 

medarbetare behöver ges mer stöd för att komma in i arbetet, som i exemplet med städföretaget 

ovan. På detta område finns i intervjuerna inte så många exempel på egna insatser som företagen 

gör, men frågan lyfts i några av intervjuerna, inte minst i relation till personer i olika 

arbetsmarknadsåtgärder som man tagit emot för praktik. Intervjupersonerna nämner att 

nyanlända ibland skulle behöva ha mer kunskap om hur det fungerar på en arbetsplats när de 

väl kommer ut i arbetslivet och nämner som exempel allt från fikakultur till hur 

socialförsäkringar fungerar och kan utnyttjas. På ett företag samarbetade man vid ett tillfälle 

med Arbetsförmedlingen och samarbetet fungerade bra men ”praktikanterna upplevdes inte 

vara introducerade i svenskt arbetsliv och arbetsmarknad”. Samtidigt finns det exempel på 

lyckade insatser där man satsat specifikt på kulturell introduktion och gjort det med framgång, 

som i ett fall där intervjupersonen på en träindustri berättar att man samarbetat med 

Arbetsförmedlingen och stiftelsen Träcentrum. Deltagarna fick förutom snickarutbildning och 

praktik på företaget också språkundervisning och utbildning i arbetskultur. Flera har fått 

anställning på det aktuella företaget. 
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Sammanfattningsvis pekas kulturskillnader generellt sett inte ut som någon stor utmaning i 

intervjuerna och företagen använder flera olika fungerande strategier för att hantera de hinder 

och krockar som uppstår till följd av kulturmöten på arbetsplatserna. Utifrån arbetsgivarnas 

olika erfarenheter finns säkert här ett utrymme för att lära av varandra. Som särskilt viktigt 

framstår att fortsätta arbetet med en bra och tydlig kulturell introduktion till arbetslivet för 

nyanlända i samarbete med offentliga aktörer. Att på djupet tänka igenom vilket förhållningssätt 

man vill ha som företag kan också vara till hjälp när man ställs inför nya situationer. Hur man 

ska agera vid interkulturella möten är inte alltid självklart. En kvinnlig intervjuperson 

reflekterar: ”Om en person inte vill ta mig i hand, vad händer då? Blir jag kränkt? Vad händer 

med relationen? Detta är något man måste fundera igenom”. På samma sätt kan varje företag 

behöva reflektera över sin hållning när det gäller olika former av interkulturella frågor och 

vilken förmåga man har att hantera sådana frågor som riskerar att växa till problem eller 

potentiella konflikter. 

Fördomar och intolerans 
I ett tidigare avsnitt har vi beskrivit vikten av att det finns en förståelse och öppenhet i hela 

organisationen om man som företag vill arbeta aktivt med att bättre integrera språksvaga och 

främja språkutveckling på arbetsplatsen. Det räcker inte med att det finns en öppen och positiv 

attityd hos ledning eller HR om inte medarbetare eller chefer på lägre nivå är med på tåget. 

Självklart gäller detta inte bara synen på språk utan även attityder till mångfald och 

utlandsfödda medarbetare generellt. Fördomar och negativa attityder bland medarbetare, men 

även kunder, kan utgöra hinder för företagens förmåga till integration, även om 

företagsledningen har en öppen och fördomsfri inställning. 

● Intolerans i förhållande till språk 

Att språkförbistring kan bli ett irritationsmoment bland de anställda lyfts i några intervjuer. ”En 

del vill bara jobba och sedan gå hem”, säger en intervjuperson på ett industriföretag och menar 

att det inte alltid finns något intresse av att hjälpa kollegor som har det svårt med språket utan 

att man i många fall bara vill få jobbet gjort. Intervjupersonen menar också att det här kan finnas 

en skillnad mellan äldre och yngre medarbetare: ”Den äldre generationen har ofta svårare för 

språksvårigheter än den yngre. Hos de unga finns en större acceptans och förståelse”. 

Men det finns också exempel på arbetsplatser där toleransnivån för språkbrister beskrivs som 

hög hos personalen. På ett restaurangföretag, där ledningen säger att de har ett pragmatiskt 

förhållningssätt till språkfrågan och där engelska accepteras som arbetsspråk på alla nivåer i 

organisationen, genomsyrar den toleranta och öppna inställningen hela personalgruppen. ”Det 

finns en vana hos personalen. Kommunikationsproblem hanteras på ett pragmatiskt sätt”, säger 

intervjupersonen på företaget, där kökschefen också är engelsktalande och därför 

kommunicerar med sina medarbetare på engelska. 

På ett av de företag som deltagit i projekt med praktik och anpassad språkundervisning för 

nyanlända säger intervjupersonen att ett skäl till att projektet fallit väl ut har varit att 

medarbetarna varit nyfikna och stöttande. Samtidigt finns det ibland under ytan negativa 

attityder som då och då kommer till uttryck i form av kommentarer som ”ska vi aldrig få någon 

som pratar riktig svenska”, även om mottagandet i arbetslagen överlag upplevs ha fungerat 

mycket väl, bland annat på grund av att det funnits utbildade handledare som är bra på att ta 

hand om nya medarbetare. (Dock har dessa handledare inte någon utbildning kring 

andraspråksinlärning och språkstöttning). 
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● Att få organisationen med sig 

Hur gör man då för att lyckas med att få hela organisationen att omfamna mångfalden? ”Att 

öka mångfalden har inte skett genom direktiv uppifrån. Det har också gjort att vi fått med oss 

alla i att mångfald är bra, vilket varit viktigt för att lyckas”, säger en intervjuperson på ett företag 

där man sett andelen anställda med utländsk bakgrund öka, delvis till följd av att man sänkt 

språkkraven som en anpassning till läget på arbetsmarknaden. Tillsammans med medarbetarna 

har man gjort erfarenheten att det fungerar och att mångfalden också bidrar med något positivt 

till arbetsplatsen. Samtidigt understryker intervjupersonen att inget sker med automatik: ”Hur 

man lyckas med att introducera nya medarbetare beror på din inställning. Det krävs att man har 

rätt attityd”. Företaget har också arbetat mycket med att lägga en grund för detta bland 

medarbetarna genom ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor som handlar om att alla ska ha 

samma utvecklingsmöjligheter och att arbetsmiljön ska vara inkluderande. Men det sker som 

sagt inte genom direktiv, utan snarare genom ett tydligt och engagerat ledarskap som lever ut 

företagets värderingar. Man pratar om fördomar i chefsgrupp, vilket sipprar ner i 

organisationen, och man bygger en gemensam kultur på arbetsplatsen genom samlingar till 

gemensamma genomgångar och utbildningar som rör alla medarbetare. 

En intervjuperson på ett annat företag betonar betydelsen av relationer och personliga möten 

för hur fördomar kan brytas ner och negativa attityder förändras. ”En kurs kring värderingar 

och mångfald förändrar inget. Det kan istället bli kontraproduktivt och skapa ett motstånd hos 

dem som redan tenderar att vara skeptiska”, säger hen och menar att det kan bero på en känsla 

av att bli skriven på näsan. Om det istället kommer in någon med utländsk bakgrund som bidrar 

i laget så sätter det ett exempel som bryter ner fördomar och visar vägen för andra, menar 

intervjupersonen. 

Men det finns fallgropar. I mötet kan också negativa attityder skapas eller förstärkas och i en 

annan intervju ges ett exempel på detta. ”Folk tenderar många gånger att döma andra människor 

på förhand utifrån religion, färg och annat. De krafterna får vatten på sin kvarn om det inte 

fungerar när man tar in någon med utländsk bakgrund”, säger intervjupersonen. På företaget 

har man få utrikes födda medarbetare och genom kommunens arbetsmarknadsenhet har man 

aktivt försökt få in fler. ”Vi hade en kille med utländsk bakgrund som kom in på praktik. Man 

tänker att man borde kavla upp ärmarna när man får chansen men han gjorde inte det. Tredje 

dagen kom han inte till jobbet. Egentligen borde en sådan person bli av med sin ersättning men 

det bara lunkar på”, säger intervjupersonen som menar att språket inte varit ett hinder när man 

tagit emot nyanlända utan snarare ett bristande intresse från praktikanterna. ”Det blir svårt att 

övertala killarna att ta hand om en person till igen när det inte blev bra första gången man 

provade. Därför är det viktigt att lyckas med den första!”, säger hen och framhåller att 

nyanlända är en allt för ofta outnyttjad kraft i samhället som bättre behöver tas tillvara. 

Intervjupersonen som lyfter fram vikten av relationer och personliga möten håller med. Det 

ställs höga krav på den första personen som kommer in i arbetsgruppen och bryter mot en norm 

eller förväntan kring vem som kan jobba där. Det gäller såväl den första tjejen som den första 

personen med utländsk bakgrund som sätter sin fot på verkstadsgolvet. ”Som chef har man 

därför en uppgift och ett ansvar att se till att personen lyckas!”, säger intervjupersonen och 

understryker att ett aktivt ledarskap handlar om att fortsätta ta ansvar även efter rekryteringen. 

”Du kan inte sätta alla kosovoalbaner i en grupp och sen skicka dem på svenskundervisning när 

det inte funkar. Då har man inte adresserat problemet. Man måste börja i andra änden och skapa 

goda förutsättningar för samarbete och kommunikation. Det är frågorna som ska adresseras”, 
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fortsätter hen och betonar att det inte är de anställdas bakgrund som är problemet när det inte 

funkar i gruppen, utan attityderna hos andra medarbetare. Det är svårt att förändra attityder, 

säger intervjupersonen – att förstärka dem är mycket lättare – men det går, genom 

relationsbyggande. Det är i mötet som förändring sker. 

Att arbetet är ett lagspel är något intervjupersonen återkommer till. Det viktiga är hur man 

fungerar i gruppen och att man bidrar utifrån sina förutsättningar: ”Alla behöver inte bidra på 

samma sätt eller kunna samma sak eller lika mycket men samspelet ska funka!”. En viktig del 

i att nå dit har varit att medarbetare oftare har kommit att byta arbetsgrupp. ”Då ser man att folk 

kan göra olika saker, vilket också underlättar för nya medarbetare med olika erfarenheter att 

komma in”, säger intervjupersonen och pekar på att medarbetarna mer och mer har fått upptäcka 

styrkan i att alla personer i gruppen har olika erfarenheter. 

När medarbetare lär känna varandra på ett personligt plan blir det, enligt intervjupersonen, 

också lättare att se bortom olika hinder och brister, till exempel när det gäller språk. ”Språket 

är en förutsättning för att lära känna en annan människa och att kunna ta en arbetsinstruktion, 

men vi får inte gömma oss bakom det. Det är en av bitarna men inte helheten”. Istället, menar 

intervjupersonen, måste man fokusera på att få till ett fungerande samspel och samarbete. ”Man 

kan kommunicera även med taskig svenska. Kommunikation är mer än språk!”, säger hen och 

understryker att dynamiken i en grupp aldrig är förutsägbar: ”Vi hade en ny medarbetare med 

utländsk bakgrund som knappt kunde räkna, men med en fantastisk personlighet. Honom satte 

vi i en grupp med en svensk kille som på papperet var en person som inte skulle gilla invandrare. 

De funkar jättebra tillsammans och är nu bästa polare på jobbet!”. 

Detta exempel visar tydligt på kraften i mötet och hur det aktiva ledarskapet kan spela en roll 

för hur mångfalden tas emot och blir till en styrka på arbetsplatsen. Intervjupersonen menar att 

det som chef är viktigt att vara proaktiv och att agera innan det uppstår ett negativt snack på 

golvet: ”Det är viktigt att vara ute i produktionen! Att ha en dialog och kunna prata öppet med 

medarbetarna”. Hen betonar också att det är viktigt att vara lyhörd och inte vara för ängslig: 

”Man behöver inte gå runt och tänka att man ska vara politiskt korrekt. Det som behövs är ett 

tydligt och rakt ledarskap”. 

● Intolerans bland kunder 

Bland de tjänsteföretag där direkta kundkontakter utgör en viktig del av arbetet för de anställda 

är det inte bara attityder inom den egna organisationen man har att förhålla sig till och hantera. 

Även om det finns en pragmatisk syn på språk bland medarbetarna är det inte säkert att detta 

gäller för kunderna. På restaurangföretaget där man lyfter fram personalgruppens toleranta 

inställning menar intervjupersonen i motsats till detta att kundernas toleransnivå för bristande 

språkkunskaper i svenska generellt sett är låg. Företaget säljer inte bara mat utan en upplevelse 

och då blir kommunikationen viktig i relation till kunden som ofta har höga förväntningar. 

”Man ska kunna presentera måltiden!”, säger intervjupersonen och tillägger att engelska inte 

alltid är ett alternativ i relation till gästerna, eftersom alla gäster inte är bekväma med detta. 

Samtidigt lyckas en del medarbetare överbrygga språkförbistring med en naturlig charm. 

Bland företag inom personlig assistans råder en speciell situation eftersom kunden har stort 

inflytande över vem som ska anställas, till skillnad från kommunal verksamhet där man får en 

tjänst levererad men inte kan styra vem som levererar den. Enligt ett av de intervjuade företagen 

är detta också en viktig anledning till varför kunderna väljer den privata tjänsten framför den 

kommunala. Intervjupersonen berättar att det finns kunder med alla möjliga synpunkter på 
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kandidaterna till en utlyst tjänst. Det behöver inte vara kopplat till språk eller bakgrund utan 

kan handla om att vissa kvinnor inte gärna vill ha manliga assistenter eller specifika krav på 

rökfrihet, körkort, med mera. Kraven på att personkemin ska stämma kan också vara väldigt 

höga men ibland också mycket subtila. Kunden kanske inte tydligt kan eller vill beskriva vad 

som är fel, men företaget kan ibland misstänka att det handlar om att en kandidat skulle ha en 

liten språklig brytning. 

I enstaka fall förekommer rasism från kunder men intervjupersonen menar att det är en minoritet 

som har en intolerant inställning till assistenter med utländsk bakgrund. I de fall detta 

förekommer är det dock svårt för företaget att påverka kundernas attityd. Samtidigt ser man det 

som viktigt att bearbeta sina kunder så att de är beredda att justera sin kravbild utifrån den 

arbetskraft som finns att tillgå. Även om de flesta kunder har en öppen och tolerant hållning så 

är kraven på språklig förmåga ibland högt ställda. Om kunden får se och förstår att den person 

som söker jobbet har andra kvaliteter, som till exempel en hög arbetsmoral, ändrar de ofta sin 

kravprofil och är beredda att bortse från kandidatens språkliga brister. 

● Företagen påverkas av och påverkar samhället 

Den allmänna acceptansen och förståelsen i samhället för den ökade mångfalden av människor 

med olika bakgrund och olika färdigheter i det svenska språket påverkar alltså i högsta grad 

företagen som inte styr över attityder och uppfattningar hos varken medarbetare eller kunder. 

Integration är dessutom ett ansvar som bärs av hela samhället och företagen kan bara göra sin 

del. Vi har alla ett ansvar för individer runt omkring oss, som en intervjuperson uttrycker det: 

”Det är vårt ansvar som grannar och medmänniskor att se och inkludera dem som finns runt 

oss. På det sättet kommer man lära sig språk, kulturella koder och hitta vägar in i arbetslivet”. 

Men även om företagen inte råder över de skilda hållningar till integration och mångfald som 

finns i samhället, så kan varje företag i alla fall bidra till att främja tolerans, inkludering och 

positiva attityder bland sina egna medarbetare genom ett tydligt och värderingsstyrt ledarskap 

som syftar till att skapa en öppen och välkomnande kultur på arbetsplatsen. 

Att synliggöra kompetensen 
Ett hinder som arbetsgivare upplever när det gäller att anställa utrikes födda är att deras 

kompetens och färdigheter inte är synliggjorda. På en arbetsmarknad där personliga egenskaper 

och talang väger tungt, särskilt inom industrin och delvis för att det är brist på sökande med 

formella utbildningsmeriter, blir det viktigt för företagen att hitta andra sätt att sålla fram rätt 

personer när de rekryterar. Prov- och visstidsanställningar eller inhyrd arbetskraft från 

bemanningsföretag är olika tillvägagångssätt som företagen använder sig av för att ha möjlighet 

att prova sig fram med nya medarbetare och se vad en person går för. 

Ett annat sätt att hitta rätt person är att använda sig av personliga kontaktnät. ”Det bästa sättet 

att rekrytera och de bästa rekryteringarna är när befintliga medarbetare rekommenderar 

personer som de känner att söka en tjänst”, säger en intervjuperson på ett industriföretag. För 

nyanlända kan detta vara till nackdel eftersom de i högre utsträckning ofta saknar denna tillgång 

till egna nätverk och ibland inte heller har några rekommendationer från tidigare arbetsplatser 

att visa upp. ”Ett problem för utrikes födda är att de många gånger saknar referenser. Referenser 

är jätteviktigt!”, säger en intervjuperson. I någon intervju lyfts detta till och med fram som det 

kanske största hindret för gruppen: ”Språk kan vara ett hinder för utrikes födda men det är 

snarare brist på referenser och tidigare arbetslivserfarenhet som är problemet när det gäller 

möjlighet att få jobb”. 
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För att en arbetsgivare ska våga anställa någon som står långt från arbetsmarknaden och som 

inte har någon tidigare erfarenhet så ”krävs att det finns något att gå på”, som en intervjuperson 

på ett städföretag säger. De personer som företaget anställer har ofta varit ute på någon form av 

praktik, kanske i kommunal verksamhet och inte nödvändigtvis inom städ utan kanske inom 

storkök eller liknande. ”Om det finns referenser och man kan se att personen funkar ute i en 

verksamhet av det slaget – då vågar man!”, säger intervjupersonen. På samma sätt menar en 

intervjuperson på ett metallindustriföretag att det inte spelar så stor roll varifrån man har sina 

tidigare referenser, bara de är goda. Företaget vill veta att personerna som de anställer är 

skötsamma och har hög arbetsmoral. ”Att ha jobbat på en pizzeria kan vara en bra referens”, 

säger intervjupersonen. 

Betydelsen av att ha tillgång till personliga nätverk och goda referenser kan illustreras med ett 

exempel från ett företag i bygg- och anläggningsbranschen med låg andel medarbetare med 

utländsk bakgrund. Vid ett tillfälle för några år sedan valde man att anställa en ung utrikesfödd 

kille som kom i fråga för jobbet på grund av att ”hans värdfamilj sålde in honom”, som 

intervjupersonen uttrycker det. ”Han kunde inte tala för sig själv, men det fanns en trygghet i 

att de gick i god för honom”, säger intervjupersonen. Genom den svenska familjens initiativ 

och rekommendationer kunde alltså den unga killen få arbete och har enligt företaget sedan dess 

lärt sig mycket bra svenska. Då det tidsbegränsade uppehållstillståndet i Sverige sedan inte 

förlängdes, hjälpte företaget till med att ordna arbetstillstånd och mannen är nu kvar som en 

uppskattad medarbetare. 

Att känna någon som ser och som med trovärdighet kan hjälpa till att lyfta fram dina kvaliteter 

inför en arbetsgivare kan alltså vara till stor hjälp för nyanlända på väg in på arbetsmarknaden. 

Men bristen på referenser kan också, återigen, uppvägas av personliga möten. Intervjuerna visar 

tydligt att många arbetsgivare ser de möten och kontaktytor som skapas genom att nyanlända 

gör praktik hos dem som ett bra sätt att lära känna en person och se om den har vad som krävs 

för en anställning. Flera företag som deltagit i olika typer av språkpraktikprojekt eller som 

erbjudit praktikplats för personer i arbetsmarknadsutbildning lyfter fram det värde som skapas 

i mötet och trycker på att detta ibland har större betydelse än själva språkträningen eller 

utbildningen i sig. Arbetsgivare som deltagit i mindre lyckade samarbeten och insatser – som i 

exemplet med företaget ovan som tog emot en praktikant som parallellt gick en kurs i 

industrisvenska – har ibland anställt personer ändå, tack vare den kontakt som skapats mellan 

praktikant och arbetsgivare. 

På ett restaurangföretag berättar intervjupersonen om hur man tar emot praktikanter från en av 

Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsmarknadsutbildningar. Enligt företaget ser man ingen 

större skillnad i kompetensnivå mellan praktikanter från denna utbildning och personer som är 

helt outbildade inom restaurang, vilket man menar har att göra med att deltagarna har för låg 

språknivå för att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen. Men samtidigt som man 

menar att personer som kommit i arbete hos företaget via sådan praktik behöver läras upp på 

jobbet från grunden, ser man ett stort värde i de nätverk som skapas: ”Individen får testa 

branschen och företaget får testa individen. Det öppnar för rekryteringsmöjligheter och att 

möten uppstår som innebär att man kanske fattar tycke för varandra”, säger intervjupersonen. 

Ett av de företag som deltagit i ett projekt med kombinerad praktik och anpassad språk-

undervisning menar att de först valde att vara med som en form av samhällsnyttig gärning. Efter 

ett tag började man dock se projektets potential som en väg till kompetensförsörjning och har 
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genom sin medverkan kunnat anställa ett flertal nya medarbetare. ”Slutsatsen man kan dra av 

detta är att möten och praktik är bra! Det tjänar alla på”, säger intervjupersonen och fortsätter: 

”Det är viktigt att få till mötena! Det är så man kan upptäcka varandra!”. 

Fler positiva möten mellan arbetsgivare och arbetssökande kan alltså ha en effekt för att 

synliggöra kompetens och potential hos utrikes födda som står utanför arbetsmarknaden. Men 

det är inte alltid det hjälper. Bristande språkkunskaper eller att kunskaper inte är validerade 

eller dokumenterade gör till exempel att utrikes födda personer kan komma in som arbetskraft 

via bemanningsföretag och jobba en tid för att sedan bytas ut emedan deras faktiska kompetens 

inte är synliggjord. ”Ett problem är att vi inte har koll på kvaliteterna hos de medarbetare som 

kommer in via bemanning”, säger en intervjuperson på ett industriföretag som menar att det 

finns en risk att personer med utvecklingspotential sållas bort när behovet av inhyrd personal 

minskar. Istället för att se till hur dessa personer eventuellt skulle kunna bidra till att lösa 

företagets kompetensbehov på längre sikt så får de kortsiktiga kompetensbehoven styra. 

Intervjupersonen menar att bristen på synliggjord kompetens är särskilt stor hos gruppen utrikes 

födda: ”Ett problem är att det ofta inte finns någon tydlig bild av vad de faktiskt kan! Hade det 

funnits på papper hade det varit enklare för dem att bevisa vad de kan!”. I gruppen kan det 

också finnas personer med akademisk bakgrund vars kompetens inte är känd för arbetsgivaren. 

Intervjupersonen menar att det skulle kunna underlätta möjligheten för medarbetare att gå från 

produktionen in i tjänstemannaroller om företaget visste mer om deras kunskaper och om 

kunskapen fanns dokumenterad. Som det är nu kan istället eftertraktade akademiker gå under 

radarn på industrigolvet, iklädda en ställning som lätt utbytbar hyrpersonal. 

Bättre strukturer för validering av utrikes föddas kompetens, inte minst utrikes födda 

akademiker, kan vara ett svar på hur deras kunskaper och färdigheter kan synliggöras. Fler 

möten mellan arbetsgivare och arbetssökande kan också bana väg för att man upptäcker 

varandra och att företag ser potentialen hos en person bortom språkliga eller andra svagheter. 

Nyanlända måste lära sig svenska och samhället måste se till att så sker, men arbetsgivare har 

också ett stort ansvar i – och mycket att vinna på – att låta personer visa vad de faktiskt kan, 

när språket inte begränsar dem. 
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Hur möter företagen utmaningarna? 

Rekrytering 
I tidigare avsnitt har vi beskrivit företagens rekryteringsbehov, vilka krav de ställer vid 

rekrytering och vilka svårigheter de upplever att rekrytera. Här ska vi nu komplettera den bilden 

genom att säga något om hur de intervjuade företagen arbetar med rekryteringsfrågan. Att 

fundera över sitt rekryteringsförfarande och hitta rätt rekryteringsvägar är en del i hur företagen 

möter sina kompetensförsörjningsutmaningar. 

En del intervjupersoner menar att de vid rekrytering lägger ut krokar överallt och att de 

använder sig av alla tillgängliga kanaler för att nå ut till potentiella sökanden. Det kan till 

exempel handla om företagets egen hemsida, Arbetsförmedlingens platsbank, traditionella 

tidningsannonser, sociala medier, information på skolor eller att man sprider tips via personliga 

nätverk. Andra intervjupersoner hyser av olika anledningar en skepsis mot vissa typer av 

kanaler och ratar därför dessa till förmån för andra. 

En intervjuperson menar till exempel att de oftast rekryterar via befintliga medarbetares 

personliga kontaktnät och att företaget bara annonserar hos Arbetsförmedlingen när det gäller 

tjänster som kräver mer kunskap och erfarenhet. ”Om man lägger upp en annons på Platsbanken 

så blir man nerringd av personer utan den kunskap vi söker, utan kännedom om vad det handlar 

om, eller som tror att man kan pendla hit från Norrland”, säger intervjupersonen. En annan 

intervjuperson betonar istället att personliga nätverk har mindre betydelse men att man 

använder sig av alla andra typer av kanaler, inklusive Arbetsförmedlingens platsbank. ”All 

rekrytering görs mycket seriöst” säger intervjupersonen. 

I någon intervju framförs tankar om vilka specifika kanaler som lämpar sig för rekrytering till 

specifika tjänster: ”På sociala medier hittar man CNC-operatörer, medan annonser i 

lokaltidningen är det bästa sättet att hitta svetsare – det är ofta äldre personer som läser 

tidningar. För de enklaste jobben använder vi bemanningsföretag – de har tid att sålla fram rätt 

person när det är många ansökningar till en tjänst med låga krav och där personliga egenskaper 

väger tungt. LinkedIn funkar för högre tjänster – inte för verkstadsjobb”, resonerar en 

intervjuperson på ett industriföretag. 

Intervjuerna ger exempel på hur företagen ibland gör allt för att synas – som när ett företag satte 

ut skyltar om lediga tjänster på flera platser ute på stan, men också hur man lägger ner mycket 

möda på att vara träffsäker i sin kommunikation – bland annat genom att skräddarsy annonser 

för varje ledig tjänst för att försäkra sig om att rätt personer söker platsen. Samtidigt finns hos 

vissa en frustration över att inte kunna skapa tillräcklig omväxling i beskrivningarna av vanliga 

tjänster: ”Jag har en känsla av att det kommer ut för mycket annonser. Hur kan man variera 

dem?”, säger en intervjuperson. 

Företagen framhåller hur viktigt det är att framstå som attraktiva arbetsgivare i de 

arbetssökandes ögon och på olika sätt arbetar man med att skapa en positiv bild av företaget. 

Någon beskriver det som att man arbetar med ”employer branding”, vilket bland annat innebär 

att man tar fram och sprider filmklipp som syftar till att ge en lockande bild av arbetsplatsen. 

Andra är mer direkta i hur de kommunicerar sitt anställningserbjudande och lockar sökanden 

med högre lön, gratis kaffe och frukt. 
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I relation till gruppen utrikes födda menar ett av de intervjuade företagen att det kan finnas 

anledning att särskilt öka sin synlighet. Intervjupersonen menar att företaget – en träindustri – 

inte är så välkänt och att man behöver marknadsföra sig bättre: ”En anledning till att det är få 

sökande med utländsk bakgrund kan vara att vi är relativt anonyma som företag. Vi finns på en 

liten ort. Det kan också finnas en förlegad bild av att det är mycket arbete utomhus och tungt 

arbete. Man kanske tenderar att söka sig till annan industri av dessa skäl, men det är en felaktig 

bild. Vi erbjuder också högre lön än metallindustrin, vilket bör ses som attraktivt”, säger 

intervjupersonen och tillägger att man också måste visa på de smidiga kollektiva förbindelser 

som finns till orten så att inte pendlingen upplevs som ett hinder för att söka sig till företaget. 

Företagen nämner också att det är viktigt att hitta rätt personer som också väljer att stanna. 

”Tidigare var det mer in och ut”, säger en intervjuperson på ett företag inom personlig assistans 

och menar att rekryteringsarbetet håller på att förändras. Även om man vid rekrytering matchas 

mot en specifik kund som anställningen sedan kopplas till, arbetar företaget nu mera medvetet 

med att främja att medarbetare blir kvar i företaget och kan matchas mot nya kunder. 

Flera intervjupersoner talar om betydelsen av att arbeta strategiskt med rekryteringsfrågan. Det 

kan till exempel handla om att försöka knyta tänkbara medarbetare till sig i ett tidigt skede 

genom att närma sig unga personer, finnas ute på gymnasieskolor, erbjuda praoplatser, fånga 

upp sommarjobbare eller kontakter med personer under utbildning till ett visst yrke. Det kan 

också handla om att stärka samarbetet med utbildningsaktörer på olika nivåer eller att starta 

egna interna utbildnings- eller traineeprogram. Någon talar också om behovet av att ta ett 

tydligare helhetsgrepp om frågan och utveckla en bemanningsstrategi med utgångspunkt i en 

egen analys av pensionsavgångar och prognos för kommande rekryteringsbehov. 

I vissa fall samverkar och stöttar företag inom en bransch varandra. Som inom personlig 

assistans, där en intervjuperson menar att det är accepterat att ha en halvtidstjänst i ett företag 

och en halvtid i ett annat. Men exempel finns också på det motsatta, som inom 

restaurangbranschen, där en intervjuperson istället beskriver vad som kan betecknas som en 

misstro mellan de konkurrerande företagen. Som en lösning på rekryteringssvårigheterna inom 

branschen framfördes ett förslag om att restaurangföreningen i Jönköping skulle skapa en 

gemensam personalpool. Detta bemöttes dock inte särskilt positivt enligt intervjupersonen, då 

det ”fanns en rädsla att någon annan skulle kunna sno personalen för gott”. 

Som vi visat tidigare testar sig många företag fram för att hitta rätt person till en ledig tjänst 

genom prov- eller visstidsanställningar eller inhyrd arbetskraft. Många intervjupersoner lyfter 

fram fördelarna med sådana förfaringssätt: ”Att hyra in via bemanningsföretag är den mest 

effektiva sållningsmekanismen för att hitta rätt personer. Det är guld för verksamheten!”, säger 

en intervjuperson. Många ser också denna typ av rekryteringssätt som en nödvändighet, men 

pekar samtidigt på metodens begränsningar: ”Visstidsanställningar är nödvändiga för att kunna 

testa att personerna verkligen fungerar i arbetet, men vi skulle hellre provanställa om den 

möjligheten fanns enligt vårt kollektivavtal. Det är lättare att rekrytera till en fast tjänst där man 

erbjuder provanställning”, säger en annan intervjuperson och tillägger att rekryteringsbasen för 

visstidsjobb främst utgörs av personer som just lämnat gymnasiet och utlandsfödda som inte 

har fast jobb. ”Få personer som redan har en fast anställning söker nytt jobb om det handlar om 

en visstidstjänst. Vid enstaka tillfällen annonserar vi därför ut fasta jobb för att på så sätt kunna 

få in mer erfarenhet”, fortsätter intervjupersonen och understryker att erfarenheten behövs. 
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Att testa sig fram med olika personer vid rekrytering medför också andra nackdelar. Det tar tid 

och kraft att lära upp nya personer i arbetet, vilket man egentligen helst vill undvika att behöva 

göra men tvingas till om man bygger sin rekryteringsstrategi kring tillfälliga anställningar. 

Samtidigt händer det att man behåller personer som egentligen inte lever upp till de krav som 

ställs, i valet mellan att avsluta anställningen eller att ta in en ny person. En intervjuperson säger 

att en av tio inte får förlängt efter att visstiden gått ut: ”Men vi borde kanske avsluta i två av tio 

fall. Det är risk att man mesar. Personen har börjat lära sig och man vill inte göra om en 

mödosam process av introduktion och upplärning. Därför behåller man ibland en person som 

inte håller måttet”. 

Hyrbemanning 
Att använda sig av bemanningsföretag för sin personalförsörjning är vanligt bland de 

intervjuade företagen, särskilt inom industrin. Som vi visat tidigare fungerar detta ibland som 

ett sätt att hitta rätt när man rekryterar och vissa företag tillämpar metoden regelmässigt. ”Inom 

produktionen tas alla in via bemanningsföretag och sedan fastanställer man dem som är bra”, 

säger exempelvis en intervjuperson på ett industriföretag. På en annan industri samarbetar man 

helst med de bemanningsföretag som ger möjlighet åt företaget att snabbt fastanställa de 

personer man hyr in. Detta för att kontinuerligt kunna erbjuda ordinarie tjänster till de inhyrda 

personer som man tycker är bra. 

Men företagen använder sig också av bemanningsföretag för att snabbt kunna anpassa 

personalstyrkan efter orderingång och konjunktur. Där andelen inhyrd personal är hög drabbas 

främst de medarbetare som är anställda via bemanningsföretag när personalminskningar sker 

och ofta finns bland dessa en hög andel utrikes födda. 

Den utbredda användningen av hyrpersonal har för- och nackdelar, både ur arbetsgivarens och 

arbetstagarens perspektiv. Företagen upplever att detta är en smidig sållningsmekanism och att 

man inte behöver ta någon risk. Är man inte nöjd med en person så är det enkelt att byta ut den. 

Samtidigt betalar man för en tjänst där man skulle kunna göra jobbet självt och få samma 

resultat. En intervjuperson på ett bemanningsföretag säger att man inte sitter på någon magisk 

formel för att vaska fram rätt personer och att företagen mycket väl skulle kunna hitta dessa 

själva: ”Det finns så mycket bra arbetskraft! Jag förstår inte varför företagen inte själva letar 

upp folk. De köper den tjänsten istället. Vad gör deras egna HR?”. Intervjupersonen menar att 

mycket handlar om att inhyrning av personal blir ett sätt att provanställa och att det är där 

företagen ser det stora värdet. 

Användningen av bemanningsföretag som rekryteringsstrategi riskerar att hårdare drabba 

utrikes födda, språksvaga och personer som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Det är 

lätt att byta ut någon som man inte tycker funkar på grund av språket – att inte riktigt ge 

personen chansen eller en möjlighet att komma in i jobbet och få utvecklas. Samtidigt erbjuder 

anställningsformen en väg in på arbetsmarknaden. Möten skapas som ger möjligheter och 

kanske en öppning även för personer som inte har så lätt att få ett fast jobb annars. 

Även om flexibilitet är viktigt för företagen så eftersträvar de flesta också en stabilitet när det 

gäller bemanningen. Man vill helst inte ha för mycket testande in och ut av olika personer och 

försöker därför ofta arbeta nära bemanningsföretagen. Men medan någon menar att det räcker 

med en god dialog för att bemanningsföretagen ska veta vilka krav företaget ställer och också 

hitta en person som passar så väljer något företag att själva träffa alla kandidater på förhand 
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även om de kommer via hyrbemanning. Intervjupersonen som nämner detta menar att det är 

viktigt att även inhyrd personal får besöka företaget först och visas runt. Då kan uppdraget 

tydliggöras och personen kan känna om det passar. ”Det måste vara raka rör. Personen ska vilja 

vara här!”, säger intervjupersonen. 

Samtidigt som en del företag, både små och stora, förlitar sig helt och hållet på 

bemanningsföretag för sin rekrytering så finns det företag som istället i hög utsträckning 

medvetet väljer att anställa själva direkt. Några av dessa ger uttryck för att de ser ett stort värde 

i att medarbetarna är anställda direkt hos företaget och att de får ta hand om och vidareutbilda 

dem. De erbjuder både tillsvidare- och visstidsanställningar och har ett högt söktryck med vad 

man beskriver som kompetenta och drivna sökanden. Arbetsplatserna kännetecknas av att man 

lägger stor vikt vid introduktion av nyanställda och att man arbetar mycket med att skapa en 

god social arbetsmiljö, en positiv stämning och en inkluderande kultur där medarbetarna trivs 

och vill vara kvar. Detta står i skarp kontrast till vissa andra exempel i denna studie där 

företagen testar sig fram med personer de får sända till sig och byter ut dem som inte funkar 

istället för att själva omsorgsfullt välja ut en person och göra allt man kan för att den ska komma 

in i och lyckas i arbetet. 

Vissa av de företag (men inte alla) som förlitar sig helt på hyrbemanning för sin rekrytering 

brottas också med en del problem kring hur man ska få till en mer positiv arbetsgemenskap. 

Det finns inget entydigt samband och inga slutsatser går att dra från intervjumaterialet men man 

kan fundera över om utmaningen att skapa en fungerande personalgrupp riskerar att bli större 

om man bygger sin rekrytering helt kring att man i ett första skede hyr in personal. Hur skapar 

man i sådana organisationer en attraktivitet hos företaget, en god arbetsplatskultur där man tar 

hand om och inkluderar varandra, samt ett utrymme för att språkutveckling och integration ska 

kunna vara processer som sker på jobbet? Detta kan vara nog så svårt för ett företag med 

filosofin att rekrytera själv men de som medvetet valt att göra detta för att också kunna satsa 

mer på att jobba med sin personalgrupp verkar åtminstone se det som ett framgångsrecept. 

Genom att skapa en attraktiv och välfungerande arbetsplats gynnas möjligheten att integrera 

och inkludera en mångfald av medarbetare med varierande bakgrund och erfarenheter samtidigt 

som man bygger ett varumärke som arbetsgivare som attraherar en stor mängd sökande med de 

kvaliteteter och kompetenser man söker. 

Internutbildning 
De intervjuade företagen har ofta någon form av struktur för internt lärande på arbetsplatsen. 

Det kan handla om att nyanställda ”går bredvid” någon mer erfaren medarbetare under en tid 

eller att man lägger tonvikt vid ”learning by doing”, men också att man erbjuder olika slags 

introduktions- eller vidareutbildningar. 

Hos vissa företag följer introduktionen av nyanställda alltid samma plan vad gäller tid och 

innehåll, medan andra varierar detta efter person och behov. Tiden som man menar krävs för 

att lära sig arbetet varierar också mellan olika företag och beror på arbetsuppgifternas karaktär 

och de nya medarbetarnas förkunskaper. 

En intervjuperson inom anläggningsbranschen säger att nyanställda sätts i arbete direkt men att 

de alltid ”går bredvid” i början. Tiden för detta är dock individuell och kan variera från en vecka 

upp till ett år. På ett annat företag, inom städbranschen, ser introduktionen likadan ut för alla 
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nya medarbetare: Först en intern städutbildning i två dagar och sedan bredvid-gång i en vecka. 

”Sedan klarar man sig”, säger intervjupersonen. 

Liksom bland tjänsteföretagen varierar industriföretagens upplägg för introduktion av 

nyanställda mellan olika arbetsplatser. Lärande på jobbet ses som naturligt hos många 

industriföretag men hur introduktion och lärande går till skiljer sig åt. En intervjuperson 

beskriver hur introduktionen anpassas till personen och vad den behöver, att man går bredvid 

och förväntas lära sig jobbet på några veckor eller upp till en månad. ”Det är relativt enkla jobb 

och moment”, säger intervjupersonen. På ett annat industriföretag får alla nya medarbetare 

istället en introduktion enligt en särskilt fastställd plan där introduktionsperioden varar totalt en 

månad, med särskilt fokus på den första veckan. Arbetet som maskinoperatör räknar man med 

tar ungefär tre månader att lära sig, samtidigt som man menar att det tar tre år innan en person 

är duktig. ”Kompetensutveckling sker hela tiden av medarbetare. Mycket måste läras på plats 

eftersom processerna är unika. Även om man har industriteknisk utbildning eller tidigare 

erfarenhet av liknande arbete så behöver man ändå genomgå olika utbildningar kring ISO-

standard och så vidare”, säger intervjupersonen. 

Bland intervjuerna finns många exempel på hur företagen erbjuder sina medarbetare olika 

former av kompetensutveckling. Det kan handla om utbildningar i egen regi eller externa kurser 

som medarbetare deltar i. I vissa fall är utbildningarna gemensamma och i andra fall är de 

anpassade efter vad medarbetaren arbetar med och behöver kunskap kring, som till exempel 

inom personlig assistans där en intervjuperson menar att fortbildning ofta kopplas till de 

specifika vårdbehoven hos den kund som assistenten arbetar hos. I vissa fall är även 

kompetensutvecklingen kopplad till bonuslön, som hos ett bussföretag där intervjupersonen 

berättar att man följer upp utfallet av kurser i ”sparsam körning” och belönar de medarbetare 

som efter genomgången kurs anpassar sitt körsätt. 

Generellt finns en medvetenhet hos företagen om nödvändigheten av att själva bidra till att 

bygga och utveckla den kompetens man behöver hos medarbetarna. Vissa intervjupersoner 

lyfter också detta som en viktig attraktivitetsfaktor som gör att man kan locka rätt sökande – 

som till exempel på ett industriföretag där man berättar att maskinoperatörer ibland skickas på 

kurs utomlands. Vissa företag ger samtidigt uttryck för en rädsla för att investera för mycket i 

kompetensutveckling då risken är stor att man sedan tappar den personal man satsat resurser på 

att lära upp. ”Det tar kanske två år att bygga upp kompetensen hos en person men 

uppsägningstiden är bara en månad”, säger en intervjuperson på ett industriföretag. 

Några företag berättar hur man arbetar systematiskt med att kartlägga kompetens hos 

medarbetare. På ett industriföretag använder man sig av kompetensmatriser för varje enskild 

medarbetare som går ut på att produktionsledare och teamledare gör bedömningar utifrån olika 

arbetsmoment: Vad kan medarbetaren? Detta ger en helhetsbild av kompetensen på företaget, i 

varje team och hos varje enskild medarbetare. ”Det blir då lättare att identifiera 

kompetensutvecklingsbehov” säger intervjupersonen och fortsätter: ”Om man till exempel ser 

att det i ett team är få som kör truck så behöver man kanske få igång en truckutbildning”. 

På ett annat industriföretag har man utvecklat ett eget valideringssystem i fyra nivåer. En 

grundnivå till vilken introduktionsperioden för nya medarbetare är kopplad. En enkel nivå 

(”köra maskin med godkänt utfall”), en normalnivå (”ställa och köra maskin med godkänt 

utfall”) som man vill att alla medarbetare ska komma upp i, samt slutligen en avancerad nivå 

för dem man ser har möjlighet att utvecklas vidare. Valideringen är kopplad till en lönestege 
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och olika befattningsgrupper som befinner sig i olika lönefack. ”Arbetsgivarens behov är 

styrande för vilka utvecklingsmöjligheter man får längs med stegen. Det är ingen självklarhet 

att alla ska upp på den”, säger intervjupersonen och tillägger: ”Men har man talang så finns det 

utvecklingsmöjligheter och vi arbetar hela tiden med att fylla kompetensluckor genom att flytta 

runt och lära upp personer i nya arbetsuppgifter”. 

Bland de intervjuade företagen är det annars få som uppger att de i någon form använder sig av 

validering. Hos vissa intervjupersoner finns ett intresse medan andra uttrycker att de både har 

dålig kunskap om vad validering innebär och vad de skulle kunna ha för användning av det. I 

de exempel som finns på kompetenskartläggning och validering så sker detta i huvudsak i 

relation till befintliga arbetsmoment och inte i relation till medarbetarens hela kompetens. Här 

finns möjligheter till lärande och utveckling, både för de företag som kommit igång med system 

för kompetenskartläggning och validering och för de många företag som inte i någon större 

utsträckning tycks använda sig av validering som ett verktyg för hur man arbetar med 

kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 

Även i relation till frågan om utveckling av medarbetares kunskaper i det svenska språket finns 

en stark utvecklingspotential. Trots de exempel vi tidigare har lyft fram på hur en del företag 

arbetar språkutvecklande, så har företagen generellt sett kommit mycket längre i att utveckla 

former för kompetensutveckling när det gäller andra förmågor än just sådana kopplade till 

språk. För utveckling av medarbetarnas språkliga förmåga saknas till stor del motsvarande 

strukturer som ofta finns för annat lärande i arbetet. Att göra språkinlärning till en del av 

medarbetarnas kompetensutveckling ses heller inte lika naturligt som det ofta är för företagen 

att internutbilda kring själva arbetsuppgifterna. 

Fylla på underifrån-strategi 
Flera av de intervjuade företagen har som uttalad strategi att klara sin kompetensförsörjning 

genom att ”fylla på underifrån”. Istället för att varje gång rekrytera in den kompetens som 

saknas så bygger kompetensförsörjningen på att befintliga medarbetare ibland är redo att fylla 

de luckor som uppstår. Oerfarna personer rekryteras in till enklare tjänster och får i sin tur chans 

att lära och utvecklas på företaget så att även de med tiden kan gå vidare till mer avancerade 

uppgifter. 

En intervjuperson på ett restaurangföretag talar om att det finns en kompetenshierarki på 

företaget: ”Man lär sig på jobbet och jobbar sig uppåt. Det gäller från extrapersonal i disken till 

kökschef”. Systemet bygger på att det finns medarbetare på olika nivåer i organisationen som 

har den kunskap, erfarenhet och tid som krävs för att introducera nya medarbetare. För att det 

ska fungera kan till exempel även en diskare få ett särskilt lönetillägg för att ansvara för att det 

fungerar med att introducera all extrapersonal i disken. 

På många industriföretag ser man gärna att man kan rekrytera till lite enklare jobb och att 

personer sedan utvecklas inom företaget. Karriärutveckling, i form av att medarbetare byter upp 

sig till mer avancerade uppgifter, är möjlig och uppmuntras. På så sätt förs medarbetarnas 

kompetens vidare och kan utnyttjas bättre samtidigt som man ser att detta också gör att 

medarbetare gärna stannar på företaget. Flera företag, både stora och små, menar också att det 

bör vara möjligt att gå från produktionen till att bli tjänsteman och pekar på fördelarna med 

detta. ”Ett sätt att möta svårigheten i att rekrytera akademiker är att ytterligare spränga gränsen 

mellan kollektivanställda och tjänstemän”, säger en intervjuperson på ett industriföretag. ”I den 
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bästa av världar rekryterar vi hälften av tjänstemännen internt, från golvet, och hälften externt”, 

säger en intervjuperson på ett annat industriföretag och berättar som ett exempel om en person 

som började som operatör inom produktionen, för att sedan gå till testavdelningen, vidare till 

kundtjänst och idag är produktionsledare. 

Som vi har visat tidigare är företagen noga med att påpeka att strategin bygger på att det finns 

erfarna medarbetare – stabila klippor – som kan lära upp de nya, och att man inte får in för 

många oerfarna personer samtidigt. I relation till språksvaga medarbetare är det också viktigt 

att inte språket blir ett hinder för fortsatt utveckling utan att medarbetare fortsätter att utvecklas 

i så väl arbetsuppgifterna som i sin svenska. Fylla på underifrån-strategin fungerar bara så länge 

de befintliga medarbetarna utvecklas så att de kan gå vidare till nya uppgifter, vilket ytterligare 

understryker vikten av ett livslångt lärande. 

Förenkla moment 
En annan strategi som företagen använder sig av är att förenkla olika arbetsmoment. Är det 

svårt att hitta kvalificerad personal så är ett alternativ att istället göra arbetsuppgifterna mer 

okvalificerade för att därmed kunna bredda sökunderlaget till lediga tjänster. 

Några konkreta exempel har nämnts tidigare, som restaurangföretaget som börjat med central 

tillagning av vissa såsbaser. Istället för att anställa färdigutbildade kockar innebär detta att 

företaget kan anställa personer med intresse för matlagning som internutbildas inom koncernen 

för att utföra en mer förenklad tillredning av maten på plats i restaurangköken. Detta fungerar 

då företaget är en restaurangkedja där menyer och recept är standardiserade. 

Vi har också nämnt exemplet med småhusföretaget som arbetar för att själva kunna utbilda egen 

personal som ska utföra enklare installationer av elkablar och rör i fabrikstillverkade husväggar. 

Istället för att svårrekryterade fackmän ska utföra detta arbete i fabriken är tanken att en 

fackmässig kontroll och anslutning sker när huset sätts på plats. På så vis sker en förenkling av 

arbetet där kraven på medarbetarnas kvalifikationer kan sänkas samtidigt som säkerhetskrav 

och branschstandard uppfylls.   

Dessa typer av standardiserad produktion passar förstås inte alla slags företag och produkter, 

men det finns också andra sätt på vilka företagen använder sig av en förenklingsstrategi. Detta 

kan också handla om att arbetsuppgifter omfördelas så att rätt person hela tiden arbetar med rätt 

sak. Ett komplicerat moment kanske lyfts bort från en tjänst och läggs till en annan för att lättare 

kunna bemanna eller rekrytera givet de kompetenser som finns tillgängliga. På så sätt ligger 

förenklingsstrategin ofta i linje med fylla på underifrån-strategin och tanken om att lära och 

utvecklas på jobbet. 

Förenkling behöver heller inte per automatik betyda att uppgifter anpassas så att de blir mer 

okvalificerade, utan handlar ibland snarare om ett möjliggörande som syftar till att ta tillvara 

potentialen hos varje medarbetare. På ett industriföretag berättar intervjupersonen om ett 

projekt som genomförts för att underlätta omställning vid sjukdom. Projektet har lett till att 

företaget vid längre sjukskrivningar nu alltid erbjuder medarbetare andra arbetsuppgifter istället 

för att vara hemma under sjukperioden. ”Även om ditt knä är dåligt så kan vi tillvarata din 

kompetens”, säger intervjupersonen och pekar på att även om en person har fysiska 

begränsningar så går det att arbeta andra saker som mer utvecklingsorienterade uppgifter, att 

utbilda andra medarbetare, kvalitetsfrågor eller ledarskap. Ingen tvingas att vara på jobbet men 

alla får erbjudandet. ”Först var reaktionerna mest negativa”, menar intervjupersonen och säger 
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att man kunde få höra kommentarer som ”får man inte vara sjuk” eller ”arbetsgivaren jagar 

oss”. Men acceptansen har ökat. Att vara en arbetsgivare som ger denna möjlighet menar 

intervjupersonen är attraktivt. Resultatet har också blivit att oupptäckta förmågor kommer till 

uttryck och blir till nytta eller att medarbetare kan komma tillbaka och arbeta halvtid istället för 

att vara sjukskrivna på heltid. 

Förenklingsstrategin visar hur sänkta trösklar kan underlätta för så väl individ som arbetsgivare. 

Att få ett jobb eller kunna återgå i arbete blir enklare för individen samtidigt som arbetsgivaren 

får lättare att kompetensförsörja. Viktigt är dock att inte glömma medarbetarnas möjlighet till 

utveckling och livslångt lärande utan att på samma gång arbeta med vidareutbildning och 

omställning bland personalen, som i exemplet med företaget som erbjudit sjukskrivna 

medarbetare nya arbetsuppgifter. På så sätt kan företagen dra nytta av all den potential som 

finns hos varje medarbetare och göra strategin långsiktigt hållbar. 

Det är också viktigt att komma ihåg att hantverkskunnande och expertkompetens i hög grad 

även fortsättningsvis kommer att behövas och efterfrågas. Allt går inte att förenkla. Företagen 

anpassar sig till en situation där det inom många områden råder brist på yrkeskunniga och löser 

kanske genom förenkling vissa av sina rekryteringsbehov, men samhället måste också se till att 

få fram duktiga yrkesutbildade personer inom olika områden där kompetens behövs. 

Attraktivitet 
Som vi har sett i tidigare avsnitt är attraktivitet ett återkommande tema i intervjuerna. Det finns 

en stark medvetenhet hos de intervjuade företagen om vikten av att vara attraktiva som 

arbetsgivare för att locka sökanden till branschen och det egna företaget. Flera exempel lyfts av 

intervjupersonerna på vad företagen gör för att stärka sin attraktivitet. 

En viktig faktor som nämns i intervjuerna är goda arbetsvillkor. Det kan handla om ”schyssta 

löner och villkor”, friskvårdspeng, fruktkorg, gratis kaffe och frukost, eller att man värnar 

möjligheten att kunna kombinera arbete med familj och fritid. En del företag använder lön som 

ett lockbete medan vissa mindre företag säger sig inte kunna matcha lönenivåerna hos ett större 

företag. Då kan istället bonussystem eller vinstdelning som kommer de anställda till del vara 

ett sätt att göra sig attraktiv som arbetsgivare. 

Inflytande över schemaläggning tas i några intervjuer upp som ett exempel på hur man skapar 

goda villkor för de anställda. Detta är vanligare inom servicesektorn, där ett av de större 

företagen berättar att man tillämpar ett digitalt system där medarbetarna i hög grad själva styr 

sina arbetstider genom att lägga in önskemål om arbetstider och fridagar som sedan fördelas 

bland personalen på ett flexibelt sätt. Att kunna gå medarbetare till mötes när det gäller hur 

semester ska förläggas är ett annat exempel som lyfts. 

En god arbetsmiljö och hög trivsel är andra saker som nämns. Mindre företag lyfter gärna fram 

den familjära stämningen, att man är mer än bara ett anställningsnummer och att det finns en 

närhet mellan arbetare och tjänstemän. En intervjuperson framhåller företagets goda 

värderingar och att det inte förekommer någon hård jargong. Andra pekar på hur man satsar på 

gemensamma trivselaktiviteter eller hur man förbättrat den fysiska arbetsmiljön i form av till 

exempel uppfräschade omklädningsrum. Vikten av att arbetsmiljön är ordnad på ett sätt så att 

arbetet flyter på smidigt, även i tider av utbyggnad och omorganisation, betonas också i en 

intervju: ”Det är viktigt att man hittar sina verktyg och att saker går smidigt. Oordning leder 
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lätt till stress och frustration. Jobbet ska flyta på och det är viktigt att visa omsorg om 

medarbetarna i detta”, säger intervjupersonen. 

I intervjuerna nämns också betydelsen av att ”branda” jobbet, vilket bland annat handlar om att 

lyfta fram vad som kan uppfattas som fördelar och positiva aspekter med arbetet. Inom industrin 

kan detta betyda olika saker. Medan ett företag marknadsför arbetsplatsen med att ”här får du 

vara en kugge i ett coolt hjul” kan ett annat företag istället lyfta fram fördelarna med att arbetet 

sker under stor frihet och att det inte existerar några ”löpande band”. 

Intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter tas upp som en annan attraktivitetsfaktor. En 

intervjuperson menar att arbetssökande ofta gärna vill att slutprodukten ska utgöra ”något gott” 

och att man efterfrågar ett hållbarhetsperspektiv. Om företaget kan erbjuda det så blir arbetet 

mer attraktivt, vilket också andra intervjupersoner instämmer i. På ett restaurangföretag säger 

intervjupersonen att företaget medvetet satsar på närproducerade och ekologiska råvaror som 

tillagas från grunden, vilket lockar sökande och går att dra nytta av i rekryteringsarbetet. Att 

man lyckats knyta kökschefer och kockar med gott renommé till sig är också viktigt för att 

kunna rekrytera in annan personal med talang och ambitioner. På samma sätt menar 

intervjupersoner inom industrin att det kan vara viktigt att visa på en tekniskt hög nivå i 

produktionen. Genom att framhålla den tekniska komplexiteten i verksamheten så skapas ett 

större intresse för och en mer attraktiv bild av arbetsplatsen. 

En intervjuperson uttrycker att det är viktigt att personalen känner ”stolthet över produkten och 

arbetssättet”, vilket på ett bra sätt sammanfattar innebörden av att arbetsuppgifterna ska kännas 

intressanta och meningsfulla. Det kan handla om stolthet över att ligga i framkant när det gäller 

kunskap och kvalitet, eller stolthet över att bidra till hållbarhet och samhällsnytta. För att en 

känsla av stolthet ska infinna sig är uppmuntran viktig, vilket träffande beskrivs av en 

intervjuperson på ett bussbolag: ”Om resenärerna säger ‘vad bra du körde!’ så ser man hur 

förarna växer och känner stolthet! Man måste få förstå hur viktig man är. Hur skulle folk ta sig 

till jobbet om inga bussar körde? Samhället skulle stanna”. De företag som lyckas förmedla 

denna känsla av stolthet till medarbetarna har lagt en god grund för att skapa en attraktiv 

arbetsplats. 

Även i andra intervjuer nämns vikten av att se och uppmärksamma varje medarbetare. ”Som 

chef är det viktigt att lära känna varje individ och vilka behov de har. Ingen ska känna någon 

måndagsångest”, säger en intervjuperson. På ett annat företag har man genom täta uppföljningar 

och avstämningar lyckats få ner den korta sjukfrånvaron. ”Att förmedla att ‘du är viktig – du 

behövs!’ är viktigt för att folk inte ska vara hemma längre än de verkligen behöver”, säger 

intervjupersonen. På samma företag betonar man även betydelsen av att alla medarbetare 

uppmuntras till att vara delaktiga i företagets utvecklings- och förbättringsarbete. Förväntan på 

och möjligheten att som medarbetare vara med och påverka bygger teamkänsla och en kultur 

av att alla är viktiga. För att lyckas med detta är återkoppling helt centralt, menar 

intervjupersonen: ”Ibland är förändringar inte genomförbara av olika skäl. Det viktiga är inte 

om förändring sker eller inte utan att man återkopplar kring varför ett förslag inte är 

genomförbart och tydliggör förutsättningarna. Då skapas förtroende för processen”. 

Andra faktorer som tas upp som viktiga för att medarbetare ska trivas och vilja stanna kvar, 

samtidigt som arbetsplatsen också framstår som attraktiv för andra, är att rätt person ska vara 

på rätt plats och att det måste finnas utvecklingsmöjligheter. ”Viktigt för att vara en attraktiv 

arbetsgivare och lyckas med kompetensförsörjningen är att vi har en stark utvecklingskultur på 
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företaget. Alla kan inte bli chefer men alla ska ha chans att utvecklas!”, säger till exempel en 

intervjuperson. Möjligheter att göra karriär, även internationellt, lyfts fram i andra intervjuer 

och några intervjupersoner pratar om möjligheten att utvecklas och kunna byta arbetsuppgifter 

som viktiga attraktivitetsfaktorer. Det är positivt om blivande medarbetare ser att ”här finns 

möjligheter – detta är inte ett jobb som begränsar mig”, menar en av intervjupersonerna. 

Som vi har visat tidigare är det vanligt hos de intervjuade företagen med lärande på jobbet, både 

ett mer informellt ”learning by doing” och ibland olika former av kompetensutvecklande 

utbildningar. I intervjuerna lyfts detta i vissa fall fram som en attraktivitetsfaktor men just 

kompetensutveckling skulle betydligt oftare kunna lyftas fram i samband med att man talar om 

attraktivitet. 

I många intervjuer beskrivs attraktivitet som en fråga som mycket handlar om en kommunikativ 

utmaning. Inom industrin lyfts behovet av att bättre kommunicera ut att det inte är skitigt och 

bullrigt, utan rent och tyst, på arbetsplatserna. På olika sätt försöker man förmedla en annan 

bild, genom rekryteringsfilmer, att finnas med på jobbmässor eller att bjuda in till familjedagar, 

studiebesök och prao. Att folk får se och uppleva arbetsplatsen inifrån, menar flera 

intervjupersoner, är det som ger bäst resultat när det gäller att skapa en positiv bild av företaget, 

samtidigt som vissa också betonar värdet av att synas och vara aktiva i lokalsamhället genom 

till exempel sponsring av föreningar och att långsiktigt bygga ett gott rykte kring företaget. 

Att få visa upp sig och berätta för potentiella medarbetare vad man har att erbjuda är förstås en 

viktig del i arbetet med attraktivitet. Men det kan också finnas en risk i att för stor vikt läggs 

vid att försöka påverka och förändra andras bild av företaget i jämförelse med vad man faktiskt 

själv gör för att hela tiden utveckla och skapa en så god och attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats 

som möjligt. En betoning av attraktivitet som i huvudsak gällande en kommunikativ utmaning 

kan riskera att man blir mer upptagen med att vilja förmedla vilken bra arbetsgivare företaget 

är istället för att verkligen gå till botten med att genomföra sådana möjliga förbättringar som 

verkligen i en konkret mening stärker företagets och arbetets attraktivitet. 

En annan risk är att attraktivitet bara blir ett signalord. Det kan ibland vara så att företagen säger 

sig vilja locka en större bredd av sökanden, samtidigt som man inte på djupet gör analysen av 

vad som krävs för att lyckas med detta. För att nå framgång måste också arbetsgivare och hela 

branscher dra åt samma håll. Bland intervjuerna finns företag som berättar om hur de gör 

rekryteringsfilmer med budskap som att industrijobb inte bara är för män, där man vill förändra 

bilden av sin bransch så att också kvinnor och andra grupper som är underrepresenterade i 

branschen förstår att det kan vara attraktivt att söka sig dit. Samtidigt har vi visat hur vissa 

industriföretag i intervjuerna talar om hur man söker efter ”bonnpojkar” när man ska rekrytera. 

Här finns ett visst glapp mellan verkligheten och den bild företagen vill förmedla, vilket gör att 

många goda ansträngningar för att öka attraktiviteten kanske inte får den verkan företagen 

hoppas på. Detsamma gäller i synen på exempelvis unga arbetssökande där många 

intervjupersoner fäster långt större vikt vid att ungdomar bättre behöver förstå arbetslivets krav, 

än att företagen också behöver fundera över hur de kan möta ungdomarnas krav på arbetslivet 

och deras förväntningar på vad en attraktiv arbetsplats ska vara. 
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Företagskultur 
Många av de frågor vi tagit upp ovan kring hur arbetsgivarna möter sina kompetens-

försörjningsutmaningar, men också hur man möter och hanterar mångfald, är kopplade till 

vilken slags företagskultur man vill stå för och försöka skapa. Det handlar till exempel om 

synen på medarbetare och medarbetarskap, hur man tänker kring utveckling, om trivsel på 

arbetsplatsen och att skapa en miljö som är attraktiv och välkomnande oavsett en persons kön, 

ålder eller bakgrund, samt hur man främjar möjligheten till lärande på jobbet – inklusive 

språklig utveckling.  

Genom att bygga en god företagskultur lägger man en grund för att medarbetarna ska vilja vara 

kvar och att de ska utvecklas och prestera maximalt, samtidigt som det blir lättare att attrahera 

och introducera nya medarbetare. Flera av de intervjuade företagen har insett detta och arbetar 

på olika sätt medvetet med sin interna kultur. ”De anställda väljer att stanna i företaget för att 

det är ett familjeföretag som erbjuder bra arbetsvillkor och tar hand om sina anställda. Företaget 

drivs inte bara med ett vinstperspektiv utan en tydlig vision om att vi vill vara bäst”, säger till 

exempel en intervjuperson. På ett annat företag berättas att man regelbundet brukar organisera 

rundvandringar på företaget för alla anställda så att de ska få se alla delar av företagets 

verksamhet. Att bygga förståelse för sammanhanget och helheten är viktigt och genom att 

involvera alla medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar så är företagets mål att få hela 

personalstyrkan att arbeta tillsammans som ett lag. 

Flera intervjupersoner lyfter betydelsen av ett tydligt och närvarande ledarskap, där man bygger 

relationer till medarbetarna och ser till att samarbetet fungerar bra i gruppen. Engagerade ledare 

som själva står för och lever ut goda värderingar bidrar till att skapa en positiv arbetsgemenskap, 

vilket vi också visat exempel på i olika avsnitt ovan. Ett av de tydligaste exemplen i intervjuerna 

på hur man aktivt kan arbeta för att skapa en väl fungerande social arbetsmiljö och en 

inkluderande kultur är det system med fadderskap som ett av företagen tillämpar och som vi 

tidigare berättat om. Fadderns uppgift är att introducera den nyanställde i sina uppgifter men 

också att ansvara för att personen blir socialt inkluderad. En viktig effekt av systemet som 

företaget pekar på är att man bygger just en kultur på arbetsplatsen av att ta hand om varandra. 

Företaget har dessutom genomfört andra förändringar för att förstärka denna effekt. Bland annat 

har man minskat arbetsgruppernas storlek från 30 – 45 personer till 15 personer i en grupp, 

vilket man gjort i syfte att alla medarbetare lättare ska kunna bli sedda. Allt detta gynnar 

sannolikt även språksvaga medarbetares integration och språkutveckling då man skapar en 

trygg miljö som ger utrymme för social interaktion och kommunikation samt stöttning och 

förståelse från kollegor. 
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Samarbete med andra aktörer 

Kontakter med utbildningsanordnare 
Flera företag berättar om de kontakter man har med skolor och utbildningsanordnare. Syftet 

med dessa relationer är ofta att skapa ett intresse för arbete inom företagets bransch, att 

informera elever och fånga upp personer under utbildning. Med skolorna och 

utbildningsanordnarna samverkar företagen kring prao och praktik. Man har kontakt med 

studie- och yrkesvägledare och bjuder in till studiebesök. 

Exempel finns på företag som bjuder in barn redan från förskolan och uppåt att göra 

studiebesök, men i de flesta fall riktar företagens skolsamarbeten in sig på ungdomar från 

högstadiet och gymnasiet. Ett företag berättar hur man genom sitt samarbete med en 

gymnasieskola har fått besöka klasser på ekonom- och teknikprogrammen för att hålla i en del 

av en lektion där eleverna har fått skriva ett CV. Enligt intervjupersonen har företaget vid tre 

tillfällen kunnat rekrytera personer på detta sätt. 

Många företag har också kontakt med anordnare av vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning 

och högskolor för att knyta till sig framtida medarbetare. Högskolestudenter bjuds in att göra 

sina examensarbeten på företagen och elever på yrkesutbildningar erbjuds praktikplatser. Ett av 

de mindre industriföretagen berättar hur man ibland erbjuder praktikanter från 

yrkesutbildningar att också arbeta parallellt på timmar inom företaget. Genom att bygga en 

relation till och skapa ett intresse hos personen, samt kanske även en viss lojalitet, blir det lättare 

att rekrytera in honom eller henne, även om det finns många andra arbetsgivare som kanske 

lockar med högre lön. För företaget är det också positivt att personen då redan har kännedom 

och kunskap om företaget och produktionen. Intervjupersonen menar att det därför vore positivt 

med ännu längre praktikperioder för personer i yrkesutbildning. 

Vi har tidigare talat om hur praktik möjliggör möten som både ger arbetsgivaren en möjlighet 

att bättre lära känna en potentiell medarbetare och ger praktikanten en möjlighet att bilda sig en 

bättre uppfattning om ett yrke och en arbetsplats. Flera intervjupersoner framhåller värdet av 

detta och påpekar att praktik är något som måste komma in tidigt och pågå under längre perioder 

även för elever på gymnasiet. En intervjuperson inom restaurangbranschen menar att det är 

viktigt att ungdomar som utbildar sig till restaurangyrken tidigt får se vad yrket handlar om i 

praktiken. En annan intervjuperson, på ett industriföretag, menar att det är bra om 

gymnasiepraktik pågår under längre tidsperioder. ”Då kan vi bygga relationer. Kanske ta in 

någon på sommarjobb som sedan leder till fast anställning. Långsiktiga relationer är bra! 

Praktiken blir också mer meningsfull om den sker under en längre tid eftersom det tar tid att 

lära sig jobbet”, säger intervjupersonen. 

Även om de intervjuade företagen ofta gärna vill ta in praktikanter från olika utbildningar så 

finns det de som menar att de inte alltid har möjlighet. En intervjuperson på ett 

restaurangföretag säger att kompetensbristen ibland blir till en ”ond cirkel”. Samtidigt som 

företaget gärna vill erbjuda praktikplatser så gör kompetensbristen att det inte alltid finns 

resurser för att kunna ta emot praktikanter och handleda dem på ett bra sätt. ”Detta gör i sin tur 

att det inte tillförs någon kompetens vilket skapar ännu större kompetensbrist”, säger 

intervjupersonen och pekar på att detta utgör ett stort dilemma. 
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Dialog kring utbildningsutbud 
Ofta handlar företagens kontakter och samarbeten med utbildningsaktörer om att just sprida 

information om branschen eller att samverka kring studiebesök, praktik och prao. Företagen 

tycks i mindre utsträckning vara direkt involverade i dialog kring utbud, utformning och 

dimensionering av utbildningar. Idéer kring sådana frågor finns hos företagen men många 

gånger tycks de treva sig fram när det gäller hur man ska framföra dessa. Vissa samarbetar med 

aktörer som Teknikcollege eller har tillgång till andra plattformar för samverkan och påverkan 

men i flera intervjuer framstår det som att företagen saknar tillgång till eller kännedom om 

tydliga kanaler för att kommunicera behov på detta område, vilket gör att idéerna kanske inte 

förs vidare. 

Här finns möjligheter för Region Jönköpings län att ta en tydligare roll i att samordnat 

kanalisera branschernas behov till aktörerna inom utbildningssystemet och skapa en tydligare 

process för dialog så att kontakter och beslut kring utbildningsutbud blir mindre slumpartade. 

Ett exempel från intervjuerna på hur turerna ibland går illustrerar företagens behov av en tydlig 

påverkansingång. Företaget i detta exempel hade länge uppmärksammat behovet av fler 

kantpressare i relation till antalet industriföretag inom tunnplåt i området. Man närmade sig 

därför ett utbildningsföretag som erbjöd annan industriutbildning för vuxna men som ”märkligt 

nog inte satsat på kantpress”. Till slut lyckades man bli inbjudna till ett möte som vid 

intervjutillfället ännu inte blivit av. Samtidigt hade då en gymnasieskola i kommunen fångat 

upp behovet och påbörjat en satsning på att utbilda elever inom kantpressning. 

Andra exempel rör Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar där ett bussbolag berättar 

hur man genom kontakt med Arbetsförmedlingen och det utbildningsföretag som utför 

uppdraget försökt påverka innehållet i bussförarutbildningen. Här består hindret i att 

utbildningen redan är upphandlad och att utföraren inte kan göra några förändringar i innehållet 

eftersom uppdraget måste utföras så som det är beställt av Arbetsförmedlingen. I detta fall hade 

det kanske varit en fördel om det redan på förhand funnits en dialog mellan i detta fall 

Arbetsförmedlingen och företagen i branschen så att upphandlingen bättre skulle kunna 

motsvara företagens uttryckta behov. 

Några av de idéer och tankar som lyfts i intervjuerna handlar om att företagen ser att det behövs 

flera olika utbildningsvägar in i ett yrke och man menar att utbildningsutbudet behöver 

reflektera detta. Några intervjupersoner inom industrin framhåller till exempel att det finns 

många duktiga, tekniska ungdomar som inte vill läsa vidare på högskolan. ”Gissningsvis känns 

inte industrijobb så spännande när man är 18, men man kanske landar där sedan ändå”, säger 

en intervjuperson som menar att det därför är viktigt att skapa ett lockande erbjudande och flera 

naturliga vägar in i yrket, även för dem som först senare i livet upptäcker industrin. 

Kritik mot arbetsmarknadsutbildning 
Vad gäller arbetsmarknadsutbildningar framkommer i intervjuerna mycket kritik och vi har 

redan lyft en rad exempel på detta i tidigare avsnitt. Det handlar om kritik mot bristande kvalitet 

i utbildningarna, där vi nämnt bussförarutbildningen – som ett av de intervjuade företagen anser 

är för kort och innehåller för lite körträning, och en av Arbetsförmedlingen upphandlad kurs i 

så kallad industrisvenska – med lärarlösa lektioner. När det gäller bussförarutbildningen är 

kärnan i kritiken att förarna inte upplevs vara färdiga när de lämnar utbildningen. Företaget 

menar därför att en stor kostnad vältras över på dem när de tvingas ta ansvar för att vidareutbilda 

förare som är anställningsbara men inte fullärda. 
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Det finns också en kritik om att de personer som går en arbetsmarknadsutbildning i vissa fall 

har så stora språkliga svårigheter när det gäller svenskan att de inte förmår tillgodogöra sig 

utbildningsinnehållet. Denna kritik kommer från ett företag inom restaurangbranschen som 

menar att värdet med den restaurangutbildning de syftar på, inte ligger i den kunskap eleverna 

får utan snarare i de kontakter som skapas till arbetsgivare när eleverna är ute på företag och 

gör praktik.    

En tredje typ av kritik handlar om att de som deltar i olika typer av arbetsmarknadsutbildningar 

inte alltid är tillräckligt motiverade att gå utbildningen. Arbetsmarknadsutbildningar uppfattas 

vara till för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden vilket därför, enligt några av de 

intervjuade företagen, gör att det kanske inte alla gånger är rätt personer som går dem. Man 

uppfattar istället att motivationen ofta är högre hos en person som själv valt att läsa en reguljär 

yrkesutbildning. 

Att Arbetsförmedlingen uppfattas styra personer till vissa utbildningar som individerna själva 

kanske inte skulle välja ses som ett problem. På ett annat bussföretag säger intervjupersonen: 

”Blir du utstämplad från Arbetsförmedlingen så får du höra att du kan bli busschaffis. Tyvärr 

är det inte alla som är så motiverade. Man måste fråga folk vad de verkligen vill! 

Arbetsförmedlingen ska inte tvångskommendera folk. Man måste själv vilja köra buss”. På ett 

logistikföretag ger en annan intervjuperson uttryck för samma tankegångar: ”Inom 

Arbetsförmedlingen ser man det som en enkel åtgärd att ge ett truckkort till folk och sen är de 

anställningsbara. Men Arbetsförmedlingen har inte tittat på personernas språkkunskaper eller 

vilja”. 

Kritik förekommer bland intervjuerna även mot andra utbildningar än just arbetsmarknads-

utbildningar. En av intervjupersonerna berättar till exempel om ett utbildningsföretag som 

utfört en tvåårig vuxenutbildning till CNC-operatör. Intervjupersonen menar att utbildningen 

inte höll måttet och berättar hur man tagit emot en praktikant därifrån: ”Det var en person som 

läst med inriktning svarv, men när företaget gjort sig av med den maskinen så fick han stå vid 

en fräs istället. Han har alltså inte utbildats på rätt maskin för den utbildningsinriktning han 

läst”. Detta exempel och den kritik som riktas mot innehållet i vissa arbetsmarknadsutbildningar 

visar på ett behov av att säkerställa kvalitet i upphandling och uppföljning av utbildningar 

generellt. 

Det ska också nämnas att det bland intervjuerna även förekommer något enstaka positivt 

exempel. En arbetsmarknadsutbildning som lyfts fram som relevant, kvalitativ och 

välfungerande gäller träbranschen, där vi tidigare beskrivit hur stiftelsen Träcentrum med medel 

från Arbetsförmedlingen anordnat arbetsplatsnära snickeriutbildning för nyanlända. 

Utbildningen har mynnat ut i tio veckors praktik och enligt ett av de intervjuade företag som 

tagit emot praktikanter har insatsen gett mycket goda resultat. Kanske på grund av att utföraren 

varit en branschnära organisation med goda relationer till och dialog med företagen (vilket flera 

intervjuade träföretag nämner att de har med stiftelsen) och att man därmed på ett bra sätt kunnat 

möta företagens behov. Man har också utvecklat en modell där snickeriutbildningen och 

praktiken kombineras med språkundervisning och utbildning i arbetskultur. Denna helhetssyn 

på vad deltagarna har behövt, där man också fokuserat på att förbereda dem för arbetslivet, 

tycks ha varit framgångsrik. Just introduktion i svenskt arbetsliv och hur det fungerar på 

arbetsmarknaden är också en typ av kunskap som vi i tidigare avsnitt visat att flera av de 

intervjuade företagen ser ett behov av. Kanske finns det därför något att lära av detta upplägg. 
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Relation till kommun och Arbetsförmedlingen 
Det finns flera exempel på väl fungerande och etablerade samarbeten kring integration och 

kompetensförsörjning mellan företag och offentliga aktörer som kommuner och 

Arbetsförmedlingen. Vi har i tidigare avsnitt lyft fram olika projekt som kombinerat anpassad 

SFI-undervisning med praktik, där de intervjuade företagen är mycket positiva till samarbetet 

och projektens resultat. Exempel på sådana insatser finns från flera kommuner i länet men mest 

känt är det arbete som Nässjö kommun bedrivit i samarbete med företag, näringslivsbolaget och 

Arbetsförmedlingen. Andra positiva samarbeten inom kompetensförsörjningsområdet som 

nämns av intervjupersonerna är SKAL-projektet i Gislaveds kommun (som handlar om att tidigt 

introducera skolelever till arbetslivet) och fall där man samarbetat med kommunala 

arbetsmarknadsenheter kring praktikplaceringar. 

Men i intervjuerna uttrycks också besvikelse och missnöje över att kommunen och 

Arbetsförmedlingen inte förmår möta upp när företagen själva tar initiativ till samarbete. Ett 

industriföretag i Jönköping berättar till exempel att man för några år sedan hade fem inhyrda 

medarbetare med svag svenska. Man började då fundera över om man skulle kunna anordna 

någon språkundervisning för dessa och eftersom man kände till arbetet med industri-SFI i 

Nässjö tog man kontakt med Arbetsförmedlingen i Jönköping för att föreslå ett liknande 

samarbete. Arbetsförmedlingen svarade att de inte ville vara med och att de inte kunde bidra 

med någon finansiering. Enligt företaget slutade det därför med att man bara behöll en av de 

inhyrda personerna i tjänst hos företaget då de övriga uppfattades tala för dålig svenska. Delvis 

handlade det enligt intervjupersonen om att det offentliga inte mötte upp. Om 

Arbetsförmedlingen eller kommunen hade funnits där för att ge rätt stöd och förutsättningar till 

språkutveckling på arbetsplatsen hade kanske fler av personerna kunnat integreras och bli kvar 

på företaget. 

Ett liknande exempel berättas av ett annat företag i en annan kommun. Vid ett tillfälle hade man 

sett att det fanns ett antal personer i företaget som behövde en uppfräschning av sin svenska. 

En förfrågan gjordes till alla arbetslag för att se hur många medarbetare som kunde vara aktuella 

för att gå en språkutbildning och man fick ihop totalt 25 personer. Företaget tog kontakt med 

kommunen och visade hur man planerat för att anpassa medarbetarnas arbetstider och hur man 

lovat övertidsersättning till dessa personer för att de skulle kunna studera på arbetstid och få 

lön under tiden. Problemet var enligt företaget att kommunen ville ta betalt för att leverera 

språkutbildningen. Detta trots de anpassningar som företaget gjort. Också här framträder en 

besvikelse hos intervjupersonen över att samhället inte förmådde möta upp för att möjliggöra 

företagets planerade satsning på språkutveckling. 

Även i de projekt med praktik och anpassad SFI som i övrigt varit lyckade har vi sett att 

företagen upplevt det vara ett problem att kommun och Arbetsförmedling inte följt upp 

projektet, vilket gjort att deltagarna ibland inte har kommit vidare med sin språkinlärning. Som 

en intervjuperson uttrycker det: ”Man är nöjd när man lyckats få ut folk i jobb och sedan släpper 

man kontakten”. Även om företaget i detta fall menar att samarbetet varit gott skulle man gärna 

velat se en större långsiktighet i kommunens och Arbetsförmedlingens engagemang. 

I andra fall har vi sett att det funnits en beredskap hos företagen att ta ett ansvar för insatser som 

syftar till ökad inkludering på arbetsmarknaden, som i exemplet med anläggningsföretaget som 

skrivit sociala kontrakt med de kommuner man utför uppdrag åt, men där kommunerna inte 

nyttjat denna möjlighet. Någon intervjuperson berättar att både kommunen och 
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Arbetsförmedlingen gjort besök hos företaget för att presentera idéer kring samverkan men att 

det aldrig lett fram till något konkret utan bara stannat vid ett möte, trots att företaget gärna 

säger sig vilja arbeta tillsammans och att det skulle kunna bidra till att lösa företagets 

kompetensförsörjningsutmaningar. Företagen ställer sig i dessa fall frågande till varför inte de 

offentliga aktörerna varit mer angelägna om att hitta framkomliga vägar till ett fungerande 

samarbete. 

Ett annat företag berättar att man gärna vill se skolklasser på studiebesök hos företaget och att 

man erbjuder praoplatser för skolelever. Att ta emot skolungdomar på prao är dock svårt då det 

inte går några bussar förbi den plats där företaget ligger, vilket är ett problem som man gärna 

skulle vilja se en lösning på. Vid ett tillfälle bjöd man in samtliga klasser på kommunens tre 

mellanstadieskolor till att göra studiebesök. Företaget ordnade med egna bussar och betalade 

för dessa, samt skapade ett lektionsupplägg för eleverna. Endast två klasser från en skola 

nappade på erbjudandet och från intervjupersonen uttrycks en besvikelse över att intresset inte 

var större från skolornas sida. 

När det gäller den generella bilden av Arbetsförmedlingen hos företagen så kan den beskrivas 

som tudelad. Vissa intervjupersoner är mycket positiva, använder sig av myndighetens olika 

former av stöd och menar att de får bra hjälp vid kontakt med handläggare. Andra är starkt 

negativa och bär på en stor misstro och ett ifrågasättande kring vilka egentliga avsikter som 

myndigheten har. ”Arbetsförmedlingen har vi tröttnat på!”, säger en intervjuperson på ett 

företag. Hen menar att det är svårt att använda sig av anställningsstöd för arbetslösa och att det 

inte ger någon nytta för företaget: ”Vi får in fel personer i verksamheten och det blir för mycket 

trubbel. Det skapar fler problem än det löser”. Intervjupersonen menar att Arbetsförmedlingen 

mest är intresserade av att förbättra sin egen statistik: ”De ser varken till företagens eller 

individens behov utan bara till sitt eget behov av att få till sina interna siffror. Det blir inte bra 

varken för företaget eller individen. Därför jobbar vi inte längre alls med Arbetsförmedlingen”. 

Flera andra intervjupersoner instämmer i bilden av att Arbetsförmedlingen inte ser till 

företagens verkliga behov. ”De vill primärt ha ut folk i arbete och kommer därför inte med rätt 

personer”, säger en intervjuperson som också menar att förståelsen är låg hos 

Arbetsförmedlingen för de krav företaget ställer på arbetssökande. ”De tror att vi erbjuder enkla 

jobb som vem som helst kan ta och visar därmed ingen respekt för den verksamhet vi bedriver”, 

fortsätter hen och berättar hur det ibland händer att Arbetsförmedlingen tipsar personer om att 

gå till företaget och knacka på. ”De står här förvirrade och vet knappt inte varför de kommit 

hit. Det upplever vi som oseriöst”, säger intervjupersonen. Andra menar att Arbetsförmedlingen 

tenderar att ”försköna sanningen” när de beskriver sina kandidater och menar att de personer 

som erbjuds står för långt ifrån arbetsmarknaden. Ett företag beskriver hur de haft ett 

framgångsrikt samarbete med Samhall där de kunnat täcka ett behov med hjälp av tre olika 

personer. ”Det handlar om personer med en nedsatt arbetsförmåga, där det inte är motivation 

som är problemet”, säger intervjupersonen och menar att de upplever att det fungerar bättre att 

arbeta med dessa personer än med arbetslösa som kommer via Arbetsförmedlingen. ”Där 

upplever vi att det finns en annan problematik i botten”, fortsätter hen. 

Men i intervjuerna hörs också betydligt mer positiva tongångar. ”Arbetsförmedlingen hjälper 

oss mycket, har bra service och ger snabb hjälp”, säger en intervjuperson som framhåller 

engagemanget hos tjänstemännen på Arbetsförmedlingens lokalkontor som avgörande. ”I de 

fall vi snabbt behöver få in arbetskraft så tar vi alltid kontakt med Arbetsförmedlingen eller 
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kommunen. Vi jobbar inte med bemanningsföretag utan tjänar in pengarna som det kostar”, 

säger en intervjuperson på ett annat företag och framhåller att fördelen är att företaget självt 

kan säkerställa kompetensen hos personerna man anställer och att man ”vet vem man får”, till 

skillnad från om man skulle använda sig av hyrbemanning. I relation till nyanlända med 

språkliga svagheter menar en intervjuperson på ett tredje företag att möjligheten till 

anställningsstöd underlättar för företaget: ”Det gör att vi kan se mellan fingrarna med brister 

som finns hos arbetssökande då anställningskostnaden är låg”. 

På ett fjärde företag säger intervjupersonen att de ”har fått en fantastisk hjälp från 

Arbetsförmedlingen” och berättar som exempel om ett tillfälle då företaget inom ett par dagar 

behövde anställa 15 extra medarbetare. ”På en timma hade Arbetsförmedlingen fixat fram 

personer som kunde jobba” säger intervjupersonen och menar att det vid detta tillfälle handlade 

om ett behov av ”händer och fötter” och att det inte fanns några specifika kompetenskrav. Just 

”händer och fötter” menar intervjupersonen är något som Arbetsförmedlingen har och hen 

understryker att det är viktigt att inte ha några orimliga förväntningar på vad 

Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda: ”Om man tror att Arbetsförmedlingen ska leverera rätt 

personer till företaget då har man fel förväntningar på Arbetsförmedlingen. Rent krasst är ju de 

som finns inskrivna på Arbetsförmedlingen de som blivit över och som ingen vill ha. 

Arbetsförmedlingen hjälper och stöttar personer ur den gruppen och gör ett mycket viktigt jobb 

för dem!”. Företaget har en nära dialog med handläggare på myndigheten, använder sig av 

Arbetsförmedlingens plattformar, deltar i rekryteringsträffar och nyttjar möjligheterna till 

anställningsstöd. Nu finns en oro för vad som ska hända när Arbetsförmedlingen reformeras 

och den lokala förankringen försvinner, vilket är farhågor som delas av fler intervjupersoner 

som dragit nytta av en god personlig relation till tjänstemän på myndigheten. ”De digitala 

tjänsterna är dåligt utvecklade och det försvårar att man inte kan ha en dialog”, säger en 

intervjuperson. 

När det gäller kommunerna beskriver en del intervjupersoner hur det finns ett gott affärsklimat 

och goda relationer till näringslivsenheten. Men det förekommer också kritik mot att 

kommunerna i vissa fall bidrar till vad som uppfattas som en osund konkurrens om medarbetare 

inom olika tjänsteyrken, som personlig assistans eller restaurang. ”Det är svårt att konkurrera 

med kommunen”, säger en restaurangföretagare som menar att det är problematiskt när 

kommunen erbjuder högre lön för arbete inom skolkök än vad som är gängse nivå för 

motsvarande arbete inom restaurangbranschen. 

Upplevda systemfel 
De intervjuade företagen nämner i relation till offentliga aktörer ibland vad som skulle kunna 

betecknas som systemfel som de upplever utgör hinder för kompetensförsörjningen. Ett 

vårdföretag uttrycker bland annat att det måste bli enklare att kunna kombinera arbete och 

utbildning. Intervjupersonen menar att många outbildade anställda väljer att arbeta på timmar 

samtidigt som de parallellt utbildar sig till undersköterska. För en del blir dock finansieringen 

av utbildningen ett problem. I denna grupp finns enligt intervjupersonen bland annat många 

utrikes födda ensamstående män, som dels behöver klara sin försörjning helt på egen hand och 

dels skickar mycket pengar hem till sin familj som finns kvar i ursprungslandet. ”De är ofta 

beroende av att kunna jobba vid sidan om studierna för att klara av detta, även om de kanske 

också tar studiemedel”, säger intervjupersonen. 
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Vårdföretaget pekar på två viktiga åtgärder som skulle underlätta möjligheten att kombinera 

jobb och utbildning. Det första är att man borde kunna välja att läsa kurser med undervisningstid 

morgon eller kväll, eller att läsa kursen på distans, istället för att undervisningen alltid ska ske 

under dagtid och vara förlagd till heldagar. Det andra är att man borde kunna göra betald 

praktik. Idag är det enligt intervjupersonen inte möjligt då kommunen kräver att praktiken måste 

vara obetald. Utformning och regler rörande den kommunala vuxenutbildningen försvårar alltså 

i detta fall för personer att utveckla kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta 

kan generellt vara en viktig fråga för kommuner och branscher att titta vidare på, även när det 

gäller andra yrken. Kan man få fler att välja en vuxenutbildning om man gör det lättare att jobba 

samtidigt? Hur kan man hitta flexibla studieformer och lösningar där till exempel möjligheten 

till betald praktik skulle kunna utgöra ett inslag som underlättar för personer att samtidigt 

försörja sig själva och som kanske gör det mer attraktivt att studera? 

Andra hinder som företagen nämner är att om någon är inskriven på Arbetsförmedlingen och 

en arbetsgivare kan erbjuda den personen en deltidsanställning på 40 % så får den inte stämpla 

upp för de resterande 60 procenten, vilket gör att personer ofta tackar nej till en sådan 

anställning. En intervjuperson menar också att Arbetsförmedlingens regler för nystartsjobb 

ibland är väl stelbenta, då man exempelvis inte får ha anställt en person innan man ansökt om 

stöd, vilket man tycker är en regel som kunde vara mindre strikt. 

Vägar framåt till ett utvecklat samarbete 
Intervjuerna visar att det både finns behov av och stora möjligheter att bygga bättre relationer 

och skapa ett närmare samarbete mellan företag och offentliga aktörer som kommun och 

Arbetsförmedlingen när det gäller integration och kompetensförsörjning. Från samhällets sida 

behöver man bli bättre på att möta upp företagens behov och det offentliga måste kunna agera 

snabbare och mer flexibelt i relation till initiativ som företagen själva tar för att inte chanser till 

goda samarbeten ska gå förlorade. De offentliga aktörerna behöver även ha ett visst mått av 

fingertoppskänsla och lyhördhet i kontakterna med företagen så att ett förtroende byggs upp. 

Man måste kunna visa på nyttan som företagen får av att delta i olika insatser eller att ta emot 

en arbetslös person i praktik eller anställning i någon form. Att bara trycka på för att få ut folk 

i arbete utan att se till företagens faktiska behov kan i längden vara kontraproduktivt då det 

riskerar att skada relationerna till företagen. Det gäller istället att aktivt både förbereda företag 

och individ, att matcha rätt och att göra täta uppföljningar, för att säkerställa att insatser och 

placeringar blir bra och ger önskat resultat. Arbetsmarknadsinsatser bör därför inte bara 

fokusera på individen och hur den kan få fäste på arbetsmarknaden, utan bör också rikta fokus 

mot hur företagen kan dra nytta av individens kompetens, vilket också stärker individens 

möjligheter att faktiskt få en varaktig anställning. Vidare behöver också kommunernas och 

Arbetsförmedlingens engagemang vara långsiktigt. Integration på arbetsmarknaden stannar inte 

vid individens anställningsbarhet utan behöver ta sin utgångspunkt i att skapa goda 

förutsättningar för ett livslångt lärande. Här behöver företagen givetvis själva ta ett ansvar, men 

samhället har också en viktig roll i att fortsätta stödja individens vidare utveckling när den väl 

kommit i arbete, inte minst vad gäller kunskaper och färdigheter i det svenska språket, så att 

integrationen blir en hållbar process på såväl individ- som samhällsnivå. 

Respekten för varandra måste vara ömsesidig och bland de intervjuade företagen finns också 

en insikt om vikten av att ha en förståelse för kommuners och myndigheters roller och 

förutsättningar. Samtidigt som offentliga aktörer kan behöva bli mer snabbfotade kan företagen 

behöva inse att det ibland krävs tålamod innan saker händer – och att det också hänger på ens 
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eget engagemang och arbetsinsats hur relationen utvecklar sig. ”Många andra företag klagar på 

skolorna och gymnasieskolan. Men man kan inte sitta hemma och vänta på att skolorna ska 

höra av sig. Man måste själv anstränga sig och ta nödvändiga kontakter”, säger en 

intervjuperson på ett industriföretag och fortsätter: ”Det är också viktigt att förstå att det handlar 

om långsiktighet och relationer om man ska nå resultat. Jag kan inte ringa och säga att ‘idag 

vill jag ha en praktikant’. Man får kanske tänka att om tre år vill jag ha en praktikant. Det gäller 

att vara uthållig!”. 

En annan intervjuperson menar att hen som tidigare kommunanställd har en förståelse för 

myndigheterna och deras roller. Hen menar att grunden till att utveckla en sådan förståelse är 

att samverka och att träffas mer över gränser. ”Vi har olika roller men är alla viktiga och vi 

behöver samverka och förstå varandra”, säger intervjupersonen. Ett problem kan dock vara att 

det saknas en tydlig struktur för dialog och att ingen tagit initiativ till att etablera en sådan. En 

annan intervjuperson menar nämligen att både tid och vilja finns hos företaget att hitta 

möjligheter till samverkan, men att man saknat kontakter och kunskap om vad kommun och 

Arbetsförmedling kan erbjuda. ”Vi för gärna konstruktiva samtal om hur 

kompetensförsörjningsarbetet kan utvecklas och hur man kan samarbeta kring SFI och 

språkträning”, säger intervjupersonen. Kan man etablera en struktur för dialog där ömsesidig 

förståelse och förtroende kan skapas så finns också goda samarbetsmöjligheter. 

Många företag jobbar som vi sett med kompetensförsörjning utifrån modellen att ”fylla på 

underifrån”, vilket innebär öppningar för insatser där arbetsgivare och offentliga aktörer tar ett 

gemensamt ansvar för att få den strategin att fungera hela vägen. Företagen rekryterar också 

gärna genom att ”testa” personer i verksamheten, vilket innebär öppningar för insatser där 

personer som står utanför arbetsmarknaden får en chans att visa vad de går för genom praktik 

på en arbetsplats. Om företag och offentliga aktörer skapar goda former för detta, inklusive 

former för introduktion och uppföljning, som fungerar och ger resultat, så finns här goda 

möjligheter till ett utvecklat samarbete. 

Goda exempel finns redan på samarbeten, där företagen är nöjda med hur det fungerar. Det 

handlar om exempel när offentliga aktörer ser till företagens behov och möter dem i en nära 

dialog, om när Arbetsförmedlingen agerar snabbt och levererar med kvalitet, eller när den 

kommunala arbetsmarknadsenheten följer upp och gör täta återbesök hos sin praktikant. Alla 

sådana goda erfarenheter är viktiga att tillvara för att kunna bygga vidare på sådant som ligger 

till grund för ett framgångsrikt samarbete. 

Flera av de intervjuade företagen välkomnar också uttryckligen gemensamma projekt och 

satsningar. Ibland refererar intervjupersonerna till andra lyckade insatser och efterfrågar mer av 

liknande slag. Ett sådant projekt är industri-SFI i Nässjö, vilket av företag i andra kommuner 

ofta nämns som en lyckad satsning. Så varför plockas konceptet inte upp av alla kommuner i 

länet? Här finns uppenbart goda möjligheter att göra mer! 

För att lättare hitta fram till olika former av samarbeten behövs möjligen också en ökad 

tydlighet kring det privatas och det offentligas roller när det gäller kompetensförsörjning. Hos 

vissa företag finns som vi sett en frustration över att personer som genomgått en 

arbetsmarknadsutbildning inte upplevs fullärda när de kommer ut i arbetslivet. Andra är 

frustrerade över arbetssökandes bristande kunskaper i svenska. Därtill kommer allmänna frågor 

om ungdomars studieval och brist på utbildade inom många olika yrken. Vem har ansvaret och 

hur långt sträcker det sig? Vad kan företagen förvänta sig vad gäller kunskaper hos en person 
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som kommer från en arbetsmarknadsutbildning eller SFI? Vilket ansvar och vilken roll har 

företagen när det gäller det fortsatta lärandet – inte minst vad gäller språk – och vilket stöd kan 

man förvänta sig från offentliga aktörer när det gäller medarbetarnas fortsätta lärande? Och om 

det råder brist på viss typ av kompetens – vilket ansvar har samhället för att tillgodose 

arbetsmarknadens behov och vad måste företagen vara beredda att göra själva? 

Kanske finns det behov av att formulera ett tydligare samhällskontrakt kring 

kompetensförsörjning där offentliga och privata aktörer skapar samsyn kring vilka 

förväntningar man kan ha på varandra, kring vilka roller man har och hur man på ett bra sätt 

kan tackla dessa frågor gemensamt. Inte minst tycks ett samtal behöva föras om det livslånga 

lärandet och hur det kan förverkligas, genom ett samlat ansvarstagande hos individ, företag och 

samhälle.  
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Slutsatser och rekommendationer 
 

Företagens rekryteringsbehov skiljer sig åt från företag till företag och varierar med 

konjunkturen. Kompetensförsörjningsutmaningarna ser olika ut i olika branscher, men olika 

företag inom en och samma bransch kan också uppleva att de står inför olika utmaningar. 

Företagsspecifika förutsättningar som handlar om geografiskt läge, attraktivitet, åldersstruktur 

bland medarbetarna, konkurrens från andra företag och grad av uppnådd automatisering är 

exempel på faktorer som påverkar. 

Den samlade bilden är dock att det inom flera yrken råder brist på utbildad kompetens. Många 

företag ser också utmaningar kring breddrekryteringen och menar att det är svårt att hitta 

personer även till de enklaste jobben. Anledningen till detta är ofta upplevda brister hos 

jobbsökande, men det finns även en känsla hos vissa företag av att den tillgängliga arbetskraften 

inte räcker till. 

Personalomsättningen är inom vissa företag och branscher hög. Industriföretagen säger ofta att 

de historiskt haft en låg personalomsättning men att detta är på väg att förändras. En anledning 

uppges vara att det blivit vanligare bland medarbetare att vilja byta jobb, vilket är en tendens 

som inom vissa branscher förstärks av den goda arbetsmarknaden. 

Många industriföretag letar efter ”guldkorn” – personer med en naturlig fallenhet och 

lämplighet – som de kan anställa i produktionen och lära upp på plats. Även bland 

tjänsteföretagen finns en tendens till att sänka kraven vid rekrytering på grund av bristen på 

sökande med rätt utbildning och erfarenhet. Upplärning i arbetet blir även där en viktig del av 

företagens kompetensförsörjningsarbete. För vissa yrkesroller finns dock absoluta krav vad 

gäller de kvalifikationer som behövs för att komma ifråga för en anställning. 

Personliga egenskaper och kunskaper i svenska väger tungt vid rekrytering till 

industriproduktion. Rätt inställning och tillräckliga språkkunskaper menar företagen är 

avgörande för en persons förmåga att snabbt lära sig och utvecklas i arbetsuppgifterna. Vissa 

företag lägger även tonvikt vid tekniskt intresse, maskinvana och praktiskt handlag hos 

sökande, medan andra istället pekar på betydelsen av kvaliteter som problemlösningsförmåga, 

förståelse för processer och digital kompetens. 

Hos tjänsteföretagen varierar anställningskraven med yrkesroll, men oavsett om viss utbildning 

och erfarenhet krävs eller inte sker ofta liksom inom industrin en internutbildning av personal. 

Möjligheter till karriär och att utvecklas in i nya yrkesroller finns inom vissa branscher. 

Personliga egenskaper och förmåga att kommunicera på svenska är viktiga, men inom 

tjänstesektorn tycks samtidigt finnas en större acceptans för och anpassningsförmåga till 

språkliga hinder hos medarbetare än vad som generellt är fallet bland de intervjuade 

industriföretagen. Det är också vanligt bland tjänsteföretagen att arbetskraft hämtas från 

utlandet när kompetens saknas. 

Bland arbetsgivarna finns en allmänt positiv inställning till utrikesfödda, som beskrivs som 

lojala och arbetsvilliga. Många företag har anpassat sina språkkrav efter arbetsmarknaden, 

vilket har lett till en ökad mångfald bland medarbetarna. Traditionella föreställningar kring vem 

som kan anställas har förändrats och flera företag framhåller detta som positivt för 

verksamheten.  
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Men det finns bland de intervjuade företagen också de som är mindre benägna att öppna upp 

för ökad mångfald och som håller fast vid en fyrkantig syn på språk där god svenska alltid är 

ett krav, samtidigt som det vad gäller andra förmågor räcker med talang. Arbetsuppgifterna kan 

man lära sig på jobbet men språket ska man kunna fullt ut när man anställs. 

Andra företag upplever att mångfalden har ökat och att den ibland blir till en börda då det saknas 

kunskap och förmåga att hantera utmaningar som framförallt är relaterade till språkliga brister 

hos medarbetarna. Flera företag menar att det finns en övre gräns för hur många medarbetare 

med språksvårigheter som man klarar av att ha. 

Att ”fylla på underifrån” är en vanlig strategi för kompetensförsörjning, vilken innebär att man 

rekryterar till tjänster med lägre krav samtidigt som befintliga medarbetare utvecklas och går 

vidare till mer avancerade uppgifter. För att det ska fungera att skola in personer utan utbildning 

och erfarenhet behövs några ”stabila klippor” som kan introducera och handleda dem som är 

nya. Det krävs också ett fungerande flöde där de oerfarna bygger upp en ökad kunskap och 

själva så småningom blir klipporna som kan introducera andra. 

Samma sak gäller medarbetare med svag svenska. Om dessa utvecklas i språket på jobbet kan 

de lättare gå vidare till andra uppgifter och skapar även utrymme för att företagen ska kunna 

anställa fler språksvaga. Ett vanligt fenomen är dock att vissa medarbetare stannar i 

språkutvecklingen, vilket visar på ett behov av att skapa långsiktigt goda förutsättningar för 

kontinuerlig språkinlärning på jobbet. Det livslånga lärandet måste förverkligas i arbetslivet – 

även när det gäller andraspråkstalares utveckling av sin svenska. 

En konsekvens av att de personliga egenskaperna spelar stor roll vid rekrytering är att företagen 

gärna ”testar” personer för att se om de fungerar i en tjänst innan de eventuellt fastanställer. 

Visstidsanställning, provanställning, timanställning och hyrbemanning är vanligt 

förekommande metoder. 

För den person som saknar relevant utbildning och erfarenhet finns ändå möjligheter på en 

arbetsmarknad som fäster stor vikt vid personlig lämplighet och där företagen är öppna för att 

lära upp och testa sig fram bland arbetssökande. Men för personer med svag svenska behöver 

förutsättningar skapas för att kunna visa vad man går för när inte språket begränsar. Likaså 

krävs en acceptans hos arbetsgivarna för språksvaga personers möjligheter att fortsätta utveckla 

den språkliga förmågan och en beredskap för att kunna stötta i detta. 

Goda exempel finns på företag som lyckas vara attraktiva som arbetsgivare, som lyckas med 

integration på arbetsplatsen och omsätter den växande mångfalden i ökad dynamik – och som 

på ett medvetet och fungerande sätt hanterar frågan om språk och medarbetares 

språkutveckling. Goda exempel finns också på gemensamma satsningar där företagen 

samarbetar med andra aktörer, som kommun och Arbetsförmedlingen, kring insatser som ger 

goda resultat. 

Om företag och offentliga aktörer möts i ökad dialog och når ökad samsyn kring frågor som rör 

integration, språkutveckling och kompetensförsörjning så finns alla möjligheter till en ännu mer 

omfattande samverkan. 
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Rekommendationer till politiska beslutsfattare 
 Integration är en lång process som inte slutar med anställningsbarhet och ett jobb. 

Arbetsmarknads- och integrationspolitiska mål som tar sikte på anställningsbarhet kan 

därför behöva kompletteras med tydligare mål om livslångt lärande. Ett skifte i fokus 

till det livslånga lärandet skulle kunna skapa förutsättningar för ett mer hållbart 

integrations- och kompetensförsörjningsarbete. 

 Språk är en rättighetsfråga som handlar om individens möjligheter att fullt ut kunna 

delta i samhället, att utvecklas på ett personligt plan och få tillgång till ett större utbud 

av karriär- och livsvägar. Detta bör vara en viktig utgångspunkt för allt integrations-

arbete, som inte får stanna vid en mer instrumentell syn på språk där målet endast är att 

en individ ska nå en språklig förmåga som krävs för att utföra ett visst arbete. 

 Pendlingsmöjligheter, förutsättningar för att bo och leva på landsbygden, tillgång till 

bostäder och regler kring migration utgör exempel på strukturella faktorer som påverkar 

företagens möjligheter att kompetensförsörja. Politiska avvägningar och prioriteringar 

kring sådana frågor har därför stor betydelse och behöver göras med kompetens-

försörjningsfrågorna i beaktande. 

Rekommendationer till arbetsgivare 
 Vissa arbetsgivare har anledning att djupare fundera över sin syn på och sitt 

förhållningssätt till språk. En stor grupp människor på den svenska arbetsmarknaden har 

inte svenska som sitt förstaspråk, vilket är en verklighet som företagen har att förhålla 

sig till och hantera. Här finns utmaningar, men också möjligheter. Med en ökad 

acceptans för att andraspråkstalare ska kunna utveckla sin svenska på jobbet, samt ökad 

kunskap och förståelse för vad andraspråksinlärning innebär och hur språkutveckling 

kan befrämjas, kan arbetsgivare bättre dra nytta av potentialen hos personer med 

språkhinder. 

 Sänkta trösklar till arbete för språksvaga personer gör att de kan komma in i ett 

yrkesmässigt och socialt sammanhang där språket kan fortsätta utvecklas. Genom att 

identifiera och röja bort språkliga hinder i arbetet öppnar arbetsgivare upp för fler att 

söka och kunna ta de jobb som finns. Arbetsgivare som vill bredda sitt rekryterings-

underlag bör därför se över möjligheterna till språkliga anpassningar och förenklingar i 

arbetet. 

 Arbetsgivare som brottas med bristande språkkunskaper hos medarbetare och 

arbetssökande bör fundera över hur den språkliga lärmiljön på arbetsplatsen kan 

förbättras. På vilket sätt kan medarbetare stimuleras, stöttas och utmanas till fortsatt 

språkutveckling? 

 För att lyckas med att skapa en språkutvecklande arbetsplats behöver förändringar ske 

i hela organisationen. Förståelse för och viss kunskap om andraspråksinlärning behöver 

finnas på alla nivåer i företaget. 

 Företagen behöver i vissa fall se till att inte kommunicera ut stereotypa bilder av vad 

man söker för slags person när man rekryterar. Om en arbetsgivare menar allvar med att 

vilja erbjuda en attraktiv arbetsplats så får inte attraktivitet heller bara bli ett signalord. 

Företagen behöver möta ungdomars och andra potentiella arbetstagares förväntningar 

genom förändringar av sitt erbjudande snarare än frustration och klagan över att det fina 

erbjudandet inte går fram. Att kunna locka med hållbarhet, meningsfulla uppgifter, 

teknisk komplexitet, utvecklings- och påverkansmöjligheter eller viss frihet i arbetet är 
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exempel på faktorer som av de intervjuade företagen lyfts fram som viktiga för en 

arbetsgivares attraktivitet. 

 Företagskulturen är en viktig faktor för att få personer att vilja jobba och vilja stanna på 

en arbetsplats. I en kultur som främjar och värdesätter medarbetarskap, trivsel och 

utveckling stärks förutsättningarna för detta. Genom att ta hand om sina anställda, se 

varje medarbetare och skapa en kultur där man stöttar och hjälper varandra skapas också 

bättre förutsättningar för integration och språklig utveckling. Många företag använder 

sig i hög utsträckning av hyrbemanning som ett sätt att kompetensförsörja och rekrytera, 

vilket man ibland kanske borde fundera mer över hur detta påverkar möjligheten att 

skapa en god arbetsplatskultur. Företagen skulle i högre utsträckning också kunna lyfta 

fram möjligheter till kompetensutveckling som en attraktivitetsfaktor.   

 Ett aktivt och engagerat ledarskap som lever ut goda värderingar lyfts i intervjuerna 

fram som en framgångsfaktor för att integrationen ska fungera på arbetsplatsen och 

mångfalden omfamnas av hela organisationen. Positiva mellanmänskliga möten spelar 

en viktig roll för att bryta ner fördomar och förändra negativa attityder. Det framstår 

även som viktigt för arbetsgivare att ha ett genomtänkt förhållningssätt till 

interkulturella möten för att vara beredd på att kunna hantera eventuella spänningar som 

kan uppstå. 

Rekommendationer till regionen, kommuner och Arbetsförmedlingen 
 Goda exempel och erfarenheter finns från olika företag i länet. Regionen och andra 

offentliga aktörer bör kunna ta en tydligare roll i att sprida dessa exempel och öka 

kunskapen hos företagen om hur man kan arbeta språkutvecklande i relation till 

medarbetarna.  

 Utrymme finns för fortsatt metodutveckling kring språkutveckling på jobbet. Kunskap 

och erfarenheter från andra sammanhang där man till exempel arbetat med språkpolicy 

och språkombud skulle kunna tas tillvara i länet och byggas vidare på. Bland de 

intervjuade företagen finns ett intresse för att delta i pilotinsatser i den riktningen, vilket 

är något som regionen och andra offentliga aktörer skulle kunna försöka få till stånd. 

 Behov finns av att stärka nyanländas kulturella introduktion till arbetslivet. Inom trä-

branschen har arbetsmarknadsintegrerande insatser som kombinerar språkinlärning, 

yrkeskunskap, praktik och introducering till det svenska arbetslivets kultur, genomförts 

med framgång. Erfarenheter från detta arbetssätt skulle kunna tas tillvara i andra 

sammanhang.  

 Anpassad språkundervisning i kombination med praktik ger goda resultat och visar på 

betydelsen av att lära språk i ett sammanhang. Industri-SFI i Nässjö (som sedan vidgats 

till att bli yrkes-SFI) är det mest kända exemplet, men liknande insatser har genomförts 

även i andra kommuner. Hos de intervjuade företagen finns ett intresse för konceptet 

och av att utveckla detta. Arbetssättet borde därför implementeras brett i hela länet, 

vilket det tycks finnas goda förutsättningar för att göra. 

 Offentliga aktörer bör se över och vid behov skärpa kvalitetssäkringen av egen och 

upphandlad vuxen- och arbetsmarknadsutbildning, där exempel från intervjuerna ibland 

visar på brister. Framförallt finns bland företagen en kritik mot Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsutbildningar. Förändringar av kursinnehåll så att utbildningar bättre 

motsvarar företagens kompetensbehov efterfrågas i vissa fall. Den kritik som riktas mot 

dessa utbildningar ger också anledning att fundera över alternativa utformningar av 
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insatserna där till exempel praktik, kulturell introduktion, språkträning och yrkes-

utbildning i högre grad skulle kunna integreras, vilket det finns lyckade exempel på. 

 Inom vissa branscher väger körkort eller förmåga att kunna cykla tyngre för utrikes 

föddas anställningsbarhet än språkkunskaper. Körkortsundervisning och cykelträning 

bör därför inkluderas i arbetsmarknadsinsatser inte minst riktade till utrikes födda 

kvinnor. Detta vore en viktig jämställdhetsåtgärd. 

 Offentliga aktörer måste undvika könsstereotypa karriärrekommendationer. En 

blandning av olika bakgrunder och kön bland medarbetarna kan ibland bidra till att 

skapa en bättre social arbetsmiljö på företagen och är därför något som flera arbetsgivare 

berättar att de eftersträvar. Här har offentliga aktörer ett ansvar för att bidra till att 

företagen ska kunna förverkliga denna strävan. 

 Möjligheterna att kombinera arbete och studier behöver stärkas, vilket gäller såväl 

studier inom SFI som olika typer av yrkesutbildningar. 

 Bättre strukturer för validering av utrikes föddas kompetens, inte minst utrikes födda 

akademiker, skulle kunna bidra till ett synliggörande av kunskaper och färdigheter som 

idag är outnyttjade på arbetsmarknaden, delvis på grund av att bristande språkkunskaper 

hindrar personer från att fullt ut använda sin kompetens. Arbetsgivare skulle då mer 

systematiskt kunna arbeta för att personer med eftertraktad akademisk kompetens eller 

andra kunskaper kan jobba sig uppåt, från enkla till mer avancerade uppgifter och 

tjänster, genom att stötta dem i att tillägna sig en bättre svenska. 

Rekommendationer som rör både företag och offentliga aktörer  
 Relationerna mellan företag och offentliga aktörer behöver i vissa fall förbättras. En 

ökad ömsesidig förståelse för varandra och bättre strukturer för dialog skulle kunna 

öppna för mer samverkansmöjligheter kring kompetensförsörjning och integration. Där 

förtroende saknas behöver detta byggas upp genom att offentliga aktörer visar en större 

respekt för företagens behov. Det offentliga skulle också vinna på en större flexibilitet, 

att vara snabbare och bättre på att möta upp när företagen tar initiativ till samarbete. I 

vissa fall skulle samverkan gynnas av att stelbenta myndighetsregler förändras. 

 Offentliga aktörers varaktiga engagemang och stöd till företagen när det gäller 

språkutvecklande arbete är viktigt. Bland kommunerna finns en kunskap kring 

andraspråksinlärning och språkutveckling som företagen många gånger saknar. 

Gemensamma insatser bör därför präglas av ett nära och långsiktigt samarbete, där 

dialog och uppföljning prioriteras. 

 Individens språkutveckling får aldrig avstanna. Utan ett flöde av språkligt lärande och 

utveckling på jobbet stoppas integrationsprocessen upp, vilket varken gagnar individen, 

företaget eller samhället. Arbetsgivare och offentliga aktörer har därför ett gemensamt 

intresse av att säkerställa att alla ansträngningar för att främja individers 

språkutveckling är långsiktigt hållbara. 

 Praktik och möten har ett stort värde när det gäller att skapa möjligheter för nyanlända 

att få in en fot på arbetsmarknaden. Arbetsgivare och offentliga aktörer bör ta fasta på 

detta och utveckla goda former för samarbete kring praktikplaceringar, som gynnar 

individens möjligheter att visa sina kvaliteteter och företagens möjligheter att upptäcka 

den kompetens de söker. Genom rätt matchning, förberedande av individen och en tät 

uppföljning av praktiken skapas förutsättningar för att nå resultat. 
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 Varje arbetsmarknadsinsats måste ta sin utgångspunkt i individens eget intresse och 

motivation. Att ensidigt kompetensförsörja hela branscher via arbetsmarknadsåtgärder 

riskerar att på längre sikt urholka ett yrkes status och attraktivitet om rätt motivation 

saknas hos deltagarna. Matchningen mot vissa arbetsmarknadsutbildningar behöver 

därför förändras, samtidigt som branscher och offentliga aktörer gemensamt bör stärka 

möjligheten till karriärväxling och alternativa utbildningsvägar till yrken där 

rekryteringsunderlaget behöver breddas. 

 Integrationens ”vita fläckar” behöver identifieras. Intervjuerna visar att det finns företag 

och branscher som gärna skulle se en ökad mångfald bland medarbetarna och där det 

finns outnyttjat utrymme och kapacitet att integrera. Företag och branscher i denna 

kategori skulle kunna göra mer för att öka sin synlighet bland utrikes födda. 

Arbetsförmedlingen och andra offentliga aktörer har också en viktig roll i att påverka 

nyanlända individers karriärval genom att i sin studie- och yrkesvägledning öka 

kunskapen och visa på bredden av möjligheter, samt förändra begränsande normer och 

föreställningar. 

 Inom vissa branscher med mycket inhyrd utländsk eller utlandsrekryterad arbetskraft 

finns möjligheter att ta ett samlat grepp för att utveckla strategier där fler personer 

istället utbildas eller förbereds för dessa yrken inom landet. På så sätt skulle 

jobbmöjligheter istället kunna skapas för utrikes födda eller andra som står utanför 

arbetsmarknaden. Branschföreträdare och offentliga aktörer borde gemensamt diskutera 

hur man skulle kunna hitta former för hur detta skulle kunna gå till. 

 Inom branscher där säsongsarbete är vanligt och försvårar kompetensförsörjningen 

skulle en möjlighet kunna vara att samarbeta med andra branscher där säsongen infaller 

under andra tider på året. Kanske går det att tänka mer innovativt i hur kompetenser kan 

kombineras så att en person under olika delar av året kan ta arbeten i olika branscher? 

 Branscher som vid första anblicken inte har så mycket gemensamt kan ha likartade 

kompetensbehov. Smala behov i mindre branscher kan därför i vissa fall fångas upp 

genom att skapa utbildningar med en bredare relevans för fler branscher, vilket bör tas 

i beaktande vid planering av utbildningsutbud. 

 Bättre kanaler behövs för att företagen ska kunna kommunicera sina kompetensbehov 

gentemot utbildningssystemet. Regionen skulle kunna ta en tydligare roll i att fungera 

som en samordnande länk mellan näringslivet och olika utbildningsaktörer, genom att 

skapa en process för dialog kring utbud, utformning och dimensionering av 

utbildningar. 

 I arbetet med analys och dialog kring kompetensbehov framstår det som särskilt viktigt 

att inte bara identifiera bristyrken utan också att gemensamt peka ut de strategiska 

nyckelkompetenser som är särskilt viktiga för att säkra företagens konkurrenskraft och 

minska deras sårbarhet. Dessa strategiska nyckelkompetenser kan då särskilt prioriteras 

i kompetensförsörjningsarbetet genom en samlad ansträngning från branscher och 

offentliga aktörer för att tillgodose behovet. 

 En ökad samsyn om kompetensförsörjning mellan offentliga och privata aktörer, 

inklusive en ökad tydlighet kring roller och vilka förväntningar man kan ha på varandra, 

skulle kunna skapas genom att ett ”samhällskontrakt” som klargör dessa frågor 

formuleras. Regionen skulle kunna ta initiativ till en sådan process, där olika aktörers 

åtaganden gemensamt kan diskuteras och definieras. 


