
Det finns en självklar affärsnytta i mångfald!
När samhället förändras skapas nya möjligheter för företag och 
organisationer. Vad sägs om en outforskad kandidatpool med 
över  100 000 akademiker? En årlig köpkraft om 350 miljarder 
som inte nyttjas fullt ut eller varför inte öka exporten? Det är bara 
några exempel. 

WORKING

Tänk på oss som 
något positivt 
istället för som ett 
hot. Kanske vi kan 
bjuda samhället på 
något positivt och 
något nytt.    
    -Ekonom, Afrika
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Alla undviker 
eller är rädda för 
det vi inte känner 
till 

-Läkare, Mellanöstern
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Kontextuella faktorer

Individuella faktorer

Sverige, annat land

Diskriminering

Humankapital
Utbildning
Arbetslivserfarenhet
Kompetens
Språkkunskap

Arbete

Arbetsmarknadens struktur 
och policy:

Lagstiftning
Socialförsäkringssystem

Socialt kapital

                 

Sverige är inne i en högkonjunktur, med god 
tillväxt och låg arbetslöshet1. Men det är en 
tudelad arbetsmarknad där vissa grupper 
har lätt att hitta arbeten och andra grupper 
betydligt svårare. Statistik visar att: 

• Sverige har den största skillnaden mellan 
andelen sysselsatta inrikes och utrikes 
födda i Europa; 16 procentenheter 2017 .2      

• Personer från Afrika och Mellanöstern 
är extra utsatta för diskriminering på 
arbetsmarknaden. 3,4

• Utrikes födda personer med en efter-
gymnasial utbildning från Sverige har en 
lägre matchningsgrad mellan utbildning 
och yrke än inrikes födda.5

I syfte att kartlägga de hinder och ut- 
maningar som möter arbetssökande aka- 
demiker från Afrika och Mellanöstern har 
Kantar Sifo genomfört denna studie på 
uppdrag av WFC.

                     

Övergripande modell för 
faktorer som påverkar utrikes 
föddas situation på den 
svenska arbetsmarknaden

Bakgrund Sociala nätverk och kontakter

Namnet som symbolEn studie i tre delar

Litteraturöversikt: 
Sammanställning av forskning och statistik.

Fokusgrupper: 
Samtal om erfarenheter från rekryteringsprocesser 
på svensk arbetsmarknad. 

Djupintervjuer: 
Djupare förståelse för målgruppens erfarenheter 
från rekryteringsprocesser.

Sociala nätverk och kontakter

Ursprungsland

Forskning visar att...

• Personer med breda sociala nätverk har större 
chans att få jobb.

• Vänner och bekanta har visat sig viktigare, än 
statliga rekryteringsinsatser, för utrikes födda 
personer när de söker arbeten.6,7             

Röster från undersökningen...

• Begränsade nätverk, är ett av de största hindren 
för att komma in på arbetsmarknaden. 

• Om kontakt hos arbetsgivare går i god för   
arbetssökande kan det hjälpa.

• Nya nätverk skapas t.ex. genom LinkedIn, 
praktikplatser, mentorskapsprogram, vänner,  
mässor, kurser och utbildningar.

• Rekryteringsföretag kan fungera som en 
”legitimerande länk” mellan kandidat och 
arbetsgivare. Men även som ett hinder.

Forskning visar att...

• Arbetssökande med ”arabisk-, och afrikansk-
liknande” namn, kontaktas mer sällan av 
arbetsgivare, jämfört med arbetssökande 
med ”svenskliknande” namn. 

• Oavsett arbetslivserfarenhet är chansen cirka 
30 procent lägre att bli kallad på intervju. 8,9 

• För att inte förknippas med negativa stereo-
typer byter arbetssökande till mer ”europeisk-
liknande” namn.10

Röster från undersökningen...

• Namnet blir en symbol för något som uppfattas 
som annorlunda.

• Det finns en misstanke om att arbetsgivare 
sorterar bort ansökningar från personer med 
“icke-svenskliknande” namn. 

Tillgängliga jobb



Forskning visar att...

• Rekryterare fokuserar mer på social 
kompetens än yrkesspecifik kompetens, 
och bedömer den sökandes möjligheter att 
”passa in” mer hos utrikes födda kandidater 
än svensk födda.16  Samtidigt baseras dessa 
bedömningar ofta på stereotypa föreställn-
ingar.17

• En systematisk och strukturerad rekryter-
ingsprocess leder till större fokus på den    
arbetssökandes kompetens och diskrimin-
ering minskar.18

Röster från undersökningen...

• I synnerhet upplever kvinnor en stigma- 
tisering på grund av bakgrund och religion.

• Det finns en oro för att arbetsgivare inte tror 
att de kan lita på personer som är utrikes 
födda. Många tror att arbetsgivarna har för-
domar om att de inte kan ”passa in”.

• Arbetsgivarna fokuserar på personliga 
egenskaper istället för kompetens i rekryter-
ingsprocessen.

Forskning visar att...

• Utrikes födda personer har en lägre utdelning 
av sina erfarenheter och sin kompetens på 
svensk arbetsmarknad.11

•  Vä rd e t  a v  e xa m i n a  o c h  a r b e t s l i v s - 
erfarenhet från andra länder devalveras på 
svensk arbetsmarknad, då utländska betyg 
och examensbevis inte erkänns eller inte är 
överföringsbara till det nya landet.12,13

• Men även om den utrikes födda personen 
skaffar en inhemsk utbildning och er-
farenhet värderas dessa lägre än bland 
svenskfödda personer.14,15 

Röster från undersökningen...

• Det som inte är bekant upplevs som besvärligt.

• Det finns en misstänksamhet från arbets-
givarna mot utbildningar, arbetslivserfarenheter 
och referenser från andra länder.

• Tror inte att svenska arbetsgivare kommer 
att kontakta referenser utanför Sverige.

Jobben man söker är samma, 
men man ändrar på två 
bokstäver i namnet så att 
det låter europeiskt och 
sedan blir man relevant. 
  -Business Management Afrika

“Passa in” vs. kompetensSynen på utbildning, erfarenheter

Forskning visar att...

• Svenskkunskaper värderas högt hos 
arbetsgivare.19 Samtidigt finns det en 
stor osäkerhet hos arbetsgivare kring 
kvaliteten på språkundervisningen som 
ges till nyanlända.20 

• Krav på flytande svenska kan vara diskrim-
inerande när det är vagt beskrivet och då 
öppnar för godtycke.21

Röster från undersökningen...

• Arbetsgivarnas krav kring svenska språket 
upplevs som ett av de största hindren för att 
komma in på arbetsmarknaden. 

• Negativ spiral. Utan flytande svenska är det 
svårt att få ett arbete och utan ett arbete är 
det svårt att bli flytande på svenska.

• Trots att personen har bott i Sverige större 
delen av sitt liv och genomfört hela sin 
utbildning i Sverige ifrågasätts personens 
språknivå.

Krav på svenska

Forskning visar att...

• Diskriminering på grund av bakgrund får 
konsekvenser för samhälle, arbetsgivare och 
inte minst för individen. 

• Arbetslöshet och glappet på arbetsmarknaden 
mellan utbildning och yrke, riskerar leda till 
utanförskap, kriminalitet, psykisk ohälsa, 
sjukskrivning och missbruk. Människor ”ger 
upp” och högkvalificerade personer väljer att 
söka arbeten utanför Sverige. 2,5

Röster från undersökningen...

• Frustration och besvikelse över att inte kunna 
bidra och använda sig av sin kompetens.  

• Att bli egenföretagare blir en möjlighet att  
skapa nätverk, få ett kvalificerat arbete och 
självständighet.

Konsekvenser och strategier

“
”
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Working For Change Matters uppmanar härmed 
företagsledare, personalchefer, rekryterings- 
ansvariga och beslutsfattare att med kunskap som 
vapen arbeta för att säkerställa att all kompetens i 
Sverige tillvaratas och att arbetssökande behandlas 
lika.

Ambitionen är att utifrån slutsatserna från denna 
studie driva förändringar kring de strukturer, policys, 
rutiner, regler och olika insatser som syftar till att öka 
den kulturella mångfalden på våra arbetsplatser.

Sverige står inför en stor utmaning i att möta 
kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. 
Inom offentlig sektor väntar enorma rekryterings- 
behov de närmaste åren, samtidigt som hundra- 
tusentals utrikes födda är arbetslösa eller har 
arbete som de är överkvalificerade för.  Syftet med 
projektet Working for Change Matters (WFCM) är 
att verka för en inkluderande arbetsmarknad 
genom att ge dessa personer en röst.

Det övergripande målet för projektet WFCM är 
vidare att öka medvetenheten hos företags- 
ledare,rekryteringsansvariga och besluts- 
fattare om de utmaningar som den mest utsatta 
gruppen arbetssökande med ursprung i Afrika 
och Mellanöstern möter i Sverige idag. 

Vår studie bekräftar statistiken som visar på stora 
skillnader i matchningsgrad mellan inrikes och 
utrikes födda på arbetsmarknaden.

Det finns sedan tidigare mängder med studier som 
styrker att mångfald är mer lönsamt. Affärsnära 
forskning visar att diversifierade arbetsgrupper 
ger bredare perspektiv och ökad förståelse för 
olika kundbehov, vilket främjar innovation och 
skapar fler affärer. För svenska arbetsgivare finns 
därmed stor potential i att investera i kunskap 
om kulturell mångfald. Att aktivt arbeta för 
att sänka trösklarna in på  arbetsmarknaden för 
utrikes födda kan ge genuina konkurrensfördelar 
för verksamheter. Istället för att fokusera på vad 
den arbetssökande kan göra för att anpassa sig 
till svenska förhållanden, kan arbetsgivare dra 
lärdomar från studien och anpassa sina rekryter-
ingsprocesser mer efter målgruppen.

Rodrigo Garay, 
grundare och generalsekreterare 
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