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BAKGRUND OCH METOD

Bakgrund

Metod Del 1, Undersökning

2016 genomförde vi, Ledarna inom privat tjänstesektor, en enkätundersökning bland våra medlemmar kring ämnet 
integration på arbetsmarknaden. Svaren resulterade i rapporten ”Integration i praktiken – ett jobb för chefen”.

I år tar vi diskussionen vidare och fördjupar oss i den utmaning som våra medlemmar identifierade som störst 
när det gäller integration på arbetsmarknaden, nämligen språket. Varför upplevs språket som ett så stort hinder 
för integration på arbetsmarknaden – och finns det sätt att komma runt problematiken?

Syftet med både årets och förra årets rapport är att få klarhet i hur verkligheten ser ut bland våra medlemmar 
inom Sveriges jobbmotor, den privata tjänstesektorn. På så sätt kan vi påverka och driva opinion i viktiga 
chefsfrågor och skapa en mer rättvisande bild av chefer i samhälle och media.

Denna rapport är uppdelad i två delar. Den första delen sammanfattar resultatet från årets 
undersökning, med vissa jämförelser från 2016 års resultat.  Den andra delen består av intervjuer 
med ett antal profiler inom svenskt näringsliv – inte nödvändigtvis medlemmar i LPT- som hittat olika 
sätt att riva språkbarriärerna. Vi har även sammanställt ett antal inspirerande tips som kan vara till 
hjälp för dig som anställt eller vill anställa en person med inga eller bristande kunskaper i svenska.

Rapporterna ”Integration i praktiken – ett jobb för chefen” och ”Språket – ett (onödigt) hinder för integration?” 
finns att ladda ner på Ledarna inom privat tjänstesektors hemsida.

Den första delen av denna rapport sammanfattar en kvantitativ webbundersökning genomförd via Easyresearch 
på uppdrag av LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor. Under perioden 18 maj till den 10 juni 2017 genomfördes 
totalt 895 intervjuer bland LPTs medlemmar, alla individer med olika chefsbefattningar inom privat tjänstesektor. 

   •   46 % av respondenterna är kvinnor, 53 % av respondenterna är män
   •   81 % har personalansvar
   •   1 av 3 arbetar i organisationer med fler än 200 anställda
   •   Respondenterna representerar ett brett urval av branscher med viss övervikt på IT-branschen

Enkäten bestod av 33 frågor som handlade dels om chefernas attityd till integration på arbetsmarknaden, 
dels om hur de ser på språket som ett hinder för integrationen. 

Som journalist kan du fritt använda innehåll, resultat och fakta från rapporten. För textinnehåll, uppge 
gärna källa: Språket – ett (onödigt) hinder för integration, en undersökning genomförd på uppdrag av 
Ledarna inom privat tjänstesektor. För bildmaterial, kontakta intervjupersonen för godkännande innan 
vidare publicering. 

Obs! Samtliga respondenter har utgått från att vi i med ”nyanlända” avser personer som är födda utanför EU som 
beviljats uppehållstillstånd i Sverige de senaste tre åren. 
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INTRODUKTION

Mindre språksnålhet kan 
lösa integrationen 
Sverige står inför stora utmaningar med att integrera 
nyanlända och få fler i arbete. Nio år! Så lång tid tar 
det för hälften av alla nyanlända i Sverige att få ett 
jobb, visar siffror från SCB. Sverige behöver bli bättre 
på att integrera dessa individer. 

I den här rapporten har vi tagit tempen på chefers 
vilja och möjligheter att lösa integrationsknuten. 

Inledningsvis kan sägas att politikerna måste sätta 
ner foten, agera snabbare och bättre när det gäller 
att sänka de byråkratiska hindren. Våra chefer vill ha 
växande företag, men det måste bli lättare att hitta 
nyanlända att anställa – och det måste bli lättare att 
anställa dem. Idag står alltför många och alltför höga 
byråkratiska hinder i vägen.  

Politiker och myndigheter är en aspekt; lika avgörande 
är chefers egna inställning och attityd till att anställa 
nyanlända. Vår rapport visar att viljan hos våra chefer 
finns där – ännu starkare i år än förra året – men att 
språket är avgörande. Samtidigt framkommer att 
nyanlända som kan engelska har en möjlighet till en 
anställning, eftersom det är vanligt att kommunicera 
på engelska på många svenska arbetsplatser idag. 
Visst borde vi istället för att stirra oss blinda på 
perfekt svenska kunna använda engelskan i större 
utsträckning för att underlätta för nyanlända att 
komma in på arbetsmarknaden och samhället? Det 
finns dessutom en mängd tekniska hjälpmedel som 
från dag ett underlättar kommunikationen mellan 
personer som talar olika språk. 
 
Språkproblemet behöver inte vara så stort som vi gör 
det. Om vi istället ser och använder de lösningar och 
hjälpmedel som finns tillhanda – många företagsledare 
gör det redan – kan fler nyanlända snabbare komma i 
arbete och bli en del av samhället. Det kommer i sin 
tur att leda till att de över tid också lära sig svenska.  

Självklart finns utmaningar när det gäller integrationen 
i Sverige, både på kort och lång sikt. Men vi 
är övertygade om att lösningarna finns framför 
oss. Första steget är att vi slutar fokusera på 
problemen och istället börjar se möjligheterna och 
de affärsmässiga vinster integrationen kan generera. 
I globaliseringens tidevarv kan våra nyanlända vara 
en ovärderlig resurs som arbetskraft, med sina 
internationella perspektiv och kontakter.  

Medan politikerna gör sitt kan vi fortsätta att göra 
vårt. Den privata tjänstesektorn är Sveriges 
jobbmotor, det är här stora delar av de nya jobben 
skapas.Givet den positionen kommer ett viktigt 
ansvar – att bidra positivt till att lösa integrationen. 
Därför hoppas vi att tjänstesektorn och övriga 
sektorer på svensk arbetsmarknad, kan undvika att 
låta det svenska språket bli en bromskloss för svensk 
integration. 

Så vad säger ni - kan vi komma överens om att 
sluta vara så språksnåla?

Lorri Mortensen Mates 
Ordförande LPT,  

Ledarna inom privat tjänstesektor 
Mail: lorri@lipt.se 

Tel: +46 (0)70 825 03 66

Foto: Linda Lundin
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Kapitelnamn
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ATTITYDEN TILL ATT ANSTÄLLA NYANLÄNDA

En nyckelfråga i 2016 års rapport, Integration i praktiken – ett jobb för chefen, var den enskilda organisationens 
mångkulturella mognad. Hade man, eller hade man planer på, att anställa nyanlända? Om ja, hur var den egna 
inställningen till detta – och hur tyckte man att resten av organisationen upplevde det?  

Årets undersökning visar att var tredje chef, 33 procent, planerar att rekrytera nyanlända. Lika stor del uppger att 
de inte kommer att göra det. Det är samma bild som för ett år sedan, då motsvarande fråga ställdes till cheferna. 
 
Attityden till att anställa nyanlända har blivit mer positiv. Antalet chefer som är positiva eller mycket positiva har 
ökat med sju procentenheter, från 59 procent 2016 till 67 procent i år.  

Attityden till att anställa nyanlända
– En jämförelse mellan 2016 och 2017

Den egna inställningen 

Hur ser du själv på att anställa nyanlända personer?

50%

0%

Mycket positivt

2017 2016

21%
18%

Positivt

46%
41%

Neutralt

26%
34%

Negativt

5% 5%

Mycket negativt

2% 2%
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ATTITYDEN TILL ATT ANSTÄLLA NYANLÄNDA

Fler chefer är 
positiva till att 

anställa nyanlända 
i år än förra året
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ATTITYDEN TILL ATT ANSTÄLLA NYANLÄNDA

Hur upplever du attityden hos övrig personal när det 

kommer till att anställa nyanlända?

50%

0%

Mycket positiv

2017 2016

10% 8%

Positiv

39%

32%

Neutral

38%

49%

Negativ

10% 9%

Mycket negativ

2% 3%

Även andra chefer i organisationen upplevs som mer positiva till att rekrytera nyanlända i år än för ett år  
sedan – 48 procent uppger det i år jämfört med 42 procent 2016.  

Tittar man på attityden bland övriga medarbetare uppfattas även den som mer positiv nu. 49 procent 
uppger detta, mot 39 procent för ett år sedan.

Den upplevda attityden
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ATTITYDEN TILL ATT ANSTÄLLA NYANLÄNDA

Övrig personal
är mer positiva 
till att anställa 
nyanlända nu 
än de var 2016
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VEM SKA FÅ NYANLÄNDA I ARBETE?

Enligt cheferna finns i huvudsak tre intressenter som kan lösa så fler nyanlända kommer i arbete. Det är  
politikerna man anser har störst möjlighet att korta tiden för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden. 
Var fjärde chef uppger detta. Därefter kommer de privata företagen samt de nyanlända själva. En tiondel anser 
att Arbetsförmedlingen och andra myndigheter har störst möjlighet att lösa utmaningen och en lika liten andel 
tror att arbetsgivare inom offentlig sektor kan göra det.  

Samtidigt är förtroendet för politikerna och offentlig sektor att lösa uppgiften mycket litet. Betydligt fler tror 
på de privata företagen när det kommer till att få ut de nyanlända på arbetsmarknaden.  

Bara 7 procent har stort eller ganska stort förtroende för politikerna, mot 41 procent för de privata företagen 
och 29 procent för de offentliga. Tilltron till Arbetsförmedlingens och andra myndigheters bidrag till lösningen 
är också mycket låg – lika låg som tilltron till politikerna. 

Förtroendet för de nyanlända att själva lösa situationen är stort – här har 40 procent stort eller ganska stort 
förtroende.  Det är bara de privata företagen som man har större förtroende för i frågan.

Vem ska få nyanlända i arbete?

Förtroende för olika aktörers förmåga

30%

4%

0%

Möjlighet att kunna korta steget för nyanlända i arbete

Politiker

Arbetsgivarna inom privat sektor

De nyanlända själva

Arbetsgivarna inom offentlig sektor

Vet ej

Arbetsförmedlingen

Annan

Organisationer/föreningar/studieförbund

Andra myndigheter än arbetsförmedlingen

30%

25%

0%

30%

21%

0%

30%

19%

0%

30%

11%

0%

30%

6%

0%

30%

5%

0%

30%

5%

0%

30%

4%

0%
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VEM SKA FÅ NYANLÄNDA I ARBETE?

Vilket förtroende har du för följande aktörer när det gäller att korta 
steget för nyanlända att kunna komma ut på arbetsmarknaden?

Arbetsgivarna inom privat sektor

De nyanlända själva

Organisationer/föreningar/studieförbund 

Arbetsgivarna inom offentlig sektor

Andra myndigheter än arbetsförmedlingen

Politiker

Arbetsförmedlingen

Annan/andra aktörer

70%

41%

0%

70%

40%

0%

70%

37%

0%

70%

29%

0%

70%

9%

0%

70%

7%

0%

70%

7%

0%

70%

6%

0%

Stort eller ganska stort förtroende

Litet eller inget förtroende

Arbetsförmedlingen 

Politiker 

Andra myndigheter än arbetsförmedlingen

De nyanlända själva

Organisationer/föreningar/studieförbund

Arbetsgivarna inom offentlig sektor

Arbetsgivarna inom privat sektor 

Annan/andra aktörer

70%

58%

0%

70%

50%

0%

70%

32%

0%

70%

16%

0%

70%

12%

0%

70%

12%

0%

70%

10%

0%

70%

6%

0%
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VEM SKA FÅ NYANLÄNDA I ARBETE?

Chefers förtroende 
för att våra politiker 

ska kunna få fler  
nyanlända i arbete 

är lågt 
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VEM SKA FÅ NYANLÄNDA I ARBETE?

En förklaring till det låga förtroendet för politikerna är att många chefer fortfarande upplever många hinder för att 
kunna rekrytera nyanlända. I år liksom förra året är språket den i särklass största utmaningen. 4 av 5 upplever 
språkhindret som stort eller mycket stort.  

Näst största hindret är svårigheter att hitta nyanlända att rekrytera och att de nyanlända brister i kunskap om 
det svenska samhället. En marginell utmaning i sammanhanget är interna motstånd inom organisationen.  
Fler än varannan ser byråkratiska hinder som en stor eller mycket utmaning.

Hinder för att anställa nyanlända

100%

25%

0%

Stora eller mycket stora utmaningar med att anställa nyanlända

Språkhinder

Att hitta/nå dessa personer

Nyanlända brister i kunskap om det svenska samhället 

Byråkratiska hinder från myndigheter

Validera kompetens hos nyanlända 

Osäkerhet kring psykologiska aspekter kring �yktingtrauman 

Nyanlända kräver länge introduktioner och mer uppföljning 

Risk för kulturkrockar internt 

Internt motstånd 

Annat

100%

80%

0%

100%

62%

0%

100%

59%

0%

100%

55%

0%

100%

51%

0%

100%

48%

0%

100%

46%

0%

100%

35%

0%

100%

18%

0%
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VEM SKA FÅ NYANLÄNDA I ARBETE?

Jämför man med 2016 års undersökning framkommer vissa skillnader i uppfattade utmaningar. 2016 var 
bristande kunskaper i svenska samhället det näst största hindret, medan det i år är svårigheten att hitta/nå 
de nyanlända. Byråkratiska hinder hamnar också betydligt högre på listan i år än förra året. Att nyanlända 
kräver längre introduktioner och mer uppföljning upplevs heller inte som ett jämförelsevis lika stort problem 
i år som det gjorde 2016.

ser språket som en 
stor eller mycket 
stor utmaning

4 av 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2016

Språkhinder

Nyanlända brister i kunskap om det svenska samhället

Nyanlända kräver länge introduktioner och mer uppföljning

Validera kompetens hos nyanlända

Att hitta/nå dessa personer

Osäkerhet kring psykologiska aspekter kring �yktingtrauman

Byråkratiska hinder från myndigheter

Risk för kulturkrockar internt

Internt motstånd

Annat

Jämförelse av utmaningar med att anställa nyanlända 2016 mot 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017

Språkhinder

Att hitta/nå dessa personer

Nyanlända brister i kunskap om det svenska samhället

Byråkratiska hinder från myndigheter

Validera kompetens hos nyanlända

Osäkerhet kring psykologiska aspekter kring �yktingtrauman

Nyanlända kräver länge introduktioner och mer uppföljning

Risk för kulturkrockar internt

Internt motstånd

Annat
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SPRÅKETS BETYDELSE FÖR INTEGRATION 

Förmågan att kunna kommunicera på svenska är avgörande för en anställning hos 70 procent av cheferna. 
För 28 procent är det inte det.  

Och här uppstår integrationens moment 22. För medan majoriteten uppger att svenska är en förutsättning för 
att få arbete menar samtidigt många att det är genom just arbete som de nyanlända snabbast lär sig svenska. 
Fyra av fem ser det som avgörande eller mycket viktigt.  

Att komma ut på arbetsmarknaden anser man slår både språkutbildningar som SFI och andra typer av 
utbildningar när det kommer till att snabbt lära sig svenska.

Språkets betydelse för integrationen

Språk ger arbete, arbete ger språk

Vad anser du är viktigast av följande när det kommer till att underlätta 
för nyanlända att lära sig det svenska språket?

Att nyanlända snabbt kommer in på arbetsmarknaden

Språkutbildning såsom SFI

Skola/studier 

Mentorprogram där nyanlända får träffa andra svenskar 

Ideella initiativ som skapar möten mellan nyanlända och andra svenskar

Digitala tjänster och verktyg som underlättar svenskinlärningen

Att nyanlända får bostad i områden där många andra svenskar bor

100%

80%

0%

100%

66%

0%

100%

60%

0%

100%

47%

0%

100%

46%

0%

100%

41%

0%

100%

33%

0%

anser att arbete är avgörande 
eller mycket viktigt för att 
lära sig svenska80 %
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SPRÅKETS BETYDELSE FÖR INTEGRATION 

Språket är största 
hindret till arbete 
och arbete är största 
möjliggörare för 
språket
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SPRÅKETS BETYDELSE FÖR INTEGRATION 

På frågan om vad som trots allt skulle kunna få cheferna att anställa en person som inte talar svenska svarar nära 
två av tre att det skulle vara om personen kunde engelska. Engelskan är den i särklass viktigaste faktorn för att 
minska trösklarna för icke svensktalande att få jobb. På andra plats hamnar unik kompetens. En femtedel uppger 
statliga subventioner. 

27 procent av cheferna uppger att det inte finns något som kan få dem att anställa en nyanländ som inte kan 
svenska och då är främsta skälet att det inte skulle fungera med hänsyn till företagets kunder.

Svenska en förutsättning, engelska 
en möjlighet

För en person som inte kan svenska, vad skulle sänka hindret för 
personen att få anställning hos er?

Att personen kan engelska

Att personen har kompetens som vi saknar och som
är svår att tillgå med en person som kan svenska

Inget, vi skulle inte anställa någon med bristfällig
eller inga kunskaper i svenska

Att personen kan göra sig någorlunda förstådd ändå

Att staten går in i och subventionerar delar
av eller hela lönen

Att vi kan erbjuda språkutbildning 

Att vi internt har någon som kan tolka

Vi ser inga problem med att anställa personer som
inte kan svenska

Att det �nns andra verktyg som appar som gör att
vi kan kommunicera 

70%

63%

0%

70%

35%

0%

70%

27%

0%

70%

21%

0%

70%

20%

0%

70%

10%

0%

70%

8%

0%

70%

7%

0%

70%

6%

0%
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SPRÅKETS BETYDELSE FÖR INTEGRATION 

86 procent av cheferna är bekväma att kommunicera på engelska istället för svenska. Bara 7 procent är 
negativt inställda. Faktum är att så många som 68 procent uppger att det redan talas engelska dagligen på 
arbetsplatsen. En majoritet av cheferna, 67 procent, tror att även övrig personal är bekväma att kommunicera
på engelska istället för svenska.

Engelska talas dagligen på 
68 % av arbetsplatserna
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SPRÅKETS BETYDELSE FÖR INTEGRATION 

Är du som chef bekväm med att kommunicera på annat 

språk än svenska i ditt ledarskap?

100%

0%

Ja, engelska

86%

7%

Ja, annat språk

5% 2%

Nej Vet ej

Upplever du att dina kollegor är bekväma med att kommunicera 

på annat språk än svenska med varandra?

100%

0%

Ja, i så fall
på engelska

67%

19%

Nej

7% 7%

Ja, annat språk Vet ej
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SPRÅKETS BETYDELSE FÖR INTEGRATION 

Av de chefer som anställt personer som inte kunde svenska uppger 73 procent att personen ökade sina 
kunskaper i svenska under anställningen. Mer anmärkningsvärt är hur snabbt det gick för den anställde att lära 
sig så pass bra svenska att denne kunde göra sig förstådd på arbetsplatsen. 35 procent uppgav att det tog 
mindre än 6 månader. Endast 19 procent menade att det tog längre än ett år.

Chefer som löst språkbarriärerna

har anställt personer som 
saknat eller haft bristande 
kunskaper i svenska språket43 %
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SPRÅKETS BETYDELSE FÖR INTEGRATION 

Hur fort gick det innan den anställde som inte 
kunde svenska hade lärt sig det tillräckligt bra 
för att kunna göra sig förstådd?

4-6 månader

Vet ej

Mer än ett år

7-9 månader

10-12 månader

1-3 månader

30%

26%

0%

30%

26%

0%

30%

19%

0%

30%

10%

0%

30%

10%

0%

30%

9%

0%

Upplevde du att personen som inte kunde bra svenska vid 

anställning ökade sina kunskaper i språket under anställningen?

100%

0%

Ja

73%

16%

Nej

11%

Vet ej
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning

Chefer inom privat tjänstesektor är mer positivt inställda till att anställa nyanlända i år än förra året. Och det är inte 
bara den egna attityden som är positiv, många upplever också att attityden hos övriga chefer och medarbetare 
är mer positiv nu än den var 2016. 

När det gäller olika aktörers förmåga att få ut nyanlända på arbetsmarknaden är förtroendet störst för den egna 
sektorn. Utöver de privata företagen är det också många som anser att de nyanlända själva har stor möjlighet 
att påverka situationen. Förtroendet för våra politiker däremot – och för myndigheter som Arbetsförmedlingen 
– är idag mycket lågt. 

Språket upplevs fortfarande som det i särklass största hindret. Att kunna svenska är en förutsättning för att få 
arbete – samtidigt som många, paradoxalt nog, menar att det är genom just arbete som de nyanlända snabbast 
lär sig svenska.

Att kunna engelska sänker trösklarna till anställning. En stor andel chefer är vana vid att leda på engelska och två 
av tre uppger att man redan talar engelska på arbetsplatsen. Det finns med andra ord goda möjligheter för en 
person som inte kan svenska men som behärskar engelska att få jobb.
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