
Med stöd från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor har Kantar Sifo på uppdrag av stiftelsen  
Working for Change genomfört två studier i syfte att: 

1) Kartlägga de hinder och utmaningar som möter utrikes födda arbetssökande akademiker från afrikanska  
och muslimska länder.  

2) Ta fram en modell för en inkluderande rekryteringsprocess som är fri från diskriminering. 

Samtidigt som kompetensbrist och svårigheter att rekrytera 
ses som en av de största utmaningarna idag rekryterar svenska 
arbetsgivare inte från hela talangpoolen. I ett europeiskt per-
spektiv är andelen arbetslösa i Sverige betydligt högre bland 
utrikes födda än inrikes födda. 

En förklaring är att sysselsättningsgraden bland inrikes födda 
är hög jämfört med andra länder. En annan orsak är att det tar 
tid att etablera sig på arbetsmarknaden som nyanländ. Men 
även för personer som bott i Sverige under en längre tid kvar-
står skillnader i andelen som jobbar. 

Utrikes födda med eftergymnasial utbildning har även en lägre 
matchningsgrad, det vill säga att de i lägre utsträckning än 
inrikes födda med motsvarande utbildning, har ett arbete som 
matchar deras kvalifikationer. 

Forskning visar att personer från afrikanska och muslimska 
länder tillhör en grupp som systematiskt exkluderas och oftare 
drabbas av diskriminering.

Ökad medvetenhet ger ökad mångfald  
För att möta framtidens utmaningar på arbetsmarknaden och 
öka konkurrenskraften måste matchningsproblematiken i 
Sverige lösas. 

Detta är utgångspunkten för projektet Working for Change 
Matters vars syfte är att öka medvetenheten hos företagsledare, 
rekryteringsansvariga och beslutsfattare om de utmaningar 
och hinder som utrikes födda akademiker möter på svensk 
arbetsmarknad idag. 

Affärsnära forskning visar att diversifierade arbetsgrupper ger 
bredare perspektiv och ökad förståelse för olika kundbehov, vilket 
främjar innovation och skapar fler affärer. För att svenska företag 
ska kunna hävda sig internationellt behöver vi fylla på med fler 
perspektiv, kompetenser och erfarenheter. Mångfald i organisa-
tionen - vad gäller språk, kultur och expertis - fungerar som motor 
för innovation och tillväxt och ger konkurrensfördelar för såväl 
arbetsklimat som affärer.

Projektet Working for Change Matters utgår från målgruppen 
utrikes födda akademiker och är tänkt att fungera som stöd och 
vägledning för arbetsgivare som önskar bredda sin rekryterings-
bas och arbeta aktivt för ökad kulturell mångfald på arbetsplatsen.
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FAS 1: Ge målgruppen en röst
Fas 1 i Working for Change Matters utgörs av en sammanställ-
ning av relevant forskning och statistik samt fokusgruppsamtal 
och djupintervjuer med intressenter från målgruppen utrikes 
födda akademiker från afrikanska och muslimska länder. Denna 
grupp exkluderas oftare än andra på arbetsmarknaden och 
genom att förstå deras förutsättningar får vi insikter om de 
hinder och utmaningar i rekryteringen som utrikes födda som 
grupp ofta möter. 

FAS 2: Ta fram en modell
Inom ramen för Fas 2 har en modell för en inkluderande re-
kryteringsprocess arbetats fram. Denna utgår från resultaten 
i Fas 1 samt utifrån fokusgruppssamtal med rekryterings- 
ansvariga i syfte att få en generell uppfattning om hinder och 
fallgropar i processen. Modellen utgår också från strukturera-
de samtal med en grupp nyckelpersoner med stor erfarenhet 
av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor utifrån särskilt fokus 
på mångfald. Därutöver har modellen kvalitetssäkrats genom 
workshops med intressenter från målgruppen utrikes födda 
akademiker. Ett viktigt led i kvalitetssäkringen har också varit 
löpande avstämningar med Working for Changes referens-
grupp. Den består av 15 personer med bred representation 
inom målgrupperna som bidrar med djup kunskap på området.

Ambitionen är att utifrån slutsatserna från dessa studier driva 
förändring kring de strukturer, policys, rutiner, regler och insatser 
som syftar till att öka den kulturella mångfalden på svenska  
arbetsplatser. Modellen för en inkluderande rekryteringsprocess 
– fri från diskriminering – är tänkt att fungera som ett struktu-
rerat stöd och vägledning för arbetsgivare. 
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STEG 1. Se över 
verksamhetsöver-
gripande strategi 
• Fastställ vad verksamheten vill stå för och säkerställ att er 
värdegrund återspeglas i policydokument och handlingsplaner.   

• Förankra värdegrunden i det dagliga arbetet och säkerställ 
att värdegrund, policy och handlingsplan är tillgängliga och 
kända för medarbetarna.

• Sätt upp mätbara mål för mångfaldsarbetet och gör konti-
nuerliga uppföljningar. Börja med att göra en nollmätning och 
undersök hur verksamheten ser ut idag. 

• Skapa rutiner för en bra och öppen arbetsmiljö. Informera 
om diskrimineringslagen och skapa trygga kanaler för med- 
arbetare att rapportera missnöje. 

STEG 2. Utvärdera 
kravprofilen 
• Stäm av kunskap och förväntningar inom rekryteringsgruppen. 
Viktigt att skapa en samsyn kring vad en kompetensbaserad 
rekrytering innebär.   

• Gör en kompetensbaserad behovsanalys. Mät både utsidan 
(kundbehov) och insidan för att tydliggöra vilka behov av 
kompetens som finns inom verksamheten. 

• Utforma kravprofilen genom att rangordna kraven efter vad 
som krävs för att klara arbetsuppgiften och vad som endast är 
meriterande. 

• Utvärdera kravprofilen utifrån behovsanalysen och ifråga-
sätt rutinmässiga krav. 

STEG 3. Bredda  
urvalet 
• Se över marknadsföring och kommunikation.  
Säkerställ att kommunikationen återspeglar er värdegrund och 
interna ambitioner.

• Utforma annonsen utifrån behovsanalysen.  
Ställ kontrollfrågor nedan. 

1) Vilka vill vi nå och vilka når vi i våra kanaler? 

2) Hur når vi en bredare målgrupp?  

3) På vilka språk ska annonsen vara? 

• Utvärdera sökmetoden och var medveten om riskerna för 
systematisk oavsiktlig exkludering och diskriminering.  

Checklista för sök via LinkedIn     

1) Utgå från behovsanalysen och kravprofilen i sökningen 

2) Kontrollera vilken version av LinkedIn ni använder

3) Använd breda sökbegrepp med fokus på kompetenser 

4) Undvik sökbegrepp som namn på utbildningar och universitet 

5) Involvera gärna extern person i urvalet av kandidater

6) Leta inte bara i egna kanaler! Arbeta aktivt för att bredda 
nätverken genom att skapa fler och nya kontakter

STEG 4. I kontakten 
med kandidater 
• Sätt upp tydlig bedömningsmatris utifrån kravprofilen. Se 
också till att vara flera personer i rekryteringen som bedömer 
kandidaters kompetens enligt matrisen.  

• Använd tester för bedömning av personlighet och kompe-
tens för att undvika omedveten särbehandling. Testerna bör 
vara granskade och godkända av certifieringsorganet DNV-GL 
och handhas av erfaren testanvändare. 

• Anonymisera ansökningshandlingar så att namn, kön, ålder, 
etnicitet och religion inte går att urskilja i cv och personligt 
brev.

• Gör strukturerade intervjuer genom att: 

1) Utforma intervjumall med tydligt fokus på kompetens 
utifrån kravprofilen 

2) Ställ samma frågor till alla kandidater 

3) Var minst två intervjuare 

• Var tydlig i återkopplingen. Skapa rutiner för återkoppling 
som innebär att kandidaten får besked om varför hen inte fick 
tjänsten och eventuellt vad hen kan utveckla. 

FALLGROP 1 - Gå på magkänsla

Att gå på magkänsla är att låta outtalade och personliga 
värden styra och kan undvikas genom en väl genomtänkt 
kravprofil.   

FALLGROP 2 - För specifika krav

Krav på mycket specifika kvalifikationer, utbildningar eller 
erfarenheter kan vara indirekt eller direkt diskriminerande 
då det riskerar att exkludera arbetssökande systematiskt. 

FALLGROP 3 - För otydliga krav

Undvik godtyckliga krav som att “tala flytande svenska” 
eller att “passa in i gruppen”. Bättre att specificera kraven 
som t ex vilken nivå på språkkunskaper som tjänsten krä-
ver och vad som menas med social kompetens.  

FALLGROP 

Om dataregister används för att validera examina kan 
vissa länder och personer exkluderas. Använd UHR 
(Universitets och högskolerådet) validering av utländsk 
examina istället! 

Steg 1 - Se över verksamhetsövergripande strategi

Steg 2 - Utvärdera kravprofilen

Steg 3 - Bredda urvalet

Steg 4 - I kontakten med kandidater

Steg 5 - Introduktion till arbetet

Steg 6 - En inkluderande arbetsplats

Vägen till att anställa mer  
mångfald i 6 steg
Working for Change Matters modell är tänkt att fungera som strukturerat stöd och vägledning  
för arbetsgivare som vill skapa mer inkluderande rekryteringsprocesser i syfte att: 

1) Öka mångfalden i urvalet 

2) Säkerställa en kompetensbaserad rekrytering fri från diskriminering 

Steg 1-4 i modellen avser rekryteringsprocessen, steg 5-6 handlar om hur arbetsgivare säkerställer att alla  
medarbetare inkluderas på arbetsplatsen. Modellen skapar en medvetenhet om de hinder och utmaningar  
gruppen utrikes födda akademiker ofta möter. Modellen belyser också vanliga fallgropar som kan leda till  
oavsiktlig och omedveten exkludering av arbetssökande. 
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Tips!

Se över er kommunikation.  
Hur framställs ni i text och bild? Vilka 

får synas och vilka får inte synas? 

Varför?  
En inkluderande arbetsplats  
är en attraktiv arbetsplats dit  

arbetssökande aktivt söker sig  
och vill stanna kvar. 

Tips 1! 

Använd organisationer och  
företag som strategiskt arbetar med  

att bredda nätverken, genom  
exempelvis mentorskapsprogram. 

Tips 2! 

Fundera på om praktikplats kan  
vara en metod till att bredda  

nätverken och nå ut till  
nya kontakter.

Tips 1!

När ni kontaktar referenser i  
andra länder - tänk på många  
internationella arbetsgivare  

föredrar att ge skriftliga  
omdömen snarare än muntliga.

Tips 2!

Digitala lösningar kan förenkla att  
anonymisera och systematisera  
processerna genom t ex tester  

och ansökningsplattform.

Tips 1! 

Involvera fler personer i  
processen, gärna med olika  

bakgrund, för att undvika omedveten 
och oavsiktlig exkludering. 

Tips 2!

Viktigt att den som rekryterar  
intar ett självkritiskt förhållningssätt 

och en medvetenhet om egna  
fördomar och begränsningar. 



STEG 5. Introduk-
tion till arbetet
• Anpassa anställningsformen efter arbetsrollen. Tänk noga 
igenom om det är tillsvidareanställning, provanställning, viss-
tidsanställning, timanställning, praktik eller annat som passar 
bäst. 

• Sätt upp tydliga mål för jobbet. Gör en plan för vad tjänsten 
ska innehålla i olika steg med tydlig arbetsbeskrivning och 
redogörelse för utvecklingsmöjligheter.

• Planera introduktionen. Sätt upp tydliga strukturer för hur 
nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen där organisa-
tionens värdegrund och personalpolicy beskrivs. 

• Utse en handledare. Involvera andra medarbetare och utse 
en person/grupp som ansvarig för att den nye medarbetaren 
inkluderas såväl i arbetsuppgifter som på möten och i mer 
sociala sammanhang.  

STEG 6. En inklude-
rande arbetsplats 
• Utforma tydliga och transparenta anställningsvillkor. 
Tydliggör vad som krävs i form av prestation för att avancera 
på arbetsplatsen och lönemässigt. 

• Ta fram en utvecklingsplan som utgår från arbetsrollen och 
som säkerställer en karriärutveckling baserad på lika villkor. 

• Skapa mentorsprogram där samtliga medarbetare från olika 
delar av verksamheten deltar. 

• Erbjud kompetensutveckling som vidareutbildning av såväl 
språkkunskaper som yrkeskunskaper av vikt för arbetsrollen. 
Koppla lärandet till utvecklingsplanen.

• Aktiva åtgärder för inkludering. Se till att er handlingsplan 
för inkludering genomsyrar verksamheten i det dagliga arbetet. 

Vägen till att behålla 
medarbetare  
Arbetet med mångfald tar inte slut bara för att en verksamhet 
anställt fler personer med olika bakgrund. 

För att skapa hållbara och långsiktiga anställningar krävs att alla 
medarbetare, oavsett bakgrund, inkluderas i verksamheten, 
känner sig delaktiga och ges samma villkor att utföra sitt arbete 
och utvecklas på arbetsplatsen.

FAS 3: Tillgängliggöra modellen genom digitala verktyg  

Målet är att tillgängliggöra modellen som grund för vidareut-
veckling av utbildningsinsatser och andra verktyg genom att: 
  
1) Utveckla en användarvänlig digital plattform utifrån model-
len med verktyg att hantera frågor om kulturell kompetens i 
såväl rekryteringen som på arbetsplatsen.  
2) Utveckla ett analysverktyg för att granska företags och 
organisationers rekryteringsprocesser utifrån ett mångfalds-
perspektiv. 
3) Bredda och vidareutveckla Working for Change Matters 
nätverk.  
4) Utforma ett utbildningskoncept för modellen. 
5) Utifrån insatser ovan ta fram en mångfaldscertifiering av 
företag och organisationer och deras rekryteringsprocesser. 

NÄSTA STEG
 
för Working for Change Matters  

Det övergripande målet med Working For Change Matters 
arbete är att verka för en mer inkluderande arbetsmarknad 
genom att hjälpa företag och organisationer se och tillvarata 
kulturell mångfald. Vår modell för en inkluderande rekryte-
ringsprocess kan användas i sin helhet, men också delas upp i 
olika steg i rekryteringsprocessen. 

Den sista fasen i projektet syftar till att skapa ökad insikt och 
förståelse hos HR-chefer, beslutsfattare och personer som på 
olika sätt styr och påverkar rekryteringsprocessen vad gäller 
de utmaningar som utrikes födda akademiker möter på svensk 
arbetsmarknad idag. Det bästa sättet att motverka diskrimine-
ring av denna målgrupp är genom fördjupade kunskaper och 
ökad förståelse hos rekryteringsansvariga. 

Tips! 

Kompetensmatcha! Oavsett  
anställningsform bör rollen som  

erbjuds matcha kandidatens  
kompetens, kunskap  

och erfarenhet. 

Tips !

Om ledningsgruppen består  
av personer med olika bakgrund  
signalerar det att arbetsgivaren  

lever som de lär och är en  
arbetsplats där alla har lika  
möjligheter till utveckling.
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