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För ett västsvenskt näringsliv i världsklass
Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med nära 3000 
medlemsföretag från hela Västsverige. Vi arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige 
genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut. Vårt arbete 
har regionalt fokus eftersom den ekonomiska tillväxten påverkas huvudsakligen av regionala förutsättningar 
framför kommunala och nationella.
Tillsammans gör vi Västsverige starkare

INLEDNING 
Syftet med vår undersökning är att stärka företagens möjlighet till att hitta kom-
petent arbetskraft, samt kunna ta tillvara på den kompetens som finns utanför ar-
betsmarknaden idag. Fler företag kan, om de ges möjlighet, ta tillvara på den kompe-
tens som finns samt rekrytera personal från målgruppen.
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En av Västsvenska Handelskammarens  
viktigaste utmaning är medlemsföretagens 
kompetensförsörjning. Därför vill vi undersöka  
inställning, attityd, men framförallt vilka 
utmaningar och hinder våra medlemmar stöter 
på när det kommer till att rekrytera bland 
målgruppen utrikes födda. Det för att på bästa 
sätt bidra till att arbetsgivare och arbetstagare 
lättare hittar varandra. 

Kompetensbristen får allvarliga konsekvenser.  
Före Covid-19 pandemin visade Svenskt 
Näringslivs undersökning att var fjärde 
rekryteringsförsök misslyckas och företagen 
tvingas tacka nej till order eller uppdrag 
på grund av svårigheter med att rekrytera 
medarbetare1. Tillväxten hämmas och det 
samhällsekonomiska priset för arbetslöshet är 
högt. Till följd av pandemin har situationen på 
arbetsmarknaden förvärrats ytterligare, särskilt 
för utrikes födda. Arbetsförmedlings  
arbetslöshetsstatistik för Göteborgs stad för 
juli månad 2020 visar att Göteborg är den 
storstad som drabbats hårdast, med en ökning 
på 3,6 procentenheter i antal inskrivna  
arbetssökande. De är också en tydlig indikation 
på att konkurrensen på arbetsmarknaden ökar. 
Under lågkonjunkturer och som i detta fall 
även en pandemi, vet vi sedan tidigare att vissa 
grupper drabbas hårdare än andra.

KOPPLING MELLAN MÅNGFALD 
OCH LÖNSAMHET
Enligt Arbetsförmedlingens analyser finns 
ingen egentlig arbetskraftsbrist, däremot 
finns en kompetensbrist2. Det innebär att det 
finns människor som kan tillsättas på de lediga 
jobben, men att de saknar den kompetens som 
krävs. Vi på Handelskammaren ser att vi har 
en viktig uppgift i att överbygga strukturella 
hinder som gör det svårt att matcha utbud och 
efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Utrikes födda personer fyller ett stort behov 
av kompetens och skapar en bättre arbetsplats 
då företaget får in fler perspektiv och erfaren-
heter. Det finns en korrelation mellan mångfald 
och ett starkare ekonomiskt resultat. Mångfald 
gäller i fler avseenden än bara kön. Företag 
som inkluderar mångfald i ledningsgruppen har 
större sannolikhet att befinna sig i branschledande 
position vad gäller lönsamhet, vilket  
McKinseys&Companys rapport visar3. 

Många framgångsrika bolag uppger att en 
av de bidragande faktorerna bakom deras 
framgång är inkludering och mångfaldsarbete.  
Framförallt när det kommer till att vara 
globalt konkurrenskraftiga och växa. Trots 
detta uppger 82 procent av företagen i vår 
undersökning att de inte har en strategi för att 

tillämpa mångfald och inkludering i sin  
verksamhet. 

EN ÖDESFRÅGA FÖR VÄSTSVERIGE
Fokus ligger ofta på de samhällsekonomiska 
kostnader som uppstår i samband med att  
människor står utanför arbetsmarknaden. 
Minst lika viktigt är det att belysa den sociala 
aspekten och vad det har för påverkan på 
individen. Studier3 visar att arbetslöshet har en 
negativ effekt på individens psykiska och fysiska 
hälsa. Det i sin tur påverkar familjen och barn 
som växer upp i ett hushåll där föräldrarna inte 
arbetar. 

Vi arbetar även praktiskt med att underlätta 
våra medlemsföretags kompetensförsörjning 

genom initiativet Yrkestrainee. Yrkestrainee är 
en arbetsplatsförlagd utbildning kombinerad 
med anställning som skräddarsys efter arbets-
givarens specifika behov och skapar incitament 
för individer att söka sig mot bristyrken. Många 
utrikes födda behöver utbildning för att ta sig 
in på svensk arbetsmarknad. Yrkestrainee  
erbjuder en möjlighet för det eftersom  
avståndet mellan utbildning och jobb kortas 
ned och matchningen mellan individ och  
arbetsmarknad underlättas. 

Kompetensförsörjningen är en ödesfråga, inte 
bara för Västsverige, utan för hela landet. Ska 
vi lösa den måste alla parter vara med och 
bidra. Vi tror att företagen är en central del av 
lösningen. 

Johan Trouvé, VD  
Västsvenska Handelskammaren  

Amad Raja, Ansvarig arbetsmarknadsintegration 
Västsvenska Handelskammaren
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Det demografiska läget i Sverige har 
förändrats mycket sedan millennieskiftet 
och Sveriges befolkning består idag utav 
19,6 procent utrikes födda vilket motsvarar 
2 019 733 personer5. Mellan år 2000 och 
2019 har antalet utrikes födda personer 
ökat med strax över 1000 000 invånare där 
den största andelen kommer från länder 
utanför Europa. Inom denna grupp råder 
det en stor variation då det kommer till 
kön, ålder, etnicitet och utbildningsbakgrund. 
2019 var 22 procent av de som fick uppe-
hållstillstånd i Sverige flyktinginvandrare6, 
en siffra som är mycket föränderlig över 
tid.

Arbetslösheten bland utrikes födda är 

betydligt högre än bland inrikes födda. 
I den senare gruppen är 4,4 procent arbet-
slösa, medan det bland utrikes födda är 
hela 15,1 procent arbetslösa3. Tittar vi på 
utbildningsnivån bland utrikes födda skiljer 
det sig inte särskilt mycket när de kommer 
till efter- och förgymnasiala studier. Allra 
störst skillnad ser vi när det kommer till 
gruppen med gymnasial utbildningsnivå, de 
utgörs av 46 procent bland inrikes födda 
men bara 31 procent bland utrikes födda7. 

GÅR INTE ATT GENERALISERA
Den tid det tar för en individ att komma 
i arbete varierar med avseende på bland 
annat konjunkturläge, utbildningsnivå, skäl 
till flytt och ursprungsland8. Det går snabbare 

att hitta arbete för de som kommer från 
europeiska länder och längre tid för 
personer som immigrerar från Afrika och 
Asien. Att generalisera kring invandrar-
grupper som kommer utanför Europa ger 
dock inte en rättvis bild, då personer från 
länder som exempelvis Iran har högre  
utbildningsnivå än inrikes födda. Andra 
länder som till exempel Somalia, Thailand 
och Syrien har lägre utbildningsnivå i  
jämförelse med inrikes födda. 

För en flyktinginvandrare tar det i gen-
omsnitt åtta år att komma i arbete9.  
Utbildningsnivån påverkar genomsnittstiden. 
Bland de flyktinginvandrare som saknar 
gymnasiekompetens tar det ungefär 16 

år för hälften få jobb. För individer med 
eftergymnasial utbildning har 50 procent 
kommit i arbete inom sex år.

Utöver själva utbildningsnivån så vet vi 
att konjunkturläget tydligt påverkar  
etableringstiden. Det finns också skäl att 
tro att sysselsättningen hos utrikes födda, 
åtminstone i vissa avseenden, påverkas mer 
än den hos inrikes födda vid ekonomiska 
konjunkturnedgångar. Helt klart är att det 
tar alldeles för lång tid för utrikes födda att 
komma i arbete oavsett utbildningsnivå.

MÅNGA GRUPPER, 
MÅNGA UTMANINGAR

ARBETSLÖSHET

utrikesfödda inrikesfödda 
15,1% 4,4%



VAD ÄR DE STÖRSTA HINDREN FÖR 
ATT ANSTÄLLA UR MÅLGRUPPEN?

4,3%

53,2%

21,6%
4,7% 8,3% 7,9%

Det största hindret för att anställa ur mål-
gruppen är språket, det uppger 53 procent 
av de tillfrågade företagen. En femtedel 
upplever att de sökande har bristande 
kompetens. I undersökningen framkom-
mer det också flera gånger att företagen 
anser att otydliga regelverk, långa ledtider 
och krånglig administration från migra-
tionsverket och arbetsförmedlingen är ett 
hinder. Detta leder till att många företag 
primärt väljer att rekrytera utifrån sina 
ordinarie rekryteringsbaser, alltså kanaler 
som står utanför till exempel Arbets- 
förmedlingen. Det påverkar i sin tur  
sysselsättningen hos utrikes födda
negativt, då en stor del av denna grupp inte 

ingår i företagens etablerade rekryterings- 
kanaler, såsom nätverk och kontakter. 
Situationen som råder kan med andra ord 
förvärra utanförskapet.

Stora som små företag säger sig även ha 
utmaningar med att validera individers 
tidigare utbildning och kunskaper. Vid 
anställning av en person där företag inte 
känner sig säkra vill företagen ha hjälp från 
en extern part då många inte känner till 
hur de ska gå till väga. Att lägga ner energi 
och tid på att ta reda på hur validering 
går till anses inte sällan vara alldeles för 
tidskrävande. 

Tidsbrist är något som är återkommande 
i denna undersökning. När vi anställer 
någon som inte behärskar det svenska 
språket eller utav någon annan anledning 
behöver stöd på arbetsplatsen krävs det 
antingen intern eller extern handledning. 
Det anser flera företag varken vara ekono-
miskt gynnsamt eller tidseffektivt. För 

möjlighet att arbeta med målgruppen 
anger en av fem att de behöver resurser 
för att använda intern personal som 
handledare. 

Kultu
rella

 

ski
lln

ad
er Språk

Bris
tan

de k
ompetens

hos d
e a

rb
etss

öka
nde

Tidsb
ris

t

Har 
inga h

inder
Annat

VILKEN TYP AV STÖD SKULLE DU BEHÖVA 
FÖR ATT ARBETA MED MÅLGRUPPEN?

3,2%
12,7%11,5%8,7%

20,6%
28,2%

25,1%

Eko
nomisk

t

Språk
lig

t

Stö
d på

fö
retag

et

Resu
rse

r fö
r a

tt a
nv

än
da in

ter
n 

pers
onal s

om han
dled

are

Resu
rse

r fö
r a

tt a
nv

än
da e

xte
rn 

pers
onal s

om han
dled

are
 

(S.k. 
sup

porte
t e

mploym
en

t)

Vet E
j vi

lke
n ka

nal v
i ka

n 

rekry
tera 

ifr
ån Annat

SPRÅK, VALIDERING OCH KRÅNGLIG ADMINISTRATION

TIDEN EN BETYDANDE FAKTOR



VAD ÄR ANLEDNINGEN ATT NI INTE SÖKT 
NÅGON FORM AV ANSTÄLLNINGSSTÖD FÖR 
DEN HÄR MÅLGRUPPEN?

HAR NI NÅGON STRATEGI FÖR ARBETET 
MED MÅLGRUPPEN?

VARFÖR TOG NI BESLUTET ATT ARBETA 
MOT MÅLGRUPPEN?

Trots en återkommande förfrågan efter 
stöd så anger 77 procent av företagen 
att det aldrig sökt något stöd. Det beror 
framförallt på att deltagarna aldrig anställt 
någon ur målgruppen och att de tycker sig 
ha för lite kännedom om tillgängliga stöd. 
Samtidigt kan ju anledningen till att de 
inte rekryterat någon ur målgruppen vara 
att det är för komplicerat att söka stöden. 
En annan orsak som ligger bakom är att 
stödet de mottar är för litet. 

Bland de svarande företagen finns det 
hos ett färre antal även en viss oro för att 
rekrytera utrikes födda medarbetare då 
det kan uppstå friktion på grund av kulturella 
skillnader samt en brist i förståelse för 
svenska regler och normer. Av de företag som arbetar med målgruppen 

så uppger 34 procent att de jobbar aktivt 
med målgruppen för att lösa ett rekryterings- 
behov. De ser mångfald i företaget som en 
tillgång då man oftast får in lojala medar-
betare som stannar längre. Dessa  
medarbetare bidrar även med annor-
lunda kunskap och erfarenheter, vilket är 
fördelaktigt när man vill nå andra globala 
marknader. Företagen anger även att det 
är ett sätt att ta socialt ansvar och att 
det bidrar till att bli en mer attraktiv  
arbetsgivare. Det statliga stödet är en 
faktor till att vissa av företagen valt att 
anställa ur denna grupp. 

NYA UTBILDNINGSFORMAT
Västsvenska Handelskammaren har 
tillsammans med regionala utbildnings- 
anordnare etablerat en ny utbildningsform 
inom vuxenutbildningen för att svara upp 
mot Arbetsförmedlingens minskade  
möjligheter till arbetsmarknadsinsatser 

och det ekonomiskt tuffa läget för  
Västsveriges kommuner. 

Vår Yrkestrainee innebär att elever inom 
vuxenutbildningen har möjlighet att bli 
anställda hos den arbetsgivare där de  
genomför sin arbetsplatsförlagda  
utbildning (APL). För kommunerna innebär 
lärlingsutbildningar att ingen med- 
finansiering krävs, vilket kan ställas i 
relation till yrkesvuxutbildningar som 
medfinansieras till 50 procent. Att bedriva 
lärlingsutbildningar är således mer ekono-
miskt gynnsamt för en enskild kommun. 

I undersökningen frågade vi om medlems- 
företagens inställning till att anställa 
lärlingar med ekonomiskt stöd under deras 
utbildning. 82 procent av svarande ställer 
sig positiva till upplägget och bland de  
negativa svaren återfinns ofta verksamheter 
som inte är anpassade för lärlingssystemet, 
så som advokat- och konsultfirmor. Av samtliga svarande har cirka 82 procent inte någon uttalad plan eller strategi 

för att rekrytera ur målgrupp utrikes födda. 
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En majoritet av de tillfrågade företagen 
ansåg att språket är ett hinder för att 
rekrytera utrikes födda. SFI, Svenska för 
invandrare, är också en utbildningsform som 
dras med utmaningar. Enligt Skolinspek-
tionens utredning som gjordes 2018 där 15 
kommuner i varierade storlek och geografisk 
spridning granskades framkom det att SFI är 
i stort behov av utveckling för att påskynda 
och effektivisera utrikesföddas möjlighet att 
snabbare komma in i samhället och arbet-
slivet10. Det tar i snitt åtta år för hälften av 

flyktinginvandrarna att komma i arbete, där 
är språket en barriär. Våra medlemmar som 
upplever ett rekryteringsbehov kan inte sitta 
och vänta på att SFI ska klara av att utbilda 
individer. 

Samtidigt som en majoritet av företagen 
anger att språket är ett hinder för att anställa 
utrikes födda så är det betydligt färre som 
faktiskt har rekryterat någon ur målgruppen. 
Det väcker en viktig fråga: tillskriver arbets-
givarna språket ett större problem än vad det 

egentligen är? Kanske finns det andra under-
liggande faktorer som påverkar? Det faktum 
att många av företagen väljer att rekrytera 
i sina ordinarie rekryteringsbaser begränsar 
också möjligheten att nå ut till utrikes födda. 

EN LÅNGSIKTIG STRATEGI 
LÖNAR SIG
Ytterligare en viktig faktor som visats i  
resultaten är hur valideringsprocessen går till. 
De otydliga regelverk som finns, den tid det 
tar att till exempel ta reda på hur en validering 

fungerar, men också den faktiska tid det 
tar att tillgodose den interna eller externa 
handledning som kan komma att behövas på 
arbetsplatsen påverkar hur de olika företagen 
väljer att rekrytera. Arbetsförmedlingen har 
här ett ansvar för att de stödresurser som 
finns att tillgå för företagen används på rätt 
sätt. 

Många företag uppger idag att de inte hittar 
rätt kompetens. Det finns de yrken där 
tidigare utbildning, erfarenhet samt språk-

SLUTSATSER



förståelse är ett måste för att för klara av 
säkerhetskraven som arbetet medför. I en 
tid där det råder en hög kompetensbrist 
bör företagen se över om kraven de ställer 
på arbetssökande är rimliga eller om vi med 
hjälp av statliga stöd kan anställa personer 
som över tid blir självgående. Kan det vara så 
att fler företagare kan tjäna på att ta en initial 
kostnad under en period då kandidaten lär sig 
svenska, för att lösa sitt kompetensbehov. I 
synnerhet då alternativet är att företagare 
inte hittar någon att anställa. Det är något 

fler företagare borde ta i beaktning, då 
utanförskap för de individer som besitter 
kompetens, men ändå inte kommer i arbete, 
bara ökar. 

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
34 procent utav företagen som uppger att 
de jobbar strategiskt med målgruppen gör 
det främst för att lösa ett rekryteringsbehov. 
Företagen anser att mångfald bidrar till att 
de blir en mer attraktiv arbetsgivare. De ser 
en vinning i att anställa utrikes födda då dessa 

bidrar till andra kunskaper och erfarenheter, 
vilket gör att företagen kan nå andra, globala, 
marknader. De ser också en vinning i det 
kulturella utbyte som sker på arbetsplatsen, 
samt i de ekonomiska stöd som ges i början av 
en anställning i form av stödanställning. Det 
ekonomiska stödet bidrar till att företagen 
vågar pröva att rekrytera utanför sina vanliga 
kanaler och anställa personal ur målgruppen. 



I vår undersökning lyftes tre områden där 
företagen känner att de vill ha stöd för 
att kunna anställa ur målgruppen utrikes-
födda personer. Dessa tre områden 
handlar om språkligt stöd, ekonomiskt 
stöd samt resurser för att kunna använda 
intern personal som handledare för den 
anställde. 

Vidare lyftes tre områden där våra 
medlemsföretag önskar fortsatt arbete 
från oss på Västsvenska Handelskammaren. 
Dessa tre områden är påverkansarbete 
mot våra politiker, kunskapsförmedling 
kring anställningsformer och anställnings- 
stöd samt kontaktförmedling till  
kandidater ur målgruppen. 

Påverkansarbete mot våra politiker i denna 
fråga handlar bland annat om att det 
ges bättre förutsättningar för arbets- 

integration, SFI (svenska för invandrare) 
och för Arbetsförmedlingen. 

SFI behöver vidareutvecklas. Strikta tids-
mål för SFI-deltagande, där högre stöd-
nivå kan erbjudas för de som inte riktigt 
lyckas med sina SFI-studier. Detsamma 
gäller för de som lyckas väl med sina 
SFI-studier, där en mer avancerad nivå 
ska kunna erbjudas. Vidare ska arbets- 
platserna ha möjlighet till att erbjuda 
individer vidareutbildning i svenska. 
Arbetsförmedlingen befinner sig mitt i 
en utdragen reformering som intensifi-
erades under 2019 med nedstängningar av 
lokalkontor och uppsägning av personal. 
Samtidigt presenterades Arbetsmarknads- 
utredningen, (SOU 2019:3) som delvis 
föreslår att arbetsmarknadsinsatser som 
tidigare utförts av Arbetsförmedlingen 
fortsättningsvis ska utgöras av reguljär 

utbildning. Det i en tid då landets kommuner 
dras med stora nedskärningskrav för att 
klara den ekonomiska budgeten, vilket 
ofta betyder mindre resurser till bland 
annat utbildning. 

Västsvenska Handelskammaren, tillsam-
mans med Arbetsförmedlingen, behöver 
hitta kanaler där vi kan sprida informa-
tion till våra medlemmar. Information 
om bland annat anställningsformer och 
anställningsstöd för de företag som vill 
anställa ur målgruppen, men inte vet hur 
de ska gå tillväga för att få de ekonomiska 
stöd de behöver. 

I dagsläget finns kommunala satsningar 
som fokuserar på individer som står 
långt utanför arbetsmarknaden. Vi på 
Västsvenska handelskammaren vill att de 
resurser som läggs på att anställa  

människor som står långt utanför 
arbetsmarknaden även inkluderar utrikes 
födda personer med rätt kompetens och 
utbildning men som av andra skäl inte får 
en anställning.

För att kunna matcha det behov som 
finns ute på arbetsmarknaden vill 
Västsvenska Handelskammaren, tillsam-
mans med Västra Götalandsregionen, 
fortsätta satsa på anställningsformen 
Yrkestrainee. Yrkestrainee innebär en  
anställning under utbildning och tar 
tillvara på de individer som är i behov av 
utbildning eller vidareutbildning för att 
komma ut i arbetslivet. Detta för att öka 
inkludering och för att skapa resurseffektiva 
utbildningar som speglar näringslivets 
direkta behov. 

VAD KRÄVS DÅ?



KONTAKTFÖRMEDLING 
-Västsvenska Handelskammaren satsar tillsammans med
Västra Götalandsregionen på lärlingsanställning.

Utbildningsformen ökar delaktigheten och engage-
manget hos både arbetsgivare och elever samtidigt 
som den avlastar den kommunala utbildningen med 
resurser från det privata. Syftet är att skapa långsik-
tiga förutsättningar för resurseffektiva utbildningar 
i samklang med arbetsmarknadens behov samt öka 
inkluderingen på arbetsmarknaden. För målgruppen 
innebär satsningen att avståndet mellan utbildning 
och arbetsliv krymper samt att försörjning under 
studier möjliggörs. 

SÄTT STRIKTA TIDSMÅL PÅ 
SFI-DELTAGANDE 
-Språket upplevs enligt undersökningen som det största
hindret för att anställa människor ur gruppen utrikes
födda. Att erbjuda högre stödnivå för de som visar på
ambition och klarar SFI-studier snabbt kan vara en väg
att gå.

- Incitamenten att anställa någon utrikes född måste
stärkas tillsammans med informationen om de stöd som
finns idag. Det måste också vara enkelt att söka stöd
men samtidigt rättssäkert.

SE ÖVER ARBETSMARKNADS- 
POLITISKA INSATSER
-En viktig aspekt för Västsvenska Handelskammarens
medlemmar är att de kommunala satsningar som görs ofta
fokuserar på de individer som står långt utanför
arbetsmarknaden. Vi vill att företagen ska fånga upp
individer med rätt kompetens och utbildning, men
som av andra skäl inte får en anställning.

- I vilken utsträckning involveras näringslivet i de
kommunala satsningarna som görs? För att de
kommunala satsningarna ska kunna leda någonstans
så måste näringslivet involveras och tillfrågas.
Satsningarna kan handla om att tillföra rätt kompetens
till arbetslivet, inte om att skifta den ekonomiska bördan.



TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTSVERIGE STARKARE




