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Abstract 

 

The purpose of the study is to investigate foreign-born outside Europe with a foreign academic 

degree, their experience of meetings and entry into the Swedish labor market. The method we 

used to achieve the purpose is a qualitative method in the form of semi structured interviews. 

The analysis method for the study is thematic analysis where common themes were found and 

discussed based on the theories and previous research results. The purpose of the study has been 

answered in the result section according to the following theme: Education- obstacles and 

opportunities, ethnic discrimination and integration in the labor market. In conclusion, the study 

results clearly show how important it is to highlight the obstacles and opportunities that 

characterize this academic group in the labor market. The key factors behind an effective 

establishment according to our result section are better acceptance of foreign academic degree 

from employers, less waiting time for validation of education, more experience from Swedish 

labor market and various contacts and networks.  
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka utrikesfödda utanför Europa med utländsk akademisk examen, 

deras upplevelser och erfarenheter av möten med och inträden på den svenska arbetsmarknaden. 

Metoden som vi använt för att uppnå syftet är en kvalitativ studie i form av semistrukturerade 

intervjuer. Analysmetoden för studien är tematisk analys där gemensamma teman hittades och 

diskuterades utifrån teorier och tidigare forskningsresultat som utgångspunkter. I resultatdelen 

har studiens syfte besvarats enligt följande teman: Utbildning -hinder och möjligheter, etnisk 

diskriminering och integration på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis så visar studiens 

resultat klart och tydligt hur viktigt det är att belysa de hinder respektive möjligheter som 

kännetecknar denna akademiska grupp på arbetsmarknaden. De viktigaste faktorerna bakom en 

effektiv etablering enligt vad vår resultatdel visar på är: bättre acceptans av examen från 

hemlandet från arbetsgivarnas sida, mindre väntetid för validering av utbildning, mer erfarenhet 

från svenskt arbetsliv samt olika kontakter och nätverk.  
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1. Inledning 

Enligt SACO rapporten Tudelad arbetsmarknad för akademiker så var år 2014 i genomsnitt 

4,7% av landets akademiker arbetslösa eller deltog i något aktivitetsstöd. Men det är en tudelad 

arbetsmarknad för akademiker där svenskfödda befinner sig på en mycket låg arbetslöshetsnivå 

medan utrikesfödda hamnat på en mycket hög nivå. Akademiker födda i Afrika eller Asien 

utmärker sig med högst arbetslöshet, där mer än var femte är arbetslös eller deltar i någon form 

av aktivitetsstöd. Motsvarigheten bland svenskfödda är endast 2,7%. Detta betyder att 

utlandsfödda arbetslösa akademiker nu för första gången är fler än inrikes födda trots att deras 

andel motsvarar en sjättedel av alla akademiker som finns till arbetsmarknadens förfogande.  

Enligt rapporten så skulle fler utrikesfödda akademiker kunna vara etablerade på den svenska 

arbetsmarknaden, exempelvis genom att i större skala införa kompletterande 

högskoleutbildning just för dessa grupper, något som idag bara finns i liten skala för några få. 

Detta skall ställas mot kostnaden att gå igenom en utbildning från början.  

(SACO-Rapport 2015:1ff). 

 Enligt regeringsrapport om Utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden så visar många 

studier på att utrikesfödda akademiker i Sverige i hög grad saknar arbete eller har arbete de är 

överkvalificerade för jämfört med inrikes födda akademiker i Sverige vilket på många sätt 

innebär en stor förlust för samhället. (Regeringsrapport 2011: 249). 

Enligt Integrations rapporten om Utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet har 

andelen utrikesfödda i Sverige ökat kraftigt de senaste decennierna varav ökningen det senaste 

årtiondet varit dramatisk. Tittar man på de senaste 115 åren kan man konstatera att år 1900 var 

mindre än 1 procent av befolkningen utrikesfödd. 1960 var den 4 % för att sedan öka till 17% 

år 2015 vilket motsvarar nästan 1,7 miljoner utrikesfödda. Fram till 1980-talet dominerade 

invandringen av personer födda i Norden. Sedan dess har personer födda i övriga Europa ökat 

(6%) och personer födda utanför Europa har ökat kraftigt och uppgår till 9%. 

 (Integration- Rapport 2016: 22). 

Utrikesfödda har helt andra jobb och inom andra branscher än inrikes födda på en segregerad 

arbetsmarknad där de förstnämnda också har jobb med lägre krav på kvalifikationer än infödda 

svenskar. Det har skapts en etnisk hierarki på arbetsmarknaden där personer födda i Asien eller 

Afrika oavsett kön, ålder och utbildning har lägre sysselsättning än andra. Fokus på dessa 
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gruppers svårigheter är vanliga medan fokus på akademiker inom denna grupp som lyckats är 

mindre vanligt vilket speglar en segregerad arbetslöshet och arbetsmarknad. 

 (Bjurling C. 2004: 15). 

Almerud beskriver i en rapport, Utbildningsfällan- en del av etableringsprocessen för 

invandrare vilka steg en invandrad akademiker kan tvingas ta för att bli gångbar på den svenska 

arbetsmarknaden. Första steget innebär att läsa in en svensk gymnasiekompetens för att kunna 

komplettera utbildningen från hemlandet. Men efter detta kommer ett besked om att endast en 

mindre del av personens tidigare utbildning från hemlandet kan tillgodoräknas varpå personen 

väljer att läsa in en helt ny utbildning. Den invandrade akademikerns sammanlagda studietid i 

Sverige uppgår slutligen till sju år.  Rapporten ifrågasätter om det verkligen ska behöva ta så 

lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar om långa väntetider för att få 

verifierade utbildningsbevis, språkutbildning och samhällsutbildning och komplicerade och 

tidsödande handläggningar som kanske ibland är ineffektiva och onödiga. (Almerud 2014: 2f). 

Lundh beskriver i sin bok ”Invandringen till Sverige” hur svårt det är för invandrare med 

utländsk akademisk examen att få full avkastning för de studier som bedrivits i hemlandet.  

Anledningen är att svenska arbetsgivare antingen inte tar reda på kvalitén på examen eller 

känner sig osäkra på innehåll och kvalité. Lundh tar också upp att tiden spelar roll för etablering 

på arbetsmarknaden, alltså hur länge en invandrare vistats i Sverige. Det tar tid att lära sig ett 

nytt språk, förstå ett nytt samhälle och dess nya arbetsmarknad. (Lundh 2005: 71). 

Enligt en SACO-rapport skriven av J. Edström Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av 

utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker är kostnaden för en 

invandrad akademiker låg jämfört med kostnaden att utbilda en akademiker från början. Ändå 

är Sveriges satsningar på invandrade akademiker små och kortsiktiga. Exempelvis avsattes det 

2014 endast 70 miljoner kronor för kompletterande högskoleutbildning för utländska 

akademiker. För de pengarna får man färre än 30 svenskutbildade akademiker. Detta kan man 

jämföra med kostnaden för validering, svenskkunskaper och kompletterande 

högskoleutbildning för en invandrad akademiker som endast uppgår till ca 310 000 kronor. 

Oberoende vilken regering som styr Sverige har man uttryckt att möjligheten till att komplettera 

en utländsk högskoleutbildning är helt avgörande för att arbetsmarknaden ska kunna ha nytta 

av den investering i utbildning som gjort före akademikerns ankomsttill Sverige. Mot denna 

bakgrund är det ett stort problem att satsningar på kompletterande högskoleutbildningar är så 

få och genererar så få platser. 2012 fanns inom ramen för regeringens integrationssatsning ett 
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utbildningstak på cirka 500 platser inom vissa utbildningar för komplettering av utländsk 

akademisk examen.  (Edström 2015:8ff). 

1.1 Syftet 

Syftet med vår studie är att undersöka utrikesfödda utanför Europa med utländsk akademisk 

examen, deras upplevelser och erfarenheter av mötet med och inträden på den svenska 

arbetsmarknaden. 

1.2 Frågeställningar 

-Hur beskriver utrikesfödda utanför Europa med utländsk akademisk examen sina erfarenheter/ 

upplevelser av den svenska arbetsmarknaden? 

-Vilka hinder finns det gällande utrikesfödda utanför Europa med utländsk akademisk examen 

och hur påverkar detta möjligheterna att komma in på den svenska arbetsmarknaden? 

1.3 Förförståelse 

Utbildningen inom sociologi har inte behandlat ämnet arbetsmarknad för utländska akademiker, 

men vi har haft kurser som underlättat förståelsen för detta ämne. Vårt intresse för att göra 

denna undersökning väcktes genom flera rapporter som visade att utländska akademiker födda 

utanför Europa har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden till skillnad från andra 

akademiker som kommer från Europa. Detta kan delvis bekräftas av vår egen etniska bakgrund 

med högskoleutbildning från våra hemländer men där svårighet med etablering på 

arbetsmarknaden lett till studier med en helt annan inriktning på svensk högskola. Denna typ 

av forskningsområde intresserar oss eftersom ämnet är aktuellt och berör och inkluderar oss 

alla. Vår egen förståelse och erfarenhet kanske kan te sig snedvriden eller subjektiv och styrd 

av förutfattade meningar men meningen var också att våra egna erfarenheter genom detta arbete 

skulle klarna och kunna ses i ett större sammanhang där olika mönster och orsaker skulle 

förklara varför så många av ”oss” utländska akademiker får sämre förutsättningar på den 

svenska arbetsmarknaden.  Därför var det viktigt att få en större kunskap och förståelse för vilka 

”hinder” utländska akademiker kan ha i vårt samhälle. Under denna process blev vi också mer 

självmedvetna och insåg att vi själva som grupp också är en del av processen och problematiken 

som vi undersöker. Den kunskap som vi fick genom undersökningen hjälpte oss att åtskilja vår 

egen roll där vi insåg att vi måste vara objektiva genom att tolka den insamlade materialet 

utifrån de intervjuade respondenterna och inte utifrån oss själva. Vi alla upplever eller bygger 
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upp någon form av förförståelse i skilda sammanhang som kan skapa förutfattade meningar i 

olika situationer, men åt andra sidan kan förförståelsen genom nya erfarenheter revideras. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju huvudsakliga kapitel. Kapitel 1 består av inledning och 

problemformulering, syfte samt frågeställningar och i andra kapitlet har vi tidigare forskning. 

I kapitel tre belyses teoretiskt perspektiv och denna del består av två teorier. Etablerade och 

outsiders samt integrationsteori. Kapitel fyra är en presentation av metod och valet av metod. 

I detta kapitel har vi beskrivit hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie och vi 

förklarar våra tillvägagångsätt då det gäller materialinsamling, intervjuer och analysmetod. I 

kapitel fem presenteras respondenter samt resultat. I kapitel sex har vi analyserat studiens 

resultat kopplat till tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Kapitel sju avslutas med 

diskussion kring ämnet och uppsatsen. 

1.5 Samarbete 

Vi har sammanlagt genomfört sex intervjuer, tre intervjuer vardera. Vi har hjälpts åt med hela 

examensarbetet genom att ge feedback på varandras texter där var och en tagit ansvar för 

varsin del. 

2. Tidigare forskning  

Enligt Bjurling i sin rapportbok Om invandrade akademikers väg till kvalificerade arbeten: 

hinder och öppningar så har det forskats mycket kring situationen i själva migrationsprocessen 

med dess hinder och dröjsmål medan belysning av svårigheterna på arbetsmarknaden ofta 

förbisetts. Men det finns hänvisningar som tar upp hur lång tid det tar för etablering på 

arbetsmarknaden för olika grupper. (Bjurling, 2004: 40f). 

Bjurling tar upp hur utländska akademiker tvingas börja med studier i Sverige på alltför låg 

nivå och tiden inom vuxenundervisningen gör att de i själva verket tappar kompetens eftersom 

utbildningen från hemlandet med tiden blir inaktuell eller glömd. Ofta är man under denna tid 

bosatt i ett område isolerat från svenskar vilket skapar en etnisk segregation. (Bjurling 2004:43). 

Då man i Sverige diskuterar tillväxt förbiser man enligt Bjurling resursen av välutbildade 

invandrare. Idag arbetar de exempelvis i småbutiker, är taxichaufförer eller arbetssökande men 

har en utbildning som motsvarar läkare, lärare, civilingenjörer, forskare m.m.  Många har 
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hundratals gånger sökt efter arbeten i Sverige som motsvarar deras kompetens utan att ens bli 

kallade. Bjurling tar också upp vilka egenskaper som krävs för invandrare med utländsk examen 

för att göra karriär inom akademiska arbetsområden. Framgångsfaktorer enligt informanterna 

tycks vara anpassningsförmåga, egen inställning där envishet och motivation spelat en mycket 

stor roll samt vägledning och hjälp, sociala kontakter och slumpen. (Bjurling, 2004: 87). 

Paulina de los Reyes tar i sin bok Mångfald och differentiering upp statistik där siffror visar på 

att utomnordiska invandrare har svårare att komma in på arbetsmarknaden trots en liten ljusning 

vid högkonjunkturen 1990. Arbetslösheten minskade för denna grupp men inte alls i samma 

takt som för infödda svenskar. Siffror kunde visa på att denna grupp innehade störst andel med 

eftergymnasial utbildning men också störst andel utan formell utbildning. Invandrare från östra 

Europa samt länder utanför Europa har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Kännetecknande är låga arbetskraftstal i åldern 16–64 år samt högre arbetslöshet och längre 

perioder av arbetslöshet. Utifrån statistik visar bilden på att en högre utbildningsnivå också ökar 

möjligheten till arbete men för en svenskfödd sökande oavsett utbildningsbakgrund är det ändå 

lättare att få ett arbete än för en utlandsfödd. Dessa skillnader blir störst i gruppen högutbildade 

svenskar/utlandsfödda och minst bland gruppen lågutbildade svenskar/utlandsfödda.  

(De los Reyes 200: 68f). 

Varför bilden ser ut så här kan enligt Arbetslivsfakta (2/1998) bero på följande: 

 

En förklaring kan vara att högre krav ställs på goda svenskkunskaper bland de 

välutbildade, men ett inslag av etnisk diskriminering kan också förklara en del även om 

det inte kan verifieras statistiskt (arbetslivsfakta nr2 1998) 

 

Det finns alltså enligt De los Reyes en bestående klyfta mellan invandrare och svenskar som 

för invandrare och deras barn fått negativa konsekvenser som utestängning och marginalisering 

på den svenska arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund är det viktigt att granska varför 

invandrare betraktas som en särskild och sämre kategori av arbetskraft 

(De los Reyes 2001: 69f). 

De los Reyes menar att gällande högutbildade invandrare så förklaras den höga arbetslösheten 

i denna grupp på grund av dåliga språkkunskaper. En annan förklaring är att arbetsgivarna är 

dåligt insatta i utländska utbildningar samt att det förekommer diskriminerande attityder. Ett 

stort problem utgör en utbredd systematisk nedvärdering av utländsk kompetens i förhållande 

till svenska utbildningar och examina. De los Reyes menar att negativa attityder gällande 
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utländsk kompetens ständigt återfinns i media, inom forskning och inom olika instanser i 

samhället. Gruppen invandrare har fått status som lågutbildad och lågkvalificerad, en bild som 

effektivt hindar tillvaratagande av utbildning och kompetens samt motivation bland 

högutbildade invandrare till att upprätthålla sin yrkeskompetens. (De los Reyes 2001: 80f). 

Enligt artikeln Invandrare på arbetsmarknader i Sverige under den globala krisen av Ekberg 

var sysselsättningsläget bland invandrare bra fram till 70-talet, sysselsättningsgraden kunde 

ibland vara högre än bland infödda svenskar. Den socioekonomiska rörligheten var också 

likvärdig med infödda svenskars. Från 1980 inträffar försämringar för invandrare på 

arbetsmarknaden trots högkonjunktur och trots att 80-talets invandrare var bättre utbildade än 

tidigare. Den sämre situationen kan förklaras i en ökad diskriminering mot invandrare från 

utanför Europa samt att begreppet flyktinginvandring nu etableras mot tidigare 

arbetskraftinvandring. Strategiska misstag kan ha skett inom integrationspolitiken, exempelvis 

kan språkkrav ha haft negativa konsekvenser för invandrare på arbetsmarknaden. 

(Ekberg 2012:45). 

Under lågkonjunkturen 2008–2010 drabbades tillverkningsindustrin hårt, men det verkar ändå 

inte förklara den negativa trenden på arbetsmarknaden bland utlandsfödda utanför Europa. 

Sysselsatta inom tillverkningsindustrin i denna grupp utgör endast 11 procent jämfört med 15 

procent för hela gruppen utrikesfödda, respektive 14 och 18 procent bland svenskar och 

invandrare födda inom Europa (SCB 2009b). (Ekberg 2012: 48). 

År 2007 till slutet av 2010 (SCB 2008, 2011a) ökade antalet personer i åldern 16–64 år födda 

utanför Europa boende i Sverige med 20 procent, beroende på stor andel flykting och–

anhörighetsinvandring. Motsvarande grupp födda i Europa utgjorde fem procent och bestod av 

arbetskraftinvandring. Ingen ökning i gruppen infödda. Undersökningar visar enligt Ekberg på 

att personer födda utanför Europa ofta blir diskriminerade på bostads-och arbetsmarknaden och 

kanske sker detta oftare under lågkonjunktur då företagen endast är benägna att anställa 

personer vars bakgrund de känner till. Detta förklarar varför lågkonjunkturen på 90-talet samt 

2008–2010 fick konsekvensen att invandrare födda utanför Europa tappade mark på 

arbetsmarknaden. (Ekberg 2012: 49). 

Ekberg hävdar att det verkar vara som så att den erfarenhet föräldrar har av arbetsmarknaden 

även går i arv till barnen. Barn födda före 1970 vars föräldrar var invandrare har samma inkomst 

och sysselsättningsgrad som infödda svenskar. Skillnaden mot senare anlända invandrare och i 
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synnerhet de födda utanför Europa är stor vilket tenderar att gå i arv till deras barn. Här finns 

en stor utmaning för samhället i att integrera dessa grupper. (Ekberg 2012: 50). 

I rapporten som utfördes av arbetsmarknadsstyrelsen och som är en aning äldre men är byggd 

på stor mängd data, Rätt man på fel platsen studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda 

akademiker som invandrat under 1990-talet skriver Berggren och Omarsson att det finns 

betydande skillnader mellan utlandsfödda och personer som är födda i Sverige när det gäller 

sysselsättningsnivå, kvalificerat eller okvalificerat arbete, arbetslöshet m.m. Fokus var på 

personer som är födda utanför EU15/EES-länderna och som invandrade till Sverige under åren 

1991–1997. Bland utländska akademiker hade endast 40 procent ett arbete som motsvarade 

deras utbildningsnivå jämfört med de inrikes födda där andelen var 90 procent. Resultatet visar 

att det finns diskriminering när det gäller etablering på arbetsmarknaden för de akademiker som 

invandrat till Sverige, samt att chansen till ett kvalificerat jobb varierar beroende på 

utbildningsland och värdering av examen från utlandet. Hur snabb integrationsprocessen är 

beror på vilka länder de utrikesfödda kommer ifrån (Berggren och Omarsson 2001: 3f). 

Sannolikheten att få ett kvalificerat arbete är mycket lägre för dem som är födda i Afrika och 

Asien, 32 respektive 35 procent jämfört med de som kommer från Europa 49,2 procent. Bland 

de inrikesfödda så är det 93 procent som har ett arbete jämfört med 64 procent bland de som är 

födda utomlands.  (Berggren & Omars son 2001: 25ff). 

Berggren och Omarsson nämner vilka faktorer som gör det svårare för utländska akademiker 

att etablera sig på arbetsmarknaden eller att ha ett kvalificerat arbete som motsvarar deras 

utbildning från hemlandet. Många akademiker som kommer som flyktingar till ett nytt land och 

samtidigt till en ny arbetsmarknad innebär temporära förluster av humankapital. Kunskapen om 

vilka förutsättningar som finns på arbetsmarknaden samt nytt språk är en av de faktorerna som 

påverkar. En viss tid behövs för att få kunskaper om det nya landets arbetsmarknad. Det tar tid 

att komma in i det nya systemet eftersom de personer som senast har invandrat har betydligt 

svårare på svensk arbetsmarknad än de som har invandrat tidigare och ännu svårare än de inrikes 

födda. De konstaterar vidare att hur lång tid det tar, själva integrationsprocessen, beror på bl.a. 

landet som de kommer ifrån och hur effektiv integrationsprocessen är gällande validering av 

betyg, arbetsgivarens engagemang i att ta reda på och bedöma utländska examen (Berggren & 

Omarsson 2001: 23). 

Många forskare är överens om att etnisk diskriminering på arbetsmarknaden finns. Lina Aldén 

och Mats Hammarstedt i sin artikel Utrikesfödda på 2000-tals arbetsmarknaden - en översikt 
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och förklaringar till situationen påvisar också skillnaden mellan infödda och utlandsfödda och 

undersökningen visar att: 

Utrikesfödda från Afrika och Asien har lägre sysselsättningsgrad och högre andel 

arbetslösa än andra grupper av utrikesfödda och infödda...Högutbildade personer från 

dessa regioner har oftare än andra personer arbeten som kräver lägre kompetens än deras 

formella utbildningsnivå (Aldén & Hammarstedt 2014: 77). 

Forskarna konstaterar att sysselsättningsgraden på arbetsmarknaden sjönk mellan åren 2005 

och 2012 (Aldén & Hammarstedt 2014: 78). När det gäller kvalificerat arbete betonar de att 

personer med högskoleutbildning som kommer utanför Europa har lägre sannolikhet att ha 

kvalificerat arbete. De visar att bland utrikesfödda från Afrika uppgick andelen personer med 

högskoleutbildning och som hade ett kvalificerat arbete till 32 procent. Detta jämför de med 

drygt 67 procent bland inrikes födda (Aldén & Hammarstedt 2014: 85). 

De konstaterar att individens utbildningsnivå, språkkunskaper, tillgång till olika nätverk och 

förekomsten av diskriminering kan vara förklaringar till situationen. De påpekar att 

utbildningar genomförda i Sverige har en positiv inverkan på individens möjligheter att lyckas 

på arbetsmarknaden. Vidare betonar de att diskriminering kan förklara skillnader i 

arbetsmarknadsutfall mellan vissa grupper av utrikesfödda och inrikes födda men problemet är, 

betonar de, att det saknas exempel på effektiva metoder för att bryta diskrimineringen (Aldén 

& Hammarstedt 2014: 87). 

Ett mer relevant exempel på diskriminering på arbetsmarknaden när det gäller utlandsfödda och 

infödda utfördes av två forskare Carlsson och Rooth som under två år, 2005 och 2006, skickade 

ut jobbansökningar till olika företag. Annonserna var offentligt publicerade på 

arbetsförmedlingens hemsida. De använde korrespondensmetoden genom att skicka 

ansökningar till olika arbetstillfällen i tretton olika yrken inom Stockholms och Göteborgs 

arbets- och marknadsområden. Deras mål var att få konkreta bevis för att etnisk diskriminering 

existerade inom arbetsmarknaden. Resultaten visades att 29 procent av alla arbetsgivare 

diskriminerade namn som var arabiska samt indikerades favorisering mot svenska namn. 

Studiens resultat som i denna undersökning berörde lågkvalificerade yrken visade på att 

negativa attityder gällande etnicitet faktiskt förekommer.  

(Carlsson & Rooth 2007: 2). 

Tidigare forskning är viktig och vi kommer också att använda sådan forskning i vår analys av 

resultatet.  
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3. Teoretiska perspektiv 

Vi har utgått från olika teoretiska perspektiv i denna uppsats: Teorin om etablerade och 

outsiders av Norbert Elias och John L. Scotson (1999) och Integrationsteori skriven av Susanne 

Urban ur boken Integration och Grannskap: Hur kan staden hålla samman? Teorin om 

etablerade och outsiders använder vi för att kunna förstå relationen mellan två grupper; de 

etablerade som i vårt fall, kan vara svenska och akademiker från Europa. Den andra gruppen 

utgörs av outsider eller “nykomlingarna” som representerar utländska akademiker som kommer 

utanför Europa. Stor roll i Elias och Scotsons teoretiska ram spelar figurationsbegrepp som med 

sin breda tillämpning ger oss möjlighet att undersöka vårt problem. Integrationsteorin förklarar 

begreppet och tydliggör dess användning utifrån vilka hinder som finns för personer födda 

utanför Europa med utländsk akademisk examen att kunna integreras på den svenska 

arbetsmarknaden. 

Målet är att applicera deras teorier på problemet som vi valt att undersöka. Med deras teoretiska 

ram vill vi undersöka respondenterna upplevelser och erfarenhet av mötet och inträdet på den 

svenska arbetsmarknaden. Genom dessa två teorier kommer vi att förklara och beskriva hur de 

teoretiska perspektiven är relaterade till just vår undersökning. 

3.1 Etablerade och outsiders 

Den teoretiska utgångspunkt som Elias och Scotson utgår ifrån visar hur skillnaden mellan 

människor leder till en ojämlik maktfördelning. Enligt dem kan de olika formerna utgöras av 

fysiska utseenden eller någon annan skillnad. I fokus står inte individernas agerande utan en 

indelning av grupper av olika status och ojämlika maktdifferenser (Elias och Scotson 1999:59). 

De nämner en unik figuration, en social relation mellan ”byborna” och nykomlingarna där de 

”byborna” har attityder och regler som leder till att de nykomlingarna inte passar in i deras 

normer och på så sätt stämplades de som mindervärdiga personer eller outsiders. De nämner att 

trots att de är olika så grundas deras förhållande i att grupperna är ömsesidigt beroende av 

varandra.  De konstaterar vidare att ”byborna” har utvecklat ett vapen, en egen ”ideologi” där 

ett system av attityder, förtryck, marginalisering och utanförskap grundas i maktförhållandet 

mellan olika grupper i samhället (Elias och Scotson 1999:17). Nykomlingarna kände sig inte 

välkomna, rykten spreds och skvaller skapades om dem som kan betraktas som ett så kallat 

”symptom” av utfrysning. Denna negativa bild av nykomlingarna fick konsekvensen att 

de(nykomlingarna) började se sig själva som den ”sämsta minoriteten” med emotionella och 

intellektuella brister. Med denna moraliska differentiering etablerades och upprätthölls negativa 
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maktskillnader menar Elias och Scotson vilket påverkade ”nykomlingarnas” 

personlighetsstruktur. (Elias och Scotson 1999:144).  

 

De betonar att man inte kunde märka större skillnader mellan de olika grupperna förutom att 

ena gruppen bestod av de ”gamla” invånarna, byborna och den andra av ”nykomlingarna”. Den 

enda skillnaden mellan de två utgjordes av den tid de hade bott i området. Trots de obefintliga 

skillnaderna, bekräftade de etablerade grupperna sin starka position genom att utestänga 

nykomlingarna från all typ av socialt umgänge och deltagande i samhället. Elias och Scotson 

undersöker orsakerna till att de som bodde i området, eller etablerade, stängde ute de 

nyinflyttade. Vilka maktresurser hade de för att stämpla de andra som mindre värda? De fann 

att den avgörande skillnaden var hur de internt var organiserade i deras olika grad av social 

sammanhållning och denna sammanhållning hotades nu när en rätt stor grupp nykomlingar 

flyttade till förorten. De olika grupperna hade olika förmågor och kapacitet till integration och 

sammanhållning mellan medlemmarna. Medlemmarna i den etablerade gruppen fortsatte att 

utöva makt i syfte att skydda sin identitet som grupp. De skyddade sin gruppkarisma som Elias 

och Scotson beskriver, genom att de markerade sin ställning, status och makt. Samtidigt så 

klarade inte ”nykomlingarna” p.g.a. sin bristande sammanhållning att integrera sig och slå 

tillbaka. (Elias och Scotson 1999: xxxiv). 

 

De etablerades relationer var organiserade genom en stark sammanhållning och de visste hur 

de skulle bemöta andra och varandra. Deras beteende fick konsekvensen att de som inte 

tillhörde ”byborna” stod utanför denna umgängeskrets. Där organiserade relationer var 

samlade, där bodde ”byborna” och deras organisationer, föreningar och företag sökte efter 

människor som tillhörde samma grupp, alltså dem som kände systemet från tidigare. Samma 

minnen, erfarenheter och samhörighet innebär att de som redan bodde i området kände sig 

utmanade, och försvarade sin sammanhållning genom att frysa ut ”nykomlingarna”.  På så sätt 

var det svårt för nykomlingarna att få komma in och bli accepterade inom en förening eller ett 

företag och samtidigt komma in i arbetslivet som dominerades av ”byborna” (Elias och Scot 

son 1999:31f). De, ”byborna” hade avgörande funktioner i områdena, som ledare i kyrkan eller 

inom föreningar och företag och de ansåg sig själva som finare och mer delaktiga. Den 

ekonomiska aspekten av konflikterna mellan etablerade och outsiders dominerade starkast där 

maktbalansen mellan dem var ojämn och var till den etablerade gruppens förmån (Elias och 

Scot son 1999: xliii). Elias och Scotson benämner orden ”gamla familjer”, där ordet ”gammal” 
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syftar på att familjerna är en del av etablerade nätverk. De betonar vidare att dessa nätverk har 

en egen statushierarki. Denna typ av sammanhållning, nätverk, saknade nykomlingarna som 

såg på de ”gamla” invånarna som att de tillhörde samma grupp som de själva. De hade ingen 

aning av vilken orsak de blev uteslutna och stigmatiserade och diskriminerade som ”sämre 

människor” (Elias och Scotson 1999:140f). 

Enligt Elias och Scotsons figurationsteori så är skillnader mellan de “gamla” och de “nya 

grupperna” något som uppkommer i varje samhälle. De skriver vidare att när människor flyttar 

så flyttar de också mellan sociala grupper där de måste vänja sig vid de etablerade, mäktigare 

grupperna och deras normer, som skiljer sig från deras egna. “De måste alltid etablera nya 

sociala relationer med redan existerande grupper”, skriver Elias och Scotson (Elias och Scotson 

1999:142f). De beskriver figuration som oundviklig eftersom “nykomlingarna” kommer att 

dras in i “figurationer” för att bli en del av samhället. Den figuration som tillhör området får en 

viss makt över individen eller gruppen. (Elias och Scotson 1999:156). 

 

3.2 Integrationsteori 

 Susanne Urban tar i sin bok Integration och grannskap upp ordet integration och går igenom 

dess olika aspekter och teorier. Enligt Urban så skulle ordet integration enligt politiska riktlinjer 

betyda ömsesidig anpassning mellan mottagarsamhälle och invandrare men dess aktuella 

betydelse betonar i hög grad istället hur utrikesfödda och flyktingar ska anpassa sig till ett nytt 

land. (Urban 2018: 9). 

Enligt Urban så kan integration innebära att man möter ett system av rättigheter och möjligheter 

och att ta del av dessa, kunna påverka och känna sig delaktig kan ses som en process på 

individnivå, gruppnivå eller samhällsnivå. (Urban 2018: 29). 

Urban beskriver social integration som en process där människor möts över kulturella, etniska 

och språkliga gränser på ett informellt sätt inom föreningsliv, utbildning och arbetsliv. Politisk 

integration innebär att språkliga och kulturella minoriteter deltar i samtliga allmänna val. Urban 

ger också exempel på att politisk integration kan innefatta representation inom partipolitik och 

inom församlingar som får konsekvensen att viktiga frågor som rör minoriteter finns med på 

dagordningen. När invandrare förväntas nå samma nivå av utbildning, valdeltagande, 

deltagande på arbetsmarknaden m.m. så kan man inte tala om integration utan istället 

assimilering. När denna assimilering inte uppnåtts eller tagit för lång tid så används begreppet 
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integration istället, man säger att integrationspolitiken har misslyckats. Urban lyfter fram 

ekonomisk assimilering som en del i idén om integration medan social och kulturell 

assimilering ifrågasätts utifrån olika grunder. (Urban 2018: 23). 

Segmenterad assimileringsteori handlar i Urbans bok om vikten av att förstå migranters 

inordning i ett samhälle exempelvis genom att analysera etniska minoriteter och deras 

anpassning till en majoritetsgrupp. Teorin går ut på att analysera mönster av social mobilitet 

mellan etniska grupper, varandra inom grupper och att jämföra detta med en 

majoritetspopulation. Den sociala mobiliteten mäts som en linjär process vilket blir 

problematiskt då man inte tar hänsyn till att ur en grupp har personer invandrat under olika 

tidsperioder. Detta innebär att man inte beaktar hur lång tid personer vistats i landet eller vilka 

skillnader som uppstått kulturellt, religiös eller politisk. För att kunna skapa en teori som 

tydligare tar hänsyn till det komplexa dynamiska samspelet mellan etnicitet, generation, 

åldersgrupp, utbildning, kön m.m. så använder Urban begreppet kontextuell integrationsteori 

som en övergripande analys där målet är att skapa bättre metoder för att kunna förstå 

förhållanden bland invandrade grupper i relation till ett majoritetssamhälle.  

(Urban 2018: 23f).  

Enligt Urban så har det parallellt med begreppet integration utvecklats antonymer som 

utanförskap, marginalisering, utsatthet, utestängning och social exkludering. Dessa begrepp 

används som vetenskapliga begrepp och inom media. Ordet utanförskap handlar ofta om 

personer som lever i arbetslöshet, inte kan svenska eller bor inom vissa områden. Det kan också 

handla om personer som på flera sätt inte följer huvudsakliga normer vilket kan handla om att 

leva efter en annan kultur eller bära en känsla av att inte ingå i samhället. Dessa brister inom 

integration kan lätt kopplas ihop med begreppet utanförskap. Urban belyser ordet inkludering 

som ett mer aktivt begrepp som tydliggör invandrade personers delaktighet inom utbildning och 

arbetsmarknad m.m. Detta begrepp tar fasta på en aktiv och medveten process från flera aktörer 

som arbetsgivare, offentliga myndigheter samt hos den invandrade själv. Ordet står som motsats 

till exkludering.  (Urban 2018: 25f). 

Urban tar också upp begreppet social exkludering som syftar på när en individ eller grupp inte 

får full tillgång till ett antal samhälleliga områden som utbildning, arbete och bostad m.m. 

Urban beskriver termen kumulativ exkludering (cumulative exclusion) som en status där en 

person till stora delar är utanför de viktigaste ekonomiska, sociala och politiska sammanhangen 

och därmed saknar möjligheten att utöva sina rättigheter tillfullo som medborgare. Här drabbas 
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invandrade personer oftare, inte minst på arbetsmarknaden. Exkludering kan även handla om 

att bli direkt eller indirekt diskriminerad. Urban tar också upp att social exkludering oftare 

drabbar de som lider av fattigdom och bristfälliga sociala nätverk och kontakter. Man kan 

definiera social exkludering som strukturella, institutionella eller aktörsdrivna 

utstötningsprocesser som pågår inom alla skikt inom samhällets sociala hierarki. 

(Urban 2018: 26f). 

4. Metod 

Själva valet av metod är kopplat till vilken typ av undersökning man ämnar genomföra, allt för 

att kunna få fram bra resultat för undersökningens syfte. Metoden bestämmer tillvägagångssätt 

för resultatet och grundlägger förutsättningar för ett riktigt och betydelsefullt arbete. 

För insamling och analysering av data, har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie. Den 

kvalitativa metoden passade vårt syfte och våra frågeställningar eftersom vi var ute efter 

upplevelser och erfarenheter grundade på respondenternas egna personliga erfarenheter. 

För att det arbetssätt som vi ska använda ska motsvara verkligheten för den genomförda 

undersökningen har vi kontaktat personer som innehar betydande information som vi vill 

undersöka.  

Bland metoder är den kvalitativa mer tolkande och har en induktiv syn. Detta innebär att den 

kvalitativa metoden ger möjligheter till analys och möjliggör en förståelse av en social 

verklighet. Denna metod innebär att den sociala verkligheten baseras på samtal och naturliga 

samspel samt att inhämtad teori genereras utifrån praktiska forskningsresultat.  

 (Bryman 2016: 340f). 

Kvalitativa undersökningar kan ofta vara ostrukturerade då dessa ibland är helt beroende av 

forskarens egna idéer. Detta kan försvåra en replikation av en viss undersökning då 

tillvägagångssätt för detta knappast är accepterade. En nackdel enligt kritiker är att den 

kvalitativa metoden är svår att generalisera det vill säga användas i andra situationer än i 

ursprungssituationen. (Bryman 2016: 368f)  

I den här studien har vi medvetet varit ute efter respondenternas känslor, upplevelser och svar 

för att genom dessa kunna utveckla en fördjupad diskussion. Vi har också valt att närvara under 

intervjuerna för att tillfullo fånga respondenternas uttryck som grund för passande följdfrågor. 

Av dessa orsaker valde vi en kvalitativ studie då en kvantitativ metod inte hade kunnat förmedla 

de personliga autentiska svar vi var ute efter.   
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Vi kommer att genomföra en kvalitativ studie där vi genom intervjuer får ta del av 

respondenternas egna unika åsikter och för detta ändamål tycker vi att kvalitativa metoden 

passar bäst. Enligt Trost så är den kvalitativa metoden lämplig för att återge hur människor 

resonerar eller reagerar samt upplever sin egen situation samt för att kartlägga olika 

handlingsmönster. (Trost 2010: 32). 

4.1 Datainsamling 

Vid insamlingen av empiriskt material till denna studie togs kontakt med respondenterna. 

Kontakten med respondenterna skedde via e-post och telefon. Efter detta fick respondenterna 

ta del av information i vårt informationsbrev (se bilaga 1) där vi berättade om syftet med 

intervjuerna samt information om studien. Genom informationsbrev har vi också presenterat 

etiska aspekter samt beräknad intervjutid. Efter detta har vi bokat intervjutider och skickat ut 

intervjuguiden (bilaga 2) till samtliga respondenter. 

4.1.1 Semistrukturerad intervju 

Vi har i vår studie använt oss av semistrukturerade frågor, där svaren ges helt utifrån 

respondenternas egna perspektiv utan styrning från vår sida. Denna typ av intervju är passande 

för en kvalitativ studie och bygger på en intervjuguide med olika frågor där svaren bygger på 

stor frihet och där ordningen på frågorna är varierade. (Bryman 2016: 415). 

Delaktigheten hos respondenterna gynnas av semistrukturerade intervjuer som ofta är mer 

allmänt formulerade vilket också gynnar uppföljningsfrågor (Bryman 2016: 206). Vår egen 

intervjuguide gjordes utifrån studiens syfte och frågeställningar med förslag på frågor som vi 

använde utifrån intervjuer med samtliga respondenter där följdfrågor ställdes vid behov. Under 

vårt arbete med själva intervjuguiden kunde vi vid genomgången av frågorna belysa och se till 

så att centrala aspekter och tematik i vår egen studie lyftes fram. På så sätt kunde vi få svar på 

alla viktiga frågor.  

En utmaning gällande kvalitativa intervjuer är utformningen av frågorna, hur dessa ska gagna 

bästa möjliga svar. För att skapa än större trovärdighet kompletterade vi intervjuguiden genom 

för ämnet relevanta följdfrågor. 
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4.1.2 Genomförande av intervjuerna 

Vi har genomfört sex stycken enskilda intervjuer där respondenterna och vi tillsammans har 

valt tiden och platsen för intervjuer. Några av deltagarna jobbade på olika ställen och var inte 

tillgängliga på vardagar så vi var tvungna att genomföra intervjuer på helger när vi båda kunde 

vara tillgängliga. Vi valde enskilda intervjuer då man enligt Trost ska undvika flera personer 

samtidigt eftersom tystlåtna personer inte kommer så lätt tills tals vilket tenderar att de 

språksamma lätt tar över och på så sätt missar relevanta svar från alla (Trost 2010:67). 

Intervjuerna tog varierande tid, från en halv timme upp till en timme. Enligt Trost är en lämplig 

tid för en intervju 90 minuter för att få fram tillräcklig information (Trost 2010:82). Några 

respondenter valde att bli intervjuade på den tid och plats som vi föreslog, några avtalade en 

annan tid och plats för mötet. Vi informerade alla som deltog via ett informationsbrev, om 

intervjuns syfte, om att den sker frivilligt och på deltagarnas villkor. Brevet innehöll även våra 

och handläggarens kontaktuppgifter (Bilaga 1). Alla respondenter har uttryckt samtycke för 

inspelningen men några var tveksamma och accepterade inte inspelningen i början då de tyckte 

att deras privatliv avslöjades eller var oroliga för att deras röster skulle bli igenkända. Men efter 

försäkran från oss att enbart vi skulle ta del av materialet så var det inte längre några problem. 

Vi valde att spela in intervjuerna eftersom det blev lättare att hålla samtalet flytande när man 

inte längre var tvungen att anteckna, men vi valde att anteckna också, för att få en bättre koll på 

detaljerna. Trost betonar att fördelarna med anteckningarna kan vara att man slipper att spola 

inspelningarna fram och tillbaka flera gånger för att leta rätt på en detalj eller att respondenterna 

ser det som positivt att du faktisk gör anteckningar (Trost 2010:75f). Vi har haft respekt för 

respondenternas eget val gällande tid och plats och vi upplevde alla inspelade intervjuer som 

”lätt att uppfatta” efter att vi har lyssnat på dem, trots att några hade svårt med språket, vilket 

gjorde att vi var tvungna att spola fram och tillbaka flera gånger för att få rätt uttalande. Alla 

kunde prata svenska på en god nivå men en av intervjuerna skedde delvis på engelska eftersom 

respondenten hade lättare att utrycka sig på engelska än på svenska. Alla intervjuerna har skett 

inomhus och platser som de själva känt som trygga, allmänna platser som högskolebiblioteket, 

café…  Aktiv lysande har skapat förtroende som bidrog till att respondenterna ville dela med 

sig av sina erfarenheter samt att vi har anpassat vårt språk för att öka förståelse av frågornas 

mening. Trost menar att man ska anpassa sig till respondenternas språk så att man talar tydligt 

och begripligt och man ska göra det på ett naturligt sätt men å andra sidan ska man behålla 

skillnaden mellan intervjuare och intervjuad (Trost 2010:102). Frågorna som vi har valt ska 

vara öppna och kommer att ställas så att respondenterna kan berätta mer och på så sätt ska vi 
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förstå hur våra respondenter resonerar eller reagerar (Trost 2010: 32f).  Vi har också anpassat 

oss efter intervjuguiden i den mån det var möjligt, samt ställde passande följdfrågor för att hålla 

oss till det spår respondenten var inne på. Vidare har vi hittat konkreta teman som vi har ansett 

vara av intresse och som passar till tidigare forskning och metoder i analysdelen. Transkribering 

av intervjuerna har skett på det ursprungliga språket och inkluderar alla pauser och utryck som 

exempelvis skratt. Citat på engelska är översätta till svenska för att behålla samma stil som i 

det ursprungliga språket och för att underlätta för de som läser och kanske inte förstår engelska.  

4.2 Urval 

Det viktigaste kriteriet i urvalet är att personer som vi har intervjuat har utländsk akademisk 

utbildning och att de kommer utanför Europa, dvs från länder som har visat sig ha svårare att 

komma in på arbetsmarknaden. Bland intervjupersonerna har alla akademisk utbildning från 

sitt hemland och alla har gått några kurser/utbildningar här i Sverige. Alla har gjort valideringar 

av sin utbildning från hemlandet. Vi intervjuade sex personer som har gått en kurs för snabbare 

etablering på arbetsmarknaden. Intervjuerna beviljades genom att samordnare på den aktuella 

kursen kontaktades för att hitta några personer som skulle vilja ha intresse att delta i uppsatsen. 

Samordnaren som vi var i kontakt med är ansvarig för utbildning och praktik riktad till de 

personerna med utländska akademiska examina. Sex personer var villiga att delta i vår 

undersökning. Metoden som vi har använt oss av kallas för bekvämlinghetsurval och är enligt 

Bryman den mest tillgängliga metoden. Han betonar att bekvämlinghetsurval är ett bra sätt att 

få tag i människor som annars är svåra att få tag i som fallet med vår uppsats där vi hade svårt 

att få tag i människor som har gått denna kurs och jobbar på olika platser. Vi som forskar genom 

bekvämlighetsurvalet får en snabbare tillgång till personer som är relevanta för denna typ av 

undersökning (Bryman 2016:433). Tiderna för intervjuerna anpassades till intervjupersonerna 

så att vi kunde träffas på helgen då många intervjupersoner jobbade sent.  

En nackdel med bekvämlighetsurvalet kan vara att restriktioner ställs upp, exempelvis att 

samordnaren själv väljer intervjupersoner istället för att vi har fria tyglar, men eftersom det är 

många av intervjupersonerna som är oberoende så bör inte detta innebära några svårigheter i 

analysen och ska därmed inte påverka resultatet (Bryman 2016: 433). 
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4.3 Etiska överväganden 

Bryman menar att inom forskning finns det grundläggande etiska principer vilka man som 

forskare måste förhålla sig till. För personer som ingår i en forskningsstudie kan dessa vara 

integritet, konfidentialitet, frivillighet och anonymitet. Vetenskapsrådet räknar upp fyra 

huvudkrav för bedrivande forskning och dessa är informationskravet, samtyckteskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första tar upp vikten av att informera de 

berörda om syftet med studien. Här ryms frivilligheten med rätten att närsomhelst hoppa av 

samt info om hur studien är tänkt att användas framöver. Samtyckeskravet berör deltagarnas 

rätt att bestämma om sitt deltagande i undersökningen. Konfidentialitetskravet uppmärksammar 

vikten av att personuppgifter nyttjas och förvaras på ett sådant sätt att inga utomstående kan 

komma åt dem. Nyttjandekravet belyser att de uppgifter som personer tillhandahåller endast får 

nyttjas för själva forskningsändamålet. (Bryman 2016:131f). 

Efter telefonkontakt med intervjupersoner som visat intresse för att delta i vår studie har vi till 

dessa mejlat informationsbrev och intervjuguide. I informationsbrevet framgår syftet med 

studien samt information om att de är välkomna att ta kontakt med oss om de vill medverka. 

Respondenterna har blivit informerade om att deltagandet är frivilligt med rätt att hoppa av när 

som helst. Vidare har de blivit upplysta om att konfidentialitetskravet gäller denna studie där 

medverkan är anonym och där det sammanställda materialet inte röjer någon respondents 

identitet eller personuppgifter. Intervjuerna är inspelade med hjälp av mobiltelefon, och 

respondenternas samtycke har byggt på deras vetskap om att intervjuerna inte kommer att 

spridas på nätet samt att dessa raderas då studien är klar.  

4.4 Tematisk analys 

Genom tematisk analys har vi bearbetat vårt insamlade material. Vårt material kännetecknas av 

kvalitativa data och lämpar sig därför bra till att angripas genom just tematisk analys. 

Analysen i vårt studie kommer att utgå från den teoretiska utgångspunkten och tidigare 

forskningar som vi sen kommer att koppla till syfte och frågeställningarna samt metoder som 

vi har skapat för studien. Syftet med vår undersökning är att studera de personer som kommer 

utanför Europa med utländsk akademisk examen och hur deras möte med svenska 

arbetsmarknaden ser ut. Materialet som vi har samlat in kommer vi att koppla till 

respondenternas erfarenheter och de genomförda semistrukturerade intervjuerna ska vara grund 

för detta. Första delen av analysprocessen är det transkriberande materialet där vi efter flera 
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omläsningar och ytterligare behandling har hittat tre centrala teman. Dessa är följande: 

utbildning- hinder och möjlighet, etnisk diskriminering och integration på 

arbetsmarknaden.  För att vara säkra på en mer gångbar analys upprepade vi läsningen flera 

gånger för att vara säkra på att materialet som vi har samlat in skulle stämma överens med 

analysen. 

De centrala teman som vi har hittat kommer att presenteras i skilda rubriker som karakteriserar 

respondenternas redogörelser med återkoppling till teorier och tidigare forskning. För att uppnå 

konfidentialitetskravet har vi valt att kalla våra respondenter följande: Respondent 1, 2, 3, 4, 5 

och 6. 

4.5 Tillförlitlighet 

Bryman beskriver fyra olika delkriterier för att förklara begreppet tillförlitlighet. 

Tillförlitlighet är kopplad till trovärdighet. Den trovärdighet som forskaren vill förmedla med 

sin beskrivning är avgörande för hur denna godtas i andras ögon. Trovärdighet inbegriper 

säkerställande av korrekt forskning efter gängse regler samt rapportering till de personer som 

deltagit och representerar undersökningen, personer som också ska bekräfta att forskningen 

speglar verkligheten. (Bryman 2016: 354–355). 

Enligt Trost så innebär trovärdighet också att data och information är insamlad på ett trovärdigt 

och relevant sätt och på detta sätt är kopplad till problemställningen. Reflektion kring etiska 

aspekter kring olika delmoment inom arbetet är en förutsättning för att skapa trovärdighet. 

Arbetet kan bedrivas i en öppen dialog med läsaren exempelvis genom att redovisa hur 

intervjufrågor ställts. Om det förekommit många påståendefrågor eller följdfrågor etc. så kan 

läsaren själv avgöra trovärdigheten i undersökningen (Trost 2010: 131–34). Vi har låtit 

intervjupersonerna få gå igenom materialet i efterhand för att tycka till eller ev. tillägga något, 

vilket vi tror höjer trovärdigheten för vår undersökning. Vidare så har vi i vår undersökning 

försökt i möjligaste mån koppla teori och empiri för att få fram en relevant problemformulering 

som också kan knytas till tidigare forskning. En annan viktig aspekt har varit neutraliteten, att 

inte låta våra personliga erfarenheter och förförståelse färga av sig på respondenternas svar eller 

på frågorna. I vårt fall med vår utländska bakgrund så har arbetet med att vara neutral känts 

extra viktigt, allt för största möjliga trovärdighet.  

Med överförbarhet menas att man i undersökningen försöker att skapa en bra bas, en 

grundlighet som gör att resultaten kan överföras till olika miljöer. Detta kriterium är viktigt 

eftersom man i kvalitativ forskning gärna tillämpar ett intensivt studium av en mindre grupp 

individer med vissa gemensamma egenskaper. (Bryman 2016: 355) Vi försökte begränsa oss 
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till en viss grupp eller ämne för att sedan kunna fördjupa oss inom det begränsade ämnet för att 

nå större djup och grundlighet. Vi ville nå en större och bredare databas som kunde underlätta 

överförbarhetsgraden.  

Samtidigt har närheten i materialet, känslan av autenticitet varit viktig att behålla, då vårt syfte 

varit att i första hand förstå och inte förklara. 

Vidare beskriver Bryman pålitlighet. Genom fullständiga och tillgängliga redogörelser av alla 

delar, under arbetets olika faser, från problemformulering till analys av data där materialet 

granskats från flera håll så kan en pålitlighet i möjligaste mån garanteras. (Bryman 2016: 355) 

Våra metoder, vårt arbete, är öppet redovisat för kolleger och handläggare för att hela tiden vara 

ett öppet material med insyn och dialog, alltså inte ett internt arbete utan ett material som i alla 

faser är tydligt redovisat.  

Tillstyrkt och konfirmerad forskning är viktigt utifrån att forskning ur ett samhälleligt 

perspektiv ej kan bli fullständigt objektiv. Men då är det desto viktigare att garantera att 

forskaren/forskarna bedriver sin forskning i god tro vilket menas att slutsatser är fria från 

forskarens personliga värderingar och teoretiska inriktning. (Bryman 2016: 355). Vi har strävat 

efter att vara objektiva i undersökningens alla skeden och oavsett resultat förhålla oss neutrala 

utifrån våra egna personliga åsikter. Vi är medvetna om att detta är en kvalitativ undersökning 

ur ett samhälleligt perspektiv vilket gör författarnas personliga objektivitet än viktigare. 

5. Resultat  

I denna del kommer vi att presentera våra respondenter och vi kommer att redovisa resultat från 

våra intervjuer gjorda utifrån våra teman. 

5.1 Respondenterna presentation 

Respondent 1 

Respondent 1, en kvinna. Respondenten har bott i Sverige i fyra år och har utbildat sig som 

psykolog i hemlandet och är nu arbetslös. 

Respondent 2 

Respondent 2, en man. Respondenten har bott i Sverige i 5 år och har utbildning från sitt 

hemland som ingenjör. Just nu studerar respondenten mastersprogram inom energimiljö i 

Borlänge högskolan. 

Respondent 3 
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Respondent 3, en kvinna. Respondenten har bott i Sverige i tio år. Respondenten har utbildning 

från hemlandet som maskiningenjör men arbetar nu som vikarie inom äldreboende och 

respondenten har ibland arbetat som tolk. 

Respondent 4 

Respondent 4, en man. Respondenten har bott i Sverige i fem år och har från sitt hemland en 

juridikutbildning, är nu arbetslös. 

Respondent 5 

Respondent 5, en man. Respondenten har bott i Sverige i åtta år och har ingenjörsutbildning 

från hemlandet och jobbar nu inom sitt yrke. 

Respondent 6 

Respondent 6, en kvinna. Respondenten har bott i Sverige i åtta år och har utbildning i sitt 

hemland som lärare i kemi och fysik och är nu arbetslös. 

5.2 Utbildning- hinder och möjlighet 

Respondent 1 har fått sin utländska akademiska examen validerad till en fil.kand. inom 

psykologi och har dessutom gått en kurs för att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Denna 

gav praktik kopplad till hennes utländska examen. Efter praktiken har respondenten sökt många 

jobb utifrån hennes validerade utbildning men aldrig blivit kallad på intervju: 

 

”Jag har skickat många jobbansökan här i Sverige inom kommun, socialtjänst, sjukhus men jag 

kallas inte på intervju. De säger alltid att det kan bli aktuellt senare i framtiden! Hm! Jag får 

alltid negativa svar, alltid.” 

 

Respondent 1 upplever trots allt att hennes möjligheter på arbetsmarknaden är goda, genom 

komplettering av sin utländska utbildning och mer träning i det svenska språket kan det bli 

lättare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden: 

 

”Språket kan vara ett hinder och det krävs mycket kunskap i det svenska språket för att kunna 

integreras på den svenska arbetsmarknaden” 

Respondenten menar att praktikplats gett henne insikt om att hennes gamla utbildning från 

hemlandet är användbar och gångbar i Sverige men att det krävs extra hårt arbete för att visa 

upp sin kompetens och erfarenhet. Vidare menar respondent 1 att det inte borde spela någon 
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roll om man har utländsk akademisk examen och född utanför Europa, som det är nu upplever 

respondenten sin akademiska bakgrund som ett hinder: 

”Vi som kommer från utanför Europa har svårare att komma in i den svenska arbetsmarknaden trots att 

vi har hög utbildning och samma kunskaper som de som är födda i Europa och inrikes födda” 

Respondent 1 utesluter inte att hon kommer att tvingas genomgå en helt ny akademisk 

utbildning för att lättare kunna få arbete i Sverige. 

Respondent 2 har blivit kallad till intervju vid två tillfällen.  Vid båda dessa tillfällen blev han 

uppmanad att studera mer för att bli aktuell för att få arbete i Sverige. Samtidigt har 

respondenten fått sin utländska examen validerad och väntar på legitimation. Respondent 2 

anser att denna valideringsprocess tar väldigt lång tid då man tvingas passivt vänta. 

Respondenten ifrågasätter om detta system verkligen fungerar och är effektivt. 

Respondent 2 upplever att det svenska arbetsmarknadssystemet inte tror på andra 

utbildningsystem speciellt inte utomeuropeiska. Respondenten har också erfarenhet av att ha 

jobbat i andra länder bland annat i England och i Turkiet innan han flyttade till Sverige: 

”Utbildningen som jag fick i mitt hemland och 7 års erfarenhet räcker för att utföra mitt arbete 

mycket väl” 

Respondent 3, har fått sin utländska maskiningenjörsutbildning validerad i Sverige till 

kandidatexamen. Efter tio år har respondent 3 fortfarande inget jobb som motsvarar hennes 

kompetens. Respondenten upplever att hon har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra ett 

arbete väl inom sin kompetens. 

Respondenten har blivit kallad på arbetsintervju vid flera tillfällen men att svaret alltid blir ett 

nej: 

”Jag kan visa vad jag kan vid en intervju. Jag fick bra beröm på intervjuer men när det 

kommer till svar är det alltid tyvärr och så tackar de för mitt intresse. Ja så! Jag vet inte 

riktigt vad som är fel trots att intervjun går bra och det ger mig ibland en negativ syn till 

arbetsintervjuer”.  

Respondent 3 menar att arbetsgivare har svårt för att lita på utländska akademiska examen. De 

vågar inte tro att utländsk kompetens är likvärdig den svenska. Respondent 3 anser att utländsk 

akademisk examen utgör ett hinder på arbetsmarknaden. Arbetsgivare tilltror mest en svensk 

akademisk examen. 
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Vidare så berättar respondent 3 att många utrikes födda väljer att läsa en helt ny akademisk 

examen i Sverige och att detta är synd då man under tiden förlorar kompetens från sin gamla 

utbildning: 

”Varför ska inte svenska arbetsgivare utnyttja min kunskap och erfarenhet från mitt 

hemland. Min utländska akademiska examen borde vara en resurs här i Sverige”. 

Respondent 4 har validerat sina betyg och upplever att det är krånglig och tar alldeles för lång 

tid för att hans utbildning från hemlandet ska bli accepterad. 

“När jag sökte jobb här i Sverige, skickade jag mina betyg till dem, och de sa att jag måste 

studera svenska C på gymnasienivå och efteråt måste jag ta en komplettering på 2 år. Väldigt 

lång tid för mig som har ingen inkomst och har en familj att ta hand om”. 

Vidare lyfter han fram de hinder som han tycker att de flesta utländska akademiker upplever på 

vägen in till svensk arbetsmarknad. Han nämner att det finns problem då olika länder har olika 

utbildningssystem och ibland också olika sätt att tillämpa samma yrke. 

“Det som vi läser i Syrien är inte lika som här i Sverige. Lärosättet i Syrien kommer från 

Frankrike som har ett annat system, medan Sverige har en annan. Det är problemet. Samt om 

du vill jobba som advokat måste du kunna språket för att kunna kommunicera med klienter”. 

Respondenten funderar på att byta yrke, att börja studera på nytt här i Sverige”. 

Respondent 5 har också validerat sina betyg och fick jobb inom sitt yrke. Han jobbar som 

ingenjör i ett företag och berättar att trots att det råder brist på maskiningenjörer här i Sverige 

hade han svårt att komma in på arbetsmarknaden, många arbetsgivare var skeptiska när det 

gällde kunskapen som han hade från hemlandet. 

“Jag vet inte vad det beror på, men vet säkert att många arbetsgivare blir skeptiska när man 

berättar landet där utbildningen är genomförd, trots att det inte ska spela någon roll. Många som 

jag känner är väldigt kunniga människor. Det gäller att utnyttja kompetensen som jag har, man 

ska inte kolla på varifrån din utbildning är. Jag tycker att vi alla borde få nytta av detta, Sverige 

och vi som kommer från andra länder”.  

Respondent 6 är en utbildad lärare i kemi och fysik och har också validerat sina betyg. 

Respondenten betonar vikten av färdigutbildade människor som kommer från andra länder och 

att de måste ses som en tillgång för landet, men istället har de blivit outnyttjade resurser som 
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hamnar på lågkvalificerade arbeten. Respondenten betonar att det istället blir en stor förlust för 

samhället.  

“Alla vi som har akademisk utbildning är en stor tillgång för Sverige. Kolla, vi är redan färdig 

utbildade och behöver inga extra bekostnader. Ge mig möjligheter så att jag kan visa mina 

kunskaper! Istället säger de att jag måste vikariera 1 år för att få lärarlegitimation. Ok, men jag 

har sökt överallt och ingen har visat intresse. Det är problemet! De ger oss inga möjligheter att 

visa vad vi kan! Och efter alla dessa år som jag spenderat på universitetet hamnar jag inom ett 

låg kvalificerat arbete”.  

5.3 Etnisk diskriminering 

Respondent 1 har upplevt att personer som kommer från Europa med akademisk examen 

mycket lättare får jobb, det verkar finnas en osynlig etnisk diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden som drabbar jobbsökande utanför Europa. 

Respondent 2 berättar att han upplever att hans utomeuropeiska etniska bakgrund får negativa 

konsekvenser på arbetsmarknaden. Respondentens känslor är att man inte är lika mycket värd 

som infödda svenskar och att man därmed upplever ett utanförskap. Respondent 2 tror att en 

diskriminering ofta förekommer redan då arbetsgivare ser att namnet på en jobbsökande verkar 

alltför främmande: 

 

”Möjligheten till att få jobb beror på var man är född. Det är skrämmande. Det skadar 

samhället och individerna och får konsekvenser flera generationer framåt” 

Respondent 3 upplever inte i någon större utsträckning att den etniska bakgrunden spelar någon 

roll på arbetsmarknad. Respondent 3 menar att olika utbildningssystem kan ligga bakom att det 

är svårare att få jobb som utomeuropé. Det kan faktiskt vara som så att utländsk erfarenhet inte 

alltid passar in i det svenska systemet. 

Respondent 4 berättar att han inte upplevde någon diskriminering själv men att det finns 

indikation som visar att olika former av diskriminering faktisk finns. Han säger vidare att det 

är väldigt svårt att identifiera och påpeka vad är det som ligger bakom diskrimineringen på 

arbetsmarknaden. 
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“Jag känner många som funderar att byta namn på grund av att deras jobbansökan kanske läggs 

åt sidan. Ingen arbetsgivare har direkt sagt att de inte vill ha oss på grund av namnet men vi tror 

att det blir lättare att bli kallad på en intervju om man inte har ett invandrarnamn.”. 

Respondent 5 berättar att kulturella och sociala skillnader också är kopplade till etnisk 

diskriminering. Det innebär enligt respondenten en stor nackdel för utomeuropeiska 

akademiker eftersom dessa kulturella skillnader också reflekteras i arbetslivet. 

“Detta kan bero på många olika saker. Diskriminering sker osynligt för att du inte kan säga 

konkret att det är just det som var diskriminering, utan de säger att du inte kan få jobbet på grund 

av språket, men om det handlar om yrke då är de språkkunskaper eller etnisk tillhörighet inte så 

viktig. Vi vet egentligen att det handlar om något annat, om diskrimineringen…”. 

Respondent 6 har inte heller upplevt etnisk diskriminering själv och betonar att det är väldigt 

svårt att bedöma själv när en diskriminering verkligen sker. Respondenten lyfter fram de 

kategoriseringar som andra minoritetsgrupper blir utsatta för, där normer sätts upp av 

majoritetsgrupper istället. Allt annat som är annorlunda, ovanligt och som avviker från gängse 

normer blir negativt bedömt. Utländsk etnicitet blir också bedömd som negativ och på så sätt 

blir den ett hinder till inträde på arbetsmarknaden. 

“Jag har själv upplevt kategoriseringen där människor pratade i en väldigt negativ kontext om 

mitt land. Vi som kommer från de outvecklade länderna har kunskap som inte motsvarar svensk 

kunskap och på så sätt tillhör vi inte samma normer...” 

5.4 Integration på arbetsmarknaden 

Respondent 1 upplever att integrationen på den svenska arbetsmarknaden går trögt och att det 

tar alldeles för lång tid. Hon upplever att Sverige kan ha satt i system att inte lita på 

utbildningssystem från andra länder speciellt akademisk utbildning utanför Europa. 

Respondenten menar att arbetsgivare kräver mycket erfarenhet men hur får man erfarenhet om 

man inte får något arbete? Respondenten upplever att integrationen på detta sätt hamnar i en 

ond cirkel. Respondent 1 anser att för att bli delaktig/ integreras i det svenska samhället så måste 

också samhället se och utnyttja den kunskap och kompetens som utländska akademiker utanför 

Europa besitter.  

Respondent 2 anser att många arbetsgivare värderar erfarenhet men får man inget jobb tappar 

man kompetens och hamnar ännu längre ifrån arbetsmarknaden. Respondent 2 tycker att praktik 
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har varit en bra erfarenhet för arbetsliv och för känslan av delaktighet i en grupp, för att kunna 

integreras på arbetsmarknaden. Han efterlyser fler insatser från samhället: 

”Arbetsgivare, arbetsmarknad och hela samhället måste uppmärksamma de som har 

utländsk utbildning och ge chans för dem att jobba här i Sverige. Att få chans att jobba 

är ett bra sätt att visa vad man kan.” 

Respondent 3 kan se och uppleva att det finns ett utanförskap hos arbetssökande födda utanför 

Europa med utländsk akademisk examen. Ska man få jobb i Sverige måste man ha kontakter 

och ett nätverk. Respondenten upplever att det har varit brist på information om 

arbetsmöjligheter och att hon inte blivit erbjuden tillräcklig information om hur man får jobb 

vilket respondenten anser har påverkat hennes möjligheter till en bra integration på den svenska 

arbetsmarknaden. Respondenten tycker att det är viktigt att integreras i det svenska samhället, 

kunna vara delaktig och anpassa sig efter svenska regler och normer för att också bli inkluderad 

på svensk arbetsmarknad: 

”Jag vill anpassa mig efter de normer och regler som finns i det svenska samhället. Det ska inte 

finnas skillnad mellan utrikesfödda och inrikesfödda. Ibland känner jag mig utestängd från det 

svenska arbetslivet.”  

Respondent 4 talar om att integrering på arbetsmarknaden beror på många saker. Han nämner 

socialt nätverk som en viktig faktor för integration samt att han är medveten om att det i dag 

råder ett tuffare och hårdare klimat för att kunna integreras på arbetsmarknaden. Han betonar 

vikten av att själv ta ansvar för en bra integration som en viktig utgångspunkt om man själv vill 

lyckas och göra en bra karriär.   

“I dag har jag en praktikplats men den fick jag med hjälp av en samordnare. Jag sökte själv 

tidigare men fick inte den. Så kontakter är viktiga för genom dem får man tips om nya jobb, nya 

praktikplatser osv…Men det fick jag också på grund att jag själv var envis och kämpade för 

detta (skratt)...” 

Respondent 5 nämner att han är redan relativt integrerat på arbetsmarknaden eftersom han redan 

är ute och jobbar, klarar sig ekonomiskt och har egna nätverk som är relaterade till hans 

arbetsområden. Integration på arbetsmarknaden beskriver han som ett kraftfullt medel för att 

uppnå annan integration i samhället. 
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“Det svåraste är att få ett arbete, den första tjänsten, erfarenhet. Om man är ny då har man inget 

nätverk, men om man jobbar då träffar man människor och skapar själv nätverk inom sitt yrke 

och då får man lättare jobbet. Det finns någon som kan rekommendera dig. Det första jobbet 

och nätverk går ihop!” 

Respondent 6 nämner också socialt nätverk och brist på erfarenhet i mottagarlandet som stora 

hinder för integration. Respondenten talar om att brist på kontakter i det nya landet lätt leder 

till svårigheter att få ett arbete, då ingen informerar om att man är tillgänglig. Respondenten 

betonar vidare att arbetslöshet och utanförskap på arbetsmarknaden också skapar social 

isolering vilket leder till en känsla av att man är värd mindre, vilket också kan drabba familjen 

negativt.  Respondenten nämner vidare svensk utbildning som en viktig väg till integrering för 

trots att hon är utbildad lärare från sitt hemland planerar hon att utbilda sig vidare på svenska 

högskolor. 

“Jag ska gå vidare och utbilda mig, men måste ha något åt sidan, jobb som städerska 

exempelvis…”. 

6. Analys 

I det följande analyserar vi resultat av våra intervjuer med utgångspunkt från teorier samt 

tidigare forskning. Analysen redogörs utifrån våra teman. 

6.1 Utbildning- hinder och möjlighet 

Gemensamt för alla respondenter är att de tror att utbildning från hemlandet är ett hinder 

istället för möjlighet eftersom arbetsgivare i Sverige har svårt att acceptera utländsk 

akademisk examen. Alla har validerat sina betyg och samtliga respondenter funderar på att 

genomgå en helt ny utbildning här i Sverige för att få lättare tillgång till arbetsmarknaden. De 

lyfter upp betydelse av utbildning från hemlandet som resurs för Sverige oavsett var den är 

genomfört. 

Berggren och Omarsson (2001:3f) menar att utländsk akademikerutbildning inte motsvarar 

helt en svensk utbildning och att chansen till ett kvalificerat arbete beror på utbildningslandet. 

De visar att sannolikheten till att få ett kvalificerat arbete för de akademiker som kommer från 

Afrika och Asien är 35% jämfört med de som kommer från Europa 49,2%. Enligt dem så 

innebär den tid som de utländska akademikerna väntar på att få ett arbete en temporär förlust 

av yrkeskunskap från hemlandet. Respondent 4 lyfter upp samma problem där han betonar att 
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utbildningen inte blir accepterad och att tiden som man behöver för att komplettera sin 

utbildning är väldigt lång. Något som vi har även tagit upp i inledningen där rapporten från 

Regeringen (2011: 249) visar att utrikesfödda i Sverige har arbeten de är överkvalificerade för 

jämfört med inrikes födda akademiker och att detta innebär en stor förlust för samhället.  

En annan intressant aspekt som är värd att nämna i detta sammanhang gällande utbildning är 

den statistik de los Reyes lyfter fram som påvisar utbildningsnivåns betydelse samt vilket land 

man är född i för hur lätt man etableras på den svenska arbetsmarknaden. Statistik visar att 

utbildningsnivå ökar möjligheter till arbete men att det trots detta finns en rad andra faktorer 

som påverkar dess ställning och istället utgör hinder. En av de faktorerna är enligt de los 

Reyes att högre krav ställs på språkkunskaper bland utländska akademiker. En annan faktor är 

nedvärdering av utländsk kompetens jämfört med svenska utbildningar (Reyes 2001:80ff). 

Respondent 1 bekräftar detta och säger att språket kan vara    ett hinder respektive möjlighet 

och att mer språkträning leder till bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Nedvärdering av 

utländsk kompetens uppmärksammas av respondent 2 som har ett imponerande CV med 

arbetserfarenhet från England och Turkiet samt att han pratar engelska flytande men blev på 

båda sina arbetsintervjuer uppmanad till att studera mer för att bli aktuell för arbete. 

Elias och Scotson menar att gruppen ”nykomlingar” trots stora likheter med den etablerade 

gruppen ändå inte upplever att de uppfyller de krav och normer som krävs för att bli 

fullvärdiga medlemmar i det nya(deras) samhälle. De beskriver en sån figuration som att en 

viss makt över ”nykomlingarna” är oundviklig eftersom de är en del av samhället. Ankomsten 

till det nya landet innebär nya villkor och regler som ska uppfyllas för att nå en likvärdig 

status. Kunskap och utbildning från hemlandet värderas och anpassas efter det nya landets 

krav. Bristande språkkunskaper och nedvärdering av denna utländska kompetens försvårar 

individens möjligheter att hitta ett arbete som motsvarar den utbildning och yrkeserfarenhet 

som motsvarar deras utbildning och erfarenhet från hemlandet. Respondent 1 har lyft fram 

språket som möjlighet respektive hinder och att mer träning i den svenska språket leder till 

bättre etableringen på arbetsmarknaden. Vi kopplar detta till Elias och Scotsons teori om 

Etablerade och outsiders. Språkbetydelse och nedvärdering av yrkeskunskap/akademisk 

utbildning utgör maktfaktorer i likhet som Elias och Scotsons beskriver att sociala grupper 

kan utgöra, en maktfaktor i deras teori.  De ”etablerade” vill markera sin ställning, status och 

makt som “mäktigare” grupp medan den andra gruppen, ”outsiders” med sin bristande 
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sammanhållning och avvikande roll inte blir tillräckligt accepterade för att få insteg på en 

arbetsmarknad som är dominerad av de redan ”etablerade” (Elias och Scotson 1999:31f). 

6.2 Etnisk diskriminering 

Samtliga respondenter har i samband med etablering på den svenska arbetsmarknaden upplevt 

någon form utav diskriminering. De har upplevt att de på grund av annan etnicitet eller 

kulturell bakgrund inte getts samma möjligheter inom arbetsmarknaden som personer födda i 

Sverige eller i Europa. 

Respondent 1 och 2 upplever att det förekommer diskriminering mot arbetssökanden som är 

födda utanför Europa. Respondent 6 menar att det är svårt att avgöra när en diskriminering 

verkligen sker men tycker ändå att allt som skiljer sig från majoritetsgruppens normer inte 

minst etnicitet bedöms som negativt och utgör då ett hinder på arbetsmarknaden. Enligt 

Urbans integrationsteori så drabbas invandrade personer oftare än andra av social 

exkludering. Detta kan innebära en exkludering som äger rum på alla nivåer inom samhällets 

sociala hierarki, -strukturellt, institutionellt eller genom en aktörsdriven utstötningsprocess.  

(Urban 2018: 26f). 

Respondent 4 reflekterar över att han känner många invandrare som funderar på att byta till 

ett svenskt efternamn då detta skulle förbättra chanserna till att få jobb. Han upplever själv att 

det finns indikation på att det existerar olika former av diskriminering. Denna bild bekräftas 

av Ekberg som kan i sin studie kan påvisa att personer som är födda utanför Europa löper 

större risk att bli diskriminerad på bostad- och arbetsmarknaden. (Ekberg 2012: 49).  

Respondenterna 2 och 5 upplever tydligt hur deras utomeuropeiska bakgrund med dess 

kulturella och sociala skillnader får negativa konsekvenser som leder till de hamnar i ett 

utanförskap och social isolering och att de börjar se sig själva som mindre värda grupper i 

samhället. Elias och Scotson tar upp att den diskriminering och stigmatisering av nykomlingar 

som förekommer, upplevs av dessa ”outsiders” som om de inte förstår varför de ses som 

”sämre”, då inställningen från början är att de tillhör samma grupp som de etablerade. (Elias 

och Scotson 1999: 140f) Den starka sammanhållningen och organisationen bland de 

etablerade kännetecknades av att deras företag, föreningar endast sökte efter personer som 

tillhörde den egna etablerade gruppen. Man såg på nykomlingarna som ett hot mot de 
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etablerades sammanhållning vilket fick negativa konsekvenser för ”outsiders” på 

arbetsmarknaden. (Elias och Scotson 1999: 31f).  

Respondenterna 2 och 4 har erfarenhet av diskriminering då det förekommit att arbetsgivare 

valt bort den arbetssökanden på grundval av själva namnet. En relevant studie som visar att 

det faktiskt finns diskriminering på arbetsmarknaden utfördes av Carlsson och Rooth. De har 

bevisat att namnet och etnicitet påverkar en arbetsanställning där människor med arabiska 

namn blev diskriminerade och att favorisering mot svenska namn var hög. Resultatet visade 

att 29% av alla arbetsgivare diskriminerade namn som var arabiska och att diskrimineringen 

gällande etnicitet faktisk förekommer (Carlsson och Rooth 2007: 2). 

6.3 Integration på arbetsmarknad  

I detta tema har våra respondenter i sina berättelser vittnat om hur svårt det är att som 

utomeuropé med akademisk examen från hemlandet få arbete och integreras på 

arbetsmarknaden. För att integreras krävs delaktighet men respondenterna upplever hinder 

som påverkar deras möjligheter. 

De flesta respondenter upplever en brist på kontakter och sociala nätverk och att detta påverkar 

deras möjligheter att integreras på arbetsmarknaden. Även Aldén & Hammarstedt (2014: 85ff) 

lyfter fram tillgången till nätverk som en faktor som påverkar möjligheterna för utrikesfödda 

utanför Europa på arbetsmarknaden. Respondent 3 upplever en generell brist   på information 

och informella nätverk vilket skulle underlätta hennes jobbsökande. Detta gäller även 

respondenter 4 och 6 som alla upplever samma sak, nämligen att kontakter/nätverk synliggör 

och kan tipsa både arbetsgivare och arbetssökanden om olika jobbmöjligheter, men att man 

saknar tillräcklig hjälp och vägledning. Bjurling tar också upp att framgångsfaktorer för lyckad 

etablering för invandrare med utländsk examen är vägledning och hjälp, sociala kontakter och 

slumpen. (Bjurling 2004: 87) Detta går också i linje med Elias och Scotsons teori om 

”etablerade och outsiders” där termen ”gamla familjer” beskriver hur de etablerade redan är en 

del i ett nätverk. Bedömningen av individens anpassningsmöjligheter relateras till det sociala 

nätverk individen har och ju mer socialt involverad familjen är desto lättare blir integrationen. 

(Elias och Scotsons 1999: 140f). 

Respondent 5 upplever sig relativt integrerad på arbetsmarknaden då han har jobb och klarar 

sig ekonomiskt och har fått egna nätverk relaterade till hans arbetsområden. Respondenten 

upplever att det första jobbet och att få nätverk går ihop. Enligt Urban (2018: 26) finns det ett 
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klart samband mellan bra kontakter/ sociala nätverk och minskad risk för dålig personlig 

ekonomi.  

Respondent 2 anser att praktikplats tillfört en erfarenhet av arbetslivet samt en känsla av att få 

vara delaktig. Detta stämmer väl med vad Urban kallar för inkludering, ett begrepp som 

synliggör invandrares personliga delaktighet inom arbetsmarknad och utbildning.  

(Urban 2018: 25f). 

Respondent 1 och 2 tar båda upp arbetslivserfarenhet som något arbetsgivare värderar mycket. 

Men utan denna erfarenhet inget jobb och det hela blir en ond cirkel som leder till att tiden bara 

går och man hamnar lätt utanför arbetsmarknaden. Här tar Berggren & Omarsson (2001: 23) 

också upp tidsaspekten, hur den påverkar integrationen beroende på hur engagerade 

arbetsgivarna är angående att bedöma och sätta sig in i utländska examen. 

Respondent 3 och 6 tar upp att de till följd av arbetslöshet känner sig utestängda från det svenska 

arbetslivet och upplever ett utanförskap och social isolering. Enligt Urban (2016: 25f) så är 

ordet utanförskap ofta kopplat till personer som lever i arbetslöshet och har etablerats som 

antonymt begrepp parallellt med begreppet integration. Andra antonyma begrepp är exempelvis 

social exkludering, marginalisering, utsatthet m.m. Social exkludering innebära att en individ 

eller grupp inte får fullt tillträde inom olika områden i samhället som exempelvis inom 

arbetsmarknaden.  

Respondent 6 upplever att social isolering och arbetslöshet påverkar det egna psykiska måendet 

så till vida att det leder till en känsla av att man är mindre värd vilket får negativa konsekvenser 

för respondentens familj. Till följd av dessa konsekvenser bildas det enligt De los Reyes en 

bestående klyfta mellan invandrare och svenskar vilket även får följder för barnen till 

invandrare i form av utestängning och marginalisering på arbetsmarknaden.  

(De los Reyes 2001: 69f). 

Respondent 6 ser svensk utbildning som en möjlighet till integrering och hon planerar därför 

att utbilda sig vidare på svensk högskola trots utländsk validerad akademisk examen. Detta är 

något som Bjurling tar upp som ett problem, då studier i Sverige som påbörjas på alltför låg 

nivå därmed blir långvarig vilket får konsekvensen att den gamla utbildningen från hemlandet 

blir inaktuell. (Bjurling 2004: 43). 
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7. Diskussion 

Vi har fått ta del av våra respondenters upplevelser om vilka hinder respektive möjligheter 

denna grupp möter på den svenska arbetsmarknaden. Respondenterna beskriver sitt möte med 

arbetsmarknaden utifrån deras erfarenheter där många perspektiv lyfts fram. Vi kan konstatera 

att problematiken som respondenterna möter på arbetsmarknaden påverkas av flera olika 

faktorer. Fokus när det gäller den här studien har varit respondenternas erfarenheter och för att 

uppnå vårt syfte har öppna frågor ställts då respondenterna fick möjlighet att berätta utifrån 

sina egna individuella upplevelser och erfarenheter och utifrån sina yrkesroller. 

 

Ett hinder som de har lyft fram utifrån deras erfarenheter och uttalanden är arbetsgivarens roll 

som haft en stark påverkan för möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden. De har från 

arbetsgivarens sida mött en okunskap där akademisk examen från hemlandet oftast inte 

accepterats samt att arbetsgivare inte tagit sig tid för att ta reda på kompetensen. Ett annat 

problem som respondenterna berättar om är den alltför långa väntetiden gällande validering 

av utbildning från hemlandet. Brist på information och lång väntetid gör att akademisk 

utbildning från hemlandet tappar i aktualitet i väntan på valideringen eller i väntan på att få 

veta hur man gå vidare på arbetsmarknaden. Enligt respondenternas upplevelse tolkar vi det 

som att det saknas strategier och utarbetade riktlinjer från samhällets sida för att ta tillvara på 

kompetens och kunna ge långsiktig hjälp och information om möjliga vägar till den svenska 

arbetsmarknaden för utländska akademiker. Sacos rapport Så kortar vi vägen till svensk 

arbetsmarknad – Sacos förslag för jobb och integration skriven av Josefin Edström & Sofia 

Massih framhäver den brist på information som finns gällande tillgängliga insatser för 

invandrare akademiker. Insatserna, betonar dom, är inte samordnade eller av varierad kvalité 

beroende på kunskapen hos olika instanser (Edström & Massih 2016:9f). 

 

Ett annat genomgående hinder som respondenterna påpekar är bristen på kontakter och 

nätverk som skulle kunna hjälpa till med information om hur man kan gå vidare exempelvis 

med kompletterande utbildning inom sitt yrkesområde eller med det svenska språket. De 

betonar att erfarenhet inom yrket är viktig för svenska arbetsgivare, men det krävs ju att man 

får en anställning som kan ge denna erfarenhet. En möjlighet till denna kompetens som de 

betonar är praktik/praktikplats. Vi kan konstatera att denna grupp, baserat på dess ursprung 

utanför Europa tillhör den grupp som har svårast att få arbeten som motsvarar kompetens och 

utbildning från hemlandet. Mycket tyder därför på att denna grupp kan vara utsatt för 
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diskriminering. Våra respondenter vittnar om känslan av att alltid bli bortvalda, varför ett 

svensk namn/efternamn kan ta sig som en utökad möjlighet till att slippa bli bortsorterad och 

på så sätt hamna i ett utanförskap på arbetsmarknaden och i samhället. Några respondenter har 

uttalat sig att de själva inte har upplevt några hinder eller annorlunda bemötande på grund av 

sin etniska tillhörighet, men några säger att de känner andra i deras omgivning som har blivit 

diskriminerade på grund av deras namn och har haft svårt att integrera på arbetsmarknaden. 

En möjlig tolkning av denna beskrivning kan vara att människor förändras efter att de har bott 

en längre tid i det nya landet då de hunnit bli en del av majoriteten och på så sätt inte har 

samma hinder gällande de första kontakterna med en ny arbetsmarknad. 

 

Vi kan konstatera att etnisk diskriminering förekommer på arbetsmarknaden enligt 

respondenterna, men det är svårt att se den eller motverka den. Okunskap om kompetens samt 

att många respondenter ses som avvikande på grund av etnisk tillhörighet är några exempel 

som kan vara förklaring till eventuella orsaker till diskriminering.  

Att vara delaktig och att själv ta ansvar är också en av de möjligheter som respondenterna tog 

upp. Ansvarstagande är en möjlighet, också till inkludering i samhället och på 

arbetsmarknaden. Det är en möjlighet som kan motverka passivering av individerna och på så 

sätt får de insikt i de rådande normer och värderingar som gäller både på arbetsmarknaden 

men också i det sociala samspelet som är en bidragande möjlighet till att skapa mer kontakter. 

Enligt respondenterna framgick det att allt ansvar inte kan hänvisas bara till samordnare utan 

även de själva måste ta ansvar i själva mötet med den svenska arbetsmarknaden. Det är enligt 

dem en viktig punkt för att kunna lyckas göra en bra karriär inom sitt yrke och få in en fot på 

arbetsmarknaden och i arbetslivet. 

 

En gemensam uppfattning att lyfta fram utifrån respondenters uttalande om eventuella 

möjligheter på arbetsmarknaden är praktikplatser som möjlighet till att öppna upp flera vägar 

in till arbetsmarknaden. De belyser att hinder som bristande kompetens i svenska, eller 

utbildning som behöver kompletteras skulle med fler praktikplatser, kunna utgöra fler 

möjligheter in till den svenska arbetsmarknaden. Viktig är då att praktiken verkligen 

motsvarar eller kompletterar den utländska akademiska examen samt att de utrikesfödda 

utanför Europa upplever den som ett viktigt nätverk för att kunna vara helt gångbar på 

arbetsmarknaden. Den bör också vara flexibel, exempelvis kunna anpassas efter studier i 

svenska eller kompletterande studier genom att både vara på heltid eller deltid, beroende på 

individens situation.  
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Edström och Massih tar upp också hur man kan förbättra utländska akademikers 

språkutbildning i svenska genom att denna varvas med praktik inom sitt yrkesområde. På så 

sätt behåller man också den självkänsla som är grundad i yrkesidentiteten och man kan också 

tillämpa språket praktisk kopplad till en arbetsplats vilket kan minska etableringstiden 

(Edström & Massih 2016:9). 
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

  

       

 

Hej!                                                                      2018-03-26 

  

Vi är två studenter på samhällsvetarprogrammet som skriver examensarbete inom sociologi 

vid Högskolan Dalarna. Vi planerar att genomföra en intervjustudie där vi vill undersöka 

vilka möjligheter det finns för utrikesfödda utanför Europa med utländsk akademisk examen 

att komma in på den svenska arbetsmarknaden vilka attityder som påverkar deras möjligheter 

att få jobb. Vi skulle vilja intervjua dig om dina erfarenheter och upplevelser av vägen in på 

den svenska arbetsmarknaden. 

Intervjun tar ungefär en timme. Intervjutillfället kommer att spelas in om ni ger ert samtycke 

till detta. Intervjun är flexibel gällande tid och plats. Din medverkan sker anonymt och 

materialet sammanställs utan att identitet eller personuppgifter kommer att publiceras eller 

föras vidare. Som intervjuperson har du full rätt att avstå från att svara på eller avbryta 

enskilda frågor. Du får gärna ta del av den färdiga uppsatsen.  

Intervjun är också helt frivillig. Om du vill deltaga i denna studie och/eller har några frågor är 

du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller telefon. Du kan även kontakta vår 

handledare om ni har fler frågor. Våra kontaktuppgifter anges här nedan. 

 

Tack för din medverkan! 

  

Medina Delkic 070–0220255  Evaline Bjarnehäll 0723174752 

 medy-delkic@hotmail.com     evaline_masenga@yahoo.com 

Handledare: 

Lars-Erik 023–778442 

lav@du.se  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund frågor 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du bott i Sverige? 

- Vilket land kommer du ifrån? 

- På grund av vilken orsak eller anledning kom du till Sverige? 

- Vilken utbildning har du från ditt hemland? Vad jobbade du med i ditt hemland? 

- Har du någon utbildning från Sverige? 

 

Utbildning- hinder och möjlighet 

- Har du någon utbildning från Sverige? 

- När du sökte jobb efter din utbildning, hur gjorde du? Hur har du gått tillväga? 

- Hur har du sett på dina arbetsmöjligheter här i Sverige? Hade du tillräckligt med kunskaper 

om arbetsmarknaden? 

- Har du kunnat använda dig av din utbildning du har från ditt hemland för att få arbete inom 

ditt yrkesområde här i Sverige? 

-- Med den utbildning du har, tycker du att du arbetar eller har arbetat på rätt position? Om 

inte, vad kan det bero på enligt dig? 

- Har du upplevt något hinder som påverka dina möjligheter att komma på den svenska 

arbetsmarknaden? 

- Vilken bild tycker du att svenska arbetsgivare har av arbetssökande födda utanför Europa 

utländsk akademisk examen? 

- Hur ser du på dina möjligheter som utrikesfödd med utländsk examen att få jobb i Sverige? 

Etnisk diskrimination   

- Vilken eller vilka är dina upplevelser ang. arbetsintervjuer i Sverige? Har du upplevt att du 

blivit bemött på något speciellt sätt? 

- Tycker du att din etniska bakgrund spelar någon roll på arbetsmarknaden? 

- Har du upplevt att din utländska bakgrund har varit en tillgång i ditt arbetssökande eller på 

din arbetsplats? 

- Har du upplevt hinder på ditt jobb på grund av din utländska bakgrund? 

Integration på arbetsmarknaden 

- Vilka faktorer tycker du påverkar mest gällande dina möjligheter att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden? 

- Hur har du generellt sett upplevt att utlandsfödda utanför Europa med utländsk akademisk 

examen betraktas på arbetsmarknaden? Har du några erfarenheter utifrån detta? 

- Vad är det svåraste med att få ett arbete i Sverige och vad kan förbättra dina möjligheter att 

komma in/integreras på den svenska arbetsmarknaden? 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


