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Tillvarata kompetensen! 

Arbetsgivares erfarenheter av att ha tagit emot praktikanter från Korta vägen 

Jeanette Andersson & Lykke Guldager  

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka arbetsgivares erfarenheter av att ha tagit emot praktikanter 

från arbetsmarknadsprojektet Korta vägen. Många utländska akademiker idag går arbetslösa 

trots att Sverige har en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Som en lösning på att försöka 

åtgärda arbetslösheten hos denna målgrupp har Sverige utformat olika arbetsmarknadsinsatser 

för att underlätta intåget av utländska akademiker på arbetsmarknaden. Forskning har visat att 

praktik är den mest fördelaktiga insats som genererats i de arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

som idag finns. Tyvärr råder hög arbetsbelastning på svenska arbetsplatser vilket gör att många 

tackar nej till att ta emot praktikanter. Genomförandet skedde genom en kvalitativ studie där 

urvalsgruppen bestod av sex stycken arbetsgivare som tagit emot praktikanter från 

arbetsmarkandsprojektet Korta vägen. Resultatet visade att majoriteten av arbetsgivarna hade 

goda erfarenheter av mottagandet. Samtliga arbetsgivare ansåg att det svenska språket var 

mycket viktigt.  Dels för att praktikanten skulle kunna arbeta mot deras kunder men också för 

att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen. Resultatet visade också att majoriteten av 

arbetsgivarna tog emot praktikanterna av rent egoistiska skäl då några såg det som gratis 

arbetskraft medan andra gjorde det för att ge goodwill till företaget. 
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Getting hold of the competence! 

Employers’ experience of receiving trainees from Korta vägen 

Jeanette Andersson & Lykke Guldager  

Abstract 

The purpose of this study was to examine the experience employers’ have of receiving trainees 

from the labour market project “Korta vägen”. In the present situation, a large number of 

foreign graduates in Sweden are unemployed despite the fact that Sweden has a large demand 

for qualified work force. To solve the high rate of unemployment in this target group, and 

facilitate the migration of foreign graduates in the labour market, Sweden designed a range of 

labour market measures. Studies show that internships are the most profitable measures 

generated in the labour market politics today. Unfortunately, a high work load prevails in the 

Swedish work places, consequently rendering many employers to say no to housing trainees.  

This study was implemented through a qualitative method, where the sample group consisted of 

six employers whom had accepted trainees through the labour market project “Korta vägen”. 

The results proved the majority of the employers had positive experiences from the acceptance. 

The employers conclusively believed that the Swedish language was of most importance. Partly, 

so the trainee would be able to serve the companies costumers, but also as a way in to the work 

place community. Furthermore, the results showed that the majority of the employers received 

trainees for pure egoistic goals as they saw them as free labour, whilst others housed trainees to 

promote goodwill for the company. 

Key words 

Foreign graduates, foreign academics, Korta vägen, trainee, internship, employer, foreign trade, 
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1. Inledning 

I Sverige spås det bli stor brist på arbetskraft de kommande 30 åren. Den ökade livslängden i 

kombination med stora pensionsavgångar innebär att landet kommer få ett behov av kvalificerad 

arbetskraft vilket SCB publicerade i en rapport 2002. I Centerpartiet senaste idéprogram 

presenterades ett förslag om att Sverige borde införa fri invandring
1
. I media har förslaget 

framställts som om den fria invandringen skulle utgöra lösningen på behovet av den bristande 

arbetskraften. Detta har vållat en het samhällsdebatt den senaste tiden då många menar att detta 

är helt fel väg att gå eftersom integrationen idag redan kan ses som misslyckad. Det med tanke 

på att Sverige inte tillvarata kompetensen som redan finns i landet, nämligen de utlandsfödda 

akademikerna.  

Forskning visar på att utlandsfödda akademiker i högre grad än inrikesfödda är arbetslösa
2
.  Det 

tar i genomsnitt tar sju år för invandrare att få sin första tillsvidareanställning på den svenska 

arbetsmarknaden (Rosenqvist, 2010). Anledningen har tidigare förklarats av att utrikesfödda har 

lägre utbildningsnivåer eller fel utbildning i förhållande till de allt högre kvalifikationskraven 

som idag ställs. Forskning har dock visat på att utrikesfödda akademiker som har rätt utbildning 

i förhållande till den svenska arbetsmarknaden ändå inte får arbete (Rapport Integration, 2003).  

Ny forskning visar dock att företag som valt att anställa utländska akademiker har fått mycket 

goda resultat. Utrikesfödda har nämligen goda kontaktnät med sina hemländer vilket har setts 

öka svenska företags utrikeshandel. Utrikeshandeln anses vara en av Sveriges viktigaste 

hörnstenar för att bevara välståndet där främjandet av förtroendefulla relationer är av yttersta 

vikt (Hatzigeorgiou & Lodefalk, 2012).  

Sverige har alltså ett stort behov av kvalificerad arbetskraft, arbetskraft som finns inom räckhåll 

men som inte utnyttjas. Detta ämne knyter högst an till vår yrkesprofession som studie- och 

yrkesvägledare då vi fungerar som en länk mellan arbetstagare och arbetsmarknad. Problemet 

behöver belysas för att vi som studie- och yrkesvägledare men också politiker, näringslivet och 

samhället i stort ska få förståelse kring vilka faktor som gör sig gällande i att utrikesfödda 

akademiker inte är lika anställningsbara som inrikesfödda. Vilket ansvar bär arbetsgivarna? Om 

fler arbetsgivare ser fördelarna med anställandet av utländska akademiker skulle arbetskraft som 

inte utnyttjas komma till användning i ett Sverige som står i stort behov av både kvalificerad 

arbetskraft men också god utrikeshandel. 

                                                      
1
http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/En%20h%C3%A5llbar%20Framtid-

f%C3%B6rslag.pdf  (2013-04-25) 

2
 http://www.saco.se/omstart/om-omstart/ (2013-04-25) 

http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/En%20h%C3%A5llbar%20Framtid-f%C3%B6rslag.pdf
http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/En%20h%C3%A5llbar%20Framtid-f%C3%B6rslag.pdf
http://www.saco.se/omstart/om-omstart/
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1.1 Val av problemområde 

Som en lösning på att försöka åtgärda arbetslösheten bland utländska akademiker har svenska 

staten utformat olika arbetsmarknadsinsatser för att underlätta utländska akademikers intåg på 

arbetsmarknaden. Forskning har visat att den enda fördelaktiga effekt i dessa insatser är 

arbetspraktik när det gäller nyanländas möjligheter att få arbete (Rosenqvist, 2010). Skälet till 

att arbetspraktiken har visat på goda resultat kan tänkas bero på att praktiken förmedlar och 

anskaffar kontakter. Arbetsförmedlingen förespråkar också kontakternas betydelse. De menar 

att kontaktnät är mycket värdefullt då det är den vanligaste vägen till arbete
3
. En anledning till 

att utländska akademiker har svårare att få arbete skulle kunna förstås av att de har ett mindre 

kontaktnät i Sverige.  

Korta vägen är ett arbetsmarknadsprojekt som erbjuder nyanlända utländska akademiker 

undervisning, coaching/karriärvägledning men också arbetsförlagd praktik
4
. Praktiken ses av 

Korta vägen som en mycket viktig del av projektet för att deltagarna ska få kontakt med 

arbetslivet. Ett skäl till att vårt intresse väcktes till att skriva om arbetsgivares erfarenheter av att 

ha tagit emot praktikanter från Korta vägen kan kopplas ihop med våra erfarenheter i arbetet 

med utländska akademiker. Vi har i möten med denna målgrupp fått uppfattningen om att 

utländska akademiker saknar kontaktnät i Sverige vilket skulle kunna förklara varför de har 

problem med att få arbete. Detta är i linje med TCO:s rapport (Schröder, 2009) där utländska 

akademiker uppger att det största hindret för etablering på arbetsmarknaden är just avsaknaden 

av kontakter i Sverige.  

Forskning pekar alltså på att arbetspraktik är en framgångsfaktor eftersom det genererar 

kontakter. För att utländska akademiker ska få möjligheter att skaffa sig kontakter ställer det 

höga krav på arbetsgivare att ställa sig välvilliga till mottagandet av praktikanter. Korta vägen 

vittnar dock om en ökad svårighet att erhålla praktikplatser. Vi ställer oss frågande till vilka 

konsekvenserna blir för ett Sverige som skriker efter arbetskraft men där arbetsgivare inte ens är 

villiga att erbjuda praktikplatser?  

Vårt forskningsarbete behövs för att belysa arbetsgivares inställning till mottagandet av 

praktikanter för att på så vis kartlägga bakomliggande faktorer. Studien belyser positiva och 

negativa aspekter vilket kan ge praktiksamordnare och arbetsgivare större insikt om innebörden 

av mottagandet av praktikanter. Förhoppningsvis kan arbetet leda till att fler ställer sig välvilliga 

till mottagandet av praktikanter då det finns en utvärdering om det. Vi som blivande studie- och 

yrkesvägledare har också användning av detta underlag då vår yrkesprofession står i ständig 

kontakt med näringslivet. Studien kan då bidra till att vi får större förståelse ur ett 

arbetsgivarperspektiv. Vi tror att alla som berörs av arbetsmarknaden och någon gång ställs 

inför valet att ta emot praktikanter kan ha nytta av denna studie då den ger ett helhetsperspektiv 

av praktikens betydelse i stort. 

                                                      
 

3
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Nyheter-Arkiv/Nyheter-

for-Arbetssokande/10-31-2012-Utnyttja-ditt-kontaktnat.html (2013-04-25) 

4
 http://www.su.se/samverkan/foretag-organisation/2.3702/du-som-ar-arbetsgivare/du-som-ar-

arbetsgivare-1.19578 (2013-04-25) 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Nyheter-Arkiv/Nyheter-for-Arbetssokande/10-31-2012-Utnyttja-ditt-kontaktnat.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Nyheter-Arkiv/Nyheter-for-Arbetssokande/10-31-2012-Utnyttja-ditt-kontaktnat.html
http://www.su.se/samverkan/foretag-organisation/2.3702/du-som-ar-arbetsgivare/du-som-ar-arbetsgivare-1.19578
http://www.su.se/samverkan/foretag-organisation/2.3702/du-som-ar-arbetsgivare/du-som-ar-arbetsgivare-1.19578
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1.2 Begrepp 

Invandrare: Vi undviker att använda begreppet invandrare för att det har fått en negativ klang 

för många med utomnordisk härkomst. Begreppet har olika innebörder beroende på vem som 

använder det. Vi använder därför begreppet endast när vi refererar till andra som gör det. 

Utländsk/Invandrad akademiker: Till skillnad från ovanstående begrepp påvisar detta något som 

personen har gjort och inte något personen är. Personen har invandrat till Sverige och är 

folkbokförd här men är född utomlands och har minst en treårig högskoleutbildning från sitt 

hemland. Denna utbildning avser vi vara validerad i Sverige.  

Mångfald: Innefattar många aspekter såsom sexuell läggning, kön och etnisk/kulturell 

bakgrund. När vi använder detta begrepp syftar vi främst på kulturell mångfald då vår studie 

präglas av arbetsgivares syn på individers olika kulturella kompetenser. 

1.3 Beskrivning av Korta vägen 

Korta vägen är ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund 

och är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen. Projektet vill 

tillvarata kompetenser och korta ner vägen till den svenska arbetsmarknaden. Akademikerna i 

fråga ska ha studerat på ett utländskt universitet eller högskola i minst tre år samt ha varit i 

Sverige i mindre än tre år för att kunna medverka i projektet. Korta vägen gör en kartläggning 

av de akademiska kompetenserna, erbjuder utbildningar och coachning samt ordnar med praktik 

inom individens utbildningsområde. Projektet påvisar hur samhället i det långa loppet tjänar på 

att tillvarata den här typen av outnyttjad arbetskraft. Korta vägen menar att arbetsgivare kan 

stärka sin konkurrenskraft genom att ta emot och ge praktik åt akademiker med utländsk 

bakgrund.
5
  

1.4 Syftet, forskningsfrågor och avgränsningar 

Syftet med studien är att undersöka arbetsgivares erfarenhet av att ha tagit emot praktikanter 

från Korta vägen. För att utveckla analysen ytterligare fokuserar vi även på 

rekryteringsprocessen för utlandsfödda akademiker. 

 Vilka faktorer är det som motiverar till att ta emot praktikanter? 

                                                      
5
 http://www.su.se/samverkan/foretag-organisation/2.3702 (2013-05-04) 

http://www.su.se/samverkan/foretag-organisation/2.3702
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 Hur uppfattar arbetsgivare att praktikanten har fungerat språkmässigt på praktikplatsen? 

Det finns många arbetsmarknadsprogram som tar emot utländska akademiker som praktikanter. 

För att avgränsa studien har vi valt att titta hur arbetsgivare som mottagit praktikanter från Korta 

vägen i Stockholm har haft för erfarenheter efter mottagandet av praktikanter med 

ingenjörsutbildning. Det finns en medvetenhet om att inga generella slutsatser kan dras om hur 

arbetsgivare ställer sig till mottagandet av praktikanter då undersökningen är alltför begränsad. 
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2. Bakgrund 

2.1 Samhällets utveckling och krav 

2.1.1 Tjänstesamhällets förväntningar 

Samhället har utvecklats från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle (Broomé, Lundh, 

Bäcklund & Ohlsson, 1996). Numera arbetar två tredjedelar av befolkningen i Sverige inom 

tjänstesektorn vilket innebär att många sysselsätter sig inom produktion av tjänster. 

Utvecklingen har också medfört att det ställs höga kvalifikationskrav på medarbetare där 

informationshantering har blivit mycket viktigt. Tjänstesektorns utveckling har inneburit att 

många organisationer är platta där gamla hierarkiska strukturer och specialiseringskompetenser 

ersatts med arbetsrotation och kundkontakt. Tjänstesamhällets utveckling har också visat 

tendenser på att medarbetare ofta ingår i arbetslag där de själva får planera verksamheten utifrån 

uppsatta mål (ibid). 

I tjänstesamhället ställs det ett socialt kunskapskrav vilket innebär att kunna möta och förhålla 

sig till andra människor på arbetsplatsen (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 

2006). Det har skett en omvandling från att den anställde förväntades underordna sig relationer 

på arbetsplatsen till att det istället ställs krav på deltagande. Arbetslivet kräver inte bara ett 

utförande av själva arbetsuppgiften utan medarbetare förväntas kunna socialisera sig till 

arbetsplatsens värderingar och sociala relationer. Det innebär att kunna lära sig det sociala spelet 

och att förhålla sig på rätt sätt i olika sociala sammanhang. Det sociala kunskapskravet ställer 

också krav på social kompetens. Det är av yttersta vikt då allt fler arbeten innebär att möta andra 

människor ansikte mot ansikte, vilket är en följd av det nya tjänstesamhället där kundkontakten 

har blivit allt mer central. Ahrne et al. (2008) menar att tjänstesamhället har inneburit att 

interaktionen förflyttats mellan människor och maskiner till människor emellan. Svensson 

(2002) menar att den sociala kompetensen idag anses vara så pass viktig att den till och med kan 

kompensera bristande formella meriter hos medarbetare. Kraven på informella kvalifikationer är 

enligt Hertzberg (2003) förklaringen till varför personer i kategorin invandare har större 

svårigheter än andra med att få arbete. Detta står i linje med Broomés et al. (1996) resonemang 

om den sociala kompetensens ökade betydelse. Inte bara formella kvalifikationer efterfrågas av 

det svenska arbetslivet utan även social kompetens. Detta gör det svårare för invandrare att 

komma in på den svenska arbetsmarknaden då den sociala kompetensen är kulturspecifik (ibid).  

Samarbete är något som också karaktäriserar det sociala kunskapskravet (Allvin et al., 2006). 

Samarbete innebär att relationer och roller skapas där man som arbetstagare måste vara 

medveten om den egna sociala positionen och de outtalade förväntningar som finns. Det sociala 

nätverket ställer krav på alla inblandade, krav som många gånger inte är arbetsrelaterade. Likväl 

som samarbete och sociala nätverk inkluderar inblandande, likväl utesluter de andra på ofta 
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oklara och irrationella grunder. Gruppen utvecklar ofta egna normer vilka är viktiga att förhålla 

sig till för att samarbetet ska kunna fungera (ibid).  

2.1.2 Språkets betydelse och kulturell mångfald inom arbetslivet  

I vår tids samhällsdebatt lyfts problematiken kring vilken betydelse svenska språket har inom 

arbetslivet. Hyltenstam & Kuyumeu (1991) menar att olika arbetsplatser ställer olika krav på 

behärskning av svenska språket. Kraven kan ses i förhållande till vilken anställning som är 

aktuell och vilka språkliga aktiviteter som är relevanta i yrkesinriktningen. Hertzberg (2003) har 

forskat hur kunskapskraven under 1990-talet har stigit i och med arbetslivets omvandling och 

den växande arbetslösheten. Han intervjuade ett antal arbetsförmedlare om deras syn på 

invandrarungdomars väg in på den svenska arbetsmarkanden. Studien visade att svenska 

språkkunskaper är mycket viktiga för att invandrarungdomar ska vara anställningsbara. Idag 

kräver arbetsgivarna en perfekt svenska, vilket skulle kunna ses som dold diskriminering för 

personer med utländsk bakgrund. Vidare diskuterar Hertzberg (2003) huruvida viljan har 

betydelse för språkinlärningen. En intervjuperson menar att den som verkligen vill lära sig 

språket också kan det. Den individuella viljan kan på så sätt ses som en avgörande faktor i 

anpassningen till den svenska kulturen där språket ingår som en viktig del. Studien visar att 

vägen till delaktighet i det svenska samhället är väldigt svår och lång utan tillräckliga 

färdigheter i det svenska språket (ibid). 

En annan problematik som lyfts i samhällsdebatten är vad mångfaldarbetet bör syfta till på 

arbetsplatser i Sverige. När det gäller kulturell mångfald på arbetsplatser menar en tidigare 

publicerad intervjurapport (Augustsson, 2000) att mångfald är en strategi som till största delen 

avser att motverka etnisk diskriminering. Vidare menas att det ska finnas en strävan efter att 

skapa en dominant heterogen kultur och att inte anpassa minoriteter till en homogen kultur. Det 

måste finnas ett accepterande och en vilja att implementera ett arbete som syftar till att främja 

kulturella olikheter. Det framkommer att mångfald inte bara tillämpas för att motverka etnisk 

diskriminering utan ses av arbetsgivare utifrån ett nyttoperspektiv (Stockholms läns landsting 

[SLL], 2011).  För arbetsgivare kopplas mångfald till affärsnytta. På så sätt ses mångfald som 

ett konkurrens- och kompetensverktyg och inte något som företag ägnar sig åt utifrån ett 

samhällsengagemang.  

Hatzigeorgiou och Lodefalk (2012) presenterar en studie som visar att utrikeshandeln ökar för 

företag som tillämpar kulturell mångfald på arbetsplatsen. Små och medelstora företag är de 

som har mest problem med sin internationalisering, vilket ofta beror på en otillfredsställande 

information om marknaden utomlands samt svaga kontakter i andra länder. Utlandsfödda 

personer har bra kunskaper om språk, politik och affärskultur i länder där de tidigare bott. Det 

finns ofta en osäkerhet hos företag som handlar med andra länder med hjälp av sitt sociala 

kapital, men med medarbetare som har kännedom om dessa länder kan den osäkerheten 

minskas. Det finns ett starkt samband mellan migration och en expanderad utrikeshandel vilket 

är en viktig stöttepelare för Sveriges välfärd. Författarna menar att invandring skapar potential 

till förtroendefulla relationer mellan länder vilket kan underlätta för internationell handel som 

ger fler arbeten och högre välstånd genom en ökad internationalisering. För att förstärka detta 
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ytterligare behövs fler möjligheter ges i form av utbildning och stöd till invandrare för att de ska 

kunna behålla sina nätverk och kontakter i sina hemländer (ibid). 

2.2 I mötet med arbetslivet 

2.2.1 Socialisation 

Vi socialiseras till att föredra vissa personer framför andra menar Wellros (1998). Vi är mer 

positivt inställda till vår vi-grupp vilket leder till ett gränsbyggande mellan vi och dem. 

Socialisering innebär att det sker en överföring från omgivningen av värden, normer, 

uppfattningar och handlingsmönster. Processen tar dock lång tid och kräver mycket energi. 

Socialisationens centrala mål är en internalisering som är ett resultat av en lyckad socialisation. 

Internalisering betyder att omgivningens värderingar och uppfattningar förvandlas till personens 

inre egendom och blir integrerad i personligheten vilket har skett när individen inte märkt att 

den blivit påverkad. Varje person är medlem i olika slags vi-grupper och därmed i olika 

kulturer. När individen lärt sig de olika gruppernas koder och tolkningsmönster rör de sig fritt 

mellan sina olika kulturer (ibid). 

I mötet med en ny kultur eller grupp kan känslan av kaos komma över oss vilket beror på 

saknaden av säkra tolkningsinstrument och fasta referenspunkter (Wellros, 1998). Det kallas 

ibland för kulturchock. Då individen inte vet hur denne bedöms skapas en stor osäkerhet. 

Normer och normalitet skiljer sig åt kulturer emellan vilket leder till svårigheter för personer 

som kommer till ett nytt sammanhang. Brister i språket eller något i individens beteende kan 

orsaka att en negativ bild skapas hos omgivningen utan att personen ifråga vet vilken norm som 

har överskritids. Individen får känslan av ständiga misslyckanden i kommunikationen utan att 

kunna göra något åt problemet (ibid). 

2.2.2 Rekrytering 

En publicerad doktorsavhandling (Nilsson, 2006) påvisar hur urvalet av personal gått till i en 

rekryteringsprocess i sex olika kommuner i Sverige. I studien framkommer att rekryterare och 

arbetsgivare har en klar bild av vilka de vill rekrytera utifrån kvalifikationer och erfarenheter. 

Rekryterarenas tankestilar fungerar som gränsvakter då vissa ansökningar snabbt sorteras bort. 

Studien visar också på svårigheter för de som rekryterar att bedöma utländska utbildningar då 

dessa skiljer sig från dem som man vanligtvis bedömer. I studien visade det sig att invandrares 

jobbansökningar utmärkte sig i hänseendet att det inte nådde upp till annonsens ställda 

kvalifikationskrav. Ur arbetsgivarnas perspektiv kan det leda till att alla invandrare dras över en 

kam och sorteras ut i en viss grupp även om många invandrare också skickar ansökningar som 
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faktiskt stämmer överrens med kraven som söktes. Eftersom det finns gemensamma drag i en 

sådan här grupp såsom namn som kan vara ovanliga, svåröversatta utbildningar och okända 

yrkeskonstellationer så finns det en risk för att kategoriseringen förstärks. Detta resonemang går 

i linje med Broomé et al. (1996) som menar att invandrare inte blir aktuella i 

rekryteringsprocesser då arbetsgivare och rekryterare har fördomar och förväntar sig 

kommunikationsproblem bedömt utifrån ansökningar med utländska namn och utbildningar. 

Forskning visar på att utländska akademiker har svårare att få arbete jämfört med infödda 

svenskar på grund av att arbetsgivare är rädda för det okända när det gäller kulturskillnader 

(Östsvenska handelskammaren, 2005). Arbetsgivare är rädda för att anställa någon som inte 

passar in på arbetsplatsen och önskemål om friare anställningsformer har diskuterats. 

Bortagandet av LAS (lagen om anställningsskydd) skulle kunna leda till större flexibilitet vilket 

skulle kunna bidra till att företag vågar anställa utländska akademiker i större utsträckning. LAS 

ses som ett hinder i organisationer som har en låg personalomsättning där arbetsgivare kan 

tveka att anställa personer som inte har referenser med risk för felrekrytering (SLL, 2011).  

En annan anledning till att utrikesfödda aldrig kommer in på arbetsmarknaden är att många 

arbetsgivare rekryterar internt eller med hjälp av personliga kontakter. Det utgör ett stort hinder 

för utrikesfödda att ta sig in på arbetsmarknaden då det tar lång tid att skapa sig ett nätverk 

(ibid).  

Anställningar sker på ett sådant vis att invanda förhållanden inte rubbas. Arbetsgivare är inte 

villiga att ta risken att anställa en person med en annan bakgrund (Hyltenstam & Kuyumeu, 

1991). Det som uppfattas som utbildnings- och erfarenhetsbrister blir ofta det som avgör vid 

jämförelser med sökande med svenska utbildningar och yrkeserfarenheter. Detta utan att någon 

bedömning sker av vad invandraren erbjuder istället av sådant som svensken saknar där 

språkkunskaper och kulturkunskaper som skulle kunna ses som värdefulla i arbetet. På det viset 

går den svenska arbetsmarknaden miste om god arbetskraft och unika kompetenser (ibid). 

Broomé et al. (1996) menar samtidigt att många verksamheter har upptäckt att kulturkunskaper 

är något som främjar arbetsplatser. Sverige som ett mångkulturellt land med en internationell 

ekonomi borde se kvalifikationer om kulturer och språk som en fördel. Istället har det fallit sig 

så att de verksamheter som är utan personer med kulturkunskaper väldigt sällan har tankar om 

att anställa en sådan (ibid). 

2.2.3 Praktikens betydelse 

I en tidigare publicerad rapport (Franzén & Johansson, 2004) framgår att praktik är en av de 

åtgärder som används mest för att underlätta integrationen för invandrare som kommer till 

Sverige. Det finns dock olika föreställningar kring vad praktiken ska syfta till beroende på 

vilken aktör som tillfrågas. Invandrare kommer ofta i kontakt med SFI-lärare, arbetsförmedlare, 

socialsekreterare och arbetsgivare vilka alla har olika syn på praktikens intention och betydelse. 

SFI-lärare menar att praktiken är viktig för språkträningen medan arbetsförmedlarna betonar 

vikten av meritering. Arbetsförmedlare menar att behovet av referenser är mycket viktigt för att 

kunna erhålla arbete framgent. Arbetsförmedlare framhäver att praktiken helst ska syfta till en 

anställning där praktiken ska ses som en introduktion. Socialarbetarna menar att praktiken ska 

ge individen bekräftelse och nya perspektiv där fokus ska ligga på att individen blir stärkt och 
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våga söka sig ut i arbetslivet. En bra praktikplats för arbetsgivare symboliseras av att 

praktikanten får en god yrkesträning om hur en svensk arbetsplats fungerar (ibid).  

Något som arbetsgivarna själva värdesätter är att praktikanten är självgående men också att 

praktikanten kommer in i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. Kunskaper i svenska 

språket är inte lika viktigt när det gäller praktik, dock anses detta vara nödvändigt i en 

anställningsprocess (ibid). 

Det vanligaste skälet till att företag inte tar emot praktikanter är att resurserna idag är knappa på 

svenska arbetsplatser (Östsvenska handelskammaren, 2005). Det råder hög belastning där 

personal arbetar övertid vilket gör mottagandet av praktikanter svårt då företaget behöver lägga 

resurser på praktikanten i form handledning. Samtidigt visar forskning på att mottagandet av 

praktikanter kan minska arbetsbelastningen. Finns det behov av personal på företag kan 

praktikperioden ses som en introduktion då praktikanten sedan kan bli anställd. Företag sparar 

på så vis pengar. I startskedet av praktikperioden kan praktikanten ses utgöra en börda men när 

den sedan blir självgående övergår det i en kostnadsfri arbetskraft (ibid).  
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3. Metod 

3.1  Undersökningsstrategi 

Studien är grundad i en kvalitativ metod då vi strävar efter att nå den enskilde individens 

erfarenheter. Intervjuer ger även respondenterna en större möjlighet att beskriva sin situation 

mer utförligt än vad de skulle ha fått i en kvantitativ enkätundersökning. Dessutom kunde vi 

ställa följdfrågor för att kunna klargöra och fördjupa intervjun. Studiens omfattning sträcker sig 

till sex intervjuer varav samtliga skett i fysiska möten. 

För att få förståelse av arbetsgivares inställning till mottagandet av utländska ingenjörer har vi 

använt oss av en fallstudie.  I undersökningen består fallen av arbetsgivare som har erbjudit 

praktikplatser till Korta vägens deltagare. Genom arbetsgivarnas berättelser får vi en förståelse 

av deras erfarenheter efter mottagandet av Korta vägens praktikanter. 

En medarbetare på arbetsmarknadsprojektet Korta vägen föreslog arbetsgivare som kunde 

kontaktas. Vi var medvetna om att detta möjligtvis kunde minska tillförlitligheten då 

arbetsgivare som hade goda erfarenheter kan tänkas ses som mest lämpliga utifrån Korta vägens 

perspektiv. För att på ett enkelt vis få kontakt med företag som tagit emot praktikanter vilka 

uppfyller de avgränsningar som gjorts föll ändå valet på att använda den möjligheten. Företagen 

kan utgöras av både kommuner, myndigheter och privata företag men kommer hädanefter 

enbart att benämnas som företag, dock med undantag för analys och diskussion där dessa 

särskiljs och jämförs. 

Alla intervjuer inklusive pilotintervjun har använts i analysen. Vi utförde semistrukturerade 

intervjuer och utgick från en gemensam intervjuguide (se Bilaga 1). Frågorna som ställdes var 

därmed lika för samtliga av respondenterna, med visst undantag för pilotintervjun, och hade 

öppna svarsmöjligheter som gjorde att respondenterna hade samma chans till att säga sin åsikt 

om samma sorts frågor. Det är de transkriberade intervjuerna som ligger till grund för analysen 

och vi har sammanställt dessa på ett tydligt och överskådligt sätt i resultatet. 

Intervjuerna sammanställdes som sammanfattningar för att få fram en helhetsbild av vad 

respondenten hade sagt. Vi strävade efter att förhålla oss neutrala och att våra egna värderingar 

inte skulle läggas in i redovisningen av våra resultat. Detaljer om den enskilde respondentens 

privata uppgifter så som kön, ålder eller vilken avdelning de arbetar på framgår inte i studien då 

vi har behandlat det konfidentiellt. Vid citering av respondenter förekommer kursiv stil med 

citattecken. Respondenterna har även fått sig tilldelade olika bokstäver för att undvika att kalla 

dessa vid namn. Vi har genomgående i hela studien strävat efter att enbart lyfta det som är 

intressant för undersökningen i sig. Vi har undvikit att förändra uttalandena för att kunna 

behålla innehållet men det hela har formulerats om till ett mer förståeligt skriftspråk. 
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3.2  Metoder och tekniker 

Vi har använt oss av en induktiv ansats då vi drar allmänna generella slutsatser utifrån empiriska 

fakta. Någon hypotes utifrån tidigare teorier fanns inte utan uppsatsen byggdes på det empiriska 

materialet. För att finna en trygg intervjuram för respondenten utan störande faktorer har 

intervjuerna utförts på respondenternas respektive arbetsplats vilket även var respondenternas 

egna önskemål. 

Intervjuerna är inspelade och därefter transkriberade. Vi var tydliga med att intervjun avsågs 

spelas in och respondenterna gav sitt medgivande innan inspelningen startades. Respondenterna 

informerades även om att den inspelade intervjun inte användas i något annat syfte än för vår 

undersökning och att inspelningen kommer att raderas när examensarbetet är färdigställt. 

Vårt forskningsprojekt startade med en litteratursökning för att få kunskap om ämnet. Nästa steg 

var att finna intervjupersoner vilket gjordes med hjälp av Korta vägen i Stockholm. Vi skickade 

ut missivbrev (Bilaga 2) per e-post till arbetsgivarna med en kortare redogörelse som förklarade 

vad som skulle undersökas. Vi kontaktade de arbetsgivare som svarade först för att boka 

intervjuer. Den första intervjun användes som en pilotintervju för att pröva hur intervjufrågorna 

fungerade. Efter den gjorde vi en del ändringar och justeringar innan de resterande intervjuerna 

genomfördes. Under de intervjuer där vi båda varit medverkande har en person lett intervjun 

medan den andra har lyssnat och ställt eventuella följdfrågor som den andra personen missat. Vi 

utförde intervjuerna i ett tidigt skede då vi var medvetna om att mycket tid skulle behövas till 

transkribering och kodning. Alla intervjuer spelades in och de utskrivna intervjuerna kunde vi 

sedan använda för att söka efter intressanta delar i svaren utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Därefter har vi sammanställt resultatet och slutsatser. Avslutningsvis har en 

diskussion gjorts där egna tankar och reflektioner framträder i större mån än i övriga delar. 

Korta vägens urval av respondenter skulle kunna gjorts utifrån lämplighet såsom positiva 

erfarenheter. Kriteriet för att bli utvald som respondent var att de skulle vara arbetsgivare som 

tagit emot praktikanter från Korta vägen i Stockholm. Praktikanterna som arbetsgivarna tagit 

emot skulle ha ingenjörsutbildning. 

Vi har använt olika typer av källor såsom litteratur, artiklar och intervjuer för att få så många 

vinklar som möjligt på vårt problemområde. Intervjufrågorna var direkt kopplade till 

undersökningens syfte och frågeställningar då vi ställde semistrukturerande frågor om 

arbetsgivarnas erfarenheter när det gällde mottagandet av praktikanter. Vid bearbetningen av 

resultatet samt i formulerandet av analys och slutsatser har forskningsfrågorna stått i fokus. 

Därmed anser vi forskningen som giltig. Kontroller skedde efter varje intervju för att undvika 

felciteringar eller missad information. För att pröva intervjufrågorna och försäkra oss om att de 

blev förstådda så som vi avsett genomfördes först pilotintervjun och på det sättet kunde 

undersökningens giltighet stärkas ytterligare. 

Vi strävade även efter tillförlitlighet genom att intervjua arbetsgivare från olika branscher. Med 

tillförlitlighet menas att forskningen har utförts på ett noggrant sätt genom att man uppnår 

samma resultat vid olika tillfällen och mätningar (May 2001). Under transkriberingen har vi 

även gått igenom och kodat varje mening i databearbetningen. Citat som vi har presenterat i 

resultatet är ordagrant återgivna citat. 
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3.3  Etiska ställningstaganden 

May (2011) menar att etiska beslut inte definieras utifrån det som är fördelaktigt för forskaren 

eller forskningsprojektet i fråga utan har med frågor om etik att göra med vad som är rätt och 

rättvist. Utifrån detta tänker vi inte bara med hänsyn till själva projektet eller till de intressen 

som finns hos dess medarbetare, utan med tanke på andra som berörs av forskningen. 

 

Vi rättade oss efter det grundläggande individskyddskravet vilket kan kategoriseras i fyra 

allmänna huvudkrav inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 

1999)
6
: 

 Informationskravet: Vi informerade respondenterna inför varje intervju om vårt syfte 

med forskningen, att det var högst frivilligt att delta samt att deras uppgifter som vi 

samlade in inte skulle komma att användas för mer än detta arbete. 

 Samtyckeskravet: Respondenterna informerades om att de själva hade rätt att bestämma 

över sin medverkan och hur de ville delta. De informeras också om att de kunde välja 

att avbryta sin medverkan om de så önskade utan negativa följder. 

 Konfidentialitetskravet: Vi tog bort och ändrade namn som kunde avslöja identitet.  

Ingen information om de uppgifter som lagrats delades med utomstående. När 

uppsatsen har blivit godkänd kommer vi radera inspelningar och förstöra 

transkriberingar.  

 Nyttjandekravet: Respondenternas uppgifter delade eller utlånades inte till icke 

obehöriga eller icke vetenskapliga syften. 

Vid intervjuer och pilotstudie följde vi de etiska riktlinjerna
7
  för studie- och yrkesvägledare. 

                                                      
6
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  (2013-05-05) 

7
http://www.vagledarforeningen.org/etiska-riktlinjer#top (2013-05-04) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.vagledarforeningen.org/etiska-riktlinjer#top
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4. Intervjuer 

4.1 Respondent A 

Anledningen till att respondent A tog emot en praktikant från Korta vägen var för att det fanns 

ett behov av personal på företaget. Företaget stod i startgroparna inför ett nytt projekt och hade 

inte budgetmedel att anställa. Respondent A menade att skälet till att man tog emot praktikanten 

var av rent egoistiska skäl men att det alltid är bra om man kan hjälpa någon in på 

arbetsmarknaden. Han menade dock att det alltid finns en risk i att ta emot praktikanter då den 

förväntade resursen kan utgöra en ytterligare arbetsbelastning. Det visade sig att praktikanten 

kom in i arbetsuppgifterna snabbt vilket var positivt. Kravet för att få göra praktik på företaget 

var dels att ha högskoleutbildning men också någon form av praktisk erfarenhet. Informella 

kvalifikationer som var viktiga var självständighet och samarbetsförmåga men också att vara 

produktiv. Respondent A såg svårigheter i att kunna förhålla sig till dessa kvalifikationer om 

praktikanten inte behärskade svenska språket fullt ut. Respondent A menade att kulturskillnader 

också kan vara en anledning till att utrikesfödda praktikanter inte når upp till dessa 

kvalifikationer. Praktikperioden fungerade dock bra för praktikanten tack vara att han snabbt 

kunde börja arbeta självständighet. 

Kommunikationsmässigt har praktikanten fungerat bra på arbetsplatsen trots att språket upplevts 

som en barriär. Respondent A menade att språket förmodligen är den största utmaningen. 

Språket påverkade inte arbetet i sig, dock kan respondent A uppleva att språket har gjort att 

praktikanten har haft svårt att lära känna sina arbetskamrater på djupet. Respondent A tror att 

språket kan bidra till en osäkerhet. Han menade att språket har många olika nyanser vilket gör 

det svårt att förstå allmänna och specifika ordalag. Språket är även sammanlänkat med kulturen 

vilket kan resultera i att det blir problem i möten med andra. Respondent A menade att det finns 

svårigheter kring att kunna lägga sig på rätt nivå i samtal.  

” […] jag tror oftast det är en svårighet om man kommer in utifrån och inte kan 

svensk kultur egentligen, att man kanske såhär kommer in på fel sätt och det gör 

att folk börjar titta lite […] Det här är en organisation som har ganska hög 

grundkompetens, och att man då inte tar upp saker som är för banala”.  

Respondent A menade att det krävs fingertoppskänsla för att kunna avgöra nivån på samtalen 

men också att kunna känna av stämningen i rummet, vilket är svårt att klara av om man inte 

behärskar språket fullt ut.  

 

Praktikantens utbildning motsvarade arbetsplatsen krav bra. Praktiken övergick i en 

projektanställning vilket respondenten menar är ett bevis för att de har god erfarenhet och är 

nöjda med praktikanten. Respondent A kunde inte se att företaget har erhållit några lärdomar 
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efter att ha haft praktikanten på arbetsplatsen. En oväntad vinst var dock att praktikanten kunde 

andra språk vilket var fördelaktigt då företaget har kunder i andra länder.  

I en vanlig rekryteringsprocess skulle praktikanten, innan han kom till arbetsplatsen, haft svårt 

att få ett arbete där. Respondent A menade att det är hård konkurrens bland de som skickar in 

ansökningar, vilket gör det svårt för dem som inte har utbildat sig eller arbetat i Sverige att göra 

sig konkurrenskraftiga. Respondent A menade att den största svårigheten för den här 

målgruppen är avsaknaden av svenska referenser.  

4.2 Respondent B 

Respondent B menade att det fanns flera anledningar till att hon valde att ta emot en praktikant 

från Korta vägen. Dels tyckte respondent B tillfället var bra då de behövde en extra resurs men 

också för att mottagandet av praktiktanter bidrar till att arbetsplatsen blir marknadsförd. 

Företaget är van vid att ta emot praktikanter och har mycket goda erfarenheter av det. En annan 

anledning att respondent B tackade ja till att ta emot praktikanten var att företaget har en 

mångfaldspolicy som syftar till att personalen ska utgöras av en heterogen grupp. För att få göra 

praktik på företaget krävs inga specifika färdigheter. Arbetsplatsens anställda har olika 

egenskaper och bakgrunder vilket gör det svårt att säga att praktikanter i allmänhet behöver 

några specifika formella eller informella kvalifikationer. Dock kan självständighet och 

samarbetsförmåga ses vara faktorer som underlättar praktikperioden. 

Respondent B tyckte att praktikanten fungerade bra i gruppen. Hon kunde se att praktikanten 

ansträngde sig för att komma in i den sociala gemenskapen. Även språkmässigt fungerade 

praktikanten bra. Respondent B var medveten redan innan praktikanten kom att det svenska 

språket kunde vara bristfälligt vilket hon inte såg som något problem. 

Respondent B upplevde att praktikantens utbildning motsvarade arbetsplatsens krav bra. Det var 

viktigt att praktikanten fick prova på riktiga arbetsuppgifter vilket respondent B menade var 

själva syftet med praktiken. På så sätt såg praktikantens arbetsuppgifter till viss del ut som andra 

medarbetares. Det som skiljde sig var bland annat kundkontakten där språket sågs vara en 

begränsning. 

”Sätta sig och ringa samtal är kanske inte den bästa uppgiften […] Det kan ju 

vara svårt att göra det för någon i vanliga fall på sitt eget språk […] att då göra 

det på ett språk som man inte till fullo behärskar och det kan förekomma 

fackuttryck”.  

Samtidigt ställs inte samma krav praktikanter som på anställda. Syftet är att praktikanter ska få 

en helhetsbild över verksamheten och komma med inspel.  

Respondent B kunde se att praktikanten bidrog med nya perspektiv och synsätt, vilket var något 

som berikade hela verksamheten. Annars upplevde respondent B ingen skillnad på en praktikant 
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från Korta vägen jämfört med någon annan praktikant. Respondent B menade att det istället 

handlar om att vi alla är olika individer, med olika bakgrunder där vi alla kan tillföra olika 

saker.  

Respondent B menade att praktikantens anställningsmöjligheter, innan praktiken på företaget, 

skulle bedömts som alla andras. Så länge personen kan göra sig förstådd och verkligen visar 

intresse för arbetet så finns det möjligheter att få arbete. Respondent B menade att det var 

viktigt med referenser men helt oväsentligt om de var svenska eller utländska.  

Respondent B såg bara möjligheter med praktikanten. Då respondent B upplevde en stor 

tidsbrist i sitt arbete, där ibland vissa av hennes arbetsuppgifter fick stå tillbaka, fick hon tack 

vare praktikanten arbetsuppgifterna gjorda. ”Med en praktikant som kan göra delar av det jag 

annars skulle ha gjort kan jag ju komma upp till en väldigt mycket högre nivå och […] rent 

egoistiskt så känns det som jag gör någonting bra genom att få hjälp”.  

4.3 Respondent C 

Anledningen till att respondent C tog emot en praktikant från Korta vägen var för att tillämpa 

mångfald på arbetsplatsen. I jämförelse med andra företag och organisationer i landet ligger de 

dåligt till då väldigt få av de anställda på arbetsplatsen har utländsk bakgrund eller utbildning. 

När Korta vägen kontaktade företaget såg respondent C en möjlighet att kunna höja statistiken 

utan att det skulle kosta organisationen något. Dessutom kände, respondent C som företrädare 

för organisationen, ett intresse av att ge personen i fråga en chans då praktikanten hade rätt 

utbildning från sitt hemland. Eftersom att många inom organisationen snart ska gå i pension var 

målsättningen att praktikanten efter sin praktik skulle kunna bli anställd inom organisationen. 

Formella kvalifikationer som krävdes för att kunna arbeta i organisationen var en akademisk 

examen och goda färdigheter i det svenska språket eftersom alla kunder finns i Sverige. 

Informella kvalifikationer som företaget krävde var social kompetens och förmåga att kunna 

arbeta självständigt. Ett problem som uppmärksammades under praktiken var att praktikanten 

inte var självgående utan behövde tydliga och raka instruktioner av sin handledare. 

Respondent C upplevde att praktiken var tuff då praktikanten hade det svårt med svenska 

språket. Problemet visade sig framför allt i telefonsamtal med kunder. Kunderna kunde ringa 

upp respondent C och säga att de inte förstått vad hon sagt. En annan utmaning var att komma 

in i arbetslaget. Respondent C menade att praktikanten känt sig utanför under en period, då hon 

inte visste hur hon skulle förhålla sig i sociala sammanhang som till exempel i fikarummet. 

Respondent C menade att det blivit bättre med tiden och att praktikanten hela tiden tog kliv 

framåt och på så sätt kändes som vem som helst i gruppen.  

I en vanlig rekryteringsprocess på företaget hade praktikanten varit helt chanslös menade 

respondent C. Praktikantens ansökan skulle falla i den starka konkurrensen. Tack vare Korta 

vägen och det förarbetet som nu gjorts har praktikanten fått en projektanställning. För att 

provanställningen ska kunna övergå i en tillsvidareanställning krävs egna ansträngningar av 
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praktikanten, framför allt i att lära sig bättre svenska. Respondent C menade att vinsterna med 

praktiken är att företaget får en ny medarbetare men också att de påvisar tillämpning av 

mångfald. Respondent C framhävde även värdet av att kunna hjälpa en annan människa in på 

den svenska arbetsmarknaden.  

4.4 Respondent D 

Anledningen till att företaget tog emot en praktikant från Korta Vägen var att praktikantens CV 

såg intressant ut. För att få göra praktik på företaget där respondent D arbetar krävdes dels en 

relevant teknisk bakgrund och dels goda kunskaper i svenska språket. Deras kunder är landsting 

och kommuner och alla rapporterna som skrivs på företaget blir offentliga handlingar vilket gör 

det extra viktigt att svenskan är korrekt. Dock behövdes inte perfekta kunskaper i svenska för 

praktikanter menade respondent D. Informella kvalifikationer som värdesattes var att ha 

förmåga av att kunna samarbeta men också att ha social kompetens. Praktikanten behövde inte 

ha dessa kvalifikationer från början men ha potential att kunna lära sig. 

Kommunikationsmässigt fungerade praktikanten bra på arbetsplatsen. Respondent D såg inga 

problem i att praktikanten inte kunde perfekt svenska från början. Respondent D menade att det 

är en fråga om inställning hos henne som chef och hon valde att inte se bristande 

svenskkunskaper som ett problem. Praktikanten kom även in i arbetslaget snabbt vilket dels 

berodde på att företaget är van att ta emot praktikanter och men också att praktikanten var öppen 

som person. Praktikantens utbildning motsvarade arbetsplatsens krav bra. Respondent D 

menade dock att det fanns svårigheter i att kunna översätta praktikantens utbildning och veta 

vad hon kunde men det viktigaste var att har en grundförståelse. Resten lär man sig när man 

arbetar menade respondent D.  

Respondent D hoppades att de som arbetat med praktikanten fått erfarenheten att kunna göra 

steget mindre till att våga ta in personer från andra kulturer. Den största vinsten som respondent 

D såg med att ha tagit emot en praktikant från ett annat land var att verksamheten berikades med 

ytterligare nya perspektiv. Respondent D strävade efter att ha så många olika individer som 

möjligt i sin arbetsgrupp, som kompletterade varandra och på så sätt utgjorde ett starkt team. 

Praktikanten från Korta vägen gav även goodwill för företaget menade Respondent D. I en 

vanlig rekryteringsprocess, trodde respondent D att det hade varit svårt för praktikanten att få en 

anställning. Dels för att praktikanten hade ett glapp i sitt CV men också för att praktikanten inte 

hade fullgoda kunskaper i svenska språket.  

Respondent D berättade om fördomar som ofta finns hos rekryterare när det gäller bortsortering 

av ansökningar med utländska namn och utbildningar. Respondent D såg en problematik i detta 

och hade själv erfarenheter av många dömer ut ansökningar redan i förväg när det framkommer 

att den arbetssökande inte har svenskt ursprung. 

”[…] för mig är det någonting man testar när man träffar personen i fråga […] 

för många andra är det tyvärr fortfarande något man drar slutsatsen på 
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fördomar […] Känner jag i alla fall jag har sett det tidigare då blev jag väldigt 

upprörd, även om jag håller med, naturligtvis kan vi inte anställa någon som kan 

prata svenska men det är ingenting som man vet utifrån på ett CV, utan det vet 

man ju först när man pratat med personen i fråga”. 

Respondent D hade tankar på att anställa praktikanten men kan i nuläget inte säga hur det blir då 

det är många olika faktorer som spelar roll.  

Respondent D hade goda erfarenheter av att ha tagit emot praktikanten från Korta vägen och 

menade att företaget har fått gratis arbetskraft och tjänat lika mycket som praktiktanten på 

praktiken. Respondent D såg fördelaktigt på att ha tagit emot en praktikant som har en färdig 

utbildning och tidigare yrkeserfarenhet. Respondent D menade att praktikanten från Korta vägen 

har erfarenheter som inte andra praktikanter vanligtvis har vilket väger upp bristande 

språkkunskaper. 

4.5 Respondent E 

Det som motiverade företaget att ta emot en praktikant från Korta vägen var i första hand 

praktikantens kontaktnät men även chansen att få in gratis arbetskraft under en period. 

Praktikanten från Korta vägen kunde även prata olika språk vilket sågs vara en fördel då många 

av företagets kunder fanns utomlands. För att arbeta på företaget krävdes ingen formell 

kvalifikation såsom högskoleutbildning. Istället värdesattes formella meriter som erfarenhet 

men även informella kvalifikationer såsom social kompetens.  

Respondent E upplevde att praktikanten fungerade bra kommunikationsmässigt på 

arbetsplatsen. Respondent E upplevde att det tog lång tid för praktikanten att lära sig svenska 

vilket berodde på att praktikanten tillhörde en arbetsgrupp som talade engelska. Respondent E 

tyckte att det har fungerat väldigt bra för praktikanten att komma in i arbetslaget vilket 

respondent E menar beror på att praktikanten är social och glad.  

Respondent E menade att praktiken var något som både företaget och praktikanten drog fördelar 

av. Han såg praktikanten som en extra resurs vilket gynnade företaget som ständigt har mycket 

att göra. Dessutom tyckte respondent E att det var intressant och givande att ha en person som 

har en annan bakgrund på företaget. Respondent E menade att praktikanten i en vanlig 

rekryteringsprocess skulle haft mycket svårt att komma in eftersom hon saknade det svenska 

språket. Företaget rekryterar alltid internet vilket gör att praktikanten aldrig skulle fått 

information om att de sökte personal. Respondent E poängterade att praktikanten aldrig skulle 

fått chansen att börja arbeta på företaget om det inte vore för Korta vägens förtjänst. 

Praktikanten är idag anställd på heltid, dels på grund av hennes erfarenhet men också beroende 

på hennes personliga egenskaper så som att hon har en mycket hög social kompetens. 

Respondent E hade mycket goda erfarenheter av att ha tagit emot en praktikant från Korta 

vägen. Företaget fick möjligheten att få in arbetskraft med erfarenhet från en annan del av 
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världen. Detta har lett till nya affärer och ökade intäkter vilket de inte förväntade sig från början 

men som har betytt mycket för dem.  ”Hon har ju berikat våra möjligheter, förbättrat våra 

möjligheter att vinna affärer, eftersom hon återigen har ett större kontaktnät än vad vi hade 

själva […] Hon vet vem hon ska ringa till, hon vet hur man ska lösa saker och ting för 

kunderna”.  

4.6 Respondent F 

Anledningen till att respondent F valde att ta emot en praktikant från Korta vägen var för att 

företaget arbetade med ett projekt som handlade om hållbarhetsutveckling. De tittade på vad de 

som företag kunde bidra med i samhället. I samband med projektets start kontaktade Korta 

vägen företaget vilket ledde till mottagandet av praktikanten. Företaget har annars en outtalad 

policy där de valt att inte samarbeta med olika arbetsmarkandåtgärder finansierade av 

arbetsförmedlingen. Tack vare deras projekt i hållbarhet fick företaget upp ögonen för att kunna 

hjälpa någon in på arbetsmarknaden. För att få göra praktik på företaget krävs en examen från 

en naturvetenskaplig utbildning. Företaget ställer också krav på att anställda ska ha mycket goda 

färdigheter i svenska språket då mycket av arbetet består av kundkontakter. Informella 

kvalifikationer som värdesätts är framför allt förmåga att lösa problem gentemot sina kunder 

men också att det finns en vilja att utvecklas och ständigt lära sig nya saker. Företaget är en platt 

organisation vilket innebär att det inte finns några chefer. Detta leder till att anställda behöver ha 

förmåga av att kunna samarbeta med olika typer av personligheter men också att kunna arbeta 

självständigt. Respondent F menade att det fanns en ansvarsfördelning på företaget där alla har 

en roll att vara aktiva vilket kräver stort engagemang från den enskilde individen. Detta 

arbetssätt hade praktikanten dock ingen erfarenhet av vilket var märkbart menade respondent F. 

Praktikanten var van vid helt andra villkor i en hierarki med många chefer och inget egenansvar.  

Respondent F valde att inte anställa praktikanten när praktikperioden var slut då språket var ett 

stort hinder även om hon från början hade sett det som en möjlighet. 

”Det kändes inte rätt helt enkelt […] eftersom det fanns inte riktigt de 

förutsättningarna som krävs för att han skulle kunna jobba fullt ut som konsult 

ännu i Sverige. […] det hade också att göra med språket. […] Vi arbetar ju, 

språket är ju vårt främsta verktyg, vi skriver, talar liksom, man skriver PM och 

beslutsunderlag”  

Respondent F menade att företaget använde sig av fackspråk, vilket är helt avgörande för att 

kunna arbeta inom det tekniska området. Respondent F menade att detta språk skiljde sig 

markant från det som många lär sig på SFI. Praktikanten utvecklades dock hela tiden 

språkmässigt. 

Respondent F menade att det finns ett strukturellt problem i Sverige när det gäller integration 

och att tröskeln till arbetslivet är mycket hög för de som inte kommer från Sverige då många 

svenska företag kräver perfekt svenska. Respondent F kunde se svårigheter med att många av de 
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utrikesfödda håller sig i sitt sociala sammanhang och inte exponeras i det svenska språket. 

Respondent F menade att detta leder till att många inte lär sig svenska och därför får svårigheter 

att komma in på den svenska arbetsmarknaden 

Erfarenhetsmässigt tyckte respondent F att det varit intressant att ha haft praktikanten på 

företaget dels för att de har fått en inblick i ett annat lands arbetssätt men också att se hur snabbt 

en person kan utvecklas om den får chansen. Respondent F menade att även om företaget inte 

kunde anställa praktikanten tror hon att tiden på företaget bidrog till en stor personlig utveckling 

hos praktikanten vilket känns bra.  
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5. Analys 

5.1 Arbetsgivares motiv till mottagandet av praktikanter 

Majoriteten av respondenterna nämnde att en av anledningarna till att de valde att ta emot 

praktikanter från Korta vägen, var för att få gratis arbetskraft under en period. En respondent 

stod inför ett nytt projekt och behövde personal men hade inte ekonomi att anställa någon. 

Därför såg respondenten chansen att få en extra resurs. Annars skiljde motiven bakom 

mottagandet av praktikanter sig åt. En annan respondent såg fördelar med att praktiktanten 

skulle kunna marknadsföra företaget.   

Två respondenter menade att de valde att ta emot praktikanten för att tillämpa mångfald på 

arbetsplatsen. En av dem menade att det viktigaste skälet till att han som chef valde att ta emot 

praktikanten var för att bättra på statistiken och påvisa tillämpningen av mångfald. Han menade 

att arbetsplatsen statistiskt sett inte låg bra till i mångfaldsarbetet jämfört med andra företag 

vilket sågs kunna förbättras tack vare praktikantens eventuella framtida anställning. Den andra 

respondenten menade att skälet till att hon tog emot en praktikant berodde på att hon ville berika 

verksamheten med praktikantens perspektiv och idéer. Respondenten såg ingen skillnad mellan 

praktikanten från Korta vägen eller någon annan praktikant. Hon menade att medarbetarna inte 

utgörs av någon homogen grupp utan att alla individer har olika bakgrunder och tillför olika 

kunskaper och perspektiv. Arbetsplatsen arbetar utifrån en policy som syftar till att värna om 

mångfald där allas olikheter och kompetens ska ses som positiva.  Det går i linje med 

Augustssons (2000) resonemang om att det bör finnas en strävan om att skapa en heterogen 

grupp av människor på arbetsplatser, där inte minoritet anpassas till ett homogent arbetslag. En 

tredje respondent menade att mottagandet även syftade till att utöka företagets kontaktnät 

utomlands. Det går i linje med ny forskning som visar att företag som tillämpar mångfald på 

arbetsplatser ökar kontaktnätet utomlands vilket leder till ekonomiska vinster (Hatzigeorgiou & 

Lodefalk, 2012). På så sätt kan mångfald ses som ett verktyg till att öka finanserna utomlands. 

Ett generellt mönster som vi kunde urskilja i undersökningen var att majoriteten av 

respondenterna uppgav att motivet till mottagandet av praktikanter var av egoistiska skäl. Några 

respondenter nämnde tillämpning av mångfald som orsak medan andra uppgav gratis arbetskraft 

och utökade kontaktnät. Samtliga arbetsgivare menade också att de ville bidra till att hjälpa 

någon in på den svenska arbetsmarknaden. En förklaring till att arbetsgivarna såg en egennytta i 

mottagandet av praktikanten utifrån ett mångfaldsperspektiv skulle kunna förstås av SLL:s 

rapport (2011). Den betonar att arbetsgivares syn på mångfald ofta kopplas till affärsnytta där 

mångfald ses som ett konkurrens- och kompetensverktyg och inte något företag ägnar sig åt 

utifrån ett samhällsengagemang. Utifrån litteraturen kan motivet till mottagandet av praktikanter 

tolkas som att respondenterna endast utgår från företagets intresse och förtjänst och inte för att 

hjälpa någon. Den goda gärningen är dock något arbetsgivarna gärna framhöll men som sades 
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vara en bidragande faktor i mottagandet och inte något som låg i arbetsgivarens egentliga 

intresse.  

Det vanligaste skälet till att företag inte tar emot praktikanter på arbetsplatser i Sverige beror på 

att resurserna är knappa (Östsvenska handelskammaren, 2005). Arbetsplatser präglas idag av 

hög arbetsbelastning vilket gör det svårt för företag att ta emot praktikanter då de behöver lägga 

tid på handledning. Resonemanget går i linje med majoriteten av våra tillfrågade respondenter 

som menade att de fått ägna mycket tid åt handledning för praktikanterna vilket ibland har setts 

som ett problem då detta tagit mycket tid i anspråk. Något som framträdde i materialet var att 

arbetsgivare behövde lägga olika mycket tid på handledning vilket sades bero på praktikantens 

förmåga av självständighet. Vi finner att en förklaring till att vissa praktikanter upplevdes vara 

mer självständiga än andra skulle kunna bero på arbetsuppgifternas utformning och 

svårighetsgrad. En av respondenterna som menade att praktikanten var självgående sade sig ha 

utformat lätta och konkreta arbetsuppgifter medan det framkom att en annan som efterfrågade 

mer självständighet från praktikantens sida hade utformat mer kvalificerade arbetsuppgifter.   

En tes skulle kunna vara att praktikanter som ställs inför lågkvalificerade arbetsuppgifter 

snabbare blir självgående jämfört med praktikanter som ställs inför högkvalificerade. 

Praktikanternas skilda behov av handledning skulle alltså kunna förstås utifrån 

arbetsuppgifternas utformning.  

5.2 Färdigheter och språkets betydelse 

Franzén och Johansson (2004) menar att arbetsgivare värdesätter informella kvalifikationer 

såsom att praktikanter är självgående och kommer in i den sociala gemenskapen på 

arbetsplatsen. När det gällde informella kvalifikationer hos praktikanterna upplevde hälften av 

respondenterna svårigheter i att kunna efterfråga olika egenskaper i hänseendet av att de bara 

var praktikanter. De andra respondenterna uttryckte självständighet, samarbetsförmåga och 

social kompetens som klart fördelaktiga egenskaper under praktikperioden. Dock framkom att 

alla arbetsgivare krävde många informella kvalifikationer för att praktiken skulle övergå i en 

tillsvidareanställning. När det gällde de formella kvalifikationerna efterfrågade alla utan en 

respondent akademisk examen. 

Hälften av respondenterna uttryckte klara problem i att praktikanterna inte var självgående. 

Respondenterna menade att en förklaring till problemet skulle kunna förstås av att 

praktikanterna tidigare arbetat inom andra strukturer och hierarkier där de lytt order och inte 

behövt ta egna initiativ. En respondent pekade på kravet av ansvarstagande och 

samarbetsförmåga då verksamheten är en platt organisation utan chefer och arbetet utförs i 

projektform. Här kan en likhet ses mellan materialet och Broomés et al. (1996) resonemang. 

Han menar att tjänstesamhällets utveckling har lett till ökade kvalifikationskrav då många 

organisationer idag har blivit platta och gamla hierarkiska strukturer och 

specialiseringskompetenser har ersatts med arbetsrotation.  
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Enligt Allvin et al. (2006) ställs idag ett socialt kunskapskrav på anställda. Det innebär att kunna 

samarbeta och att kunna förhålla sig på rätt sätt i olika sociala sammanhang på arbetsplatsen. 

Samarbetet innefattar olika förväntningar och den anställde måste vara medveten om sin sociala 

position i gruppen. Gruppen utvecklar ofta egna normer vilka är viktiga att följa. Likväl som 

samarbete och det sociala spelet inkluderar inblandade, likväl utesluter de andra på oklara 

grunder. Det fanns en enhällighet hos respondenterna om att alla praktikanter hade god förmåga 

i att kunna samarbeta och majoriteten upplevde att praktikanterna hade kommit in bra i 

gemenskapen på arbetsplatsen. Det fanns dock en respondent som skiljde sig från mängden och 

menade att praktikanten hade haft svårigheter att förhålla sig till den sociala gemenskapen i 

gruppen och känt sig utanför. Problemet var mest framträdande i fikarummet då hon hade svårt 

att veta vad som förväntades av henne och hon kände sig mycket osäker. Respondenten menade 

att orsaken låg i att hon kom från en helt annan kultur med andra vanor och normer. En 

förklaring till problemet skulle kunna ses i Wellros (1998) resonemang om kulturchock vilket 

innebär att personer inte vet hur de bedöms eftersom de inte känner till hur normerna i den nya 

kulturen ser ut.  

Respondenten poängterade dock att situationen hade blivit mycket bättre med tiden. 

Praktikanten hade nu lärt sig koderna på arbetsplatsen och visste vad som förväntas av henne. 

Respondenten upplevde att praktikanten hade växt in i gruppen och trodde att praktikanten 

kände sig som vet som helst. Praktikantens sociala position i gruppen skulle också kunna förstås 

utifrån vad Wellros (1998) kallar internalisering. Det betyder att omgivningens värderingar och 

moraluppfattningar gradvis förvandlas till individens inre egendom och blir helt integrerad av 

personligheten. När individen har lärt sig gruppernas koder och tolkningsmönster kan den röra 

sig fritt mellan olika kulturer. Mot bakgrund av resonemanget kan vi anta att koder är något som 

individer lär sig i grupp och ingenting personer kan studera innan de kommer till en arbetsplats. 

Utifrån detta är det rimligt att anta att det kan finnas svårigheter att anpassa sig till det sociala 

spelet och att det är en process som måste få ta tid vilket arbetsgivare bör vara medvetna om. 

En faktor som karaktäriserar tjänstesamhället är att många anställda idag har någon form av 

kundkontakt vilket förut var tilldelat den ansvarige chefen (Broomé et al., 1996). Det har 

inneburit att arbetsgivare idag värderar social kompetens mycket högt. Allvin et al. (2006) 

menar att social kompetens är av yttersta vikt då allt fler arbeten innebär att möta människor 

ansikte mot ansikte och på så vis har interaktionen förflyttats mellan människor och maskiner 

till människor emellan. Svensson (2002) menar att social kompetens har blivit så pass viktigt att 

den kan kompensera bristande formell kompetens. Påståendet går i linje med vad en av 

respondenterna menade då han betonade att formella kvalifikationer inte spelar någon som helst 

roll om du inte har social kompetens. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att den akademiska 

examen var en förutsättning och kunde ses som en inträdesbiljett på arbetsmarknaden men att de 

informella kvalifikationerna var desto viktigare. Utifrån materialet skulle en tes kunna vara att 

utländska akademiker har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden om den sociala 

kompetensen skiljer sig åt länder emellan. Vår iakttagelse stöds av Broomé et al. (1996) & 

Hertzberg (2003) som menar att den sociala kompetensen är kulturspecifik. 

Samtliga arbetsgivare betonade vikten av att som anställd kunna upprätthålla goda 

kundkontakter. Respondenterna som representerade kommuner och myndigheter pekade på att 

de måste uppfattas som professionella vilket förutsätter att de anställda har mycket goda 

kunskaper i svenska språket. Majoriteten av våra tillfrågade respondenter menade att bristfällig 

svenska hos praktikanterna var ett problem i mötet med kunder. En respondent hade erfarenhet 
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av att kunder ringt upp honom och påpekat att de inte förstod vad praktikanten hade sagt. 

Utifrån respondenternas uttalanden tolkar vi resonemanget som att varken finns utrymme eller 

tolerans för språkförbristningar på kommuner och myndigheter eftersom det viktigaste är att 

tillgodose kundernas behov.  

En respondent menade att det inte gick att bortse från att språket var den största utmaningen. 

Respondenten betonade att svenskan som praktikanten hade lärt sig på SFI inte stod i 

förhållande till de krav arbetsplatsen ställde. Påståendet skiljer sig dock från Franzén och 

Johanssons (2004) studie där det istället framgår att SFI-lärare menar att praktik ska syfta till 

utveckling av svenska språket. Det ses inte vara något praktikanten redan innan ska ha 

fullständiga färdigheter i. Utifrån dessa resonemang är det dock rimligt att anta att SFI-lärare 

släpper i väg elever i syfte att skaffa ytterligare språkkunskaper under praktiken samtidigt som 

arbetsgivare anser att individerna inte har tillräckliga kunskaper för att klara av praktiken. 

Två av respondenter ställde inga som helst krav på perfekta kunskaper i svenska under 

praktikperioden. De ansåg att praktikanterna hade fungerat bra ändå. En av respondenterna 

menade att det berodde på vilken inställning hon som chef hade och hon valde att inte se 

bristande svenskkunskaper som ett problem. Den andre respondenten menade att 

kommunikationen fungerade bra och hade förståelse för att språket skulle ta tid. Samtliga 

respondenter delade upplevelsen om att praktikanterna hade utvecklat sitt språk markant under 

praktikperioden. De var dock entydiga i sina svar om att det krävdes perfekt svenska vid en 

potentiell anställning eftersom mycket av arbetet innebar att skriva rapporter och offentliga 

handlingar. Här ses en likhet mellan materialet och Franzén och Johanssons (2004) resonemang 

om hur arbetsgivare ser på färdigheter i svenska språket. De menar att språket inte är lika viktigt 

under en praktikperiod men att det ses som en nödvändighet i en anställningsprocess. 

Ett generellt mönster som kan urskiljas i vårt material är, att ju mindre kunskaper praktikanterna 

hade i svenska, desto mindre kundkontakt fick de ansvar för. Dock kan vi se en respondent 

skilja sig i materialet då han menade att svenska språkkunskaper inte var viktigt vid en eventuell 

anställning. Han representerade ett internationellt privat företag som inte kräver svenska då 

kommunikationen på företaget till största del förs på engelska. Respondenten såg istället till 

praktikantens färdigheter i andra språk då kunderna fanns utomlands.  

En tolkning av materialet skulle således vara att språket är viktigt för alla respondenter. Vilka 

språk som är viktiga står i relation till kunderna. Kommuner och myndigheter som tillgodoser 

svenska kunder värdesätter färdigheter i det svenska språket vid en eventuell anställning mycket 

högt jämfört med privata internationella företag som istället värdesätter utländska språk.  En 

förklaring till vår tolkning skulle kunna urskiljas i Hyltenstam och Kuyumeus (1991) 

resonemang som menar att arbetslivet ställer varierande krav på svenska språket beroende på 

vilka språkliga aktiviteter som den anställda ställs inför på arbetsplatsen. Kraven kan alltså ses i 

förhållande till yrkesutbildning och villkor som gäller för en viss anställning.  
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5.3 Vägen till arbete 

Flertalet respondenter hävdade att det var tack vare Korta vägen som individen hade fått 

möjligheten att komma in på arbetsplatsen. Majoriteten menade att praktikanten inte skulle haft 

en chans i en vanlig rekryteringsprocess på deras företag innan praktiken. De skulle falla i 

konkurrensen gentemot andra som behärskar det svenska språket fullt ut. Broomé et al. (1996) 

menar att det finns en problematik för utländska arbetssökare när det gäller att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden grundat på fördomar. Vidare menar Broomé et al. (1996) att denna 

målgrupp har svårt att göra sig aktuell i rekryteringsprocesser då rekryterare förväntar sig 

kommunikationsproblem bedömt utifrån utländska namn och utländska utbildningar i 

jobbansökningar. Detta resonemang går i linje med Nilsson (2006) som menar att invandrares 

ansökningar ofta sorteras ut i en viss grupp utifrån svåröversatta utbildning och okända 

yrkeskonstellationer. En av respondenterna hade själv erfarenhet av att rekryterare drar 

slutsatser om bristfälliga språkkunskaper i ansökningar utifrån utländska namn och utbildningar 

vilket hon ansåg vara ett stort problem idag. Nilsson (2006) poängterade vikten av att bedöma 

alla inkomna jobbansökningar likartat i en rekryteringsprocess och menade att det först är i 

mötet med personer som bedömning av färdigheter i svenska språket kan ske. En förklaring till 

att rekryterare föredrar att anställa personer som har svenska namn och utbildningar skulle 

kunna förstås utifrån Wellros (1998) resonemang om vi-grupper som menar att vi socialiseras 

till att föredra de som påminner om oss själva.  

En annan anledning till att utrikesfödda har svårt för att komma in på arbetsmarknaden beror på 

att många arbetsgivare väljer att rekrytera internt och med hjälp av personliga kontakter (SLL, 

2011). Vi kan se likheter mellan SLL:s rapport och vårt resultat då en respondent menade att 

praktikanten aldrig skulle fått en anställning på företaget då de väldigt sällan rekryterar externt. 

Praktikanten skulle på så vis aldrig fått information om företagets lediga tjänster. 

Internrekrytering kan vi på så vis se vara en förklaring till att homogena grupper reproduceras 

på arbetsplatser då arbetsgivare endast anställer individer som finns i dennes sociala 

sammanhang.  

Inför praktikperioden hade alla respondenter tankar och ambitioner om att anställa praktikanten 

efter praktikens slut. Vid tiden för studiens genomförande var två av praktikanterna fortfarande 

kvar på sin praktik, två stycken hade fått en projektanställning, en hade fått en 

tillsvidareanställning och en av praktikanterna hade inte fått någon anställning alls. Skälet till att 

den sistnämnda av praktikanterna inte hade erbjudits någon anställning berodde enligt 

respondenten på bristande kunskaper i svenska språket men även på avsaknaden i 

självständighet. Två av respondenterna hade erbjudit praktikanterna fortsatt anställning i 

projektform vilket på sikt skulle kunna leda till tillsvidareanställningar. En av respondenterna 

hade lagt ner mycket resurser på praktikanten men upplevde fortfarande stora brister i svenska 

språket. Respondenten imponerades dock mycket av praktikantens motivation och vilja att lära 

sig vilket han menade var en förutsättning för att myndigheten valde att satsa på henne. Han 

hoppades att praktikanten så småningom skulle få en tillsvidareanställning men att det krävdes 

ytterligare engagemang från hennes sida.  

Majoriteten av respondenterna såg en mycket stark vilja att lyckas hos praktikanterna, framför 

allt med språket. En förklaring för att kunna lyckas med språket kan förstås utifrån Hertzbergs 
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(2003) resonemang om viljans betydelse. Intervjupersonerna i hans studie menar att det måste 

finnas en vilja att lära sig svenska för att nå framgång. De anser att språket ingår i en större 

helhet om att vilja anpassa sig till den svenska kulturen och att det finns en problematik i att 

många som kommer till Sverige inte släpper in det svenska språket i sitt liv. Denna åsikt hade 

även respondenten som inte hade kunnat erbjuda praktikanten anställning. Respondenten såg 

praktikantens språksvårigheter som en del i ett större strukturellt sammanhang. Vidare menade 

respondenten att hon hade sett tendenser i att många som flyttar till Sverige väljer att umgås i 

sitt kulturella sammanhang och exponeras på så sätt inte för det svenska språket. Utifrån detta 

skulle det vara rimligt att anta att viljans betydelse att anpassa sig till det svenska samhället är 

helt avgörande för hur individer kommer lära sig det svenska språket. En annan anledning till att 

utländska akademiker har svårare att få arbete kan förklaras av att svenska arbetsgivare är rädda 

för att anställa personer från andra kulturer då de tror att de inte passar in i verksamheten 

(Östsvenska handelskammarens rapport, 2005). Förslaget om bortagandet av LAS har 

diskuterats för att få fler att anställa utländska akademiker som saknar svenska referenser. På så 

vis ses praktik som en bra lösning då företag får prova kompetensen innan de anställer (SLL, 

2011). En förklaring och tolkning skulle således kunna vara att respondenterna som fördröjer 

praktikanternas tid på företaget genom projektanställningar vill prova praktikanternas 

kompetens innan de erbjuder tillsvidareanställningar.  

5.4 Praktikantens bidrag till arbetsgivaren 

Samtliga respondenter var eniga om att praktikanten hade tillfört företaget något. Dock skiljde 

sig svaren en del åt. Några menade att praktikanten hade bidragit till nya perspektiv om hur 

andra länder arbetar.  Andra menade att praktikanten hade utgjort en gratis arbetskraft och på så 

vis varit till stor hjälp. Två av respondenterna tyckte att det kändes bra att kunna hjälpa 

individen ifråga att utvecklas och visa hur en svensk arbetsplats fungerar.  

Broomé et al. (1996) menar att kulturkunskaper och språk är något som främjar arbetsplatser 

och att Sverige som har en internationell ekonomi borde ser fler fördelar med utländsk 

arbetskraft än vad de gör idag. De företag som inte värnar om kulturell mångfald har väldigt 

sällan tankar om att anställa någon med kulturkunskaper. Mönstret kunde urskiljas i resultatet 

då verksamheter som inte arbetade utifrån tillämpandet av kulturell mångfald inte heller visade 

några indikationer på att göra detta, medan företag som hade anställda med olika bakgrunder 

såg fördelar med praktikantens kulturella bakgrund då den bidrog med nya perspektiv. Utifrån 

resonemanget ser vi att arbetsgivare som tillämpar mångfald upptäcker fördelar med att anställa 

utrikesfödda och kommer fortsätta göra det medan arbetsgivare som inte har någon 

mångfaldspolicy troligtvis inte heller kommer få någon erfarenhet av personer med annan 

kulturell bakgrund. Så länge företag inte vill tillämpa kulturell mångfald på arbetsplatser 

kommer de heller inte att kunna se några fördelar med det.  

Den mest slående förtjänsten som kunde urskiljas kom från respondenten som representerade 

det internationella företaget. Han menade att praktikanten hade varit en stor tillgång för 

företaget vilket de inte hade förväntat sig från början. Det visade sig att praktikanten hade ett 
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gediget kontaktnät utomlands och visste precis vart hon skulle vända sig för att kontakta kunder. 

Praktikanten blev tillsvidareanställd efter sin praktikperiod. Respondenten menade att de 

resurser företaget hade lagt på henne i form av handledning inte stod i relation till vilken 

tillgång hon var. Vår iakttagelse av fördelarna med utländsk arbetskraft stöds av Hatzigeorgiou 

och Lodefalks (2012) studie. De har studerat hur utlandsfödda gynnar utrikeshandeln på svenska 

företag. Utrikesfödda har bra kunskaper i språk, politik och affärskultur i sina födelseländer. 

Vidare menas att det är betydelsefullt att ha känsla för kultur och normer när företag handlar 

med hjälp av sitt sociala kapital vilket kan kännas osäkert för företag som inte ha någon relation 

till andra länder. Utrikesfödda kan på så vis minska osäkerheten och bidra till en större 

internationalisering vilket kan leda till fler arbeten och högre välstånd för Sverige.  
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6. Slutsatser 

Faktorer som motiverar arbetsgivare till att ta emot praktikanter  

Vi kom fram till att samtliga arbetsgivare tog emot praktikanter av rent egoistiska skäl. Främst 

tog de emot praktikanter för att de utgör en gratis arbetskraft. Andra skäl som framkom var 

tillämpning av mångfald på arbetsplatsen men också utökning av företagskontakter utomlands. 

Samtliga arbetsgivare i undersökningen tyckte att det kändes bra att kunna hjälpa någon in på 

den svenska arbetsmarknaden, även om det bara var en bidragande faktor och inte huvudskälet 

till att de tog emot praktikanten.  

Arbetsgivares uppfattning om hur praktikanten har fungerat språkmässigt på 

arbetsplatsen 

Slutsatsen vi kom fram till var att det fanns delade uppfattningar om hur praktikanten fungerade 

språkmässigt på arbetsplatsen. Två av arbetsgivarna tyckte att det hade gått bra, men de ställde 

heller inga krav på att praktikanten skulle ha fullgoda kunskaper i svenska språket under 

praktikperioden. Några andra arbetsgivare menade att bristande kunskaper i svenska hade 

utgjort ett hinder. Det upplevdes mest vara ett problem i kontakt med svenska kunder. Några 

arbetsgivare efterfrågade bättre kunskaper i svenska från praktikanterna innan de gick ut på 

praktik då de inte uppfyllde deras förväntningar.  

Däremot utgjorde inte bristande kunskaper i svenska något större problem för det internationella 

företaget då de mest pratade engelska på arbetsplatsen. Praktikantens färdigheter i utländska 

språk sågs vara en fördel då företagets kunder fanns i andra länder.  

Både bakgrundslitteraturen och resultatet pekar på att bristande språkkunskaper i svenska kan 

leda till svårigheter för praktikanten att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen. Några av 

arbetsgivarna menade utanförskapen även kunde bero på kulturskillnader, att praktikanten inte 

visste vad som förväntades av denne i sociala sammanhang utifrån arbetsplatsens normer. 

Slutsatsen är att språkkunskaper står i förhållande till vilket språk företagets kunder talar men 

utgör även en viktig del för att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen.  
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7. Diskussion 

7.1 Intervjuer 

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka arbetsgivares erfarenhet av att ha tagit 

emot praktikanter från Korta vägen. Majoriteten av respondenterna hade positiva erfarenheter. 

De var nöjda och tyckte att praktikanterna hade tillfört något på arbetsplatsen vilket hade lett till 

anställningar i vissa fall. Det som arbetsgivarna dock påpekade och kunde se som negativt var 

praktikanternas språkförbristningar. Vissa menade att praktikanten kunde för lite svenska för att 

kunna samtala med kunder vilket sågs som ett hinder för att fungera optimalt på arbetsplatsen. 

Vi frågade oss vilka faktorer som motiverar till att ta emot praktikanter idag, då vi såg det 

som en intressant aspekt att lyfta, eftersom resurserna idag är knappa som tidigare nämnts i 

analysen (Östsvenska handelskammaren, 2005). Det som vi såg som intressant var att alla 

respondenter sa rakt ut att de tagit emot praktikanten av rent egoistiska skäl, antingen som en 

gratis arbetskraft eller för att kunna upprätthålla företagets mångfaldspolicy för att ge 

företaget så kallat ”goodwill” utåt. Det fanns även en vilja att hjälpa någon ut på den 

svenska arbetsmarkanden men det var inte avgörande i beslutet om att ta emot en praktikant. 

Detta var något vi hade en viss förförståelse om innan, men att vi skulle få fram det så 

konkret och ärligt var något vi förvånades över.  

I vår tids samhällsdebatt lyfts problematiken om arbetslösheten bland utlandsfödda akademiker. 

Sverige har ett stort behov av kvalificerad arbetskraft samtidigt som många utrikesfödda 

akademiker går arbetslösa vilket kan ses som ett slöseri på kompetens. En anledning till 

utrikesfödda inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden skulle kunna bero på att privata 

företag rekryterar internt vilket framgår i vår studie.  En respondent som representerade ett 

privat företag uppgav att deras praktikant aldrig hade hittat det här jobbet utan Korta vägen, just 

för att de alltid rekryterar internt via kontakter till de som redan arbetar på företaget.  

I analysen framkom att bristande svenska språkkunskaper sågs vara ett hinder av 

respondenterna, vilket var särskilt märkbart om företaget hade mycket kundkontakt. Precis 

som Hertzberg (2003) menar så kräver arbetsgivare idag perfekt svenska. Respondenterna 

menade att de som företag måste framstå som professionella då de skriver beslutsunderlag 

och rapporter vilket gör att det inte finns utrymme för språkliga misstag. En del av 

respondenterna såg inte språket som något större hinder vid en praktik men dock som ett 

grundläggande krav för att en anställning skulle kunna bli aktuell. Vi har en förståelse för 

språkets betydelse på ett vinstdrivande företag och ser att det finns belägg för att kräva en 

perfekt svenska av sina medarbetare om så behövs. Däremot anser vi att det måste finnas 

utrymme för en praktikant att öva svenska språket på arbetsplatsen då man som praktikant 

inte kräver lön som vanliga medarbetare. 



 

29 

 

Språket kunde även utgöra ett problem i den sociala gemenskapen med arbetskollegor vilket 

hade lett till utanförskap för en praktikant. Ett par av respondenterna uppmärksammade de 

kulturella skillnaderna som orsak. De menade att det kunde vara svårt för praktikanterna att 

förhålla sig till olika normer i sociala sammanhang, till exempel hur man konverserade i 

fikarummet. 

Vi såg att det fanns ett par aspekter som tycktes påverka praktiken positivt. En aspekt var 

praktikantens motivation till att lära sig. Den andra aspekten var att praktikanterna fick 

handledning när de kom till arbetsplatsen. Beroende på hur handledaren uppfattade 

praktikens syfte tilldelades praktikanten uppgifter som ansågs vara lämpliga. En del av 

praktikanterna tilldelades något som vi uppfattade som lite lättare och mer monotona 

uppgifter för att kunna vara produktiva till företagets förtjänst. Andra fick prova på olika 

arbetsuppgifter och var med på uppdrag utan att för den delen behöva producera något, för 

att erhålla en större överblick. Möjligtvis kan vi se att lättare arbetsuppgifter gjorde att 

praktikanten blev mer självständig och inte behövde lika mycket handledning som 

praktikanten som tilldelades mer kvalificerade arbetsuppgifter. 

Vi hade en diskussion huruvida vi skulle fingera respondenternas namn och kom fram till att 

använda oss av bokstäverna A till F varav den respondent som blivit intervjuad först hade 

bokstaven A och den sista bokstaven F. Anledningen till att vi valde att använda oss av 

bokstäver var dels för att hålla det hela könsneutralt men också för att inte orsaka förvirring 

med olika påhittade namn. På det här sättet kunde vi på ett enkelt och neutralt sätt beskriva 

varje enskild respondent helt anonymt. Det hade dessutom blivit svårt att hålla reda på 

dubbelt så många namn vid diskussioner oss emellan. 

Undersökningens resultat bekräftar tidigare forskning som gjorts om ämnet då många liksom 

vi kommit fram till att språket är en viktig faktor. Vi kan se att fullgoda kunskaper i det 

svenska språket är en förutsättning för att få ett arbete som kräver akademisk utbildning i 

Sverige. Av resultaten kan vi även utläsa vikten av att följa koderna som finns på 

arbetsplatsen vilket Broomé et al. (1996) även tagit upp. Koder är alltså de oskrivna regler 

som finns på en arbetsplats som inte riktigt går att sätta fingret på. Det kan vara beteendet i 

fikarummet eller hur en diskussion förs. En del av våra respondenter nämnde detta som 

något som upplevts som ett problem i början av praktiken men som oftast blivit bättre 

allteftersom.  

Begränsningar som skulle kunna ses i studien är att respondenterna inte tagit emot fler än en 

praktikant och på så sätt skulle tillförlitligheten kunna ifrågasättas. Vi tror att mottagandet av 

fler praktikanter skulle kunna gett respondenterna mer erfarenhet och fler perspektiv. Vi 

hade från början avsett intervjua arbetsgivare som tagit emot fler. Det föll sig att vissa 

respondenter hade praktikanter just för tillfället. Detta ser vi som en begräsning då vi hade 

önskat att samtliga respondenter hade en praktikperiod att se tillbaka på men på grund av 

tidsbrist fick vi ta vad som fanns att tillgå. Fördelen med detta var dock att det inte var några 

problem för arbetsgivarna att minnas enstaka händelser då de fortfarande var mitt uppe i 

praktikperioden. 

Vi kan även se en begränsning i antalet respondenter, som för att kunna vara underlag till en 

mer omfattande studie, skulle behövt vara fler än de sex stycken intervjuer som vi hade. 
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Dock fanns inget tidsmässigt utrymme för att göra detta och ändå behålla samma kvalité i 

uppföljning och granskade av varje enskild intervju som vi nu har haft.  

Vi ser att studiens resultat är viktigt när det gäller att belysa betydelsen av att ta emot den här 

typen av praktikanter och vad det kan ge ett företag. Det finns idag en problematik med att hitta 

villiga företag som kan ta emot praktikanter vilket kan bero på att företag inte vet vad som 

förväntas, vilket vi hoppas att den här studien ska kunna påvisa.  

7.2 Metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då vi ville nå den enskilda individens 

erfarenheter och vi såg att intervjuer skulle ge respondenterna möjlighet att beskriva sin 

situation mer utförligt. Vi hade även kunnat använda oss av en kvantitativ metod och delat ut 

anonyma enkäter till arbetsgivarna att fylla i. Fördelen med det skulle kunna vara att vi på det 

sättet nått ut till fler och fått en större förståelse hur den allmänna uppfattningen låg samt på ett 

lättare sätt urskilja likheter och skillnader i svaren. Vi anser dock att vi valde rätt metod för 

ämnet då det gav oss en större inblick i arbetsgivarnas erfarenheter. 

Urvalsgruppen för intervjuer har valts utifrån kriteriet att de är arbetsgivare som har tagit emot 

ingenjörspraktikanter från Korta vägen. Faktorer som kön, ålder och etnisk bakgrund har inte 

tagits i beaktande då det utifrån studiens begränsade omfattning inte har någon större betydelse. 

Vi ansåg från början att sex respondenter skulle vara lagom att intervjua för att hinna med 

tidsmässigt utifrån givna förutsättningar. Så blev också fallet och vi intervjuade sex 

respondenter, alla ansikte mot ansikte och på respektive respondents arbetsplats. Det slumpade 

sig så att hälften av respondenterna var kvinnor och hälften män. 

Respondenten fick själv utse tid och plats som vi sen rättade oss efter vilket vi ansåg vara viktigt 

för att personen i fråga skulle känna sig bekväm i situationen. På grund av tidsbrist kunde vi 

enbart vid två intervjutillfällen närvara båda två och vid de resterande fick vi dela upp oss för att 

få ihop det schemamässigt. Vi uppfattar att det finns både förtjänster och brister med att bara 

vara en som intervjuar. En förtjänst kan vara att vi på så vis undvek eventuella situationer som 

kan upplevas som ”två mot en” där respondenten i värsta fall skulle kunna känna sig trängd eller 

uttittad. En brist som vi kan se med det är att om man som ensam missar en fråga eller inte hör 

att ett viktigt ämne kommer upp så finns det ingen som snabbt kan fånga upp det. De gånger 

som båda medverkat delade vi upp det så att en av oss intervjuade och den andra var bisittare. 

På så vis kunde den sistnämnde fokusera mer på det respondenten verkligen sa och behövde inte 

koncentrera sig lika mycket på att följa intervjuguiden. Den fördelen gick vi miste om de gånger 

vi intervjuade på var sitt håll. 
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7.3 Framtid 

Inför framtida studier ser vi möjligheter att utforska hur myndigheter, kommuner och privata 

företag skiljer sig i sin syn på praktikanter från Korta vägen. Vi har inte gjort någon märkbar 

skillnad på dessa utan har gått utifrån deras sammansatta syn på det hela, därför vore det en 

intressant aspekt att särskilja dessa för att se om man kan få fram ett nytt perspektiv. 

Att även intervjua praktikanterna själva och jämföra dessa med arbetsgivarna är också något vi 

ser som ett framtida forskningsområde då funderingar och diskussioner lätt kommer upp om 

huruvida praktikanten skulle hålla med det arbetsgivarna har sagt eller inte. 

Vi fick hjälp av Korta vägen att hitta arbetsgivare att vända oss till då tiden var knapp och för att 

vi snabbt skulle kunna komma ut och samla in material för att kunna påbörja arbetet. Nackdelen 

blev då att Korta vägen kunde påverka urvalet vilket gör att utgångspunkten inte blir helt 

neutral. Istället vore det bra att slumpmässigt välja ut företag för att få en mer realistisk syn på 

området och på så vis möjligen att få andra infallsvinklar.  

Vi märkte snabbt att språkets betydelse hade en framträdande roll. Det framkom att vissa 

respondenter efterlyste bättre språkkunskaper från praktikanterna och vi funderade på om det 

verkligen krävs mer svenskkunskaper eller om det är så att praktiken ska syfta till att öva upp 

språket. Det är några av de trådar som vi gärna hade fördjupat oss i om tid funnits och som vi 

gärna skulle se att framtida forskning inom området tog upp. 

Av en slump råkade antalet kvinnliga respondenter såväl som manliga bli lika många vilket vi 

fann intressant då vi uppmärksammade att det fanns en skillnad i mäns respektive kvinnors svar. 

Detta var inte något vi forskade vidare kring men det vore intressant att se om det kan ligga 

något bakom detta. Har kvinnor respektive män en differentierad syn på att ha praktikanter från 

Korta vägen eller var det bara en slump att liknande uppfattningar kunde urskiljas utifrån kön? 

Vi upplevde att männen var mer öppna och ärliga då de tidigt tog upp vilka problem som fanns 

medan kvinnorna hade ett mer ödmjukt förhållningssätt och ställde mindre krav på praktikanten. 

Vi är högst medvetna om att detta bara kan ha varit en tillfällighet men det vore en intressant 

aspekt att jämföra. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

.1. Hur kom ni i kontakt med Korta vägen? 

2. Vilka anledningar motiverade er som företag att ta emot praktikanter från Korta 

vägen? 

3. På vilket sätt tror du att företagets erfarenheter har spelat för roll när ni valde att ta 

emot praktikanter?  

4. Vilka färdigheter behöver en person ha för att får göra praktik på ert företag? 

5. Vad hade ni för tankar innan er första praktikant från Korta vägen kom hit? 

– Vilka möjligheter respektive hinder sågs? 

6. Hur har ni upplevt att praktiken har fungerat för de praktikanter ni har tagit emot? 

7. Vilket syfte tror du praktiken har fyllt för den som varit här? 

8. Hur har praktikanten fungerat kommunikationsmässigt? 

9. Hur har praktikanten kommit in i arbetslaget? 

10. Tycker ni att praktikantens utbildning motsvarade arbetsplatsens krav? 

11. Hur ser praktikantens arbetsuppgifter ut i förhållande till andra medarbetarnas? 

12. Vilka erfarenheter har ni fått efter att ha haft praktikanter här? Kan några vinster 

ses?
 

13. Hur skulle du ha sett på den här praktikantens anställningsmöjligheter vid en vanlig 

rekryteringsprocess? 

14. Har ni anställt någon efter en praktikperiod? Vad var det som gjorde att ni valde att 

anställa? 

15. Vad skulle ni säga till ett företag som funderar på att ta emot en praktikant från 

Korta vägen? 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

 

 

Stockholm XXXXXX 

 

 

Hej XXX XXX! 

 

Vi är två studerande på Stockholms Universitet som går sjätte och sista terminen på studie- 

och yrkesvägledarprogrammet. Det är dags för oss att skriva C-uppsats och vårt 

examensarbete handlar om hur företag ställer sig till mottagandet av praktikanter från Korta 

vägen. Vi har fått information om att ni tagit emot praktikanter av projektledare XXX och 

skulle vara mycket tacksamma om du skulle vilja träffa oss för en kort intervju. Vi skulle 

ställa frågor om dina upplevelser och erfarenheter av att ta emot praktikanter från Korta 

vägen.  

 

Intervjun skulle beräknas ta 45 minuter och all information från dig och företaget kommer att 

behandlas anonymt. Din medverkan är naturligtvis frivillig men vi skulle vara mycket 

tacksamma om du skulle vilja ställa upp.  

 

Vi hoppas att kunna träffa dig vecka 15 eller 16. 

 

Våra kontaktuppgifter finns i slutet av brevet. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jeanette Andersson och Lykke Guldager 
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