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Sammanfattning 
Arbetskraftsbrist och flaskhalsproblem är tillväxthämmande, både för enskilda företag 
och för samhällsekonomin i stort. Redan pågående rekordstora pensionsavgångar och ett 
utbildningssystem som volymmässigt inte alltid svarar upp mot arbetsmarknadens behov 
gör att Sverige står inför stora utmaningar på arbetsmarknaden, vilka kommer att 
accentueras vid nästa högkonjunktur. Ökad arbetskraftsinvandring lyfts i detta 
sammanhang fram som en av flera tänkbara lösningar. Regelverksmässigt finns det idag 
få begränsningar för ökad utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring. Trots detta får 
arbetskraftsinvandringen fortfarande betraktas som låg. År 2012 uppgick antalet 
beviljade arbetstillstånd till arbetstagare (inkl. säsongsarbetare) och egenföretagare till 
27 100, vilket motsvarar knappt 0,6 procent av det totala antalet sysselsatta på den 
svenska arbetsmarknaden. Enbart inom ett fåtal yrken har arbetskraftsinvandringen gjort 
något större avtryck. Dit hör dataspecialister. Men samtidigt tyder statistik från 
Migrationsverket på att arbetskraftsinvandringen inom detta yrke och andra 
yrkesgrupper där Arbetsförmedlingen bedömer att det råder arbetskraftsbrist är mer 
temporär till sin karaktär. Arbetsförmedlingens intervjuer med arbetsgivare i samband 
med myndighetens prognosarbete visar vidare att få arbetsgivare löser problem med 
arbetskraftsbrist genom att rekrytera utomlands. Den naturliga följdfrågan är: varför? 

Kunskapsläget om arbetsgivarnas intresse och möjligheter att rekrytera från utlandet är 
väldigt begränsat. Inom ramen för projektet Ny väg in1 har Arbetsförmedlingen därför 
genomfört en enkätundersökning av arbetsgivare med frågor kring utlandsrekrytering 
och arbetskraftsinvandring. Resultaten från undersökningen visar att det finns ett flertal 
anledningar till att inte utlandsrekryteringen är mer omfattande, men den i särklass 
främsta anledningen är att utländska kandidater anses ha otillräckliga kunskaper i 
svenska språket. Andra vanligt förekommande anledningar är svårigheter att värdera 
kvalifikationer och färdigheter förvärvade utomlands samt svårigheter med att komma i 
kontakt med potentiella kandidater.  

Resultaten visar vidare att det är en ganska liten andel av arbetsgivarna i undersökningen 
(tio procent) som säkerligen eller troligen kommer att rekrytera utomlands de kommande 
två åren.  

I enkäten har arbetsgivarna getts möjlighet att bedöma åtgärder vilka skulle vara av värde 
för att underlätta utlandsrekrytering. Närmare en femtedel av respondenterna i 
undersökningen uppgav att de skulle vara betjänta av hjälp av Arbetsförmedlingen/Eures 
vid rekrytering inom EU/EES och Schweiz. Samtidigt uppgav mer än hälften av 

                                                             
1 Projektet, som syftar till att fler personer ska kunna komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare, drivs av 
Migrationsverket och medfinansieras av den Europeiska unionen. Arbetsförmedlingen och Global utmaning är 
projektpartners. 
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arbetsgivarna att de inte visste om de skulle vara betjänta av den hjälp som Eures 
erbjuder, vilket tyder på att Euresverksamheten måste göras mer känd. Arbetsgivarna har 
även ombetts att värdera i vilken utsträckning olika åtgärder skulle kunna underlätta 
rekrytering från tredjeland. Den åtgärd som flest arbetsgivare anser skulle vara av mycket 
stort värde är språkträning för anställda efter ankomst, vilket ligger i linje med att 
bristande kunskaper i svenska anges som det i särklass främsta skälet till att 
utlandsrekrytering inte varit aktuell 2012/13. Hjälp med att finna arbetssökande med rätt 
kompetens anses också vara av stort värde för många arbetsgivare. Detta tillsammans 
med hjälp med validering av utlänska meriter rankas särskilt högt bland de arbetsgivare 
som inte rekryterat utomlands under 2012/13. För de arbetsgivare som 2012/13 har 
rekryterat/påbörjat rekrytering från tredjeland är åtgärder som kortar och underlättar 
tillståndshandläggningen de mest angelägna åtgärderna. De sätter också stort värde på att 
få hjälp i tillståndsgivningsprocessen av berörd myndighet. 

I rapportens avslutande diskussionsdel förs ett vidare resonemang om vad som kan och 
behöver göras för att ökad arbetskraftsinvandring ska bidra till att på kort och lång sikt 
lösa problemen med arbetskraftsbrist och upprätthålla arbetskraftsutbudet. För både 
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är det viktigt med en fortsatt dialog med 
arbetsgivarna för att lyssna in deras behov och ytterligare precisera vari deras problem 
består för att kunna utveckla vår verksamhet och service till arbetsgivare. 
Förhoppningsvis bidrar studien även till att andra aktörer reflekterar vidare över hur de 
kan bidra till att utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring kan underlättas. 
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Inledning 
 

En ökad arbetskraftsinvandring är ett av flera instrument i arbetet för att på 
kort och lång sikt motverka arbetskraftsbrist och upprätthålla 
arbetskraftsutbudet.2 

Arbetskraftsbrist och flaskhalsproblem är tillväxthämmande, både för enskilda företag 
och för samhällsekonomin i stort. Arbetsförmedlingen har i flera rapporter belyst 
generationsväxlingen på arbetsmarknaden och de utmaningar som den medför. Vissa 
regioner, branscher och yrkesområden drabbas betydligt hårdare än andra, vilket 
kommer att leda till ökade rekryteringsproblem för företagen. Ökad 
arbetskraftsinvandring lyfts i detta sammanhang fram som en av flera tänkbara lösningar. 

Regelverksmässigt finns det idag få begränsningar för ökad utlandsrekrytering och 
arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandringen från EU/EES och Schweiz är redan fri i 
och med den fria rörligheten för arbetstagare inom EU. Sverige har till skillnad från 
många andra EU-länder inte tillämpat några övergångsbestämmelser för de nya 
medlemsländerna i EU27. Sverige har dessutom sedan slutet av 2008 det öppnaste 
systemet av alla OECD-länder när det gäller arbetskraftsinvandring från tredjeland (dvs 
länder utanför EU/EES och Schweiz).  

Trots det öppna systemet har det dock inte skett något större nivåskifte i de beviljade 
arbetstillstånden från tredjeland. Arbetsförmedlingens intervjuer med arbetsgivare i 
samband med myndighetens prognosarbete visar dessutom att få arbetsgivare löser 
problem med arbetskraftsbrist genom att rekrytera utomlands. Den naturliga följdfrågan 
är: varför? 

Kunskapsläget om arbetsgivarnas intresse och möjligheter att rekrytera från utlandet är 
fortfarande väldigt begränsat. Inom ramen för projektet Ny väg in3 har vi därför 
genomfört en enkätundersökning av arbetsgivare med frågor kring utlandsrekrytering 
och arbetskraftsinvandring. Syftet med undersökningen har varit att få reda på varför inte 
fler arbetsgivare som upplever arbetskraftsbrist rekryterar utomlands, hur planerna för 
utlandsrekrytering ser ut för de kommande två åren och vad som arbetsgivarna anser bör 
göras för att ytterligare underlätta utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring. I denna 
rapport presenteras resultaten från studien. 

Rapporten är disponerad så att den inleds med ett bakgrundsavsnitt där frågan om 
utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring sätts i ett vidare sammanhang. Dels sätts 
behovet av arbetskraftsinvandring in i kontexten av arbetskraftsbrist på den svenska 

                                                             
2 Prop. 2007/08:147, Nya regler för arbetskraftsinvandring 

3 Projektet, som syftar till att fler personer ska kunna komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare, drivs av 
Migrationsverket och medfinansieras av den Europeiska unionen. Arbetsförmedlingen och Global utmaning är 
projektpartners. 
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arbetsmarknaden och de demografiskt betingade utmaningar som både Sverige och stora 
delar av västvärlden står inför. Dels beskrivs arbetskraftsinvandringens utveckling de 
senaste åren och vad tidigare studier givit vid handen när det gäller vad som 
karaktäriserar de arbetsgivare som rekryterar från tredjeland. Del två, som utgör 
rapportens huvuddel, presenterar resultaten från enkätundersökningen. I det avslutande 
avsnittet förs en diskussion kring resultaten. I bilagor till rapporten finns definitioner av 
begrepp och redovisningsgrupper samt det frågebatteri som använts i enkäten. Det finns 
även en tabellbilaga med statistik som av utrymmesskäl inte kan redovisas i själva 
rapportavsnitten. 

 

Avgränsningar 
Denna rapport handlar om utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring som ett sätt att 
motverka arbetskraftsbrist. Att befrämja integrationen och höja sysselsättningsnivån 
bland andra grupper av invandrare – i synnerhet nyanlända – är givetvis också viktigt 
men ligger utanför ramen för denna rapport att behandla. Det är dock viktigt att påpeka 
att det inte råder ett motsatsförhållande mellan de båda. Det krävs ett arbete på bred 
front för att motverka arbetskraftsbrist och upprätthålla arbetskraftsutbudet.  

Mycket av den senaste tidens uppmärksamhet kring arbetskraftsinvandring har belyst 
systemets avigsidor där arbetskraftsinvandrare kommit att utnyttjas av oseriösa 
arbetsgivare. Arbetsförmedlingen tycker att det är viktigt att detta bekämpas och att 
regelverk, tillämpning och kontroll ses över med anledning av detta. Även den frågan 
ligger dock utanför ramarna för denna rapport. 
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Bakgrund 

Arbetskraftsbrist och behovet av arbetskraftsinvandring 
Arbetskraftsbrist och flaskhalsproblem är tillväxthämmande, både för enskilda företag 
och för samhällsekonomin i stort. Det råder redan idag brist på arbetskraft inom vissa 
yrkesområden, trots låg efterfrågan i ekonomin och på svensk arbetsmarknad. På sikt 
bedöms läget förvärras till följd av kommande års fortsatt stora generationsväxling. I 
vissa delar av landet kommer tillgången på arbetskraft till och med att minska. 
Arbetskraftsinvandring skulle kunna vara ett av flera alternativ för att möta de 
demografiskt betingade utmaningar vi står iför. I detta avsnitt utvecklas dessa 
utmaningar ytterligare för att sätta frågan om utlandsrekrytering och 
arbetskraftsinvandring i en samhällsekonomisk kontext. 
 

Brist på arbetskraft även vid låg efterfrågan i ekonomin 

Konjunkturen har givetvis stor betydelse både för efterfrågan och den allmänna tillgången 
på lediga resurser i ekonomin och på arbetsmarknaden. Bristen på arbetskraft har således 
minskat i spåren av den globala finanskrisen, turbulensen i Europa och de effekter det fått 
för svensk ekonomi och arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen genomför två gånger per år 
intervjuer med ett stort urval arbetsgivare i samband med myndighetens prognosarbete. I 
intervjuundersökningen hösten 2012 uppgav 24 procent av arbetsgivarna att de upplevt 
brist på arbetskraft i samband med rekrytering, vilket är en minskning med två 
procentenheter jämfört med året innan och med tio procentenheter jämfört med 
toppnoteringen hösten 2007.4 Men konjunkturen är inte den enda faktor som påverkar 
matchningsläget på arbetsmarknaden. Efterfrågan på arbetskraft inom enskilda yrken 
påverkas även av strukturella förändringar, och tillgången på arbetskraft inom enskilda 
yrken av nivån på pensionsavgångar och utbildningsvolymer. Stora pensionsavgångar och 
en för låg dimensionering av platser inom vissa utbildningar medför att det finns brist på 
utbildade inom vissa yrken även om efterfrågan på arbetskraft minskar. Några 
yrkesområden där det i dagsläget och under en längre tid varit brist på arbetskraft på den 
svenska arbetsmarknaden är:5 

 Yrken inom teknik och data 
 Vissa yrken inom bygg- och anläggningsarbete 
 Vissa kvalificerade yrken inom industrin 
 Högskoleyrken inom hälso- och sjukvård 
 Vissa läraryrken 

 

                                                             
4 Arbetsförmedlingen 2012, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 – Prognos för arbetsmarknaden 2012-2014. 

5 Arbetsförmedlingen 2012, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 – Prognos för arbetsmarknaden 2012-2014. 
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Denna typ av arbetskraftsbrist finns således parallellt med att resursutnyttjandet i 
ekonomin är svagt. Eftersom det i många fall rör sig om arbetskraft med längre utbildning 
är det inte heller en typ av arbetskraftsbrist som snabbt kan utbildas bort om 
utbildningsvolymerna och intresset för utbildningarna skulle öka. Arbetsgivarna vill 
dessutom allra helst ha utbildade med erfarenhet, vilket är en synnerligen svårlöst 
ekvation i en situation med stora pensionsavgångar. I ett sådant läge kan man tänka sig 
att utlandsrekrytering inte enbart utgör en tänkbar utan även attraktiv lösning på 
problemet. 
 

Stora pensionsavgångar på den svenska arbetsmarknaden 

Rekryteringsproblemen inom ovan nämnda områden och även andra områden kommer 
sannolikt att tillta. Svensk arbetsmarknad befinner sig i en period av rekordstora 
pensionsavgångar. Det är ett faktum som ofta glöms bort när nyhetsrapporteringen 
domineras av svarta rubriker om höga varsel – och arbetslöshetstal. Sammantaget 
beräknas omkring 1 600 000 personer lämna arbetslivet av åldersskäl perioden 2011 till 
2025. Det är drygt 300 000 fler åldersavgångar än under perioden 1996 till 2010. För 
första gången i modern tid kommer antalet nytillträdande ungdomar bli lägre än antalet 
åldersavgångar. Det innebär försämrade förutsättningar för en långsiktig tillväxt av 
arbetskraft och sysselsättning och i förlängningen för ekonomisk tillväxt och god 
välfärdsutveckling. Hade det inte varit för den höga invandringen till Sverige skulle 
befolkningen i arbetsföra åldrar minska under perioden. 

 

Figur 1: Inflöde av nytillträdande ungdomar och åldersavgångar, 1995-2025 

 

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen 
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Generationsväxlingen slår väldigt olika i olika delar av landet. I storstadsområdena, som 
har stor inflyttning (både från övriga riket och från andra länder) och där befolkningens 
medelålder är relativt låg, väntas befolkningen i arbetsföra åldrar öka fram till 2025. Det 
motsatta gäller för mindre kommuner och glesbygden, i synnerhet i skogslänen, där 
befolkningen i arbetsför ålder beräknas minska.6  Vissa branscher och yrkesområden 
drabbas också betydligt hårdare än andra. Regionalt och lokalt kommer därmed 
tillgången på arbetskraft inom de yrkesområden som ovan nämnts att bli ett växande 
problem.7  

Arbetskraftsinvandring skulle då kunna vara ett alternativ när det inte finns inhemsk 
arbetskraft att tillgå. I viss mån kan arbetskraftsbehoven kanske tillgodoses genom att 
stimulera rörligheten inom EU/EES och Schweiz. Särskilt såsom många länder i 
synnerhet i södra Europa brottas med ekonomiska problem och mycket höga 
arbetslöshetstal. På sikt kan dock rekryteringsproblemen komma att tillta även i Europa 
för kompetenser inom flera yrken och branscher. De demografiska förändringarna liknar 
nämligen varandra i de flesta av västvärldens länder. Sverige utmärker sig ingalunda i 
jämförelse utan har snarare en mer gynnsam demografisk struktur än många andra 
OECD-länder.8  
 

Trots arbetskraftsbrist rekryterar få arbetsgivare utomlands 

I vilken mån används då utlandsrekrytering som ett alternativ för att lösa 
arbetskraftsbristen? Trots att det regelverksmässigt finns få begränsningar för att 
rekrytera utomlands är det enbart ett litet antal arbetsgivare som utnyttjar den 
möjligheten för att lösa problemen med arbetskraftsbrist. Tidsserier från intervjuer med 
arbetsgivare i samband med Arbetsförmedlingens prognosarbete visar att andelen 
arbetsställen som löste den upplevda arbetskraftsbristen genom att rekrytera utomlands 
är låg, inom både privat och offentlig sektor. Bland 1 894 arbetsställen i det privata 
näringslivet som uppgivit att de upplevt arbetskraftsbrist det senaste halvåret var det 
enbart 88 arbetsgivare som använt den möjligheten hösten 2012. Av svaren framgår inte 
om rekrytering skett inom eller utom EU/EES-området. Arbetskraftsbristen har snarare 
den påverkan på rekryteringarna att det tar längre tid eller att arbetsgivarna helt 
misslyckas att rekrytera.  

Arbetskraftsbristen får också konsekvenser för företagen, varav de mer allvarliga ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är att företagen minskar sin produktion/service, tvingas 
tacka nej till order eller skjuter planerad expansion på framtiden. I undersökningen från 
hösten 2012 uppgav närmare var femte arbetsgivare att de minskade sin 
produktion/service. En lika stor andel tvingades tacka nej till order till följd av 

                                                             
6 Arbetsförmedlingen 2013, Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv 

7 Arbetsförmedlingen 2012, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 – Prognos för arbetsmarknaden 2012-2014. 

8 OECD 2013, Recruiting Immigrant Workers: Germany.  
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arbetskraftsbristen. 14 procent svarade att planerad expansion sköts på framtiden.9 
 

Tabell 1: Arbetskraftsbristens påverkan på rekryteringarna inom privat sektor  

– andelen av samtliga arbetsställen som angett brist, hösten 2008 – hösten 2012 

Svarsalternativ 08h 09v 09h 10v 10h 11v 11h 12v 12h 

Lyckades inte rekrytera 
          

39 33 34 42 33 52 38 38 36 

Det tog längre tid än normalt att 
rekrytera 

                  

56 44 39 46 39 72 57 54 53 

Vi sänkte kraven när det gällde 
utbildning 

                  

19 14 15 14 12 26 18 16 15 

Vi sänkte kraven när det gällde 
yrkeserfarenhet 

                  

27 19 17 18 17 29 20 20 18 

Vi sänkte kraven när det gällde 
social kompetens 

                  

              

5 4 4 5 4 8 5 4 4 

Vi rekryterade utomlands 
                  

3 4 4 4 3 5 4 5 5 

Vi erbjöd högre lön 10 6 5 7 5 12 9 10 10 

Vi erbjöd andra förmåner 
                  

4 3 3 4 3 4 4 5 4 

Andra åtgärder 16 17 18 20 17 24 17 19 19 

Källa: Arbetsförmedlingen 

 

 

  

                                                             
9 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2012, bearbetad enkätdata. Arbetsgivarna har möjlighet att 
ange flera svarsalternativ. 
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Arbetskraftsinvandringens utveckling de senaste åren 
I detta avsnitt beskrivs arbetskraftsinvandringens utveckling de senaste åren. Mest fokus 
läggs på arbetskraftsinvandringen från tredjeland, eftersom det finns mer tillgänglig 
statistik vad avser beviljade arbetstillstånd för arbetstagare från tredjeland. Vad kan man 
se för tendenser i utvecklingen sedan det nya regelverket för arbetskraftsinvandring 
sjösattes i december 2008? Och vad har tidigare studier givit vid handen när det gäller 
vilka arbetsgivare som rekryterar från tredjeland? Tyvärr finns inte särskilt mycket 
information om de som arbetskraftsinvandrar från länder inom EU/EES och Schweiz, 
vilket begränsar redovisningen.  
 

Arbetskraftsinvandringen från EU/EES respektive tredjeland 

Arbetskraftsinvandringen totalt sett har mer än fördubblats under perioden 2005 till 
2012. Det har dock skett från en mycket låg nivå och nivån får fortfarande betraktas som 
låg. Antalet beviljade arbetstillstånd till arbetstagare (inkl. säsongsarbetare) och 
egenföretagare uppgick år 2012 till 27 100, vilket motsvarar knappt 0,6 procent av det 
totala antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden.10  
 

Figur 2: Antalet beviljade arbetstillstånd från EU/EES respektive tredjeland, 2005-2012 

 

Källa: Migrationsverket (Avser förstagångstillstånd) 

                                                             
10 Notera att statistiken över beviljade arbetstillstånd för arbetstagare och egenföretagare från EU/EES 
antagligen inte fångar alla som befinner sig i Sverige och arbetar. EU-medborgare har rätt att arbeta i Sverige 
utan arbetstillstånd. De som avser stanna längre tid än tre månader ska registrera sin uppehållsrätt hos 
Migrationsverket. Kortare säsongsjobb fångas således sannolikt inte i statistiken. 
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Medan arbetskraftsinvandringen från EU/EES-området varierat under perioden har de 
beviljade arbetstillstånden från tredjeland uppvisat mer av en stadig ökning. Denna tog 
emellertid fart redan innan reformens införande i december 2008. Den nivåhöjning som 
kan urskiljas i arbetskraftsinvandringen från tredjeland mellan just år 2008 och 2009 
tillskrivs helt en ökning i beviljade arbetstillstånd till säsongsarbetare inom jordbruk, 
trädgård, skogsbruk och fiske. Mellan år 2009 och 2011 har det även skett en ökning i 
kategorin arbetstagare från tredjeland. Att den trenden bröts år 2012 kan sannolikt 
kopplas till den skärpta kontrollen inom vissa branscher som Migrationsverket infört11. 
 

Vilka yrkesområden och yrkesgrupper dominerar rekryteringarna 
från tredjeland? 

Arbetskraftsinvandringen från tredjeland är störst bland arbetstagare inom 
högkvalificerade yrken, visar en indelning av de beviljade arbetstillstånden på grov 
yrkesområdesnivå.12 De står för drygt hälften av de beviljade arbetstillstånden sedan 
reformens införande. Arbetstillstånd inom yrken utan krav på särskild utbildning har 
däremot ökat mest, om än från en låg nivå. En minskning kan noteras år 2012 för 
beviljade arbetstillstånd inom både medelkvalificerade yrken och yrken utan krav på 
särskild utbildning, vilket hänger ihop med att Migrationsverket skärpt kontrollen av 
vissa branscher. 
 

 Tabell 2: Beviljade arbetstillstånd* fördelat efter yrkenas kvalifikationskrav 2009-2012 

Yrkesområde 2009 2010 2011 2012 Totalt 

Högkvalificerade yrken 4 452 4 659 5 544 6 067 20 722 

Medelkvalificerade yrken 2 145 3 237 4 404 3 304 13 090 

Arbete utan krav på särskild utbildning 655 1 203 1 968 1 459 5 285 

Totalt 9 261 11 109 13 927 12 842 39 097 

Källa: Migrationsverket 

* Exklusive medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 

                                                             
11 Den skärpta utredningen och kontrollen infördes i januari 2012 och omfattar städ, hotell- och restaurang, jord- 
och skogsbruk, bygg, bemanning, bilverkstad, handel och service. Den innebär att arbetsgivaren som vill 
anställa någon från tredjeland ska redovisa hur företaget klarar av att garantera lön för den som söker 
arbetstillstånd, samt företagets skattekontoutdrag för de tre senaste månaderna om arbetsgivaren tidigare 
anställt från tredjeland. 

12 Med högkvalificerade yrken avses yrkesområde 1-3, enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). 
Statistiken refererar till personer som beviljats arbetstillstånd för första gången, och yrkesgruppen Medhjälpare 
inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske (som exempelvis inrymmer de säsongsarbetande bärplockarna) 
har exkluderats från beräkningarna. 
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Som visats ovan är arbetskraftsinvandringens omfattning ringa i förhållande till den 
totala sysselsättningen på svensk arbetsmarknad. Men i ett fåtal yrken har 
arbetskraftsinvandringen gjort ett något större avtryck. Dit hör dataspecialister, 
yrkesgruppen tecknare, underhållare och professionella idrottsutövare m.fl. samt 
gruppen slaktare, bagare och konditorer m.fl. Sett till de tio vanligaste yrkesgrupperna 
inom vilka arbetstillstånd beviljats arbetstagare från tredjeland är det en blandning av 
både högkvalificerade yrken, såsom dataspecialister och ingenjörer, och arbeten utan krav 
på särskilt utbildning inom städ- och restaurangbranschen. Det är också en blandning av 
brist- och överskottsyrken visar en jämförelse med Arbetsförmedlingens bedömningar.  
 

Tabell 3: Beviljade arbetstillstånd 2009-2012, de tio vanligaste yrkesgruppen 

Yrkesgrupp Antal 
Andel*

(%) 
Brist/överskott** 

Dataspecialister 10 451 27 Brist 

Storhushålls- och restaurangpersonal 4 006 10 Överskott 

Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 2 252 6 Brist 

Köks- och restaurangbiträden 2 171 6 Överskott 

Städare m.fl. 2 135 5 Överskott 

Ingenjörer och tekniker 1 562 4 Brist 

Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare 
m.fl. 

1 370 4 Ingen bedömning 

Byggnads- och anläggningsarbetare 1 111 3 Mestadels brist 

Slaktare, bagare, konditorer m.fl 1 098 3 Balans/brist 

Företagsekonomer, marknadsförare, 
personaltjänstemän 

852 2 Brist/överskott 

Källa: Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 

* Andel av totalt beviljade arbetstillstånd, exkl. medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 

** Bedömningen Brist/överskott bygger på Arbetsförmedlingens yrkesprognoser som publicerades i juni 2012. 

 
Giltighetstiden för de beviljade förstagångstillstånden för arbetstagare är i genomsnitt 
olika långa inom olika yrkesgrupper. Generellt kan sägas att giltighetstiderna är kortare 
för arbetstillstånden inom högkvalificerade yrken. För yrkesgrupperna i tabellen ovan har 
exempelvis de beviljade arbetstillstånden för dataspecialister, civilingenjörer och 
ingenjörer en giltighetstid som understiger 400 dagar i genomsnitt, medan 
yrkesgrupperna inom restaurang- och städbranschen har en giltighetstid som överstiger 
600 dagar. Det finns också möjlighet att söka förlängning av tillstånden. Det är dock långt 
ifrån givet att arbetskraftinvandringen utgör ett permanent tillskott till arbetskraften 
inom olika yrken. För att få en indikation på hur pass bestående tillskottet är kan man 
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titta på relationen mellan antalet giltiga arbetstillstånd (inkl. förlängningar) vid årsskiftet 
2012/13 och antalet beviljade arbetstillstånd under perioden 2009-2012. En sådan 
beräkning ger vid handen att arbetskraftsinvandringen inom de yrkesgrupper där 
Arbetsförmedlingen bedömer att det råder arbetskraftsbrist är mer temporär till sin 
karaktär.  

 

Tabell 4: Relationen mellan giltiga arbetstillstånd (inklusive förlängningar) årsskiftet 

2012/13 och beviljade förstagångstillstånd 2009-2012 

Yrkesgrupp 
Bev AT  

2009-2012 
Giltiga AT  

31 dec 2012 

Bev AT/ 
GiltigaAT 

(%) 

Dataspecialister 10 451 4 644 44 

Storhushålls- och restaurangpersonal 4 006 2 586 65 

Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 2 252 1 043 46 

Köks- och restaurangbiträden 2 171 1 610 74 

Städare m.fl. 2 135 1 493 70 

Ingenjörer och tekniker 1 562 566 36 

Tecknare, underhållare, professionella 
idrottsutövare m.fl. 

1 370 85 6 

Byggnads- och anläggningsarbetare 1 111 687 62 

Slaktare, bagare, konditorer m.fl 1 098 790 72 

Företagsekonomer, marknadsförare, 
personaltjänstemän 

852 444 52 

Källa: Migrationsverket 

 

Vad kännetecknar de företag som rekryterar från tredjeland? 

Antalet företag som rekryterat från tredjeland har ökat efter reformen, visar OECD:s 
rapport ”Recruiting Immigrant Workers: Sweden”. År 2008 uppgick antalet företag till 
knappt 2 200, att jämföra med 3 860 företag år 2009. År 2010 hade antalet företag som 
rekryterat från tredjeland stigit ytterligare och uppgick till närmare 5 000.13 

Vidare framgår att små och medelstora företag i större utsträckning rekryterar från 
tredjeland efter reformens införande. Närmare 40 procent av det totala antalet företag 
som rekryterat från tredjeland år 2009 hade färre än tio anställda, att jämföra med 27,6 

                                                             
13 Detta kan jämföras med att det totalt fanns drygt 981 000 företag i Sverige år 2010, enligt uppgifter från SCB:s 
företagsdatabas. Av dessa hade 941 000 färre än tio anställda. 
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procent före reformen. Det är emellertid fortfarande de stora företagen som står bakom 
det stora flertalet av de beviljade arbetstillstånden.14 

Att antalet företag som rekryterar från tredjeland ökat motsäger inte att det fortfarande är 
få företag som utnyttjar möjligheten. Det är inte heller nödvändigtvis liktydigt med att det 
är företag som upplever arbetskraftsbrist som rekryterar. 

Vad kännetecknar då de företag som använder sig av möjligheten att rekrytera från 
tredjeland? Statistiken kring arbetsgivare är tyvärr mycket bristfällig i Migrationsverkets 
register. Konklusionen efter en manuell genomgång av arbetsgivarna bakom 
arbetstillstånden var att multinationella företag samt arbetsgivare som själva har rötterna 
i tredjeland stod bakom en stor andel av de beviljade arbetstillstånden. Tolkningen av 
detta är att det främst är arbetsgivare med till synes upparbetade rekryteringskanaler och 
nätverk som står för huvuddelen av rekryteringarna från tredjeland.15 Även OECD 
konstaterar i sin granskning av arbetskraftsinvandringen till Sverige att ett litet antal 
företag och omflyttningar inom dessa står bakom de flesta beviljade arbetstillstånd och 
har drivit mycket av arbetskraftsinvandringen till Sverige. De uppmärksammar också ett 
ökat inslag av ”etnisk rekrytering” inom branscher som med tidigare regelverk hade 
begränsade möjligheter att rekrytera från tredjeland.16 

Det finns anledning att tro att alla företag inte har samma förutsättningar och möjligheter 
till att rekrytera från utlandet. I bilagan till den myndighetsgemensamma återrapporten 
om ”Strategi för ökade informationsinsatser om arbetskraftsinvandring från tredjeland” 
förs ett resonemang om att exempelvis mindre företag kan tänkas befinna sig i 
informationsunderläge i förhållande till de större, internationellt kända företagen, att de i 
mindre utsträckning har tillgång till olika rekryteringskanaler och att kostnaden för 
utlandsrekrytering därmed blir relativt större.17 Större företag har också en fördel av att 
ha en större administrativ kapacitet i form av HR-resurser. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 OECD 2011, Recruiting Immigrant Worker: Sweden. 

15 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012, bilaga till återrapporten Strategi för ökade informationsinsatser 
om arbetskraftsinvandring från tredjeland, 2012-10-15 

16 OECD 2011, Recruiting immigrant workers: Sweden. 

17 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012, bilaga till återrapporten Strategi för ökade informationsinsatser 
om arbetskraftsinvandring från tredjeland, 2012-10-15. 
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Resultat från enkätundersökningen 
I denna del av rapporten presenteras resultatet från arbetsgivarunderökningen. 
Inledningsvis beskrivs metod och undersökning lite närmre. Resultatredovisningen är 
sedan indelad i fyra avsnitt. Det första rör utlandsrekryteringens omfattning bland de 
arbetsgivare i undersökningen som uppgivit att de upplevt arbetskraftsbrist, deras 
huvudsakliga motiv till att rekrytera utomlands och vilka rekryteringskanaler som främst 
användes. Det andra avsnittet fokuserar på de arbetsgivare som inte rekryterat 
utomlands, trots upplevd arbetskraftsbrist, och de huvudsakliga anledningarna till att de 
inte rekryterat utomlands. Det tredje avsnittet handlar om arbetsgivarnas planer för 
utlandsrekrytering de kommande två åren. Och i det fjärde avsnittet slutligen redogörs 
för vad arbetsgivarna bedömer skulle underlätta rekrytering från utlandet. 

 

Om undersökningen 
Undersökningen riktar sig till arbetsgivare inom det privata näringslivet som vid 
Arbetsförmedlingens prognosintervjuer hösten 2012 uppgivit att de upplevt 
arbetskraftsbrist i samband med rekrytering det senaste halvåret, alternativt uppgivit ett 
eller flera bristyrken. Att utnyttja resultaten från tidigare prognosurval ger en unik 
möjlighet att ställa frågor kring utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring till just 
arbetsgivare som upplever rekryteringsproblem. En postenkät skickades ut till totalt 2 123 
arbetsställen. Datainsamlingen ägde rum under perioden 13 mars – 25 april. Totalt inkom 
982 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 48 procent (när känd övertäckning räknats bort). 

45 procent av arbetsgivarna i undersökningen (vilket motsvarar 432 respondenter) har 
uppgivit att de upplevt arbetskraftsbrist på den svenska arbetsmarknaden vid rekrytering 
år 2012. Det är alltså dessa arbetsgivare, med upplevd arbetskraftsbrist, som står i fokus 
för frågorna kring huruvida de rekryterat utomlands för att fylla sina vakanser, varför 
respektive varför de inte gjort det, samt vilka rekryteringsvägar som använts i de fall 
utlandsrekrytering ägt rum. Däremot tillfrågas samtliga arbetsgivare om deras planer att 
rekrytera utomlands de kommande åren, vilken utbildningsnivå de främst är i behov av 
att rekrytera och vilket värde de anser att olika åtgärder har för att underlätta rekrytering. 
(Se vidare arbetsgivarenkäten i bilaga 3.) I den bästa av världar hade det inte varit någon 
antalsmässig diskrepans i undersökningen mellan arbetsgivare som upplevt 
arbetskraftbrist och samtliga arbetsgivare (på basis av hur urvalet är draget). Men så är 
inte fallet och det finns flera tänkbara förklaringar till det: 1) undersökningen 
genomfördes sex månader efter föregående prognosintervjuer (ett halvår som 
kännetecknats av vikande konjunktur och höga varseltal), 2) undersökningen 
genomfördes i ett annat sammanhang och med en annan datainsamlingsmetod 
(postenkät istället för besöksintervju) 3) eftersom vi inte haft kontaktuppgifter till 
samtliga respondenter i höstens undersökning har denna postenkät delvis besvarats av 
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andra uppgiftslämnare, 4) det har gjorts en viss formuleringsändring i frågan om 
arbetskraftsbrist. 

En bortfallsanalys visar att bortfallet är högre där vi saknar uppgifter om kontaktperson 
på arbetsstället, vilket vi gjorde till drygt hälften av arbetsställena i urvalet. Bortfallet är 
vidare något högre bland mindre arbetsställen och i storstadsregionerna. Sett till bransch 
är bortfallet störst inom byggnadsverksamheten och privata tjänstesektorn, och då i 
synnerhet inom delbranscherna hotell och restaurang, information och kommunikation 
samt handel. (Se vidare Tabell B i tabellbilagan.) 

En hypotes är att arbetsgivare som rekryterat utomlands är mer benägna att svara på 
enkäten. En jämförelse med resultaten från prognosintervjuerna tyder på att en större 
andel av respondenterna i denna undersökning som uppgivit att de upplevt brist har 
rekryterat/påbörjat rekrytering utomlands. (Se vidare Tabell 1 i bakgrundsavsnittet.) 
Detta skulle möjligtvis kunna tala för att arbetsgivare som rekryterat utomlands varit mer 
benägna att svara på enkäten. Frågeformuleringarna kring utlandsrekrytering skiljer sig 
dock väsentligt åt mellan de två undersökningarna varför inga säkra jämförelser kan 
göras. 
 

Utlandsrekryteringens omfattning 
17 procent av arbetsgivarna i vår undersökning som upplevt arbetskraftsbrist på den 
svenska arbetsmarknaden under 2012 har rekryterat eller påbörjat rekrytering utomlands 
under 2012 eller 2013 för att fylla vakanserna. Det är i stort lika stor andel som rekryterat 
inom som utom EU/EES/Schweiz-området. Omkring en tredjedel av arbetsgivarna som 
rekryterat utomlands har rekryterat från både EU/EES/Schweiz och tredjeland. Fyra 
procent av arbetsgivarna i vår enkätundersökning uppger att de försökt rekrytera 
utomlands men misslyckats. Det får ses som en relativt låg andel. I Tyskland exempelvis 
har var åttonde arbetsgivare som försökt rekrytera utomlands misslyckats.18 Värt att 
notera är också att i den mån svenska arbetsställen misslyckas med utlandsrekrytering så 
är det främst vid rekrytering inom EU/EES och Schweiz. (Se vidare tabell F7 i 
tabellbilagan.) 

 

 

 

 

 

                                                             
18 OECD 2013, Recruiting Immigrant Workers: Germany. Avser arbetsgivare som haft vakanser som de inte 
lyckats fylla på den tyska arbetsmarknaden. 
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Tabell 5: Har ni rekryterat/påbörjat rekrytering utomlands för att fylla vakanserna? 

    
Ja, från 

EU/EES/CH 
Ja, från 

tredjeland 
Nej 

  
Antal 
svar 

Andel  +/- Andel  +/- Andel  +/- 

Totalt 432 10 3 11 3 83 3 

Storleksklass               

5-19 anställda 176 6 3 9 4 86 5 

20-99 anställda 119 11 5 13 6 82 7 

100- anställda 137 15 6 12 5 80 7 

Region               

Storstadsregion 144 15 6 16 6 78 7 

Övriga 288 8 3 8 3 85 4 

Bransch           

Industri 98 9 6 5 4 87 7 

Byggnadsverksamhet 52 6 6 2 4 94 6 

Privat tjänstesektor 226 12 4 17 5 77 5 

Offentliga tjänster 51 6 6 4 5 92 7 

  

Medelstora och stora arbetsställen har i något större utsträckning rekryterat utomlands 
än små arbetsställen. Skillnaderna är dock förvånansvärt små (sett till det resonemang 
som lyfts fram i bakgrundsavsnittet om vad som kännetecknar de arbetsgivare som 
rekryterar från tredjeland). 100 anställda är dock inte att betrakta som särskilt stort. Sett 
till företagsstorlek är skillnaderna större mellan de riktigt stora företagen (1000 anställda 
eller fler) och övriga storleksklasser av företag. Vart fjärde arbetsställe19 tillhörande ett 
företag med 1000 anställda eller fler uppger att de rekryterat utomlands för att fylla 
vakanserna. (Se vidare Tabell F3 i tabellbilagan.) Dessa resultat ligger mer i linje med 
tidigare studier.  

Det ser vidare ut som om stora företag/arbetsställen rekryterar från EU/EES-området i 
större omfattning än andra utan att för den skull rekrytera mindre från tredjeland. De 
rekryterar helt enkelt i större omfattning både från EU/EES/Schweiz och från tredjeland. 

Utlandsrekrytering är vanligare i storstadsregionerna än i övriga delar av landet. Och sett 
till bransch är privat tjänstesektor den bransch som utmärker sig. Närmare var fjärde 
arbetsgivare inom den privata tjänstesektorn som upplevt arbetskraftsbrist under 2012 
har rekryterat eller påbörjat rekrytering utomlands för att fylla vakanserna. Hotell och 
restaurang samt Finansiell verksamhet och företagstjänster är de branscher inom sektorn 
                                                             
19 Se vidare bilaga Om undersökningen för definition av begreppet. 
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som sticker ut. (Se vidare Tabell F3 i tabellbilagan.) Byggsektorn och offentlig 
tjänstesektor har i betydligt mindre utsträckning rekryterat från utlandet, i synnerhet från 
tredjeland. Den låga andelen inom byggnadsverksamheten kan tyckas vara förvånande då 
den allmänna bilden är att utländsk arbetskraft, särskilt från vårt närområde runt 
Östersjön, är relativt vanligt förekommande i branschen. Detta kan dock bero på att de är 
här under andra former än att vara rekryterade och anställda av den tillfrågade 
respondenten, antingen som anställda av ett utländskt företag, ett svenskt 
bemanningsföretag eller som egna företagare. Exempelvis är det inte ovanligt med 
utländska företag vid större infrastrukturprojekt. Det är alltså enbart arbetsgivarens egna 
rekryteringar som fångas i denna undersökning. 

Den i synnerhet främsta anledningen till att rekrytera från utlandet är att företagen inte 
hittar kandidater i Sverige. Ett inte alltför uppseendeväckande svar med tanke på att 
dessa arbetsgivare uppgivit att de upplevt arbetskraftsbrist på den svenska 
arbetsmarknaden.  

En annan viktig förklaring till utlandsrekrytering är att utländsk arbetskraft för med sig 
specifik kompetens som är viktig för företaget. Att rikta försäljningen till nya marknader 
eller att etablera verksamhet på annan marknad är i betydligt mindre omfattning motiv 
till utlandsrekrytering. 

 

Figur 3: Av vilka anledningar har ni rekryterat utomlands? 
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Vilka rekryteringskanaler använder arbetsgivarna? 

Annonsering på hemsida är den flitigast använda rekryteringsvägen bland arbetsgivarna 
(används av närmare hälften av arbetsgivarna i vår undersökning). Men även informella 
kontakter har stor betydelse, och då mer specifikt i egenskap av rekommendationer från 
anställda (39 %). Var fjärde arbetsgivare använde sig av internetbaserade sociala nätverk 
som rekryteringskanal och en nästan lika stor andel arbetsgivare tog hjälp av 
Arbetsförmedlingens/Eures tjänster. Spontanansökan från utländska kandidater är också 
relativt vanligt förekommande.  

Resultaten bör tolkas med viss försiktighet eftersom antalet respondenter som besvarat 
frågan är litet. Det finns anledning att tro att det finns skillnader mellan små och stora 
arbetsställen när det gäller val/användning av olika rekryteringsvägar. (Detta 
resonemang utvecklades närmre i bakgrundsavsnittet om vad som kännetecknar de 
arbetsgivare som rekryterar från tredjeland.) Tyvärr är dock antalet respondenter för få 
för att en särredovisning efter arbetsställenas storlek ska vara möjlig.  

 

Figur 4: Vilka rekryteringsvägar användes främst? 

 

Antal svar:69 

Det framträder vissa skillnader i användingen av olika rekryteringskanaler mellan de 
arbetsgivare som rekryterat från EU/EES och Schweiz respektive de som rekryterat från 
tredjeland. De som rekryterat från tredjeland verkar i större omfattning ha använt sig av 
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rekommendationer från familj och vänner och av Arbetsförmedlingen/Eures än de som 
rekryterat från EU/EES-området. Rekommendationer från anställda och expatriat tycks 
också användas i något högre utsträckning vid rekrytering från tredjeland. Flera av dessa 
rekryteringsvägar bekräftar bilden av att upparbetade nätverk är viktigt vid rekrytering 
från tredjeland. Vid rekrytering från EU/EES används å andra sidan svenska 
bemannings- och rekryteringsföretag i större omfattning.20  

En uppdelning på storstadregion och övriga delar tyder också på vissa skillnader. 
Exempelvis tycks användningen av internetbaserade sociala nätverk vara betydligt mer 
använt av arbetsställen med hemvist i storstadslän. I den mån bemannings- eller 
rekryteringsföretag anlitas vid utlandsrekrytering är det också främst i storstadsregioner. 
Rekommendationer från familj och vänner är å andra sidan en rekryteringsväg som 
övriga riket använder i större utsträckning än storstadsregionerna. 
 

Anledningar till att arbetsgivarna inte rekryterat utomlands 
En central frågeställning för denna rapport är varför inte fler arbetsgivare använder sig av 
möjligheten att rekrytera utomlands när de upplever arbetskraftsbrist och regelverket är 
så pass liberalt. Hittills har vi enbart kunna besvara den frågan indirekt; genom att vända 
på frågeställningen och undersöka vad som kännetecknar de arbetsgivare som idag 
”lyckas” rekrytera från tredjeland har vi fått viktiga ledtrådar. Kartläggning av vilka 
arbetsgivare som rekryterar från tredjeland tyder på att det är företag med till synes 
upparbetade rekryteringskanaler och nätverk som står bakom huvuddelen av 
utlandsrekrytering från tredjeland.21 Det i sig tyder på att det finns en 
matchningsproblematik som försvårar utlandsrekrytering. Information är den avgörande 
länken mellan arbetsgivare och arbetssökande i matchningsprocessen, men själva 
insamlandet är oftast kostsamt.22 I fallet med utlandsrekrytering – och då i synnerhet 
rekrytering från tredjeland – tillförs ytterligare en dimension och det är synliggörandet 
och bedömningen av utländska meriter. Vi vet också att språket förs fram som en viktig 
faktor vid rekrytering, men vi vet inte till vilken utsträckning arbetsgivarna upplever att 
språket utgör ett hinder för utlandsrekrytering. Det finns också yrken som kräver särskild 
legitimation, certifikat eller yrkesbevis, vilket sannolikt försvårar för vissa specifika 
branscher att rekrytera, framför allt från tredjeland. Mycket av resonemanget blir dock 
mest generaliseringar och hypoteser, eftersom det fram tills nu saknats fördjupade 
studier kring hur arbetsgivarna resonerar. Denna undersökning ger alltså unik 

                                                             
20 Se vidare appendix tabellbilaga, tabell F5. Obsververa att ca en tredjedel av arbetsgivarna uppgivit att de 
rekryterat både inom och utom EU/EES 2012/13, vilket påverkar resultaten. 

21 Arbetsförmedlingens Återrapport 2012, bilagan till återrapporten Strategi för ökade informationsinsatser om 
arbetskraftsinvandring från tredjeland. 

22 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 2011. 
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information om vilka förklaringsfaktorer arbetsgivarna själva för fram till varför 
utlandsrekrytering inte varit ett aktuellt alternativ. 

 

Figur 5: Av vilka anledningar har ni inte rekryterat utomlands 2012 och 2013? 

 

Antal svar: 346 

Den i särklass främsta anledningen som arbetsgivarna anger till att inte ha rekryterat 
utomlands är att utländska kandidater saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket. 
Detta uppger 60 procent av arbetsgivarna som orsak. För privata huvudmän inom 
offentlig tjänstesektor liksom inom finansiell verksamhet och företagstjänster (en bransch 
inom privat tjänstesektor) uppgår andelen till 69 procent och inom information och 
kommunikation (också inom privata tjänstesektorn) uppgår andelen till 75 procent. (Se 
vidare Appendix tabellbilaga, Tabell F6.) 

Andra vanligt förekommande anledningar är svårigheterna att värdera kvalifikationer och 
färdigheter förvärvade utomlands samt svårigheter med att komma i kontakt med 
potentiella kandidater. Detta ligger i linje med resonemanget från tidigare studie om att 
det finns en matchningsproblematik som försvårar vid utlandsrekrytering. 
Byggnadsverksamheten märker ut sig med en stor andel arbetsgivare (54 procent) som 
upplever svårigheter att värdera kvalifikationer och färdigheter förvärvade utomlands och 
privata huvudmän inom offentlig tjänstesektor anser i högre utsträckning än andra 
branscher att utländska kandidater saknar andra kvalifikationer/färdigheter än språket 
(26 procent). Detta hänger sannolikt samman med de specifika yrkeskrav (legitimation, 
certifikat och yrkesbevis) som krävs för många yrken inom dessa branscher. Var femte 

0 20 40 60 80

Annat

Brist på intresserade kandidater

Rekryteringsprocessen är för kostsam

Utländska kandidater saknar andra
kvalifikationer än språket

Rekryteringsprocessen är för tidskrävande

Rekryteringsprocessen är för komplicerad

Svårigheter att komma i kontakt med
potentiella kandidater

Svårigheter att värdera kvalifikationer och
färdigheter förvärvade utomlands

Utländska kandidater har inte tillräckliga
kunskaper i svenska språket

Procent



Sida: 22

 Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring – Resultat från en enkätundersökning bland arbetsgivare 

arbetsgivare har synpunkter på att rekryteringsprocessen är för komplicerad och för 
tidskrävande. 

Sett till storleksklass (både vad avser arbetsställe och det företag arbetsstället är en del av) 
framträder inga tydliga eller väntade skillnader. Exempelvis är det arbetsställen 
tillhörande ett företag med 1000 anställda eller fler som i störst utsträckning verkar se 
bristande kunskaper i svenska som ett hinder. De tycks också uttrycka störst svårigheter 
med att komma i kontakt med utländska kandidater. Medelstora och stora arbetsställen 
uttrycker också i större grad än små arbetsställen att rekryteringsprocessen är för 
kostsam vid utlandsrekrytering. Alla dessa resultat är förvånande och oväntade med 
anledning av det resonemang som utvecklades i bakgrundsavsnittet om vad som 
kännetecknar de arbetsgivare som rekryterar från tredjeland.  

Bland den dryga femtedel respondenter som uppgav annan anledning i fritextsvar var de 
vanligaste kommentarerna att de av olika anledningar inte ser utlandsrekrytering som ett 
alternativ. Ibland preciserades detta med förklaringar som att tjänsten kräver 
legitimation, svenskt medborgarskap eller annan specifik kunskap. I många av svaren 
understryks ytterligare betydelsen av mycket goda kunskaper i svenska språket. Några 
respondenter lyfter bostadsfrågan och att det råder bostadsbrist på arbetsorten. 
 

Planer för utlandsrekrytering de kommande två åren 
Enbart 10 procent av respondenterna i undersökningen uppger att de troligen eller 
säkerligen kommer att rekrytera från utlandet de kommande två åren. Större 
arbetsställen har i större utsträckning planer på att rekrytera utomlands än små och 
medelstora arbetsställen. Sett till bransch är det arbetsställen inom industrin och privat 
tjänstesektor som i störst utsträckning tror sig komma att rekrytera utomlands de 
kommande två åren. Det är i synnerhet delbranscherna hotell- och restaurang, finansiell 
verksamhet och företagstjänster samt information och kommunikation som vet med sig 
att de säkerligen eller troligen kommer att rekrytera utomlands. Arbetsställen som 
utlandsrekryterat under 2012/13 (antingen från EU/EES eller från tredjeland) för att fylla 
sina vakanser har i betydligt större omfattning planer på att rekrytera utomland den 
kommande tvåårsperioden än de som inte utlandsrekryterat.  

29 procent av respondenterna är osäkra huruvida de kommer att rekrytera utomlands 
eller inte de kommande två åren och 60 procent uppger att de inte kommer att rekrytera 
utomlands. Andelen som säger blankt nej till utlandsrekrytering är störst bland små 
arbetsställen med mindre än 20 anställda (68 procent) medan arbetsställen med fler än 
100 inte stänger dörren till utlandsrekrytering i lika stor omfattning.  
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Tabell 6: Kommer ni att rekrytera från utlandet de kommande två åren? 

    
Ja, 

säkerligen 
Ja, troligen Nej Vet inte 

  
Antal 
svar 

Andel  +/- Andel  +/- Andel  +/- Andel  +/- 

Totalt 964 4 1 6 2 60 3 29 3 

Storleksklass                   

5-19 anställda 406 2 1 4 2 68 4 25 4 

20-99 anställda 276 4 2 4 2 58 6 33 5 

100- anställda 282 7 3 11 4 50 6 32 5 

Bransch                   

Industri 257 4 2 9 3 54 6 33 6 

Byggnadsverksamhet 126 2 2 3 3 67 8 28 8 

Privat tjänstesektor 475 6 2 6 2 60 4 28 4 

Handel 138 3 3 6 4 64 8 27 7 

Transport 53 2 4 2 4 75 11 21 11 

Hotell och restaurang 62 8 7 10 7 39 12 44 12 

Information och 
kommunikation 

53 6 6 8 7 49 13 38 13 

Fin. v.samhet o. 
ftgtjänster 

157 9 4 6 4 60 7 25 7 

Offentliga tjänster 90 2 3 6 5 66 10 27 9 

Utlandsrekrytering 
2012/13 

                  

EU/EES/Schweiz 42 50 15 29 13 5 6 17 11 

Tredjeland 46 48 14 30 13 7 7 15 10 

Ej rekryterat utomlands 383 1 1 5 2 54 5 40 5 

  

De större arbetsställena är främst i behov av att rekrytera universitets- och 
högskoleutbildade från utlandet de kommande två åren medan de mindre och medelstora 
främst är i behov av att rekrytera gymnasieutbildade med specifik yrkeskompetens. Bland 
de mindre arbetsställena uppger en av fem att de främst är i behov av att rekrytera 
arbetskraft utan specifik yrkeskompetens. Sett till bransch är det i synnerhet 
byggnadsverksamheten och hotell- och restaurangbranschen som bedömer att de är i 
behov av att rekrytera arbetskraft utan specifik yrkeskompetens från utlandet, även om 
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dessa branscher främst är i behov av att rekrytera gymnasiekompetens. Delbranschen 
information och kommunikation är däremot nästan uteslutande i behov av att rekrytera 
universitets- och högskoleutbildade från utlandet de kommande två åren. 

Tabell 7: Vilka kompetenser bedömer ni att företaget främst är i behov av att rekrytera 

från utlandet de kommande två åren? 

    
Universitets- och 
högskoleutbildade

Gymnasieutbildade 
med specifik 
yrkeskompetens 

Arbetskraft utan 
specifik 
yrkeskompetens 

  
Antal 
svar 

Andel  +/- Andel  +/- Andel  +/- 

Totalt 363 55 5 41 5 13 3 

Storleksklass               

5-19 anställda 120 34 8 48 9 21 7 

20-99 anställda 109 48 9 55 9 10 6 

100- anställda 134 80 7 23 7 8 5 

Bransch, finfördelad               

Industri 111 69 9 35 9 7 5 

Byggnadsverksamhet 35 14 12 69 15 26 14 

Privat tjänstesektor 183 52 7 41 7 15 5 

Handel 45 38 14 60 14 11 9 

Transport 12             

Hotell och restaurang 36 6 7 75 14 25 14 

Info. och 
kommunikation 

28 96 7 4 7 7 9 

Fin. v.samhet o. 
ftgtjänster 

60 82 10 18 10 8 7 

Offentliga tjänster 30 77 15 23 15 7 9 

I redovisningen ingår de respondenter som på frågan om de kommer att rekrytera från utlandet inom de 

kommande två åren svarat Ja säkerligen, Ja troligen eller Vet inte. 

 

Arbetsgivarna om åtgärder som kan underlätta 
utlandsrekrytering 
I enkäten har arbetsgivarna även getts möjlighet att bedöma om olika åtgärder skulle vara 
av värde för att underlätta utlandsrekrytering. När det gäller rekrytering från länder inom 
EU/EES och Schweiz tillfrågades arbetsgivarna om de skulle vara betjänta av hjälp av 
Arbetsförmedlingen/Eures. Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket Eures 
(European employment service) som har till uppgift att bidra till en ökad rörlighet inom 
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EU. Exempel på tjänster som erbjuds inom Euresnätverket är att annonsera på den 
europeiska platsbanksportalen, åtkomst till den europeiska CV-databasen och hjälp med 
att arrangera rekryteringsträffar/möten med arbetssökande. Närmare en femtedel av 
respondenterna i undersökningen uppgav att de skulle vara betjänta av hjälp från 
Arbetsförmedlingen/Eures vid rekrytering från länder inom EU/EES och Schweiz. Av de 
som rekryterat/påbörjat rekrytering från EU/EES under 2012/13 uppgick andelen till 33 
procent. Mer än hälften av respondenterna visste inte om de skulle vara betjänta av den 
hjälp som Eures erbjuder, vilket kan bero på att verksamheten och de tjänster som 
erbjuds inte är tillräckligt kända bland arbetsgivarna. Osäkerheten är mer utbredd bland 
mindre arbetsställen och inom byggnadsverksamheten. (Se vidare tabellbilaga, Tabell 
F10.) 
 

Åtgärder som kan underlätta rekrytering från tredjeland 

Arbetsgivarna i undersökningen har även ombetts att värdera i vilken utsträckning olika 
åtgärder skulle kunna underlätta rekrytering från tredjeland. Den åtgärd som flest 
arbetsgivare anser skulle vara av mycket stort värde är språkträning för anställda efter 
ankomst. Detta ligger i linje med att bristande kunskaper i svenska anges som det i 
särklass främsta skälet till att utlandsrekrytering inte varit aktuellt 2012/13 (se vidare 
figur 4 ovan).  

Hjälp med att finna arbetssökande med rätt kompetens anses också vara av stort värde 
för många arbetsgivare. Detta tillsammans hjälp med validering av utlänska meriter 
rankas särskilt högt bland de arbetsgivare som inte rekryterat utomlands under 2012/13. 
(Se vidare tabellbilaga, tabell F11.)  

För de arbetsgivare som 2012/13 rekryterat/påbörjat rekrytering från tredjeland är 
åtgärder som kortar tidsåtgången för tillståndshandläggning och underlättar 
tillståndshandläggningen de mest angelägna åtgärderna. De sätter också stort värde på att 
få hjälp i tillståndsgivningsprocessen av berörd myndighet.  

Mer information om regelverket rankas också relativt högt. Förvånansvärt nog i 
synnerhet just bland de arbetsgivare som 2012/13 rekryterat/påbörjat rekrytering från 
tredjeland. Att marknadsföra Sverige bedöms däremot inte vara av särskilt stort värde för 
att underlätta rekrytering från tredjeland. En tolkning av detta är att arbetsgivarna utgår 
från att det finns tillräcklig kännedom och intresse bland potentiella utlänska kandidater 
av att arbetskraftsinvandra till Sverige. En hypotes som styrks av att en försvinnande liten 
andel respondenter angivit brist på intresserade kandidater som anledning till att de inte 
rekryterat från utlandet 2012 och 2013 (se figur 5 ovan). 
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Figur 6: Ange i vilken utsträckning följande åtgärder skulle vara av värde för er för att 

underlätta rekrytering från tredjeland 

 

Antal svar: 350-361 

I redovisningen ingår de respondenter som på frågan om de kommer att rekrytera från utlandet inom de 

kommande två åren svarat Ja säkerligen, Ja troligen eller Vet inte. 

 

Sett till arbetsställestorlek rankar arbetsställen med färre än 100 anställda det som viktigt 
att få hjälp med att finna arbetsökande med rätt kompetens medan arbetsgivare med 100 
anställda eller fler har större behov av att tillståndshandläggningen underlättas och att 
tiden för beslut kortas. (Se vidare tabellbilaga, tabell F11.) Detta skulle möjligen kunna ha 
att göra med att de större arbetsställena rekryterar fler från tredjeland. Samtidigt så är 
det just för arbetsgivare med återkommande rekryteringar från tredjeland som 
Migrationsverket infört särskilda rutiner som underlättar tillståndsgivningsprocessen, 
genom att certifiera företag. Skillnaden i medelvärden är dock små mellan de olika 
alternativen så man bör inte dra för höga växlar på detta. 

Vidare ser arbetsställen med fler än 100 anställda ett större behov än mindre 
arbetsställen av hjälp med validering av utländska meriter. Detta kan tänkas hänga 
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samman med att de större arbetsställena också har en högre kravprofil beträffande de 
kompetenser de behöver rekrytera de kommande två åren (se tabell 6 ovan). 

Avslutande diskussion 
Rekordstora pensionsavgångar och ett utbildningssystem som volymmässigt inte alltid 
svarar upp mot arbetsmarknadens behov gör att Sverige står inför stora utmaningar på 
arbetsmarknaden. Vissa regioner, branscher och yrkesområden drabbas betydligt hårdare 
än andra. Ökad arbetskraftsinvandring lyfts i detta sammanhang fram som en av flera 
tänkbara lösningar. Men det som presenterats i denna rapport om 
arbetskraftsinvandringens nivå och utveckling de senaste åren och redovisningen av 
arbetsgivarnas svar på vår enkätundersökning väcker frågan i vilken mån ökad 
arbetskraftsinvandring utgör ett faktiskt alternativ. I vilken grad går det att öka 
arbetskraftsinvandringen?  

Resultaten från enkätundersökningen visar att det finns ett flertal anledningar till att inte 
utlandsrekryteringen är mer omfattande, varav bristande kunskaper i svenska är den i 
särklass främsta. Resultaten visar också att det är en ganska liten andel arbetsgivare som 
tror att de kommer att rekrytera från utlandet de kommande två åren. Om ökad 
arbetskraftsinvandring ska utgöra ett instrument för att på kort och lång sikt bidra till att 
lösa problemen med arbetskraftsbrist och upprätthålla arbetskraftsutbudet finns det en 
del att göra för att ytterligare underlätta för arbetsgivarna. 

Den språkliga barriären utgör helt klart ett hinder som gör att vi aldrig kommer att kunna 
jämföra oss med länder som Australien, Nya Zeeland, Canada och Storbritannien i frågan 
om arbetskraftsinvandring.  I detta avseende liknar vi mer Tyskland där arbetsgivarna 
också upplever språket som ett hinder för utlandsrekrytering.23  För att underlätta ökad 
utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring är det angeläget att se över och skapa 
förutsättningar för att potentiella arbetskraftsinvandrare och personer som redan 
beviljats arbetstillstånd snabbt ska kunna lära sig språket utifrån de behov som finns. Det 
måste finnas möjligheter till språkinlärning både före och efter ankomst. Språkfrågan är 
dock lite av ett moment 22: kunskaper i svenska är uppenbarligen en förutsättning för att 
många arbetsgivare över huvud taget ska överväga rekrytering. Men för att potentiella 
kandidater ska överväga att investera i svenskstudier krävs nog rejäla incitament, som en 
form av garanti att utbildningen ska ge avkastning i form av anställning. En aktör med 
lång erfarenhet på området är landstingen som sedan många år rekryterat kompetens till 
sjukvården från andra EU-länder. Arbetsgivaren står i dessa fall för språkundervisningen, 
även om uppläggen kan skilja från landsting till landsting. Skulle andra branscher kunna 
dra lärdom av sjukvårdens arbetssätt? Skulle det finnas möjlighet att samarbeta både i 
språkinlärnings- och rekryteringsfrågan för arbetsgivare som sinsemellan har likartade 
rekryteringsbehov? 

                                                             
23 OECD 2013, Recruiting Immigrant Workers: Germany. 
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Det är också viktigt att det finns möjlighet till effektiv och individanpassad 
språkundervisning efter ankomst. Detta är lika mycket en fråga för de invandrare med 
andra skäl till uppehållstillstånd som redan är bosatta i Sverige och vars kompetens inte 
fullt ut tas tillvara. Hur effektiv och individanpassad språkinlärning kan befrämjas är en 
viktig men inte helt lätt fråga. En statlig offentlig utredning som bland annat ska titta på 
hur individuell anpassning kan ökas inom utbildningen i svenska för invandrare pågår.24 
Samtidigt är det viktigt att företagen rannsakar sig själva om hur viktigt kunskaper i 
svenska är i förhållande till andra kompetenser. I en rapport publicerad av Svenskt 
Näringsliv konstateras att de företag som först hittar rätt inställning till språket kommer 
att ha en fördel, då värdet av interkulturell kompetens kommer att öka samtidigt som det 
med ökande konkurrens kommer att bli allt viktigare att ta tillvara hela rekryteringsbasen 
i samhället.25 

En del av arbetsgivarnas önskelista vad gäller åtgärder som skulle underlätta rekrytering 
från tredjeland går då lättare att angripa, såsom det som rör tillståndsgivningsprocessen. 
Där pågår redan ett arbete på Migrationsverket för att underlätta för arbetsgivarna och 
korta tiderna till beslut. Exempelvis infördes under hösten 2012 ett permanent system för 
certifiering av arbetsgivare som har ett återkommande behov av arbetskraft från 
tredjeland och som visat att de sköter sina åtaganden på korrekt sätt.26  

Arbetsförmedlingen kan vidare exempelvis bistå med kontaktytor mellan arbetsgivare och 
potentiella kandidater. Redan nu erbjuds en rad tjänster via Eures. Resultaten från 
enkätundersökningen tyder dock på att Euresverksamheten måste göras mer känd för 
arbetsgivarna, eftersom en så pass stor andel svarat att de inte vet om de skulle vara 
betjänta av den hjälpen. Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med att utöka och förbättra 
sina arbetsgivarkontakter. Att informera om Eures tjänster skulle med fördel kunna 
utgöra en integrerad del av det företagsinriktade arbetssättet. Euresverksamheten är nu 
under omdaning. EU-kommissionen har fattat beslut om en reformering av Eures som 
innebär en höjd ambitionsnivå. Syftet är att stärka Eures som ett matchningsinstrument 
för att öka rörligheten och därmed sysselsättningen och tillväxten inom EU/EES och 
Schweiz. För Arbetsförmedlingens del kan det också bli aktuellt att utreda om servicen på 
sikt även borde utvidgas mot tredjeland. Hjälp med att etablera kontakter/möten med 
potentiella kandidater i tredjeland (exempelvis via rekryteringsträffar på plats eller via 
digital kommunikation) var dock en åtgärd som hamnade långt ner på arbetsgivarnas 
önskelista. Detta är något paradoxalt eftersom arbetsgivarna samtidigt uppger 
svårigheten att komma i kontakt med kandidater med rätt kompetens som anledning till 
att de inte rekryterar utomlands.  

                                                             
24 U 2011:05, går under namnet Sfi-utredningen och ska redovisa sina resultat den 1 oktober 2013. 

25 Svenskt Näringsliv 2010, Svenska som (alla) andra språk – En översikt av svenskundervisningen. 

26 Migrationsverket 2013, Årsredovisning 2012. 



 

Sida: 29  

Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring – Resultat från en enkätundersökning bland arbetsgivare 

 

Ytterligare en fråga för regering och berörda myndigheter att titta vidare på är hur 
instrument, vägar och metoder för att värdera kvalifikationer och meriter förvärvade 
utomlands kan utvecklas. Detta eftersom den näst vanligaste anledningen till att 
arbetsgivarna inte rekryterat utomlands är svårigheter att värdera kvalifikationer och 
färdigheter förvärvade utomlands. Här kan man tänka sig värdering på olika nivåer. En 
grundläggande typ av värdering är bedömning av utländsk utbildning. För att detta ska 
vara till stöd för arbetsgivaren och potentiella kandidater vid utlandsrekrytering krävs det 
både att den kommer in tidigt i processen och att tiden för utfärdande av utlåtande 
förkortas. Idag riktar sig tjänsten till den individ som vill få sin utbildning bedömd. Finns 
det möjlighet att bygga upp någon form av kunskapsbank av tidigare bedömda 
utbildningar som bland annat kunde utgöra grund för en informationsservice till 
arbetsgivare?  

Validering av utländska meriter kan ses som en annan typ av värdering. Validering 
definieras som ”en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, 
dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter 
oberoende av hur de förvärvats”.27 Då detta är en mer komplicerad och tidskrävande 
process blir det en betydligt större utmaning att få in i sammanhanget av 
utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring.  

Att värdering och validering behövs är för att kompensera den informationsbrist som 
råder i rekryteringsprocessen: för att mildra den osäkerhet arbetsgivaren upplever vis-a-
vis den arbetssökandes kompetens och för den arbetssökande att synliggöra sina 
kvalifikationer för arbetsgivaren. Det finns dock andra, mindre formaliserade vägar för att 
överbrygga denna osäkerhet. En sådan är exempelvis utlåtanden och rekommendationer 
från någon som arbetsgivaren har förtroende för. Därav de informella kontakternas 
betydelse i rekryteringsprocessen. Informella kontakter är den absolut flitigast använda 
rekryteringsvägen för arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare.28 Även vid 
utlandsrekrytering har informella kontakter (i form av rekommendationer från anställda) 
stor betydelse, har vår enkätundersökning visat. (Se vidare figur 4.) Att Sverige har en 
stor andel utrikesfödda sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden medför därmed en 
möjlighet för arbetsgivarna vid utlandsrekrytering och en fördel jämfört med andra 
länder där invandringen varit mindre. De arbetsgivare som överväger utlandsrekrytering 
och som har många utrikes födda anställda har helt andra möjligheter att komma i 
åtnjutande av värdefulla informella nätverk än arbetsgivare som enbart har inrikes födda 
anställda.  

Avslutningsvis kan konstateras att resultaten från enkätundersökningen har givit ny 
information och kunskap inom ett område där det tidigare saknats studier. Bland annat 

                                                             
27 DS 2003:23, Validering m.m. – fortsatt utveckling av vuxnas lärande. 

28 Svenskt Näringsliv 2012, Rekryteringsenkäten 2012. 
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vet vi nu mer om varför inte fler arbetsgivare som upplever arbetskraftsbrist rekryterar 
utomlands och vad som arbetsgivarna anser bör göras för att ytterligare underlätta 
utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring. Men som alla enkätundersökningar har 
den sina begränsningar av hur mycket information som kan utvinnas. För både 
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är det viktigt med en fortsatt dialog med 
arbetsgivarna för att lyssna in deras behov och ytterligare precisera vari deras problem 
består för att kunna utveckla vår verksamhet och service till arbetsgivare. 
Förhoppningsvis bidrar studien även till att andra aktörer reflekterar vidare över hur de 
kan bidra till att utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring kan underlättas. 
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Appendix 

Bilaga 1: Definitioner av begrepp och redovisningsgrupper 
Arbetsställe: den adress (lokal), fastighet eller grupp av närliggande lokaler/fastigheter 
där företag bedriver verksamhet. Det ursprungliga urvalet (som dras av SCB som 
underlag för intervjuerna i samband med Arbetsförmedlingens prognosarbete) är draget 
på arbetsställe. 

Bransch: Redovisning på bransch följer den indelning som används i 
Arbetsförmedlingens prognosrapporter Arbetsmarknadsutsikterna och är kopplade till 
hur urvalet är draget.  
 

Näringsgren  SNI 2007‐kod 

Jord- och skogsbruk 01-03. 

Industri 05-33, 35-39 

Byggnadsverksamhet 41-43 

Privat tjänstesektor 
45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 64-
82, 90-98 

Handel 45-47 

Transport 49-53 

Hotell och restaurang 55-56 

Information och kommunikation 58-63 

Finansiell verksamhet och företagstjänster 64-82 

Offentliga tjänster 84-88, 99 

 

Storleksklass: Avser antal anställda på arbetsstället, om inget annat anges. Indelningen 
av arbetsställena efter storleksklass utgörs av tre kategorier; 5-19 anställda, 20-99 
anställda och 100 anställda eller fler. Dessa är inte kopplade till någon vedertagen 
definition utan är snarare mer knutet till urvalets fördelning. Användningen av begreppen 
mindre, medelstora och stora arbetsställen anknyter således till storleksindelningen i 
denna rapport och ska inte sammanblandas med den vedertagna definitionen av små- och 
medelstora företag.  

En specialbeställning från SCB:s företagsregister har gjorts för att koppla på information 
om storleken på det företag som arbetsstället är en del av. 

Storstad: För redovisning av svaren på storstad används SCB:s definition av 
storstadsområden. 



Sida: 32

 Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring – Resultat från en enkätundersökning bland arbetsgivare 

Bilaga 2: Tabellbilaga 
 
Tabell B: Urvalsstorlek, antal inkomna svar och svarsfrekvens 

  Urval* Antal svar Svarsfrekvens (%)

Totalt 2 040 982 48 

Storleksklass       

5-19 anställda 909 414 46 

20-99 anställda 570 280 49 

100- anställda 561 288 51 

Region       

Storstadsregion 1 356 674 50 

Övriga 684 308 45 

Bransch     

Industri 489 260 53 

Byggnadsverksamhet 277 127 46 

Privat tjänstesektor 1 050 486 46 

Handel 304 143 47 

Transport 107 54 50 

Hotell och restaurang 163 64 39 

Information och kommunikation 127 55 43 

Fin. v.samhet o. ftgtjänster 326 158 48 

Offentliga tjänster 190 93 49 

Uppgift om kontaktperson       

Finns 972 507 52 

Saknas 1 068 475 44 

* Exkl. känd övertäckning 
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Tabell F3: Har ni rekryterat/påbörjat rekrytering utomlands för att fylla vakanserna? 

    
Ja, från 

EU/EES/CH 
Ja, från 

tredjeland 
Nej 

  
Antal 
svar 

Andel  +/- Andel  +/- Andel  +/- 

Totalt 432 10 3 11 3 83 3

Storleksklass, arbetsställe               

5-19 anställda 176 6 3 9 4 86 5 

20-99 anställda 119 11 5 13 6 82 7 

100- anställda 137 15 6 12 5 80 7 

Storleksklass, företag               

1-19 anställda 144 6 4 13 5 83 6 

20-99 anställda 108 11 6 9 5 83 7 

100-999 anställda 126 11 5 6 4 86 6 

1000- anställda 54 17 10 20 10 76 11 

Bransch, finfördelad           

Industri 98 9 6 5 4 87 7 

Byggnadsverksamhet 52 6 6 2 4 94 6 

Privat tjänstesektor 226 12 4 17 5 77 5 

Handel 52 6 6 8 7 87 9 

Transport 20             

Hotell och restaurang 36 11 10 42 16 53 16 

Information och kommunikation 39 10 9 15 11 85 11 

Fin. v.samhet o. ftgtjänster 77 19 9 17 8 74 10 

Offentliga tjänster 51 6 6 4 5 92 7 

 

I redovisningen ingår de respondenter som uppgett att de upplevt arbetskraftsbrist på den svenska 
arbetsmarknaden vid rekrytering år 2012. 
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Tabell F5: Vilka rekryteringsvägar användes främst? 

      
Rekryterat 

utomlands* 2012/13 
Region 

  Totalt EU/EES/CH Tredjeland Storstad Övriga

Svarsalternativ Andel +/- Andel +/- Andel +/- Andel  +/- Andel +/-

Annonsering på hemsida 49 12 55 15 53 15 62 17 40 15 

Rekommendationer från 
anställda 

39 11 36 14 43 15 38 17 40 15 

Internetbaserade sociala 
nätverk, såsom LinkedIn  
eller Facebook 

25 10 31 14 28 14 45 18 10 9 

Arbetsförmedlingen/ 
Eures 

23 10 17 11 30 14 21 14 25 13 

Spontanansökan från utländska 
kandidater 

20 9 24 13 20 12 21 14 20 12 

Annat 17 9 26 13 13 10 17 13 18 11 

Expatriat (företagsintern 
omflyttning) 

13 8 12 10 18 11 21 14 8 8 

Rekommendationer från familj 
och vänner 

13 8 5 6 20 12 7 9 18 11 

Bemannings- eller 
rekryteringsföretag i Sverige 

10 7 17 11 10 9 17 13 5 7 

Rekryteringssamarbete med 
andra företag (inom nätverket) 

9 6 7 8 8 8 7 9 10 9 

Rekryteringsföretag i utlandet 7 6 7 8 5 7 10 11 5 7 

 

 
*Observera att ca en tredjedel av arbetsgivarna uppgivit att de rekryterat både inom och utom EU/EES 2012/13. 
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Tabell F6: Av vilka anledningar har ni inte rekryterat utomlands 2012 och 2013? 
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Tabell F7: Har ni försökt rekrytera utomlands men misslyckats? 

    
Ja, från 

EU/EES/CH 
Ja, från tredjeland Nej 

  Antal svar Andel +/- Andel +/- Andel +/-

Totalt 374 3 2 1 1 96 2

Storleksklass               

5-19 anställda 159 2 2 1 2 97 3 

20-99 anställda 104 2 3 2 3 96 4 

100- anställda 111 5 4 0 0 95 4 

Region               

Storstadsregion 122 4 3 2 2 95 4 

Övriga 252 2 2 1 1 96 2 

Bransch           

Industri 91 2 3 0 0 98 3 

Byggnadsverksamhet 47 2 4 2 4 96 6 

Privat tjänstesektor 188 3 2 2 2 95 3 

Offentliga tjänster 45 2 4 0 0 98 4 

Utlandsrekrytering 2012/13             

Ej rekryterat utomlands 344 3 2 1 1 97 2 

 

Tabell F8: Kommer ni att rekrytera från utlandet de kommande två åren? 

    Ja, säkerligen Ja, troligen Nej Vet inte

  Antal svar Andel +/- Andel +/- Andel  +/- Andel +/-

Totalt 964 4 1 6 2 60 3 29 3

Bransch, finfördelad                   

Industri 257 4 2 9 3 54 6 33 6 

Byggnadsverksamhet 126 2 2 3 3 67 8 28 8 

Privat tjänstesektor 475 6 2 6 2 60 4 28 4 

Handel 138 3 3 6 4 64 8 27 7 

Transport 53 2 4 2 4 75 11 21 11 

Hotell och restaurang 62 8 7 10 7 39 12 44 12 

Information och 
kommunikation 

53 6 6 8 7 49 13 38 13 

Fin. v.samhet o. ftgtjänster 157 9 4 6 4 60 7 25 7 

Offentliga tjänster 90 2 3 6 5 66 10 27 9 
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Tabell F9: Vilka kompetenser bedömer ni att företaget främst är i behov av att rekrytera 

från utlandet de kommande två åren? 

    
Universitets- och 
högskoleutbildade 

Gymnasieutbildad
e med specifik 
yrkeskompetens 

Arbetskraft utan 
specifik 
yrkeskompetens 

  
Antal 
svar 

Andel  +/- Andel  +/- Andel  +/- 

Totalt 363 55 5 41 5 13 3

Bransch, finfördelad               

Industri 111 69 9 35 9 7 5 

Byggnadsverksamhet 35 14 12 69 15 26 14 

Privat tjänstesektor 183 52 7 41 7 15 5 

Handel 45 38 14 60 14 11 9 

Transport 12             

Hotell och restaurang 36 6 7 75 14 25 14 

Information och 
kommunikation 

28 96 7 4 7 7 9 

Finansiell verksamhet och 
företagstjänster 

60 82 10 18 10 8 7 

Offentliga tjänster 30 77 15 23 15 7 9 

 

I redovisningen ingår de respondenter som på frågan om de kommer att rekrytera från utlandet inom de 
kommande två åren svarat Ja säkerligen, Ja troligen eller Vet inte. 
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Tabell F10: Skulle ni vara betjänt av hjälp av Arbetsförmedlingen/Eures vid rekrytering från 

länder inom EU/EES och Schweiz? 

    Ja Nej Vet inte 

  
Antal 
svar 

Andel  +/- Andel  +/- Andel  +/- 

Totalt 392 19 4 27 4 53 5 

Storleksklass               

5-19 anställda 132 11 5 26 7 63 8 

20-99 anställda 116 23 8 22 7 54 9 

100- anställda 144 24 7 33 7 44 8 

Bransch               

Industri 118 21 7 23 7 56 9 

Byggnadsverksamhet 39 10 9 26 13 64 15 

Privat tjänstesektor 199 20 5 30 6 50 7 

Handel 53 21 11 34 12 45 13 

Transport 14             

Hotell och restaurang 40 23 13 20 12 58 15 

Information och kommunikation 29 10 11 31 16 59 17 

Fin. v.samhet o. ftgtjänster 61 25 11 30 11 46 12 

Offentliga tjänster 32 22 14 28 15 50 17 

Utlandsrekrytering 2012/13               

EU/EES/Schweiz 43 33 14 23 12 44 14 

Tredjeland 44 25 12 39 14 36 14 

Ej rekryterat utomlands 182 23 6 19 6 58 7 
 

I redovisningen ingår de respondenter som på frågan om de kommer att rekrytera från utlandet inom de 
kommande två åren svarat Ja säkerligen, Ja troligen eller Vet inte. 
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Tabell F11: Arbetsgivarnas bedömning av vilka åtgärder som skulle underlätta 
rekrytering från tredjeland 

Respondenterna har angivit svar utifrån en 5-gradig skala där 1= ”Inget värde alls” och 5= 
”av mycket stort värde”. I tabellen nedan redovisas medelvärden av arbetsgivarnas svar. 
Tabellen är sorterad i fallande ordning efter resultaten i kolumnen Totalt. 

    Utlandsrekrytering 2012/13 
Antal anställda på 

arbetsstället 
Svarsalternativ/Medelvärde Totalt EU/EES Tredjeland Nej 5-19 20-99 100- 

Språkträning för anställda 
efter ankomst 

3,8 3,9 3,8 4,1 3,6 4,0 3,9 

Hjälp att finna arbetssökande 
med rätt kompetens 

3,5 3,4 3,5 3,8 3,4 3,7 3,5 

Underlätta 
tillståndsgivningsprocessen 

3,5 3,7 4,3 3,6 3,3 3,5 3,6 

Hjälp i 
tillståndsgivningsprocessen 
av berörd myndighet 
(Migrationsverket) 

3,5 3,6 4,2 3,6 3,3 3,5 3,6 

Korta tidsåtgången för 
tillståndshandläggning/tiden 
till beslut 

3,4 3,7 4,5 3,6 3,4 3,4 3,5 

Mer information om 
regelverket för 
arbetskraftsinvandring från 
tredje land 

3,4 3,2 3,8 3,6 3,3 3,4 3,4 

Hjälp med validering av 
utländska meriter 

3,3 3,0 2,9 3,7 3,0 3,3 3,5 

Hjälp med att synliggöra den 
lediga tjänsten för potentiella 
kandidater i tredjeland 

3,1 3,2 3,1 3,4 3,0 3,3 3,1 

Praktisk information om hur 
man kommer igång med 
rekryteringsprocessen 

3,1 2,5 2,8 3,4 3,0 3,2 3,0 

Hjälp med att etablera 
kontakter/möten med 
potentiella kandidater i 
ursprungslandet 

2,8 2,7 2,9 3,1 2,7 3,0 2,8 

Marknadsföringskampanj av 
Sverige i tredjeland 

2,5 2,5 2,6 2,6 2,4 2,7 2,4 

 

I redovisningen ingår de respondenter som på frågan om de kommer att rekrytera från utlandet inom de 
kommande två åren svarat Ja säkerligen, Ja troligen eller Vet inte. 



   
Sektionen Undersökningar 
Söderhamn 

 
Har du frågor om enkäten? Ring: 010 – 486 83 75 Sektionen Undersökningar 010 – 488 29 45 

 

 
 
 
UNDERSÖKNING OM UTLANDSREKRYTERING OCH 
ARBETSKRAFTSINVANDRING 
 
 
 

 Fråga 1: Hur många personer har ert arbetsställe rekryterat under 2012? 
   
   …………. (antal) 
 

 

 

 Fråga 2: Upplevde ni någon arbetskraftsbrist på den svenska arbetsmarknaden vid 
rekrytering år 2012? 

  1 Ja 

        2   Nej  >>>>>  Gå till fråga 8   
 

 
 

 

 Fråga 3: Har ni rekryterat/påbörjat rekrytering utomlands för att fylla vakanserna?  
(avser rekrytering påbörjad år 2012 eller 2013, ange ungefärligt antal) 

  1 Ja, från EU/EES*/Schweiz …………. (antal) 

  2 Ja, från länder utanför EU/EES/Schweiz …………. (antal) 

  3 Nej  >>>>>  Gå till fråga 6 

 
   * I EES ingår Norge och Island 
 

  

 Fråga 4: Av vilka anledningar har ni rekryterat utomlands? 
(Det är möjligt att ange flera svarsalternativ) 

  1 Kunde inte hitta kandidater i Sverige 

  2 Utländsk arbetskraft för med sig specifik kompetens som är viktig för företaget 

  3 För att etablera verksamhet på annan marknad/utomlands 

  4 För att rikta försäljningen till andra marknader 

  5 Utländsk arbetskraft är mer högpresterande 

  6 Utländsk arbetskraft är billigare 

  7 Annat, nämligen _____________________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 
Har du frågor om enkäten? Ring: 010 – 486 83 75 Sektionen Undersökningar 010 - 488 29 45 

 
 

 Fråga 5: Vilka rekryteringsvägar användes främst? 
(Det är möjligt att ange flera svarsalternativ) 

  1 Annonsering på hemsida 

  2 Spontanansökan från utländska kandidater 

  3 Expatriat (företagsintern omflyttning) 

  4 Rekommendationer från anställda 

  5 Rekommendationer från familj och vänner 

  6 Rekryteringssamarbete med andra företag (inom eget nätverk) 

  7 Arbetsförmedlingen/EURES (EURopean Employment Service)  

  8 Bemannings- eller rekryteringsföretag i Sverige 

  9 Rekryteringsföretag i utlandet  

  10 Internetbaserade sociala nätverk, såsom LinkedIn eller Facebook  

  11   Annat, nämligen _____________________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________________________________ 
 
>>>>  Gå till fråga 8 

 

 

 
 

 Fråga 6: Av vilka anledningar har ni inte rekryterat utomlands 2012 och 2013? 
(Det är möjligt att ange flera svarsalternativ) 

  1 Svårigheter att komma i kontakt med potentiella kandidater utomlands 

  2 Svårigheter att värdera kvalifikationer och färdigheter förvärvade utomlands 

  3 Utländska kandidater har inte tillräckliga kunskaper i svenska språket 

  4 Utländska kandidater saknar andra kvalifikationer/färdigheter än språket 

  5 Rekryteringsprocessen är för komplicerad vid utlandsrekrytering 

  6 Rekryteringsprocessen är för kostsam vid utlandsrekrytering 

  7 Rekryteringsprocessen är för tidskrävande vid utlandsrekrytering 

  8 Brist på intresserade kandidater  

  9   Annat, nämligen _____________________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 



 

 
Har du frågor om enkäten? Ring: 010 – 486 83 75 Sektionen Undersökningar 010 - 488 29 45 

 

 

 Fråga 7: Har ni försökt rekrytera utomlands men misslyckats? (avser år 2012 och 2013)  
          

  1 Ja, från EU/EES/Schweiz 

  2 Ja, från länder utanför EU/EES/Schweiz 

  3 Ja, både från EU/EES/Schweiz och länder utanför dessa 

  4 Nej     
 

 
 
 
  

 Fråga 8: Kommer ni att rekrytera från utlandet inom de kommande två åren?  
          

  1 Ja, säkerligen 

  2 Ja, troligtvis 

  3 Nej   >>>>>  Gå till fråga 10 

  4 Vet inte      
   
   
 
 

 Fråga 9: Vilka kompetenser bedömer ni att företaget främst är i behov av att rekrytera 
från utlandet de kommande två åren? 

  1 Universitets- och högskoleutbildade 

  2 Gymnasieutbildade med specifik yrkeskompetens 

  3 Arbetskraft utan specifik yrkeskompetens 
 
 

 
 
 

 Fråga 10:  Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket Eures, som har till 
uppgift att bidra till en ökad rörlighet inom EU.  
 
Skulle ni vara betjänt av hjälp av Arbetsförmedlingen/Eures vid rekrytering 
från länder inom EU/EES* och Schweiz? 
(Exempel på tjänster: annonsera på europeisk platsbanksportal, åtkomst till europeisk CV-
databas, information om marknadsläget i olika EU/EES-länder, hjälp med att arrangera 
rekryteringsträffar/möten med arbetssökande) 

  1 Ja 

  2 Nej 

  3 Vet inte 
 
       * I EES ingår Norge och Island 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   



 

 
Har du frågor om enkäten? Ring: 010 – 486 83 75 Sektionen Undersökningar 010 - 488 29 45 

 Fråga 11:  Ange i vilken utsträckning följande åtgärder skulle vara av värde för er för    
  att underlätta rekrytering från tredjeland (länder utanför EU/EES/Schweiz) 

        För varje svarsalternativ ange en siffra från 1(inte alls av värde) till 5 (av mycket stort värde) 
                                                    

                                                                                                                                                                                    1        2        3        4        5 

  1 Marknadsföringskampanj av Sverige i tredjeland         

  2 Praktisk information om hur man kommer igång        
                       med rekryteringsprocessen 

  3 Hjälp med att synliggöra den lediga tjänsten för        
                       potentiella kandidater i tredjeland 

  4 Hjälp att finna arbetssökande med rätt kompetens         

  5 Hjälp med att etablera kontakter/möten med        
                       potentiella kandidater i ursprungslandet  
                      (exempelvis via rekryteringsmässor på plats i 
                      tredjeland eller via digital kommunikation) 

  6 Hjälp med validering av utländska meriter          

  7 Mer information om regelverket för          
                       arbetskraftsinvandring från tredje land  

  8 Underlätta tillståndsgivningsprocessen           

  9 Hjälp i tillståndsgivningsprocessen av berörd         
                       myndighet (Migrationsverket)  

  10 Korta tidsåtgången för  

                       tillståndshandläggning/tiden till beslut          

  11 Språkträning för anställda efter ankomst         
  

 

 

 

     

    Fråga 12:  Finns det andra åtgärder, utöver de som nämnts i fråga 11, som skulle   
                     underlätta er rekrytering från tredje land? 

     ___________________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________________ 
 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Sänd in det ifyllda frågeformuläret snarast, helst redan idag. 

Använd det bifogade svarskuvertet – frimärke behövs inte. 
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Rapporten ingår i serie Ura som utges av Arbetsförmedlingen.
Den finns tillgänglig på www.arbetsformedlingen.se

Rapporten är gjord inom ramen för projektet Ny väg in, som med-
finansieras av Europeiska integrationsfonden. För mer information 
om projektet: www.migrationsverket.se/info/nyvagin.html
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