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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer på den svenska IT-arbetsmarknaden ser 

på fenomenet högutbildade utlandsföddas svårigheter att få kvalificerade jobb i Sverige. 

Problematiken som ligger till grund för studiens ämne är att efterfrågan på IT-kompetens är 

stor men trots det går många högutbildade utlandsfödda utan kvalificerat arbete. Min ambition 

är att förmedla chefernas syn på varför det är viktigt att ha goda kunskaper i svenska, i en 

bransch där det kan tyckas att teknisk kompetens bör ha företräde. Studien ämnar även ge en 

djupare förståelse för vad det innebär att vara socialt kompetent, och huruvida det 

överensstämmer med tidigare forskning att social kompetens är kopplad till Sverigespecifikt 

humankapital. Slutligen söker jag få en förståelse för chefernas uppfattningar om huruvida 

diskriminering kan vara en bakomliggande faktor till utlandsföddas svårigheter att få 

kvalificerade IT-jobb i Sverige. Studien är av kvalitativ art där jag baserar min analys på 

resultatet av sju intervjuer med chefer på IT-företag av varierande storlek i Sverige. Resultatet 

visar att krav från företagens kunder och konkurrensen mellan konsultföretagen i hög grad 

ligger till grund för de utlandsföddas svårigheter att få arbete i Sverige.  Bland de intervjuade 

cheferna råder en gemensam uppfattning om att social kompetens är viktig och har fått större 

betydelse för om en individ är anställningsbar. Att vara socialt kompetens innebär bland annat 

att smälta in i arbetsgruppen och ha gemensamma intressen med sina kollegor, vilket tyder på 

att det är kopplat till Sverigespecifikt humankapital. Studien visar även att språkkravet 

kommer från IT-företagens kunder, därför kan inte arbetsgivare på IT-marknaden endast utgå 

från sina egna preferenser vid nyanställningar.  

Nyckelord 

Sverigespecifikt humankapital, språk, diskriminering, arbetsmarknad, utlandsfödda 
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1.1 Inledning 

Genom senaste årens nyhetsrapportering (GP Debatt 2012-06-05; CS jobb 2011-06-01) och 

egna erfarenheter som rekryterare på ett IT-rekryteringsföretag har jag blivit varse att det 

förekommer dålig matchning på IT-marknaden. Det finns många kompetenta utlandsfödda IT-

specialister med högskoleutbildning som inte får kvalificerade IT-jobb i Sverige. Samtidigt 

råder det en stabil efterfrågan på IT-specialister med hög teknisk kompetens på den svenska 

arbetsmarknaden. Trots detta tackar alltså många arbetsgivare inom IT-sektorn nej till de 

utlandsfödda, som i sin tur står med en gedigen högskoleutbildning och undrar vad de gör för 

fel. Denna problematik ligger till grund för mitt val av uppsatsämne.  

 

Jag vill få förståelse för bakgrunden till denna obalans, och varför de till synes goda 

förutsättningarna för utlandsfödda högskoleutbildade och svenska företag att dra nytta av 

varandra inte verkställs. I mitt arbete som rekryterare och genom research i IT-jobbannonser 

har jag förstått att kravet på goda kunskaper i svenska är en av anledningarna till att det är 

svårt för utlandsfödda att få jobb. Jag vill ta reda på varför arbetsgivare på IT-marknaden 

anser att det är av så stor vikt att kunna bra svenska när IT-branschen i stort är engelskspråkig. 

Tidigare forskning har visat att det är allt viktigare att vara socialt kompetent för att vara 

framgångsrik i arbetslivet. Studier har även visat att det finns samband mellan social 

kompetens och Sverigespecifik kunskap, vilket per automatik minskar utlandsföddas 

förutsättningar till anställning i Sverige (Mattsson 2001; Broomé m.fl. 1996). I denna studie 

undersöker jag hur sju chefer från arbetsgivarsidan ställer sig till huruvida social kompetens är 

viktigt och vad det innebär. Jag gör även en analys av chefernas funderingar kring 

förekomsten av diskriminering mot utlandsfödda. Jag vill undersöka om det, i likhet med vad 

tidigare forskning visar (Neergaard m.fl. 2006; Rooth & Åslund 2006), finns tendenser till en 

undermedveten statistisk diskriminering.  

 

Min ambition med denna kvalitativa undersökning är att lyfta fram de funderingar och tankar 

som chefer från arbetsgivarsidan har kring utlandsföddas svårigheter att finna arbete i Sverige. 

Min förhoppning är att undersökningen kan ge en nyanserad bild av chefernas syn på 

problematiken och i bästa fall väcka funderingar kring huruvida det krävs en attitydförändring 

både på individ- och samhällsnivå.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa studie är att få en djupare förståelse för vad chefer på den 

svenska IT-marknaden har för tankar, erfarenheter och åsikter om högutbildade utlandsföddas 

svårigheter att få kvalificerade jobb på den svenska IT-arbetsmarknaden. 

 

Med syftet som utgångspunkt riktar jag in mig på tre frågeställningar. Jag vill få en tydligare 

bild av varför kunskaper i det svenska språket är så viktigt i en bransch där företagsspråk och 

utbildning ofta är på engelska1 och då tekniska färdigheter går att utföra utan kunskaper i 

svenska språket. Vidare vill jag få en ökad förståelse för vad det innebär att vara socialt 

kompetent på den svenska IT-arbetsmarknaden, och på vilket sätt det kan skapa problem för 

en utlandsfödd att få jobb i Sverige. Jag är även intresserad av att göra en analys av chefernas 

åsikter huruvida diskriminering ligger till grund för utlandsföddas svårigheter att få arbete i 

Sverige.  

1.3 Disposition 

I kapitel 2 redogör jag för teorin om Sverigespecifikt humankapital och hur det hör samman 

med social kompetens, samt hur det påverkar utlandsföddas möjligheter till arbete enligt 

tidigare forskning. Därefter följer ett avsnitt om vad kunskaper i svenska språket har för 

betydelse för framgång på arbetsmarknaden. Slutligen presenterar jag teorin om statistisk- och 

preferensdiskriminering och hur arbetsgivare kan förhålla sig till det. I kapitel 3 redovisar jag 

den metod jag valt samt hur jag gått till väga vid genomförandet av materialinsamling och 

bearbetning. Jag diskuterar även min förförståelse för ämnet och vilka etiska överväganden 

som gjorts under studiens gång. I det fjärde kapitlet presenterar jag mina resultat uppdelat i tre 

huvudområden; social kompetens, språket och diskriminering. Under varje område 

presenterar jag min tillhörande analys av resultatet. Kapitel 5 innehåller min diskussion av 

vad resultatet visar, samt förslag på framtida forskning.  

 

                                                
1 Se t ex utbildningsplaner för civilingenjörsutbildningar på www.kth.se 



 

 3 

2.1 Teori & tidigare forskning 

2.2 Sverigespecifikt humankapital som social 

kompetens 

Enligt humankapitalteorin är utbildning en investering i mänskligt kapital som resulterar i att 

individens produktivitet ökar (Becker 1962). Humankapital är alltså ett mått på individens 

produktivitet och innebär förutom utbildning även de investeringar en individ gör i hälsa, 

arbetslivserfarenhet och kunskaper om kultur (Becker 1962). I definitionen av humankapital 

ingår kunskaper om det aktuella landet, i vårt fall Sverigespecifikt humankapital, det vill säga 

att känna till Sveriges kultur, normer, språk, seder och sociala koder (Mattsson, 2001:122). 

Katarina Mattsson menar i sin avhandling (O)likhetens geografier (2001:121) att den med 

minst framgång på arbetsmarknaden är den med minst landspecifika kunskaper, och att 

arbetslivserfarenhet är en investering i Sverigespecifik kunskap. Här skapas ett tydligt 

dilemma för en utlandsfödd, som förväntas skaffa sig Sverigespecifik kunskap genom 

arbetslivserfarenhet, men har svårt att få ett arbete just på grund av avsaknaden av 

Sverigespecifik kunskap. Sverigespecifikt humankapital går alltså inte att tillgodogöra sig 

genom formell utbildning vilket skapar svårigheter för utlandsfödda att ta sig in på den 

svenska arbetsmarknaden (Mattsson 2001: 129).  

 

Även Broomé m.fl. (1996) och Neergaard m.fl. (2006) menar att utlandsföddas humankapital 

i form av utbildning inte är den avgörande faktorn för att få jobb, utan det är de informella 

kunskaperna såsom språkkunskaper och kunskaper i svenska förhållanden och kultur som 

avgör om den utlandsfödde har chans till framgång på arbetsmarknaden (Broomé m.fl. 

1996:80; Neergaard m.fl. 2006:160). Arbetsgivare värderar egenskaper som flexibilitet och 

läraktighet högt, gärna i kombination med att vara kommunikativ och ha lätt att interagera 

med andra människor (Neergaard m.fl. 2006:160). Med andra ord är en akademisk utbildning 

ingen garanti för att få inträde på arbetsmarknaden, de mjuka, informella värdena prioriteras 

på bekostnad av formella meriter och faktisk yrkeskompetens (Neergaard m.fl. 2006:160).  

Broomé m.fl. (1996) har genom kvalitativa studier där de intervjuat arbetsgivare och 

arbetstagare i olika branscher kommit fram till att arbetsgivare vill ha medarbetare som kan 

diskutera politik och kultur, som har en hög social kompetens och alltså kan föra ett 
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stimulerande samtal om sådant som inte rör arbetet. Därför räcker det inte med en eftertraktad 

akademisk utbildning, för att öka sina chanser att få ett arbete i Sverige måste den 

utlandsfödde även investera i Sverigespecifikt humankapital (Broomé m.fl. 1996: 82-89).  

 

Broomé m.fl. (1996:19) och Neergaard m.fl. (2006) menar att kompetenskraven gradvis har 

förändrats på arbetsmarknaden de senaste åren i takt med att samhällsbilden har förändrats, 

sociala kompetenser har blivit viktigare för att nå framgång på arbetsmarknaden. Den svenska 

arbetsmarknaden består i allt högre utsträckning av platta organisationer där individuella 

egenskaper (utöver yrkeskunskaper), samarbetsförmåga och social kompetens har blivit 

viktigare (Broomé m.fl. 1996:62). Broomé m.fl. (1996:39) menar att den sociala kompetensen 

är kulturspecifik, och därför är det svårare för en utlandsfödd att få inträde på den svenska 

arbetsmarknaden oavsett vad individen besitter för formella kunskaper. Även i S-märkt. 

Företagets etniska vägval (1998:9) visar Broomé & Bäcklund med sin forskning att det blir 

allt viktigare med sociala koder och normer, kommunikativa färdigheter och personliga 

egenskaper.  

 

Broomé & Bäcklund (1998) tar upp det faktum att företagen blir alltmer konkurrensutsatta, 

och information och kunskap blir mer globalt tillgängligt vilket resulterar i att företagen 

numera konkurrerar på andra premisser än tidigare (Broomé & Bäcklund 1998:10). Neergaard 

m.fl. (2006) har också kommit fram till att moderniseringen av arbetsmarknaden har lett till 

att företagen måste vara mer anpassningsbara och därför har kravet om social kompetens 

blivit mer legitimt i branscher där personalen träffar andra människor i tjänsten (Neergaard 

2006:163). De senaste decenniernas globalisering innebär att de svenska företagen blir alltmer 

utsatta för internationell konkurrens. Detta har lett till att arbetsgivarna värnar om att skapa 

och upprätthålla en stark företagskultur, som lockar nya medarbetare och får dem att vilja 

stanna kvar. Därför rekryterar arbetsgivarna medvetet personer som ska passa in i 

företagskulturen, man vill ha en homogen grupp medarbetare (Broomé & Bäcklund 1998: 11). 

För att ett företag ska nå framgång anses det krävas samspel mellan människor och goda 

sociala konstruktioner, dvs. medarbetare som fungerar bra ihop såväl på professionell som på 

privat nivå (Broomé & Bäcklund 1998:12). Detta förutsätter i sin tur socialt sammansvetsade 

grupper, vilket kan tolkas som homogena grupper, och för en utlandsfödd kan det innebära 

svårigheter att passa in i en sådan grupp (Broomé & Bäcklund 1998: 14). Neergaard m.fl. tar 

upp exempel på hur utlandsfödda blivit nekade arbete pga. arbetsgivarens förmodan att de inte 
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skulle passa in i företagets gemensamma aktiviteter, t ex golfrundor och bastubad (Neergaard 

m.fl. 2006:166).  

 

Broomé och Bäcklund (1998) har kommit fram till att en företagsledning måste anpassa sig 

och vara mer tydliga om arbetsplatsen är mångkulturell, för att undvika missförstånd som kan 

komma av kulturskillnader. De menar att det är av stor vikt att visa respekt för varje 

medarbetare och att ha genomtänka regler för att ha en framgångsrik mångkulturell 

arbetsplats (Broomé & Bäcklund 1998: 84). De fastslår även att en mångkulturell arbetsmiljö 

bör kunna ge möjligheter till förståelse och utforskande om likheter och olikheter i olika 

kulturer, vilket i sin tur bör kunna ge en positiv effekt på utlandsföddas integration i det 

svenska samhället och på svensk arbetsmarknad (Broomé & Bäcklund 1998:87). Många 

studier visar dock att arbetsgivare inte är villiga att anstränga sig för att anpassa arbetsplatsen 

efter den kulturella och etniska mångfalden (Neergaard m.fl. 2006; Broomé m.fl. 1996; 

Broomé & Bäcklund 1998). 

2.3 Språkets betydelse  

I samma takt som social kompetens har fått större betydelse på den svenska arbetsmarknaden 

har även kravet på kunskaper i det svenska språket ökat (Broomé m.fl. 1996:7). Det har blivit 

mer betydelsefullt att kunna kommunicera med kollegor och personer man träffar i tjänsten, 

därför innebär bristen på kunskaper i svenska ett handikapp på arbetsmarknaden (Broomé 

m.fl. 1996:20). Broomé m.fl. (1996) menar att en anledning till att det är svårt för 

utlandsfödda att få jobb i Sverige är just för att kravet på språkkunskaper har ökat. Fjæstad 

och Wolvén (2005:89) skriver att utlandsfödda inte får jobb på samma villkor som 

svenskfödda, istället för att bedömas efter sina faktiska yrkeskunskaper bedöms de i första 

hand efter sina kunskaper i svenska.  

 

En studie gjord av Rooth & Åslund visar att språkkunskaper är viktiga för utfallet på 

arbetsmarknaden, ju bättre språkkunskaper desto större chans till framgång på 

arbetsmarknaden (Rooth & Åslund 2006:115). Även Eriksson (2010:353) sammanfattar i 

Långtidsutredningen 2011 att kunskaper i svenska är avgörande för hur utlandsfödda klarar 

sig på den svenska arbetsmarknaden. Det finns studier som visar att språket har stor betydelse 

vare sig en utlandsfödd har universitetsutbildning eller inte (Eriksson 2010:289).  
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Rooth & Åslund (2006:97) redovisar resultatet av en enkät som genomfördes av SNS2 våren 

2006 med drygt 1200 chefer inom svenskt näringsliv för att undersöka deras syn på 

utbildning, kunskaper i svenska och bedömning av utlandsfödda sökande. Resultatet visade att 

cheferna anser det vara mycket viktigt att behärska det svenska språket, men att det är mer 

accepterat att tala med brytning än att tala grammatiskt fel (Rooth & Åslund 2006:105-106). 

Det visade sig att var tionde chef ansåg att det krävs svenskt uttal och få grammatiska fel 

(Rooth & Åslund 2006:107), vilket kan ta tid att lära sig för en utlandsfödd. Enkäten visade 

dock att de flesta ansåg att det viktigaste är att en utlandsfödd kan kommunicera på svenska 

på ett sätt så missförstånd undviks, och att det alltså är viktigare än att tala och skriva 

grammatiskt korrekt (Rooth & Åslund 2006:108). Rooth och Åslund sammanfattar att det 

finns forskning som visar på att människor döms efter sin brytning och att det är låg tolerans 

på avvikande uttal i det svenska språket (Rooth & Åslund 2006:109). Eriksson (2010:288) 

refererar till en undersökning3 som visar att 40 % av utlandsfödda med universitetsutbildning 

antingen inte klarar ett test i svenska eller endast klarar av enklare texter. Undersökningar 

visar att det är personer som kommer från icke-europeiska länder som har svårast att lära sig 

svenska (Eriksson 2010:290).  

2.4 Diskriminering 

Jag fokuserar på två olika typer av diskriminering som kan förekomma på arbetsmarknaden, 

statistisk diskriminering och preferensdiskriminering. Att diskriminera på grund av etnisk 

tillhörighet är olagligt i Sverige, men Broomé & Bäcklund (1998:140) har visat i studier att 

det finns fall då viss sorts diskriminering ses som mer legitim. Statistisk diskriminering är 

baserad på faktiska eller föreställda genomsnittskillnader i produktivitet och kunskaper mellan 

grupper av människor (Phelps 1972, Arrow 1973). Den statistiska diskrimineringen kommer 

från idén om ekonomisk rationalitet, d.v.s. att arbetsgivaren anställer den som till lägst pris 

producerar mest marginalnytta och detta styrs i sin tur av konkurrensen på marknaden 

(Neergaard 2006:263). Statistisk diskriminering bygger alltså inte på rasism eller på att 

arbetsgivaren har fördomar eller en motvilja mot utlandsfödda (Mattsson 2001:123).  

 

                                                
2 Studieförbundet näringsliv och samhälle 

3 International Adult Literacy Survey (IALS) genomförd i 3 omgångar mellan 1994 och 1998 med ett 

representativt urval av den svenska befolkningen mellan 16 och 65 år.  
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Arbetsgivare har inte full information om de ansökande till en vakans, exempelvis vet de inte 

om en person är bra på svenska eller har Sverigespecifika kunskaper eftersom det inte går att 

värdera utifrån informationen i ett CV (Neergaard 2006:71). Rooth & Åslund (2006:115) 

menar exempelvis att utlandsfödda ofta har svårt att bedöma sin egen språkförmåga, och för 

en arbetsgivare är det tidskrävande att göra en bedömning. Därför baserar arbetsgivaren sina 

beslut under rekryteringsprocessen på de uppenbara egenskaper den sökande har, däribland 

etnicitet, eftersom arbetsgivaren antar att den enskilde individens kunskaper stämmer överens 

med genomsnittliga kunskaper hos utlandsfödda. Det är mer kostsamt för arbetsgivare att få 

full information om varje kandidat (Broomé & Bäcklund 1998:145), vilket innebär att risken 

är stor att ansökningar från utlandsfödda snabbt gallras bort av arbetsgivare på grund av att 

utlandsfödda i genomsnitt har sämre kunskaper i svenska (Neergaard 2006:71). Att anställa en 

utlandsfödd kan dessutom innebära förändringar i arbetsorganisationen för att främja 

integrationen, t ex kan det krävas språkundervisning, tolk eller annan typ av handledning. 

Detta väljer arbetsgivare gärna att undvika eftersom det är mest ekonomiskt rationellt, då det 

kan bli både kostsamt och ansträngande (Broomé & Bäcklund 1998:145).  

 

När en arbetsgivare väljer bort utlandsfödda på grund av sitt eget, eller andras, tycke och 

smak handlar det istället om preferensdiskriminering. Preferensdiskrimineringen kan både 

vara och inte vara ekonomiskt rationell från arbetsgivarens sida, vilket i omgivningens ögon 

gör diskrimineringen mer eller mindre legitim (Broomé & Bäcklund 1998). Om arbetsgivaren 

hellre anställer en svenskfödd person än en utlandsfödd på grund av sina egna preferenser 

finns det varken rationella eller ekonomiska skäl till diskrimineringen, detta har fått 

benämningen illegitim preferensdiskriminering (Broomé & Bäcklund 1998:144). Om 

arbetsgivarens kunder av olika anledningar har en negativ inställning till utlandsfödda blir det 

däremot ekonomiskt rationellt för arbetsgivaren att inte anställa utlandsfödda eftersom det 

skulle riskera att företaget förlorar kunder (Broomé & Bäcklund 1998:144). Det kan även vara 

ekonomiskt rationellt för en arbetsgivare att inte anställa utlandsfödda om företagets 

medarbetare uttrycker motvilja att ha utlandsfödda kollegor (Broomé & Bäcklund 1998:144). 

Det görs alltså skillnad på om arbetsgivaren väljer bort utlandsfödda på grund av eget tycke 

och smak, eller om de känner sig tvungna på grund av kunder och anställda (Broomé & 

Bäcklund 1998). 

 

Det finns studier som är genomförda för att ta reda på om personer med utlandsklingande 

namn har sämre chans att bli kallade på intervju än personer med svenska namn, trots att de 
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har likvärdiga utbildningar och yrkeserfarenheter. Ett experiment som genomfördes 2012 av 

Arai m.fl. (2012) med syfte att undersöka hur mycket mer erfarenhet som krävs för att 

eliminera nackdelen att ha ett arabiskt namn i sin jobbansökan visar att mycket färre av 

ansökningarna med arabiska namn ledde till intervju än de med svenska namn (Arai m.fl. 

2012).  

 

Broomé m.fl. (1996:95) påstår att diskriminering bör öka i takt med arbetslivets förändringar, 

där krav om social- och Sverigespecifik kompetens och språkkunskaper har blivit större och 

ger arbetsgivare anledning att välja bort utlandsfödda. De studier som Broomé m.fl. (1996) 

har gjort visar att arbetsgivare tenderar att hellre anställa en mindre duglig svensk än en fullt 

duglig utlandsfödd. Författarna menar att följden av detta innebär välfärdsförlust både för det 

enskilda företaget och för samhället i stort (Broomé m.fl. 1996:96). Ett företag behöver alltså 

inte anställa den absolut bästa individen, det räcker med någon som är tillräckligt bra för att 

klara konkurrensen. Det är viktigt för ett företag att hålla sina rekryteringskostnader nere, 

därför lägger man inte tid och resurser på att samla information om sökande, speciellt inte om 

man redan har funnit någon som är tillräckligt bra. Detta innebär alltså att en utlandsfödd som 

har bättre kunskaper och mer erfarenhet än en svenskfödd har mindre chans att få jobb 

eftersom den svenskfödde har tillräckliga kunskaper och erfarenheter (Broomé m.fl. 

1996:150). 

3.1 Metod 

Studien har en kvalitativ ansats eftersom jag genom intervjuer av djupare karaktär ville få 

förståelse för vad chefer på IT-marknaden har för erfarenheter och upplevelser av 

utlandsfödda medarbetare och arbetssökande (Creswell 2013:155). Genom att analysera 

intervjumaterialet och koppla det till den teoretiska bakgrunden ville jag uppfylla studiens 

syfte och få en djupare förståelse för mina respondenters tankar och åsikter (Aspers 2007:33). 

Jag har valt att fokusera endast på IT-branschen, detta på grund av att jag av egen erfarenhet 
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och genom nyhetsrapportering4 vet att rekryteringsbehovet är stort hos It-företagen, men trots 

det står många utlandsfödda5 personer med den typen av högskoleutbildning utan jobb.  

3.2 Förförståelse 

Aspers (2007:34) skriver att det inte går att tänka annorlunda som forskare än vad man gör 

som vanlig människa, man har alltid en förförståelse och tar vissa saker för givet eftersom 

man är en del av den värld man studerar. Då jag själv har erfarenhet av rekrytering på IT-

marknaden har jag en viss förförståelse i ämnet. Under mina snart två år på ett IT-

rekryteringsföretag har jag stött på önskemål från arbetsgivare om att de endast är intresserade 

av svenskspråkiga kandidater. Samtidigt har jag fått besvara frustrerade frågor från 

utlandsfödda arbetssökande som inte förstår varför de inte lyckas få anställning när de har en 

eftertraktad utbildning och bra meriter. Jag har även följt internetforum där insatta i IT-

branschen har kommenterat ämnet, och därmed fått en viss inblick i hur diskussionerna går 

kring problemet. Jag har försökt att skala bort min egen förförståelse under intervjuerna för att 

inte ha några förutbestämda ramar som mina respondenters svar ska passas in i och på så sätt 

riskera att missa viktiga aspekter (Aspers 2007:34 & Creswell 2013:79). Jag är medveten om 

min egen förförståelse och att den inte går att bortse ifrån helt och hållet, samt att det finns 

risk för att den kan påverka hur jag tolkar analysen av datamaterialet (Aspers 2007:35).  

3.3 Urval 

För att uppfylla studiens syfte, att få en djupare förståelse för IT-chefers funderingar kring 

varför utlandsfödda har svårt att få jobb i Sverige, skapade jag ett kriterium för att definiera 

mitt urval. Urvalet skulle bestå av personer som är verksamma inom IT-marknaden och som 

sitter på chefsposition eller med rekryteringsansvar. Jag ville förstå mina respondenters 

erfarenheter, åsikter och tankar i ämnet och hitta gemensamma nämnare men även det som 

skiljer dem åt (Creswell 2013:150). En personlig kontakt gav mig exempel på personer som 

kunde vara intressanta att intervjua för min studie, och tillhandahöll med kontaktuppgifter till 

dessa. Jag hade även följt diskussioner i ämnet i forum på sociala medier och sett att ett par av 

                                                
4 Se t ex inslag i Aktuellt från den 6 juni 2012: http://youtu.be/UeOwXGBIMp4 

5 Med utlandsfödda menar jag personer som inte har svenska som modersmål och som inte har gått 

grundskola och gymnasium i Sverige, dvs. personer som har kommit till Sverige i vuxen ålder.  
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de potentiella respondenterna var engagerade i frågan. Av de totalt åtta personer jag 

kontaktade fick jag tips om fem, två hittade jag genom att följa jobbannonser som deras 

respektive företag annonserade ut och en fann jag på ett diskussionsforum. Jag fick positiva 

svar från sju av dessa personer som samtliga var mycket tillmötesgående. Av en person fick 

jag inget svar alls. 

 

Min strävan var först att boka minst 10 intervjuer, men jag valde att nöja mig med 7 då jag 

insåg att det skulle bli alltför tidskrävande med fler. Jag ville intervjua personer som sitter på 

höga befattningar med fulla agendor och troligen hårda prioriteringar vilket kan göra dem 

svårtillgängliga, därför använde jag mig av ett snöbollsurval (Bryman 2001:115). Jag kan inte 

hävda att jag uppnår mättnad med 7 intervjuer, men jag uppskattar det som tillräckligt för att 

göra en analys och för att besvara mina frågeställningar. För att genomföra en studie av detta 

slag finns rekommendationer att använda sig av 3-10 intervjuer (Creswell 2013:157) därför 

känner jag mig trygg med att jag valt ett lämpligt antal.  

 

Det är inte sannolikt att mitt urval är representativt för populationen men den kvalitativa 

metoden syftar inte heller till det. Jag strävar efter att få förståelse för arbetsgivares 

erfarenheter och upplevelser och är därmed inte ute efter ett statistiskt representativt urval 

(Bryman 2001:117). Mitt urval kan kritiseras för att det har liten variation i etnicitet och 

könstillhörighet, endast en respondent är kvinna och endast en är utlandsfödd6. Det kan därför 

anses som önskvärt att spridningen i urvalet vad det gäller kön, etnisk bakgrund och även 

ålder skulle vara större. Det är dock ett faktum att svenskfödda medelålders män är 

överrepresenterade på den typen av befattningar (SCB 2012:103).  

3.4 Intervjuguidens utformning 

Jag utformade min intervjuguide efter att ha läst litteratur, artiklar och uppsatser om 

Sverigespecifikt humankapital, arbetsmarknad och invandring samt studier om svenskhet. Jag 

valde att skapa en semistrukturerad intervjuguide (Bryman 2001: 301) med huvudteman och 

tillhörande frågor som var mer eller mindre öppna (se Bilaga 1).  Jag anser detta vara mest 

passande för mitt val av metod och för att uppfylla mitt syfte eftersom jag vill kunna tolka 

respondenternas svar och argumenterande. Jag skapade intervjuguiden med ambitionen att 

                                                
6 Se presentation av respondenterna i Bilaga 2 
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hålla intervjuerna flexibla, dvs. utan krav på att frågorna ställs i samma ordning i varje 

intervju. Jag ger mig även möjligheten att addera frågor som inte finns med i intervjuguiden 

om det känns relevant för respektive samtal (Bryman 2001: 301-305 och Creswell 2013: 160). 

För att få en djupare förståelse för respondenternas tankar och upplevelser ville jag genomföra 

lite längre intervjuer (Creswell 2013:161) men med respekt för mina respondenters tid 

beräknade jag intervjuerna till max 1 timme.  

 

Jag gav mina respondenter möjligheten att själva bestämma tid och plats för intervjun, och 5 

av intervjuerna ägde därmed rum på respektive respondents kontor i avskilda 

sammanträdesrum. En respondent föredrog att intervjun genomfördes per telefon, jag använde 

mig då av en högtalartelefon för att kunna banda intervjun. En respondent är stationerad på 

annan ort och intervjun genomfördes därför på ett för ändamålet passande café i centrala 

Stockholm efter önskemål från respondenten. På detta sätt försäkrade jag mig om att samtliga 

intervjuer utfördes på platser där samtalet kunde fortlöpa utan störande moment och med 

förutsättningar för bra ljudupptagning (Creswell 2013:165). Intervjuerna pågick som kortast i 

dryga 30 minuter och som längst ca 70 minuter.   

 

Innan jag träffade min första respondent genomförde jag en testintervju med en person i min 

närhet som är insatt i ämnet. Jag diskuterade även intervjuguidens utformning med min 

handledare och gjorde därefter några små justeringar och tillägg.  

3.5 Intervjuanalys och kodningsprocess 

Efter att ha transkriberat och skrivit ut samtliga 7 intervjuer läste jag igenom dem i dess helhet 

och antecknade samtidigt i marginalen med föreslagna teman och koder (Creswell 2013:183). 

Därefter gick jag vidare i kodningsprocessen och med hjälp av pennor i olika färger 

markerade jag de delar av texten som ingår i varje tema, en färg för varje tema (Aspers 

2007:173). Med hjälp av dessa färgteman har jag sedan kunnat få en överblick och skapat 

struktur i kodningsprocessen. Exempel på teman har varit språk, social kompetens, 

anpassning och ansvar. Samtliga teman går mer eller mindre in i varandra, och utefter det 

kunde jag se samband och dra vissa slutsatser. Jag strök även löpande under citat som jag 

ansåg var beskrivande eller extra intressanta.  
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3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (www.vr.se) har utfärdat fyra etiska krav för att forskning ska hålla hög 

kvalitet och trovärdighet. Jag har förhållit mig till riktlinjerna inom dessa fyra krav, som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Jag har 

informerat mina respondenter om att det här frivilligt för dem att medverka samt att de kan 

avbryta sin medverkan (2012:7). Jag har naturligtvis fått samtycke av mina respondenter att 

de vill delta i studien, som samtyckeskravet säger (2012:9). Enligt konfidentialitetskravet 

förvarar jag uppgifter om respondenterna på ett ställe utom åtkomst för obehöriga. Jag nämner 

varken namn på person eller företag i uppsatsen, och ingen utom jag har tillgång till 

intervjuinspelningarna eller transkriberingarna. Jag är dock medveten om att det finns en risk 

att personen som hjälpte mig att komma i kontakt med mina respondenter kan lyckas 

identifiera vilken person som står bakom vilket uttalande. Jag bedömer dock att eventuella 

negativa följder för respondenterna är ytterst begränsade om så skulle ske (2012: 12). Vidare 

låter jag ingen förutom mig själv ta del av materialinsamlingen och försäkrar att den endast 

kommer användas för forskningsändamålet, detta enligt nyttjandekravet (2012:14).  

4.1 Resultat & Analys 

4.2 Social kompetens 

Samtliga respondenter anger social kompetens som en av de viktigaste faktorerna i beslutet 

inför en nyanställning. Flera av respondenterna säger att social kompetens många gånger är 

viktigare än att ha de bästa tekniska kunskaperna, eftersom det går att förändra kunskaper men 

inte personligheter. Däremot säger ingen av respondenterna att de anser det vara viktigt att en 

anställd har kunskaper om svenska seder och bruk, men hälften av respondenterna nämner att 

det upplevs som misstänkt om en person inte alls är intresserad av svensk kultur. De menar 

alltså att det är helt okej att ännu inte ha några kunskaper om svenska seder, men som 

utlandsfödd bör man åtminstone visa intresse att lära sig eftersom det även visar att man bryr 

sig om att bli en del av gemenskapen på företaget.  
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Respondenterna delar upp sig i två olika läger när det gäller hur företaget och en utlandsfödd 

anställd bör anpassa sig efter varandra. Respondent 17 och 4 menar t ex att man måste ta 

hänsyn till att alla inte har samma religiösa och kulturella bakgrund, alla firar t ex inte jul eller 

dricker alkohol, därmed måste företagsevenemang anpassas så alla medarbetare känner sig 

delaktiga och välkomna. Respondent 3 å andra sidan menar att det är den utlandsfödde som 

bör anpassa sig till arbetsplatsen eftersom det är personen själv som valt att komma till 

Sverige. Han säger att det inte är jätteviktigt att ha kunskaper om svenska seder men ”Klart 

det kan vara bra att veta att om det är julfest då festas det liksom”. På frågan om man inte bör 

anpassa julfesten så även de som inte firar jul eller dricker alkohol kan känna sig delaktiga 

svarar han: 

 
Det tycker jag inte. Skulle jag åka till ett annat land och bosätta mig där, inte fan skulle de anpassa sig efter mig 

liksom.  

Respondent 3 
 

Respondent 5 är inne på ett liknande spår när han pratar om att de skulle ha svårt att anställa 

en person som t ex stammar eller har någon annan egenskap som avviker från normen. Även 

Respondent 7 ger ett liknande exempel som visar att det är viktigt för företaget att ha 

medarbetare som passar varandra på mer personliga plan. Med följande citat visar han att man 

inte bör avvika för mycket från den sociala gemenskapen på företaget, men istället för 

utlandsfödd använder han ålder som den avvikande faktorn: 

 
Jag är äldst med mina 48 år och den yngsta är 25, så jag tror de flesta skulle fundera på om vi skulle 

anställa en 60-åring. Hur är de som personer? Hur skulle de funka i gänget? Kommer de vara med 

på fredagsölen? 

Respondent 7 

 

 

De flesta respondenter nämner hur viktigt det är att passa in, att anamma team-känslan, och ett 

par konstaterar att det är viktigt att kunna läsa av sociala koder för att sälja in sig bättre hos 

kunder. Samtliga respondenter håller med om att den sociala kompetensen är viktig och fått 

allt mer betydelse på arbetsmarknaden. Respondent 2 och 3 tar upp problematiken kring att 

inte vara uppmärksam på sociala koder och att det per automatik är svårare för en utlandsfödd 

                                                
7 Se Bilaga 2 för närmare presentation av samtliga respondenter.  
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eftersom sociala koder skiljer sig i olika delar av världen. Respondent 2 säger ”Nånstans 

måste man lära sig att känna av, och där kommer vi in på riktiga svårigheter när det gäller 

kulturskillnader; att känna av”.  

 

Respondent 6 medger att det är viktigt för en utlandsfödd att veta hur man beter sig i Sverige. 

Han menar dock att problemet ligger i att svenskar inte vågar säga ifrån när en utlandsfödd 

frångår den sociala normen. Han antar att anledningen är rädslan att låta fördomsfull eller 

rasistisk. Respondent 6 menar att denna rädsla hos svenskar gör det omöjligt för en 

utlandsfödd att veta vad som anses vara rätt eller fel. Han ger exempel på kulturkrockar som 

kan uppstå och när det kan vara läge att informera om svenska koder, t ex: 

 
Jag hade en kille här från Västafrika, med ganska mycket energi och starkt kroppsspråk. När de 

säger någonting viktigt spärrar de upp ögonen och verkligen blänger, vilket får mig att tänka på 

Blood Diamond liksom, nu ska han hugga handen av mig. Och då säger jag det rakt ut! 

Respondent 6 

 

Samtliga respondenter återkommer till att det är konkurrensen om kunderna som styr beslutet 

om vem som anställs eller inte. De påpekar att medarbetarna på deras respektive företag inte 

skulle ha något emot att ha en utlandsfödd kollega och de kulturella skillnaderna skulle inte 

vara något hinder, snarare något positivt. I stort sett alla respondenter säger att kunderna 

efterfrågar en viss sorts konsulter och då har konsultföretagen inget annat val än att anpassa 

sig efter det. Bilden av IT-specialister som introverta datanördar stämmer inte längre med 

verkligheten och det är inte heller vad kunderna vill ha. För ett företag som ofta arbetar ute 

hos sina uppdragsgivare är det alltså viktigt att konsulten skapar en bra relation med kunden 

för att lägga grund för fortsatt samarbete och bra rekommendationer, vilket är avgörande i den 

rådande konkurrensen. Detta är något som samtliga respondenter som placerar sina 

medarbetare ute hos kund är överens om. Respondent 4 menar t ex att anledningen till att den 

sociala kompetensen är så viktig är konkurrensen mellan konsulter, rätt person måste sitta på 

rätt plats och det gäller inte bara tekniskt utan även socialt. Respondent 7 visar med följande 

citat exempel på att det på grund av den ökade konkurrensen idag är viktigt att kunna leverera 

mer än bara teknisk kunskap, både på den interna arbetsplatsen och ute hos kund: 
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Vad köper jag? Jo jag går på känsla! Människorna blir definitivt viktigare. Det är skillnad om du gör 

något unikt, för då kan de bara gå till dig, men gör du nånting som många kan göra… nu gör alla 

samma sak. 

Respondent 7 

4.2.1 Analys 

Resultatet visar att åtminstone några av intervjuerna avslöjar att det är en fördel att dela den 

svenska kultursuppfattningen. Det går att finna resonemang i några av intervjuerna som pekar 

på att en utlandsfödd per automatik inte har de egenskaper som är önskvärda på ett svenskt 

företag, eftersom dessa egenskaper har stark anknytning till svenska normer. T ex att det är 

viktigt att uppskatta en öl på fredagarna eller att festa ordentligt på företagets jul-evenemang. 

Även om ingen av respondenterna säger rakt ut att det är viktigt att en utlandsfödd är 

införstådd med svenska seder och bruk finns det alltså mönster i intervjuerna som visar att det 

ändå verkar ha en viss betydelse. Precis som Mattsson (2001) kommer fram till i sin 

avhandling kan därmed även jag finna mönster i mina intervjuer som visar att social 

kompetens är kopplat till Sverigespecifikt humankapital. Det finns även intervjuer som pekar 

på att det inte är fullt så viktigt med Sverigespecifikt humankapital, de respondenter som 

resonerar så är dock de som sedan tidigare är engagerade i frågan om utlandsföddas 

svårigheter på den svenska arbetsmarknaden.  

 

Resultatet av mina intervjuer visar att den sociala kompetensen hos en individ i de flesta 

fallen är direkt avgörande i beslutet om anställning. Faktum är att det är ett förhållandevis litet 

fack en person ska passa in i för att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Det räcker inte med 

att man ska besitta hög yrkes- och social kompetens, man ska även vara fri från talfel och 

andra funktionshinder, man bör dela intressen och humor med sina kollegor och vara ung nog 

för att kunna bli en del av gänget. Problemet kanske inte enbart ligger i att utlandsfödda har 

sämre chanser till anställning, utan att alla personer som på något sätt avviker från normen 

riskerar uteslutning.  

 

Som går att tyda i resultatet är det konkurrensen mellan företagen som styr arbetsgivares 

handlingar och beslut, och den interna företagskulturen är viktig att upprätthålla. Med det är 

det dock inte sagt att företagsledarna anser att en utlandsfödd inte skulle passa in eller vara en 

fungerande del i företaget. Det är dock rationellt riktigt för en arbetsgivare att hellre anställa 

en svenskfödd än en utlandsfödd, eftersom den svenskfödde med större sannolikhet passar in i 
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en svensk verksamhets företagskultur än en utlandsfödd. Mina intervjuer visar det som 

Broomé och Bäcklund (1998) kommit fram till i sina studier, att chefer värnar om sin 

företagskultur och vill inte riskera att förändra den.  

4.3 Språket 

Samtliga sju respondenter förutom respondent 1 säger att språket är den största och i många 

fall enda anledningen till att inte anställa utlandsfödda. Vissa respondenter menar att endast 

när det krävs kunskaper som är mycket sällsynta kan de överväga att bortse från språkkravet. 

Det är däremot inte ovanligt att anställa en svensktalande person med mindre bra tekniska 

kunskaper, än en utlandsfödd med ypperliga tekniska kunskaper men som inte kan svenska. 

Anledningen till det är att man anser det vara enklare att vidareutbilda en svensk i teknik än 

att lära en utlandsfödd svenska och dessutom behöva hantera de komplikationer som 

språkbristen medför.  

 

I stort sett samtliga av respondenterna anger att de har svenska som krav när de ska 

nyanställa, och alla refererar till kunderna som den aktör kravet kommer ifrån. Det är endast 

på företaget där respondent 1 är VD som svenska i regel inte är ett krav. De andra företagen 

har nödvändigtvis inte ett uttalat krav men som respondent 4 uttrycker det: ”självklart så blir 

det så i slutändan […] är man anställd i Sverige så hamnar man alltid i det”. Respondent 1 

anser inte att språket är ett problem. Han säger: 

 
Jag vill ha människor som är duktiga på det de gör och om jag begränsar mig till att de samtidigt 

måste vara experter på svenska, då går jag miste om en massa duktiga personer. Och det vill inte 

jag! 

Respondent 1 

 

Företaget där respondent 1 är VD utmärker sig eftersom de i första hand har sina medarbetare 

på det interna kontoret och är alltså i regel inte ute hos kunder. Han menar att språket ändå 

inte bör vara ett sådant hinder för konsultföretagen, de tekniska kunskaperna bör premieras, 

och han tror att språkkravet hos andra företag är en täckmantel för något annat. Han tror att 

problemet antagligen går att härledas till svenskars osäkerhet i att tala engelska, och att det 

finns en rädsla för det främmande. Även respondent 6 menar att han inte har något emot att ha 

medarbetare som inte talar svenska flytande, men det är inte han själv som sätter premisserna. 
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Han måste tillgodose kundernas efterfrågan på svensktalande konsulter för att överleva som 

egenföretagare. Han säger dock att det är ett misslyckande från hans sida att inte lyckas sälja 

in utlandsfödda konsulter som inte talar svenska till kunderna. Många av de övriga 

respondenterna resonerar på samma sätt, att det är kundernas krav som sätter gränserna, men 

att det kanske ändå inte är helt rätt att enbart skylla på dem.  

 

Till skillnad från övriga respondenter menar respondent 7 att språkkravet till viss del även 

finns hos medarbetarna. Allting går lite trögare om hela personalstyrkan ska behöva 

kommunicera på engelska när svenskan inte räcker till. Respondent 2, som jobbar på ett stort 

internationellt bolag där engelska är vardagsspråk bland de anställda, tror att många andra 

företag anser att språket är viktigt för integrationen. Hon menar att jobbrelaterade problem 

ibland diskuteras över en kaffe i fikarummet där miljön är mer avslappnad och då kan det 

kännas tryggare att tala sitt modersmål.  

 

Två av respondenterna har erfarenhet av problem som har uppstått på grund av att de har haft 

utlandsfödda som inte talat flytande svenska. De menar att även om de utlandsfödda har haft 

utmärkta tekniska kunskaper så har kommunikationsproblemet orsakat missförstånd eller 

irritation hos kunderna. Respondent 7 berättar till exempel om en utlandsfödd anställd som 

fick lite mer eget ansvar i takt med att hans språkkunskaper förbättrades, men där kunden 

ändå reagerade negativt på språkbarriären: 

 
... vi släppte lite mer till honom, men vi märkte att kunden inte… språkbarriären gjorde… 

kunden blev lite så här ”va fan”. De ville ju bara få någonting gjort! De kände ju en viss 

irritation, att det blev ett hinder. 

Respondent 7 

 

Hos de respondenter vars företag har kunder i offentlig sektor, myndigheter och statliga verk 

är det extra viktigt med goda kunskaper i svenska. Kravet på goda kunskaper i svenska finns 

dock hos de flesta av It-företagens kunder och förklaringen verkar helt enkelt vara att det är 

bekvämare att kommunicera på svenska. De flesta av respondenterna tror även att det kan 

bero på att svenskar faktiskt inte är så duktiga på, eller bekväma med, att tala engelska i 

yrkessammanhang. På grund av det väljer kunderna hellre att samarbeta med en svensktalande 

konsult, och det måste konsultföretagen i sin tur anpassa sig efter. Det är alltså på grund av 

den hårda konkurrensen som företagen anställer personer som har goda kunskaper i svenska, 
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risken är annars för stor att kunderna väljer ett annat konsultföretag att samarbeta med. 

Respondent 5 uttrycker det på följande sätt: 

 
… när vi träffar våra kunder och kommer till konsultintervjun, det är ju som en 

anställningsintervju egentligen. Kunden har ett urval, de träffar konsulter från olika företag. 

Respondent 5 

 

Samma resonemang förs av många av respondenterna, hade konkurrensen om kunderna inte 

varit så stor så hade kravet på svenskkunskaper inte funnits i samma utsträckning. Även om 

respondenterna håller med om att de flesta IT-termer är på engelska, kurslitteraturen är på 

engelska och att IT-branschen i stort är engelsktalande så menar de att det inte spelar någon 

roll eftersom detsamma inte gäller kundernas branscher. Respondent 6 är dock kritisk mot att 

så många konsultföretag väljer bort personer som inte talar flytande svenska. Han menar att 

det bör räcka med att en person sköter kommunikationen med kunden så kan de utlandsfödda 

som har hög yrkesskicklighet vara en stark tillgång ändå, och han pekar på byggbranschen 

som ett lyckat exempel.  

 

Respondenterna är eniga om att det viktigaste är att kunna kommunicera på svenska, att ha en 

brytning eller att inte tala grammatiskt korrekt upplevs inte som något problem. Mer än 

hälften av respondenterna har exempel på utlandsfödda medarbetare som blivit anställda med 

lite eller inga kunskaper i svenska. Samtliga av dessa har, med eller utan företagets hjälp, lärt 

sig svenska med tiden och kan idag tala och förstå svenska.  

4.3.1 Analys 

Mitt resultat visar i likhet med tidigare forskning (Mattsson 2001, Broomé m.fl. 1996, 

Eriksson 2010) att kunskaper i svenska är mycket betydande för framgång på 

arbetsmarknaden. Språkkunskaperna är så viktiga på den svenska IT-arbetsmarknaden att 

arbetsgivarna hellre anställer en personer med bra språk och sämre yrkeskunskaper än tvärt 

om. Detta tyder på att min studie kan styrka teorin om att arbetsgivare nöjer sig med 

arbetskraft som är tillräckligt kompetent och inte alltid är ute efter den absolut bästa 

arbetskraften.  

 

Problemet verkar inte vara att kommunikationen uteblir helt om en medarbetare inte talar 

svenska eftersom anställda på svenska företag i regel kan någorlunda bra engelska. Problemet 
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är snarare att det uppstår irritation bland kunder och medarbetare, och vissa arbetsprocesser 

kan gå trögare. Det är alltså mer bekvämt att ha en anställd som talar svenska, och därför 

riskerar utlandsfödda att inte få anställning.  

 

En analys jag gör av vad respondent 7 berättade om att även medarbetare uppskattar att kunna 

kommunicera obehindrat med sina kollegor på svenska är att språket är en del av 

företagskulturen. Som tidigare forskning visat (Broomé & Bäcklund 1998) är arbetsgivaren 

mån om att bevara en stark företagskultur och måste därför ha den i beaktande inför 

nyanställningar. Respondent 2 vars företag har en mer internationell företagskultur där 

engelska är förstaspråk behöver inte ta hänsyn till språkkunskaper i svenska, åtminstone inte 

av hänsyn till företagskulturen.  

4.4 Diskriminering 

Hälften av respondenterna är väl medvetna om utlandsföddas svårigheter att ta sig in på 

arbetsmarknaden och är mer eller mindre engagerade i frågan. Den andra hälften är inte direkt 

medvetna om missmatchningen som finns på IT-marknaden, de tycks inte komma i kontakt 

med de utlandsfödda som står utan jobb. En av förklaringarna till det kan vara som respondent 

4 berättar: 
… utifrån mitt perspektiv så ser inte jag så mycket av de här som går arbetslösa och är duktiga och 

har kompetenser. […] ja, på något sätt kommer de inte fram och jag vet inte varför. Samtidigt tror 

jag att rekryteringsföretagen, för vi har använt några när vi sökt folk här […] och då blir jag 

förvånad när jag sitter i en dialog med dem och de ska försöka hitta profilen man söker, och de 

frågar ”hur ställer ni er till utlandsfödda? ”Ja” säger vi, ”det är inga problem”. ”Jaja, okej, men 

det är bra, men säg bara till, vi kan se till att de inte kommer till er om ni inte vill ha dem” … då är 

det som en ryggmärgseffekt, hos åtminstone några. Jag förstår då att e ofta får kravet på sig att 

sortera bort. 

Respondent 4 

 

Många av respondenterna påpekar även att Arbetsförmedlingen bör ta ett större ansvar och 

presentera kompetenta utlandsfödda kandidater för It-företagen. Både respondent 1 och 

respondent 4 har reagerat på att de aldrig får en utlandsfödds CV av Arbetsförmedlingen, 

vilket de tycker är konstigt med tanke på det rådande läget. Respondent 1 säger:  
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Jag tror att Arbetsförmedlingen kan vara […] lite mer uppsökande i sin verksamhet. För jag kan ju 

inte säga att de har hört av sig till oss och sagt ”Hejsan, här har vi några personer och de är 

jätteduktiga, ta en titt på dem!” Never! 

Respondent 1 

 

Samtliga respondenter uttalar misstankar om att det bland andra företag på IT-marknaden 

finns främlingsfientlighet som leder till diskriminering av utlandsfödda. Det är dock ingen 

som påstår sig ha upplevt att det förekommer på deras egna arbetsplatser. Respondenterna tror 

att andra arbetsgivare väljer bort utlandsfödda för att slippa hantera eventuella kulturkrockar, 

för att de är obekväma för det främmande och vill ha en omgivning som liknar dem själva.  

 

Respondent 6 och respondent 1 utmärker sig genom att vara de enda att tala direkt i termer av 

rasism, även om många av de andra respondenterna är inne på samma ämne men är 

försiktigare med begreppen. Respondent 6 tror att många arbetsgivare undviker att anställa 

utlandsfödda på grund av rädslan att uppfattas som rasistisk, de undviker den risken helt och 

hållet genom att helt enkelt inte anställa utlandsfödda. Han tror därmed även att många 

företag gömmer sig bakom kravet på svenska för att det är ett enkelt sätt att slippa anställa 

utlandsfödda. Hela resonemanget förtydligas i följande citat: 

 
Rasistkortet är alla rädda för […] Rädsla. Man är rädd. Svenskspråkigheten garanterar att man 

alltid kan välja bort utlänningar. Vilket innebär att man kan välja bort muslimer för att man inte vill 

att de ska be […]. Det blir en ursäkt, helt lagligt. Man kan sätta kravet att de ska prata med 

[kund]verksamheten osv, men de behöver inte prata med verksamheten! Man skapar sig ett krav själv 

och begränsar sig till det. Jag tycker att det är ett begränsande krav för ett produktbolag. När 

produktbolagen börjar släppa på de kraven, då kan konsultbolagen också leverera den typen av 

kompetens. 

Respondent 6 

 

När det ska rekryteras till respondenternas respektive företag uppger samtliga att beslutet om 

vem som anställs baseras på kandidaternas yrkesmässiga kunskaper och på social kompetens. 

De flesta säger att det i många fall ändå inte är den med bäst kvalifikationer som i slutändan 

får jobbet, stor vikt läggs vid personlighet. Respondent 1 är dock övertygad om att en person 

med ett arabiskt namn t ex har mycket svårare att bli kallad till anställningsintervju på andra 

svenska företag, och att det dessutom är en nackdel att vara muslim. Han antar ändå att den 
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främsta orsaken till utlandsföddas svårigheter att få in en fot på arbetsmarknaden är 

arbetsgivares omedvetna diskriminering: 

 
Jag vet inte, jag tror att det är någon form av rasism, främlingsfientlighet, även om de inte tänker på 

det på det sättet… jag tror man är lite rädd för människor som kommer från utlandet, omedvetet, och 

inte att man känner att man tar ett aktivt beslut, men det är tryggare med någon som ser ut som 

grannen. 

Respondent 7 

 

Respondent 1, som har många utlandsfödda bland sina medarbetare, betonar hur viktigt det är 

att visa respekt för medarbetarnas olika kulturer och trosuppfattningar, och att ledarskapet och 

gemensamma aktiviteter måste anpassas så alla på företaget känner sig delaktiga. Även 

respondent 4 formulerar sig på liknande sätt och menar att mångfald på arbetsplatsen ger 

företaget en stark fördel i konkurrensen. 

 

Respondent 1 anställer hellre en icke-svensktalande med hög teknisk kompetens och tycker 

att andra företag gör fel som resonerar tvärtom: ”… vilken trist begränsning de gör! Och vad 

mycket sämre det måste vara för deras verksamhet”. Respondent 4 för ett liknande 

resonemang och menar att både verksamheten och enskilda individer tjänar på att arbeta 

tillsammans med människor från olika nationaliteter, speciellt när den internationella 

konkurrensen ökar. Han berättar även att fördomar och förutfattade meningar reduceras och 

respekten människor emellan ökar om mångfalden blir större. Ett par av de andra 

respondenterna resonerar snarare att det är upp till den utlandsfödde att ta seden dit han 

kommer och anpassa sig efter svensk standard och företagskultur. De understryker att det är 

givande och roligt att ha medarbetare från olika kulturer men uttrycker att det också är viktigt 

att de smälter in i det svenska samhället. 

4.4.1 Analys 

Det uppdagas ett problem när respondenterna berättar om rekryteringsföretag som har för 

vana att gallra ut utlandsfödda i ett tidigt skede och arbetsförmedlare som överhuvudtaget inte 

presenterar utlandsfödda som tänkbara kandidater till utannonserade tjänster. Jag anser alltså 

att det finns skäl att misstänka diskriminering hos de vars uppgift är att etablera kontakt 

mellan arbetstagare och arbetsgivare. Av respondenternas berättelser att döma är det här något 

som rekryteringsföretagen och Arbetsförmedlingen gör för att de förväntar sig att företagen 
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inte önskar anställa utlandsfödda. Rekryteringsprocessen går ofta genom många led, och 

utlandsfödda riskerar alltså att bli bortsållade redan i första instansen, hos 

rekryteringsföretagen. Detta innebär att utlandsföddas CV ‘n aldrig hamnar på arbetsgivarens 

skrivbord vilket gör det extremt svårt för högutbildade utlandsfödda att få arbete i Sverige.  

 

Många av respondenterna nämner att de tror att en av orsakerna till att det är svårt för 

utlandsfödda att få jobb är företagsledares rädsla för det främmande. Samtidigt understryker 

de hur viktigt det är att en anställd passar bra in i arbetsgruppen, vill vara med på 

gemensamma aktiviteter och att de delar företagskulturen. Jag kan därför finna anledning att 

tro att det förekommer en slags undermedveten preferensdiskriminering där språk och social 

kompetens används som täckmantel. Åsikterna om huruvida det är företagen eller den 

enskilde utlandsfödde som ska anpassa sig för att integrationen ska fungera går isär bland 

respondenterna. Resonemang om anpassning, ansvar och tolerans ger en bild av att 

uppfattningarna är skilda och ger mig därför anledning att tro att det är den enskilda chefernas 

tro och vilja som kan förändra utlandsföddas förutsättningar på arbetsmarknaden. Här menar 

jag att det i grunden är individuella krafter som styr åt vilket håll en bransch utvecklas när det 

kommer till mänskliga resurser.  

 

Många av respondenterna anger att de inte alltid anställer den person som har bäst tekniska 

kunskaper eller bäst meriter. Om företagen systematiskt anställer personer för att de är sociala 

och fungerar i ett team, bör det ge effekt på kvaliteten av företagets produkter och tjänster 

eftersom de ständigt är tillräckligt bra men inte bäst. Skulle företagen istället anställa de som 

faktiskt har bäst yrkesmässiga kunskaper finns det anledning att förutspå en kvalitetshöjning 

vilket bör ge god effekt på verksamhetens framgång. Om rekrytering som sker på basis av 

social kompetens istället för yrkesskicklighet är representativt för andra IT-företag och företag 

i andra branscher, kan det finnas anledning att tro att det påverkar tillväxten i Sverige i det 

långa loppet.  
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5.1 Diskussion 

Studien visar att kunskaper i det svenska språket är viktigt på IT-marknaden och anledningen 

är oftast att tillgodose kundernas preferenser. Kravet på svenska grundar sig därför främst i 

konkurrensen om konsultuppdragen och tvingar mer eller mindre företagen att anställa endast 

svenskspråkig kompetens även då de själva inte ställer samma krav. På grund av detta blir IT-

företagen maktlösa under sina kunders uttalade eller underförstådda krav, vilket försvårar 

företagens möjligheter att själva sätta kriterier för vilka egenskaper och kunskaper som styr 

rekryteringsbesluten.  

 

Studien visar även antydan till ett annat problem, att utlandsfödda sållas bort redan hos 

rekryteringsföretagen som ska hjälpa företagen att rekrytera rätt kompetenser, och att 

Arbetsförmedlingen inte verkar göra sitt bästa för att lyfta fram utlandsfödda med 

eftertraktade utbildningar. Detta innebär att utlandsfödda hamnar i en sämre position från 

start, och riskerar att deras CV inte når fram till arbetsgivarna, endast på grund av att de är 

utlandsfödda. Jag ser det som intressant att undersöka rekryteringsföretagens och 

Arbetsförmedlingens roll och ansvar i den här frågan.  

Studien styrker senaste årens rapporter om att arbetsgivare på den svenska IT-

arbetsmarknaden av olika skäl inte anställer utlandsfödda som saknar goda kunskaper i 

svenska språket. Detta bör innebära att utlandsfödda måste avsätta tid för att lära sig svenska 

innan de kan börja söka jobb. Det i sin tur minskar antagligen ytterligare utlandsföddas 

chanser till anställning, eftersom de då varit borta från arbetsmarknaden en tid och inte har 

bevis för att de hållit sina yrkesmässiga kunskaper uppdaterade. För en utlandsfödd skapas 

därmed ett moment 22, där inget alternativ är bättre än det andra.  

 

Under min analys av intervjuerna uppmärksammade jag ett återkommande mönster som jag 

anser är intressant. Trots att jag upprepade att jag inte endast syftade på utlandsfödda som inte 

har några kunskaper alls i svenska, utan även på de som lärt sig svenska om än inte på 

flytande nivå så tenderade samtalen ändå att handla om utlandsfödda som endast talar 

engelska. Detta tolkar jag som ett tecken på att cheferna jag intervjuar, om än omedvetet, ser 

på den generelle utlandsfödde som icke-svensktalande, trots att det finns utlandsfödda som 

redan kan göra sig förstådda på svenska. Jag menar alltså att det går att misstänka att 
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arbetsgivarna bedömer utlandsfödda individer efter de genomsnittliga språkkunskaperna hos 

utlandsfödda och med andra ord riskerar att statistiskt diskriminera. Denna misstanke grundar 

jag på att samtalen med respondenterna i många fall tenderade att handla om utlandsfödda 

som saknar kunskaper i svenska.   

 

I likhet med tidigare studier visade även denna att respondenterna inte ansåg det vara viktigt 

att tala svenska grammatiskt korrekt, utan att det viktigaste är att kunna göra sig förstådd. Jag 

tror dock att grammatiken just är grunden i ett språk för att undvika missförstånd. Att inte 

uttrycka exempelvis tempus eller pronomen korrekt tror jag kan orsaka förvirring och 

kommunikationsproblem, vilket är just vad arbetsgivarna understryker att de vill undvika. 

 

Studien visar även att det är viktigt att vara socialt kompetent på IT-marknaden. Att vara 

socialt kompetent innebär att kunna sälja sina tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt som gör 

att företaget får fortsatta uppdrag av kunden. Social kompetens innebär även att ha något 

gemensamt med sina medarbetare, att gärna vara med på företagets aktiviteter och att ha bra 

förutsättningar att bli en del av gänget. Jag anser att det finns anledning att tro att det kan vara 

svårt för en utlandsfödd att passa in i den svenska bilden av en socialt kompetent medarbetare 

eftersom det även innebär att känna till svenska sociala koder och vardagskultur. Det är svårt 

för utlandsfödda att kunna tillgodogöra sig Sverigespecifikt humankapital innan de har gjort 

inträde på arbetsmarknaden och integrerats i det svenska samhället. Om en utlandsfödd inte 

får en chans att vistas i en miljö där den svenska kulturen finns, och om de svenska 

kulturbärarna inte ids att informera utlandsfödda om svenska normer, är det ytterst svårt för en 

enskild utlandsfödd individ att ta sig till svensk kultur.  

 

Något annat som jag uppmärksammade under intervjuerna var att respondenterna ofta 

påpekade hur roligt, spännande och intressant det är att ha personer från andra kulturer på 

arbetsplatsen. Jag förstår att dessa uttalanden är välmenade och ärliga, men jag inser att det 

samtidigt kan innebära ett problem. När en utlandsfödd tas emot som en spännande exotisk 

person på en arbetsplats, hamnar denne automatiskt i utanförskap och får klart svårare att bli 

en del av gemenskapen.  

 

Jag anser det vara intressant att respondenterna upprepade gånger nämner att de egna 

medarbetarna inte skulle ha något emot en kollega som avviker lite från normen eller inte är 

helt bevandrad med svenska koder, utan att det är för kundernas skull man väljer bort den 
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typen av människor. Respondenterna kommer ofta på sig själva med att skylla problemet på 

sina kunder. Vissa håller fast vid det, medan andra erkänner att de själva faktiskt bör kunna 

göra något åt saken och ta initiativ till förändring. Samtliga av respondenterna menar att det 

inte förekommer diskriminering på den egna arbetsplatsen och att varken de själva eller deras 

medarbetare har något emot att ha utlandsfödda kollegor. Samtidigt spekulerar de i andra 

arbetsgivares rädslor för främmande kulturer och attityder till att inte vilja anställa 

utlandsfödda på grund av främlingsfientlighet. När alla ser sin egen arbetsplats som lite mer 

fördomsfri och något bättre än genomsnittet tror jag det blir svårt att komma åt diskriminering 

och främlingsfientliga attityder på arbetsmarknaden.  

 

Arbetsgivarna anställer inte utlandsfödda på grund av kravet från sina kunder och menar att 

språkbarriären är den huvudsakliga anledningen. Det är dock svårt att bevisa att situationen 

hade sett annorlunda ut om företagen inte var beroende av sina kunder. Detta gör det svårt att 

urskilja om det förekommer diskriminering eller inte, och vilken typ av diskriminering det i så 

fall handlar om. Så länge företagen konkurrerar om kunderna kan de hävda sin oskuld i 

diskrimineringsfrågan och använda argument som språkkunskaper som täckmantel. 

Företagens kunder i sin tur har för det mesta egna kunder, vilket gör att det alltid går att 

härleda problemet till någon annan. Utifrån resultatet av min materialinsamling kan jag se ett 

tydligt mönster som verkar finnas både hos företagen och hos deras kunder, de vill ha det så 

bekvämt som möjligt. Det är inte oönskat att ha en utlandsfödd på arbetsplatsen, men det är 

bekvämare och mindre besvärligt att inte ha det och därför väljer man det alternativet.  

 

Jag anser att min studie visar på att det råder ett hårt klimat på dagens arbetsmarknad och jag 

befarar att det inte endast gäller IT-branschen. Det är en smal ram en person ska passa in i för 

att vara eftertraktad på arbetsmarknaden då personliga egenskaper och informella kunskaper 

får allt större betydelse. Det gäller att tala svenska flytande, att ha Sverigespecifika kunskaper 

och att vara socialt kompetent förutom de rent formella kompetenserna som krävs. Jag anar 

dock att det inte bara är utlandsfödda som har svårt att få en plats på svensk arbetsmarknad. 

Att vara över en viss ålder, att ha ett fysiskt handikapp eller en neurologisk 

funktionsnedsättning kan exempelvis försätta individer i en oförtjänt sämre position då det 

inte är individens yrkeskunskaper som i första hand bedöms. Att undersöka detta närmare ser 

jag som uppslag för intressanta ämnen för framtida studier. 
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7.1 Bilagor  

7.2 Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervju nr:_____ 

Respondent:________________________________________________________________ 

Företag:____________________________________________________________________ 

 

1. Företaget	  och	  intervjupersonen	  

-‐ vilken	  är	  din	  befattning?	  

-‐ Hur	  länge	  har	  du	  varit	  på	  företaget?	  I	  branschen?	  

-‐ Var	  är	  du	  uppvuxen?	  Är	  du	  från	  Stockholm?	  

-‐ Vilka	  språk	  talar	  du?	  Vilket	  av	  dessa	  är	  ditt	  förstaspråk?	  

-‐ Företagets	  storlek	  –	  hur	  många	  anställda?	  

-‐ Är	  det	  ett	  konsultföretag?	  Jobbar	  ni	  kundnära?	  

-‐ Vilket	  är	  företagsspråket?	  

 

2. Rekrytering	  

-‐ till	  vilka	  befattningar	  har	  ni	  rekryterat/ska	  ni	  rekrytera	  inom	  den	  närmsta	  

tiden?	  

-‐ Kompetens-‐	  och	  kunskapskrav	  

• informella	  kompetenskrav?	  

• krav	  på	  personlighet/social	  kompetens?	  

• språkkrav?	  Både	  engelska	  och	  svenska?	  Andra	  språk?	  

• krav	  på	  yrkeserfarenhet?	  

• krav	  på	  högskoleutbildning?	  

-‐ Vilket	  av	  ovanstående	  krav	  är	  viktigast	  att	  uppfylla?	  Är	  något	  avgörande?	  

-‐ Är	  det	  betydelsefullt	  om	  personen	  har	  haft	  tidigare	  anställningar	  i	  Sverige?	  

Varför?	  

-‐ Är	  det	  positivt	  att	  ha	  svensk	  utbildning?	  Eller	  obetydligt?	  	  

-‐ Hur	  kontrollerar	  ni	  dessa	  kunskaper/kompetenser?	  (engelska/svenska-‐

kunskaper,	  utbildning	  från	  annat	  land,	  kunskaps-‐personlighetstester	  etc.).	  
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-‐ Hur	  går	  rekryteringsprocessen	  till?	  Annons?	  Vem	  tar	  emot	  och	  gallrar	  

ansökningar?	  	  

-‐ Vem	  har	  störst	  inflytande	  över	  beslutet	  om	  vem	  som	  anställs?	  

 

3. Beslut	  om	  vem	  som	  anställs	  

-‐ Vilka	  faktorer	  har	  betydelse?	  Vad	  går	  man	  på?	  

• Referenser	  

• Vilket	  intryck	  personen	  ger	  

• Verbal/kommunikativ	  förmåga	  

• Utbildning	  och	  formella	  kunskaper	  

- är det viktigt att den ni anställer passar in på företaget/med kollegorna? Vad innebär det att 

passa in på ert företag?  

 

4. Språkets	  betydelse	  
-‐ har	  språket	  betydelse?	  Spelar	  det	  någon	  roll	  om	  det	  talas	  engelska	  eller	  

svenska	  i	  företaget?	  Varför/varför	  inte?	  (Om	  inte	  –	  varför	  har	  andra	  företag	  

det	  tror	  du?)	  

-‐ på	  vilket	  sätt	  påverkar	  språkkunskaperna	  den	  anställdes	  möjligheter	  att	  

utföra	  sina	  arbetsuppgifter?	  (Arbetsbeskrivningar,	  rapportering	  etc.)	  

-‐ Påverkar	  en	  anställds	  språk(o)kunskaper	  arbetsorganisationen	  på	  något	  

sätt?	  Medarbetare?	  Företagskulturen?	  

-‐ Är	  det	  viktigast	  att	  tala/förstå	  svenska	  eller	  att	  kunna	  skriva/läsa	  svenska?	  

-‐ Är	  det	  viktigt	  att	  kunna	  tala/skriva	  grammatiskt	  korrekt?	  

-‐ Upplever	  du	  att	  språkkravet	  har	  ökat	  med	  tiden?	  Vad	  beror	  det	  på	  i	  så	  fall?	  

	  

5. Erfarenheter	  av	  att	  arbeta	  med	  personer	  som	  saknar	  kunskap	  i	  svenska	  

språket	  

• Vilka	  problem	  kan	  uppstå	  om	  en	  anställd	  inte	  talar	  bra	  svenska?	  

• Anpassningsproblem	  

• Kommunikationsproblem	  

• Missförstånd	  

• samarbetssvårigheter	  

• Konflikter	  pga.	  Ovanstående	  
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-‐ Har	  du	  positiva	  upplevelser	  av	  att	  en	  anställd/kollega	  inte	  talar	  svenska?	  (T	  ex	  att	  

kommunikationen	  kan	  bli	  mer	  rak/ärlig	  på	  engelska	  –	  man	  blir	  mer	  medveten	  om	  

vad	  man	  verkligen	  säger).	  

-‐ När	  kan	  det	  vara	  en	  fördel	  att	  ha	  en	  utlandsfödd	  i	  företaget?	  

-‐ Upplever	  du	  att	  en	  utlandsfödd	  behöver	  ett	  annat	  slags	  ledarskap?	  (Pga.	  

kulturskillnader,	  ha	  svårt	  att	  ta	  egna	  initiativ,	  svårt	  med	  platta	  organisationer,	  

tydliga	  direktiv	  etc.).	  

-‐ Upplever	  du	  att	  utlandsfödda	  skiljer	  sig	  från	  svenskar	  i	  sitt	  sätt	  att	  arbeta?	  (t	  ex	  

svårt	  att	  ta	  order	  från	  kvinnor,	  svårt	  att	  förhålla	  sig	  till	  hierarkier	  eller	  företag	  

utan	  tydlig	  hierarki,	  utföra	  religiösa	  riter,	  tider,	  hur	  de	  lägger	  upp	  arbetet).	  

	  

6. Kravet	  på	  goda	  kunskaper	  i	  svenska	  språket.	  

-‐ Varför	  är	  det	  ett	  krav	  på	  så	  många	  företag	  tror	  du?	  

-‐ För	  vem/vilka	  är	  det	  viktigt?	  Kollegor?	  Kunder?	  	  

-‐ I	  vilka	  situationer	  är	  det	  avgörande	  att	  ha	  goda	  kunskaper	  i	  svenska?	  

-‐ Kan	  det	  antas	  andra	  kunskapsbrister	  hos	  personer	  som	  inte	  har	  

kunskaper	  i	  svenska?	  

-‐ Är	  det	  betydelsefullt	  om	  en	  anställd	  har	  kunskaper	  i	  svensk	  kultur	  och	  

svenska	  seder/normer?	  

-‐ Upplever	  du	  att	  din	  bransch	  har	  ett	  högre	  krav	  på	  språkkunskaper?	  

Varför?	  

-‐ Tror	  du	  att	  Sverige	  har	  högre	  krav	  på	  språk	  och	  på	  personliga	  egenskaper	  

hos	  anställda	  än	  andra	  länder?	  Varför/varför	  inte?	  Är	  toleransen	  lägre	  

här?	  

-‐ Har	  du	  något	  råd	  till	  utlandsfödda	  som	  vill	  få	  arbete	  i	  Sverige?	  
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7.3 Bilaga 2 - Respondenterna 

Respondenterna består av 7 personer som sitter på VD- eller chefsposition på företag av 

varierande storlek i Sverige (från 5 anställda till drygt 300 000 anställda). Av dessa 7 

respondenter är 6 födda och uppväxta i Sverige med svenskfödda föräldrar. 1 respondent är 

född och delvis uppvuxen utomlands med utlandsfödda föräldrar. 1 av respondenterna är 

kvinna, resterande 6 respondenter är män. Respondenternas ålder är 34 – 55 år och 

medelåldern är 43 år. På ett av de företag som respondenterna representerar jobbar de 

anställda huvudsakligen från det egna kontoret, övriga 6 företag har sina anställda delvis på 

det egna kontoret och delvis utplacerade hos kund. På 3 av företagen som respondenterna 

representerar är företagsspråket i huvudsak svenska, på 3 av företagen är företagsspråket både 

engelska och svenska och på ett av företagen är företagsspråket engelska. På 6 av företagen 

ställs det i regel krav på kunskaper i svenska vid nyanställningar, på ett av företagen ställs i 

regel inte några krav på kunskaper i svenska. Av de 7 respondenterna kan 4 ge exempel på 

anställda som är utlandsfödda och under anställningen har lärt sig svenska eller utvecklat sina 

kunskaper i svenska. Av de 7 intervjuerna utfördes en på telefon, en på ett café och resterande 

5 på respektive respondents kontor. Intervjuerna varade i 35-75 minuter och medeltiden för 

intervjuerna är 53 minuter.  

 


