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Abstract 

Swedish society today is characterized by cultural diversity. The number of refugees has 

increased in recent years. Being a refugee in Sweden, with a high-level education, and without 

a qualified job is a trying situation. Most studies point to difficulties and barriers for refugee 

academics in entering the Swedish labor market. However, some refugee academics have 

managed to circumvent these difficulties and have found a strong foothold in the labor market. 

The study was conducted with a qualitative study aimed at examining positive examples of six 

male refugees with a college degree, who come from Iraq, Syria, Somalia and Afghanistan, 

and their path to a qualified job. The results show that the participants' cultural capital and their 

empowerment facilitates access to the labor market. Our study shows that social contacts are of 

little importance to our participants in their search for employment. 

 

Key words: Swedish labor market, qualitative study, refugee academics, cultural capital, 

social capital, empowerment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sammanfattning 

Det svenska samhället idag är präglat av kulturell mångfald. Antalet flyktingar har ökat under 

de senaste åren. Att vara flykting i Sverige, med hög utbildning och utan ett kvalificerat jobb är 

påfrestande. Flertalet studier redovisar för svårigheter och hinder för flyktingakademiker att 

komma in på den svenska arbetsmarknaden, men det finns en del flyktingakademiker som har 

lyckats kringgå de svårigheterna och har fått en bra matchning på arbetsmarknaden. Studien 

genomfördes med en kvalitativ undersökning vars syfte är att undersöka positiva exempel på 

sex manliga flyktingar med högskoleexamen, som kommer från Irak, Syrien, Somalia och 

Afghanistan, och deras väg till ett kvalificerat arbete. Resultatet visar att deltagarnas kulturellt 

kapital och deras empowerment underlättar tillgången till arbetsmarknaden. Enligt tidigare 

forskning är socialt nätverk en viktig faktor för flyktingar att hitta ett jobb. Vår studie visar att 

socialt nätverk har inte så stor betydelse för våra informanter i jobbsökande. 

 

Nyckelord: den svenska arbetsmarknaden, kvalitativ undersökning, flyktingakademiker, 

kulturellt kapital, socialt kapital, empowerment  
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1. Inledning 

Migration är ett världsfenomen som har ägt rum sedan början av vår existens. I vår värld rör 

människor sig mellan olika länder. En del tvingas fly undan förföljelser medan andra flyttar 

frivilligt på grund av t.ex. anknytning till sin familj, arbete eller för att studera i ett annat land 

(Migrationsverket, 2019).  

Under andra världskriget var det många som invandrade till Sverige. Sverige 

deltog inte i andra världskriget och behöll sin neutralitet, och därför flydde folk hit bland 

annat från Baltikum, Finland och Tyskland. Tusentals arbetare rekryterades från Turkiet, 

Central- och Sydeuropa samt Finland under 1950- och 1960-talen. Många 

arbetskraftsinvandrare valde att stanna i Sverige permanent för att de här kunde arbeta och 

försörja sig och sina familjer. Arbetslösheten bland arbetskraftsinvandrarna var lägre än bland 

de infödda. Sverige tog emot flyktingar från Sydamerika, Mellanöstern och Afrika under 

1970- och 1980-talen och visade därmed stor solidaritet. På 1980-talet blev arbetslösheten hög 

för utrikesfödda jämfört med infödda och det uppstod ett gap i sysselsättningsnivån mellan de 

två grupperna. Industriproduktionen flyttades till länder med lägre löner och ersattes med 

tjänste- och serviceproduktion. Inom tjänstesektorn ställdes det krav på utbildning, 

kvalifikationer och svenskspråkighet vilket försvårade arbetsmarknadsinträdet för invandrare 

som inte alltid klarade att uppfylla de kraven. Under 1990- och 2000-talen fortsatte 

flyktinginvandringen till Sverige från det forna Jugoslavien, Mellanöstern och Afrika på 

grund av krig. Idag har 29 procent av Sveriges befolkning någon form av utländsk bakgrund 

(Bursell, 2015).  

En snabbare och effektivare väg till integrering är arbete, men det tar ofta 

alldeles för lång tid för nyanlända att skaffa sig ett jobb (Darvishpour & Westin, 2015). 

Bursell (2015) skriver att de utrikesfödda har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden 

eftersom de inte har lik tillgång till humankapital: utbildning, socialt nätverk, erfarenhet, 

kognitiva förmågor, god hälsa m.m. När man talar om humankapital inom 

integrationsforskning avses det oftast utbildning. Ett visst humankapital går förlorat när man 

flyttar från ett land till ett annat. Språk, kännedom om den lokala arbetsmarknaden och sociala 

nätverk är några exempel på det. Många utrikes födda har en lägre utbildningsnivå på grund 

av att de flesta kommer från krigszoner där samhällets infrastrukturer är krossade eller de 

kommer från länder som har föråldrade utbildningssystem. Bursell argumenterar å andra sidan 

även att flera neoklassiska teoretiker menar att migranter däremot är individer med extra 
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drivkraft eller entreprenörsanda, som har särskilt goda omständigheter att anpassa sig till nya 

miljöer. Statistiken visar att arbetslösheten minskar och lönenivåerna ökar på individnivå för 

utrikes födda för varje år som individen har varit bosatt i Sverige. Detta stämmer överens med 

Lundborg (2013) som anser att det finns flera avgörande faktorer som påverkar inträdet på 

arbetsmarknaden, bl.a. vistelsetid i Sverige, ursprungsland, utbildningsnivå och 

språkkunskaper. Forskaren påpekar att det finns ett samband mellan vistelsetiden i Sverige 

och etableringen på arbetsmarknaden, dvs. de som vistas längre tid i Sverige har högre 

sysselsättningsgrad. 

Arbetskraftsinvandrare ser möjligheten att immigrera som ett sätt att göra karriär 

och förbättra sin ekonomiska situation. Flyktingar däremot flyttar hit av andra skäl, t.ex. för 

att söka skydd. De har inte själva valt destinationslandet utan styrs mer av olika tillfälligheter. 

Därför kommer flyktingar att uppleva en större sänkning av sin yrkesstatus vid tidpunkten för 

invandring än arbetskraftsinvandrare (Rooth & Ekberg, 2006).  
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2. Syfte och problemformulering 
 

2.1 Problemformulering  

Eftersom det svenska samhället är präglat idag av kulturell mångfald är det aktuellt att 

undersöka denna grupp. Många forskningar har fokuserat på arbetslöshet bland flyktingar 

samt på strukturella och individuella faktorer som försvårar tillträde till arbetsmarknaden, 

t.ex. språkkunskaper, vistelsetid, brist på kompetens, diskriminering, psykisk ohälsa osv. Det 

finns bristande forskning om just manliga positiva exempel. Vår uppsats kommer att ge en 

utvecklad bild på positiva exempel med hjälp av Bourdieus teori om kulturellt och socialt 

kapital och en annan teori som handlar om empowerment för att besvara studiens 

frågeställning. Vi anser att det är viktigt att utforska vilka faktorer som ligger bakom en bra 

matchning på den svenska arbetsmarknaden bland manliga flyktingar med högskoleexamen, 

dvs. de som har lyckats hitta ett jobb som motsvarar deras utbildning, oavsett svårigheter. Vår 

förhoppning är att hjälpa och vägleda andra flyktingar som är i liknande situation och som 

inte har lyckats lika bra på arbetsmarknaden. Vi hoppas att våra informanters erfarenheter kan 

hjälpa andra att inte ge upp utan istället hitta egna vägar till en etablering på arbetsmarknaden. 

Intresset hos oss blev stort att titta närmare på flyktingar med högskoleexamen, som har hittat 

ett arbete som motsvarar deras utbildning, deras väg till den svenska arbetsmarknaden med 

dess möjligheter och deras tillgång till stöd och positiva upplevelser, istället för att bara se alla 

eventuella motgångar i jobbsökandet.  

 

2.2 Syfte och frågeställning 

De akademiska flyktingarna kan vara en stor outnyttjad resurs i det svenska samhället. Vi vill 

undersöka de manliga flyktingarnas upplevelser och erfarenhet av inträdet på den svenska 

arbetsmarknaden, betydelsen av kulturellt och socialt kapital för våra informanters etablering 

på arbetsmarknaden och drivkrafter som står bakom deras framgång. Syftet med detta 

examensarbete är att utforska positiva exempel på manliga flyktingar med högskoleexamen, 

som kommer från Irak, Syrien, Somalia och Afghanistan, och deras väg till ett arbete på den 

svenska arbetsmarknaden som motsvarar deras utbildning. Enligt ovanstående syfte har 

frågeställning formulerats: 

- Vilka individuella faktorer är viktiga för ett framgångsrikt inträde på den 

svenska arbetsmarknaden för manliga icke-västliga flyktingar med högskoleexamen? 



 

4 
 

 

2.3 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss i denna studie till de manliga flyktingarna med högskoleexamen som 

kommer från Irak, Syrien, Somalia och Afghanistan och som har fått permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Vi har valt att utgå ifrån individens egna upplevelser därför 

avgränsar vi oss till de individuella faktorerna som främjar deras tillgång till den svenska 

arbetsmarknaden. Informanterna är mellan 30 och 65 år gamla, bor i mellanstora städer i 

mellersta Sverige och som ska ha bott i Sverige i mer än 5 år, eftersom vi anser att inom den 

tidsramen har de hunnit att lära sig svenska språket, validera och eventuellt komplettera sin 

utbildning och lära känna det svenska samhället.  

 

2.4 Centrala begrepp 

I följande avsnitt presenterar vi några definitioner av viktiga begrepp som vi har använt oss        

i denna uppsats. 

Flyktingar: Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler avses 

flykting som en person som befinner sig utanför det land som hen är medborgare i, därför att 

hen känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, kön, sexuell läggning, 

nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands 

skydd (Migrationsverket, 2019). 

Etablering på den svenska arbetsmarknaden: enligt Regeringskansliets 

hemsida (2019) innebär detta begrepp om att skapa bättre förutsättningar för att utrikes födda 

ska komma i arbete.  

Matchning på arbetsmarknaden: ett samband mellan utbildning och yrke. För 

att behålla balans på arbetsmarknaden, är det viktigt att matchningen fungerar på ett bra sätt, 

dvs. att de arbetssökande får ett arbete som tillgodoser arbetsgivares behov och att 

arbetssökande kan nyttja sin kompetens och utbildning till fullo (SCB, 2018).  

Permanent uppehållstillstånd (PUT): Enligt Migrationsverket (2019) om man 

får permanent uppehållstillstånd har man rätt att bo och arbeta i Sverige på samma villkor som 

alla andra som är bosatta här. 
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2.5 Disposition 

Uppsatsen innehåller åtta kapitel. I kapitel två presenterar vi problemformulering, studiens 

syfte och frågeställning, avgränsningar, centrala begrepp samt uppsatsens disposition. I 

kapitel tre tas bakgrund och möjligheter till utländska akademiker i Sverige upp. Kapitel fyra 

behandlar tidigare forskning. Därefter i kapitel fem presenteras våra teoretiska 

utgångspunkter. I kapitel sex behandlar vi metodval, urval, intervjuguiden, datainsamlings- 

och dataanalysmetod, studiens kvalité och avslutar kapitlet med etiska principer. Sedan 

presenteras resultat och analys i kapitel sju och vi avslutar vår uppsats med diskussion i 

kapitel åtta. 
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3. Bakgrund 

Det finns en grupp flyktingar i Sverige som har en akademisk utbildning. Utbildning är en 

investering i framtiden, både för individen och samhället. Antalet akademiker som har 

utbildat sig i andra länder, och därefter flyttat hit, har ökat under de senaste decennierna 

(Edström, 2015). När flyktingar anländer till ett nytt land packar de inte bara upp sitt kapital i 

form av utbildning, kunskaper, mm. från en ”ryggsäck” utan även deras kompetens utvärderas 

på nytt. De skapar nytt kapital och finner sätt att validera det. Deras kapital förstärks eller 

reduceras inom ett specifikt område. De kan även utveckla strategier för att öka dess värde 

och återställa sitt kapital (Eggenhofer-Rehar et al., 2018). Fokus i vårt arbete ska ligga på vad 

som kan främja ett inträde på arbetsmarknaden för manliga flyktingar med högskoleexamen. 

 

3.1 Möjligheter till utländska akademiker i Sverige 

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda                        

I rapporten Arbetsmarknaden 2018 för högutbildade utrikes födda (SCB, 2019) anges att 

andelen som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning under september 2018 skiljde sig 

mycket mellan högutbildade utrikes födda och inrikes födda. Bland utrikesfödda hade sju av 

tio ett arbete som huvudsaklig sysselsättning medan andelen bland inrikes födda var nio av 

tio. Denna statistik gäller personer som har invandrat till Sverige under perioden 2006–2017. 

Tiden i Sverige, födelseregion, invandringsskäl (asyl eller arbete), ålder och språk har stor 

betydelse. Bland utrikes födda som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning var det cirka 

55 procent som hade ett arbete som helt eller till stor del överensstämde med utbildningen. 

Överensstämmelse mellan arbetet och utbildningen skiljer sig mellan olika 

utbildningsinriktningar. Inom hälso- och sjukvård hade sju av tio ett arbete som motsvarade 

utbildningen. Andelen var lite lägre inom naturvetenskap och teknik, det var cirka 65 procent. 

Inom pedagogik, humaniora och samhällsvetenskap var det cirka fyra av tio som hade ett 

arbete som motsvarade utbildningen. Det finns många yrken i Sverige som kräver att man har 

fått sin utbildning bedömd av svenska myndigheter för att den ska gälla på den svenska 

arbetsmarknaden och att man ska kunna få ett arbete som motsvarar sin utbildning.  

Språkutbildning 

Man har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i SFI (svenska för invandrare) om man: 

fyller 16 år, är bosatt i Sverige och man saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket 

som utbildningen syftar till att ge (Skolverket, 2019). Enligt Lagen (2013:156) om 
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samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare har kommuner ansvar att erbjuda 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare för att ge nyanlända grundläggande 

kunskaper om det svenska samhället. 

Validering 

Ett av de uppdragen som Universitets- och högskolerådet (UHR) i Sverige har är att bedöma 

utländska utbildningar. Syftet är att underlätta för en person som kommer från ett annat land 

och har en utbildning att söka arbete eller studera i Sverige. UHR bedömer gymnasiala, 

eftergymnasiala och akademiska utländska utbildningar och jämför dem med svenska 

examensnivåer. Bedömningen är inte bara viktigt för att arbetssökande med utbildning från ett 

annat land ska kunna komma in på arbetsmarknaden i Sverige utan också för att göra det 

möjligt att komplettera sin utbildning på en högskola i Sverige. Kompletteringen kan vara bra 

för att öka kunskapen om det svenska samhället och för att kunna arbeta inom ett visst yrke. 

UHR tillhandahåller individer med utlåtandet som visar att en individ har en utbildning som 

är avslutad med examen. Det visar också vilken svensk examen och utbildningsnivå som 

utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet (Högskolerådet, 2019). 

Komplettering 

Enligt Universitets- och högskolerådet (2009) om man har en avslutad utländsk högskole- 

eller universitetsexamen kan man komplettera sin utbildning i Sverige. Vissa yrken är 

reglerade i Sverige vilket innebär att det krävs en viss examen, legitimation eller annat 

formellt erkännande för att få arbeta inom dessa yrken, t.ex. läkare. Komplettering av den 

utländska utbildningen genom svensk högskoleutbildning kan vara ett sätt att underlätta 

etableringen på arbetsmarknaden för personer med utländsk högskole- eller 

universitetsexamen. 
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4. Tidigare forskning 

Individuella faktorer som påverkar inträdet på den svenska arbetsmarknaden 

Edström & Sandgren Massih (2016) skriver att en femtedel av Sveriges akademiker är utrikes 

födda. År 2013 fanns det 310 000 akademiker med utländsk bakgrund på den svenska 

arbetsmarknaden. De utrikesfödda utgör en stor arbetskraftspotential för Sverige därför måste 

de på ett effektivare och snabbare sätt integreras och etableras på svensk arbetsmarknad. 

Utrikesfödda akademiker riskerar att försämra sitt kapital om de inte använder sin kompetens 

till fullo, menar författarna. De hävdar att det finns flera faktorer som försvårar inträdet till 

den svenska arbetsmarknaden, bl.a. svenska språket och sociala nätverk.  

Skeggs (1997) betonar i sin bok Att bli respektabel att man inte kan använda sitt 

kulturella kapital som en tillgång om det inte ges legitimitet. Det kan inte omsättas och dess 

makt är inskränkt även om den behåller sin betydelse för individen. 

Lundborg (2013) undersöker etableringen av nyanlända män och kvinnor från 

Iran, Irak, Norra Afrika, Östeuropa och Latinamerika på den svenska arbetsmarknaden i sin 

studie Refugees Employment Integration in Sweden: Cultural Distance and Labor Market 

Performance. Studiens resultat visar att det finns flera faktorer, bl.a. födelselandet och 

språkkunskaper i svenska som spelar en stor roll för inträdet på arbetsmarknaden för 

utrikesfödda. Flyktingar från Latinamerika och östeuropeiska länder presterar bättre än 

flyktingar från Iran / Irak och Afrika på den svenska arbetsmarknaden. Den första 

förklaringen till det är att flyktingar från Irak, Iran och Afrika till stor del har flytt från ett 

krig. Därför tenderar arbetslösheten bland dem att vara högre. För det andra är det kulturella 

avståndet mellan Sverige och Iran, Irak och Afrika större än mellan Sverige och Östeuropa 

och Latinamerika. För det tredje utsätts flyktingar från muslimska länder inte sällan för 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden.  

I sin artikel Rätt man på fel plats har Berggren & Omarsson (2002) undersökt 

utlandsfödda akademikers situation på den svenska arbetsmarknaden. Forskarna hänvisar att 

"chanserna att få ett kvalificerat jobb ökar om den utlandsföddes utbildning är svensk eller 

som jämförbar med svensk utbildning. Det är rimligt att anta att de utlandsfödda personer som 

har en svensk utbildning har bättre chanser på den svenska arbetsmarknaden än de som har 

utländsk utbildning".  
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Ekberg och Rooth (2005) i sin studie Invandring till Sverige ger lägre 

yrkesstatus har undersökt hur invandrares yrkesstatus utvecklas över tiden i Sverige. 

Forskarna har bl.a. kommit fram att invandrarens yrkesstatus går ned strax efter 

invandringstillfället för att sedan stiga. Vidare framhåller forskarna att svenska arbetsgivare är 

osäkra när det gäller utländskt utbildningsvärde och därför är det svårt för flyktingakademiker 

att få ett jobb som motsvarar deras utbildning. 

Rooth & Ekberg (2006) har genomfört en studie Occupational Mobility for 

Immigrants in Sweden med syfte att undersöka flyktingarnas yrkesmobilitet från hemlandet. 

Fokus ligger på manliga flyktingar som migrerar från Etiopien, Eritrea, Chili, Iran, Rumänien 

och Ungern. Forskarna analyserade invandrarnas yrkesmobilitet från yrket som de hade i 

hemlandet till det första yrket i Sverige och yrkesmobilitet under de första 15 åren i Sverige. 

Resultatet visar att de flesta flyktingar med akademisk utbildning börjar sitt arbetsliv i Sverige 

med okvalificerade yrken men att det med tiden sker en tydlig förbättring av yrkesstatusen. 

Detta gäller i första hand de som hade en hög yrkesstatus i sitt hemland. Rörligheten uppåt i 

yrkesstatus är mycket snabbare för de flyktingar som har skaffat sig en svensk akademisk 

utbildning och som kan uttrycka sig väl i tal och skrift i svenska.  

Bjurling (2004) genomförde en studie med sexton akademiker som kom från 

Iran, Bosnien och Irak till Sverige. Tretton av dem hade en avslutad utländsk universitets- 

eller högskoleexamen. I den här gruppen finns bland annat en tandläkare, en ingenjör, lärare, 

ekonomer samt forskare inom historia och samhällsvetenskap. Forskaren undersökte 

utrikesfödda akademikers väg till kvalificerade arbeten och vilka faktorer som har bidragit till 

denna grupps framgång på den svenska arbetsmarknaden. Forskaren framhåller att det finns 

tre olika vägar som har varit viktiga  för att utrikesfödda akademiker får ett kvalificerat arbete: 

1) några utrikesfödda akademiker har börjat med  okvalificerade arbeten och sedan har  de 

nått ett mer  kvalificerat jobb dvs. ett jobb där  de har större nytta av sin utbildningsbakgrund; 

2) de har validera/kompletterat sina utländska utbildningar med studier på svensk högskola 

eller universitet; 3) några har valt att omskola sig, dvs. byta yrkesbana, genom att läsa till ett 

annat område i Sverige och ta en annan högskoleexamen. De utrikesfödda akademikerna hade 

använt sig av olika kombinationer av dessa vägar för att nå ett kvalificerat jobb där de kan 

använda sin utbildning. Vidare skriver Bjurling att kontakter och svenska referenser har stor 

betydelse i jobbsökandet samt att motivation och individens egna målsättningar är viktiga 

faktorer för deras framgång. Detta stämmer överens med Verwiebe, et al (2019) som hävdar i 

sin forskning att bl.a. hög motivation, ambitioner, viljan att starta sin karriär på nytt och 



 

10 
 

utnyttja de möjligheter som finns tillgängliga är några faktorer som avgör flyktingarnas 

inträde på arbetsmarknaden. Forskarna intervjuade 26 män och kvinnor som kommer från 

Syrien, Afghanistan, Irak och Iran till Österrike och undersökte deras inträde på den 

österrikiska arbetsmarknaden. Vidare förklarar forskarna flyktingar kan övervinna barriärer 

bl.a. språk, devalvering av kapital, brister i arbetssökningsprocessen och hur de kan komma 

snabbt in i en lönsam anställning. Flyktingar som har tillgång till utbildning och socialt 

kapital kan hitta ett jobb som fyller regional arbetskraftsbrist. Forskarna påpekar att sociala 

band till lokalbefolkningen (särskilt frivilliga) är en avgörande resurs som finns tillgänglig för 

vissa flyktingar. Den kontakten med lokalbefolkningen blir liksom en dörröppnare för 

flyktingar att hitta ett jobb. 

Steve McDonald (2011) i sin studie What You Know or Who You Know? 

Occupation-specific work experience and job matching through social networks ville ta reda 

på om det finns ett positivt samband mellan arbetslivserfarenhet och sannolikheten för att få 

nytt jobb genom personliga kontakter. För att testa den här hypotesen analyserar han ett 

nationellt representativt panelstudie - National Longitudinal Survey of Youth (NLSY). 

Studien resulterade i att socialt kapital var lika viktigt som (om inte viktigare än) 

humankapital som en avgörande faktor för att få ett jobb. Delar av denna tidigare forskning 

kommer vi att använda i tolkningen av vårt resultat. 
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5. Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer vi att förklara de olika teorierna vi har använt oss av för att analysera 

det empiriska materialet. Teorier består i huvudsak av Bourdieus teori om kapital och teorin 

om empowerment. Målet är att tillämpa dessa teorier på ämnet som vi har valt att undersöka. 

Med hjälp av dessa teorier vill vi ta reda på vilka individuella faktorer hos manliga flyktingar 

med högskoleexamen som kommer från Irak, Syrien, Afghanistan och Somalia leder till ett 

framgångsrikt inträde på den svenska arbetsmarknaden. 

 

5.1 Bourdieus teori om kapital 

Bourdieus teori om kapital handlar om symboliska värden och materiella tillgångar eller 

resurser. Symboliskt kapital är den mest grundläggande begrepp i Bourdieus sociologi som 

innebär det som enligt människor igenkänns som värdefullt och betydelsefullt. Det är ett 

begrepp som Bourdieu använder för att fånga in det som tillerkänns värde och som äger 

förtroende. I universitetsvärlden kan en viss akademisk titel fungera som symboliskt kapital 

under förutsättning att det finns en marknad för det, dvs. människor som är disponerade att 

uppfatta att just denna titel äger ett värde (Broady, 1990). Bourdieu (1996) menar att kulturellt 

kapital är relaterat till en marknad. Om man har kulturellt kapital kan man förmera detta på en 

marknad. Det kulturella kapitalet kan bytas mot andra tillgångar exempelvis inkomster, makt 

och prestige. Vidare hänvisar Bourdieu till Randall Collins som har undersökt hur akademisk 

kunskap fungerar som medel för att bli inkluderad. Akademisk kunskap betraktas enligt 

Collins som ett kriterium för en bestämd statuskultur och en känsla av identitet som är baserad 

på statusjämlikhet.  

För att skaffa sig tillgång till symboliskt kapital är det viktigt för individer att 

känna till spelreglerna inom ett visst fält, det kan handla om vilka individer som är viktiga att 

umgås med (socialt kapital), vilka kunskaper, åsikter och sätt att prata som bedöms högt 

(kulturellt kapital) och vilka materiella resurser som finns (ekonomiskt kapital). Inom ett fält 

är det symboliskt kapital som ger respekt och status därför är det symboliska kapitalet som 

avgör vilka positioner som individer innehar i den sociala hierarkin inom ett visst fält 

(Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010).  

Teorin om kulturellt kapital beskrivs som en art av symboliskt kapital som 

dominerar i vissa länder, som Frankrike. Under begreppet kulturellt kapital kan klassificeras 

t.ex. förmåga att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift, förtrogenhet med klassisk musik eller 



 

12 
 

litteratur och examina från respekterade läroanstalter. Sociala grupper (klasser, 

klassfraktioner, yrkeskårer) i olika grad kan monopolisera kulturella tillgångar d.v.s. titlar och 

examina genom att behärska sätten för deras tillägnande (Broady, 1990). Engdahl och Larsson 

(2011) förklarar att Bourdieus begrepp kulturellt kapital består av kunskaper, sätt att prata, 

tänka m.m. Det kräver att man är uppväxt i en rätt familj samt genomgått en lång 

bildningsresa. Detta kapital kan signaleras genom de materiella objekt som omger människor 

t.ex. med utbildningsbevis och titlar som signalerar innehav av ett visst utbildningskapital. 

Bourdieu identifierar tre typer av kulturellt kapital: 1) ett utbildningskapital: 

skolans betygssystem är ett exempel som kan investeras i arbete och prestige; 2) kulturell 

kompetens: man måste vara förtrogen med sitt kulturarv t.ex. musik och konst. Familjen 

spelar den väsentliga rollen för att tillägna sig en kulturell kompetens och 3) att kommunicera 

på ett bra sätt och vara kultiverad, smidig i sitt umgänge med andra och att kunna uttrycka sig 

kultiverat. Alla tre typer är viktiga i ett yrkesliv och leder till att klassförhållandena blir stabila 

under generationernas gång (Repstad, 2005). 

Flera forskare har tittat på hur viktigt är det att ha en utbildning när man söker 

ett kvalificerat jobb på så sätt stödjer de Bourdieus teorier om kulturellt och socialt kapital. 

Bland andra Akkaymak (2017) som har också använt sig av Bourdieus teoretiska ramverk i 

sin undersökning av turkiska invandrare i Kanada för att förstå vilka vägar de har tagit för att 

komma in på den kanadensiska arbetsmarknaden. 

Bourdieus teori om socialt kapital handlar om vad vi till vardags kallar 

kontakter, det är tillgångar som våra personliga sociala nätverk, grupptillhörigheter och 

släktrelationer ger. Detta kapital lagras inte i materiella tillgångar eller i institutioner, texter 

eller teorier, titlar och examina. Enligt denna teori avgör individens innehav av socialt kapital 

hans möjligheter att använda sitt utbildningskapital. Utan kontakter är det osäkert att en högt 

skattad examen leder till en uppsatt position (Broady, 1990). Enligt Giddens och Sutton 

(2014) menar Bourdieu att olika typer av kapital är kopplade till varandra, vilket i sin tur 

innebär att det kan vara enklare att tillägna sig de övriga om man har en av dem. 

                       

5.2 Teori om empowerment 

Enligt Askheim (2007) har ordet empowerment sitt ursprung i det engelska begreppet 

”power” som betyder styrka, kraft och makt. Empowerment betyder att individer eller grupper 
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ska skaffa sig styrka som kan ge dem kraft att ta sig ur maktlösheten och få mer inflytande 

över sina egna liv.  

Empowerment betyder också ”to be able to” alltså att man aktivt ta kommandot. 

Att man inte väntar tills någon annan att ge tillstånd utan man själv ska kämpa (Swärd & 

Starrin, 2016). Adams (2008) definierar empowerment på följande sätt: 

"Empowerment is the capacity of individuals, groups and/ or communities to take 

control of their circumstances, exercises power and achieve their own goals, and the 

process by which, individually and collectively, they are  able to help themselves and 

others to maximize the quality of their lives". 

Vidare förklarar Adams att empowerment som begrepp har samma betydelse 

som självhjälp, deltagande och medverkan. Det är en mångfacetterad idé, vilket betyder olika 

saker för olika människor. Self-empowerment (egenmakt) är inte bara individuellt baserad 

och självriktade, men innebär ett ömsesidigt stöd som ges till andra människor. För att skapa 

empowerment behöver människor förändra viktiga aspekter av sin miljö och en förståelse av 

sig själva samt motivation att arbeta individuellt och kollektivt mot förändring. 

Empowerment kan delas in i en individuell och en kollektiv del. Som 

individuellt fenomen handlar empowerment om personens möjligheter att utöva inflytande 

och makt i relation till väsentliga områden i det egna livet. Empowerment som process kräver 

såväl ökade formella möjligheter (kompetens och frihet), förbättrat självförtroende som en 

mera realistisk självbild för att dra nytta av de egna resurserna. Som kollektivt fenomen 

handlar empowerment om ett tillstånd som nås av olika grupper i samhället genom kollektiv 

eller politisk aktion där de kämpar för sina rättigheter. Sociala samvaron har stor betydelse för 

individen, människan är i sin natur en social varelse som är beroende av sociala kontakter. 

Genom att människor blir en del i ett kollektiv kan de känna sig starkare och uppleva stolthet i 

själva kampen som utgör en motkraft mot maktlöshet. På det sättet byggs ett socialt kapital 

(Westerlund, 2007).  

Enligt Bjurling (2004) har de framgångsrika invandrade akademikerna lyckats 

att komma runt många praktiska hinder med tiden. De t.ex. studerade själva eller läste dubbla 

kurser för att lära sig svenska, de har själva tagit initiativ till att flytta, söka sig till högre 

studier eller skaffa sig ett första arbete, etc. 
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5.3 Vår modell 

Vi kommer att fokusera i vår studie på kulturellt och socialt kapital och empowerment hos 

våra informanter. Vi vill undersöka manliga flyktingakademiker som har kommit till Sverige 

från icke-västliga länder och hur deras kapital i form av utbildning, erfarenhet, kunskaper, 

m.m., socialt nätverk och deras empowerment hjälper dem att hitta ett kvalificerat jobb på den 

svenska arbetsmarknaden.  

I vår undersökning är Bourdieus teorier om kapital (socialt och kulturellt 

kapital) viktiga för att förstå hur informanternas socialt och kulturellt kapital bidrar till att de 

får ett arbete som motsvarar deras högskoleutbildning. I intervjuguiden ställer vi frågor om 

utbildning, språkkunskaper, arbetslivserfarenhet, ursprungsland, vistelsetid och bostadsort för 

att mäta hur kapital påverkar möjligheten att få ett kvalificerat jobb. Genom att ställa frågor 

om informanternas formellt och informellt socialt nätverk vill vi undersöka det sociala 

kapitalets betydelse i sökandet av ett kvalificerat arbete. Frågor som handlar om motivation, 

informanternas starka sidor och om betydelsen av att vara framgångsrik på arbetsmarknaden 

ställs för att mäta hur dessa faktorer hjälpte dem för att matcha på den svenska 

arbetsmarknaden. 

Vi anser att bakom varje framgång måste finnas en drivkraft och en motivation 

för att förändra viktiga aspekter av sitt liv. Man kan göra karriär och skaffa sig en position i 

samhället med hjälp av kapital som man har samlat på sig under sitt liv i form av utbildningar, 

kontakter, värderingar och kultur. Därför kommer vi att testa hur dessa teorier bidrar till våra 

informanters framgång på arbetsmarknaden. Modellen nedan illustrerar delar av de teorierna 

som ska användas i undersökningen av vår studie. 
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6. Metod 

Bryman (2002) skriver att kvalitativa forskningar bygger på en forskningsstrategi där en 

större vikt läggs vid ord än på kvantifiering vid datainsamling och dataanalys. Metoderna 

skiljer sig åt genom att forskaren i en kvantitativ undersökning presenterar resultaten i form 

av siffror, medan resultaten i en kvalitativ undersökning presenteras i ord. I den kvantitativa 

forskningen är det forskarens intresse och frågeställningar som styr undersökningen medan 

utgångspunkten i den kvalitativa forskningen är deltagarnas perspektiv, alltså vad dessa 

uppfattar som betydelsefullt och viktigt. Den kvalitativa forskningen är flexibel, går på djupet 

och försöker beskriva vad, hur och varför saker händer. I den kvantitativa forskningen vill 

forskaren att resultatet ska kunna generaliseras till en relevant population medan den 

kvalitativa strävar efter en förståelse av beteende, värderingar och åsikter i det sammanhang 

som undersökningen genomförs. Man kan få rika och fylliga data i en kvalitativ forskning 

medan man i en kvantitativ får reliabla och hårda data.  

Denscombe (2018) hänvisar till att det i kvalitativa forskningar är forskaren 

själv som är det viktigaste mätinstrumentet och att forskarens värderingar, bakgrund, 

övertygelser och identitet har en stor betydelse för dataanalysen. Som fördelar i den 

kvalitativa analysen nämner forskaren bl.a. att datamaterialet är detaljerat och väl förankrat 

och att det kan finnas alternativa förklaringar: olika forskare kan ha olika tolkningar. 

Nackdelar med kvalitativ analys är bl.a. att resultatet är svårt att generalisera och replikera, att 

analysen tar längre tid och att objektiviteten går att ifrågasätta.  

Enligt Bryman (2002) kan deltagarna bli påverkade av faktorer som forskarnas 

personlighet, ålder och kön. Tolkning av data kan påverkas av forskarnas sympatier. På grund 

av detta är det svårt att replikera ett kvalitativt forskningsresultat. I en kvalitativ undersökning 

är det ofta forskarens intressen som styr vad undersökningen ska fokusera på. Svagheter med 

kvalitativ metod är att det är svårt att vara neutral och objektiv när man undersöker 

människors upplevelser.  

I vårt examensarbete har vi valt att använda oss av kvalitativ metod eftersom vi 

anser att det är viktigt att ta del av informanternas egna åsikter, tankar och upplevelser kring 

sin etablering på den svenska arbetsmarknaden därför passar den metoden bäst vår 

undersökning. Med denna metod kan vi se världen med informanternas ögon dvs. att förstå 

informanternas upplevelser på ett klart och djupt sätt. Resultaten av ett fåtal deltagare kan 

hjälpa oss att skapa förståelse av just deras specifika situation men det ger inte en generell 
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bild av alla manliga flyktingakademikers upplevelser och kan den inte generaliseras till andra 

miljöer.  

 

6.1 Urval 

För att få en djupare förståelse av syftet i vår uppsats bestämde vi oss att göra en studie med 

sex manliga flyktingar som har högskoleexamen, som kommer från icke-västliga länder och 

har ett arbete i Sverige som motsvarar deras utbildning. Vi har valt män med sitt ursprung i 

Irak, Syrien, Somalia och Afghanistan. Anledningen till det är att vi vill lära oss mer om 

personer som kommer från länder där utbildningssystemet skiljer sig från svenskt, har olika 

kulturell bakgrund och som har det svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vi 

vill få en mer detaljerad bild av hur har våra informanter lyckats att hitta ett arbete som 

motsvarar deras utbildning trots svårigheter som i vanliga fall möter flyktingar från dessa 

länder på den svenska arbetsmarknaden.  

Vi har använt bekvämlighetsurval för att välja personer som uppfyller kraven för 

vår undersökning. Deltagarna valdes ut genom privata kontakter. Bekvämlighetsurval är ett 

urval som består av personer som råkar finnas till hands för forskaren (Denscombe, 2018). 

Problemet med detta sätt att göra urval är att det är omöjligt att generalisera resultaten, men 

resultaten kan ändå vara en utgångspunkt för ytterligare studier eller leda till möjligheten att 

se samband mellan de aktuella resultaten (Bryman, 2002). Inom vår tidsram hinner vi inte 

genomföra enkätundersökningar och därför anser vi att detta urvalssätt är lämpligt. Vår 

ambition är att även om resultatet av undersökningen inte kommer att kunna generaliseras så 

kan det vara en språngbräda för fortsatta studier. 

 

6.2 Intervjuguiden 

Frågorna i intervjuguiden är baserade och utformade utifrån Bourdieus teori om kulturellt och 

socialt kapital, utifrån den presenterade teorin om empowerment och utifrån tidigare 

forskning. Intervjuguiden innehåller frågor som belyser de centrala aspekter och tematik som 

är tänkt att uppfylla uppsatsens syfte och besvara vår frågeställning. Vår ambition var att veta 

vilka individuella faktorer som står bakom deltagares framgång på den svenska 

arbetsmarknaden. Intervjuguiden är uppdelad i tre delar: den första delen handlar om 

deltagarnas kulturella kapital, dvs. bakgrund, utbildning, språkkunskaper och erfarenheter av 
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den svenska arbetsmarknaden; andra delen handlar om formella/informella sociala kontakter 

och tredje delen handlar om empowerments betydelse i jobbsökandet. Samtliga frågor i 

intervjuguiden ställs för att få kunskap om hur våra informanter har fått ett kvalificerat jobb 

på den svenska arbetsmarknaden (Se bilaga 1). 

 

6.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett i form av semistrukturerade intervjuer med sex manliga 

flyktingakademiker från Irak, Syrien, Somalia och Afghanistan. De bor i olika kommuner i 

mellanstora städer i mellersta Sverige. Vi kontaktade samtliga informanter via mobilen och de 

önskade att vi skulle skicka intervjufrågorna i förväg och det gjorde vi. Vi spelade in 

intervjuer med hjälp av bandspelare. Intervjuerna genomfördes på olika platser bland annat 

café, biblioteket och på Högskolan Dalarna. Varje intervju tog cirka en timme att genomföra. 

Alla intervjuerna transkriberades ordagrant. Bryman (2002) skriver att i kvalitativa intervjuer 

riktar intresset mot intervjupersonernas ståndpunkter, vi ser det som värdefullt att låta 

intervjupersonerna berätta fritt eftersom det ger kunskaper om vad intervjupersoner upplever 

vara viktigt och relevant. En semi-strukturerad intervju handlar om en situation där 

intervjuaren gör en lista över viktiga teman som ska beröras en intervjuguide. 

Intervjupersonen har ett fritt utrymme att svara på sitt eget sätt. Det behövs inte att frågor 

kommer i samma ordning som i intervjuguiden. I denna typ av intervjuer har intervjuare 

möjligheter att ställa ytterligare frågor dvs. uppföljningsfrågor för att få en djupare förståelse. 

Semi-strukturerad intervju präglas av flexibilitet. Denna intervjuform har valts för att vi skulle 

ha möjlighet att få mer information från informanterna och ställa följdfrågor om ämnen som 

kändes intressanta samt relevanta för vår undersökning och som inte har märkts i 

intervjuguiden. Genom semistrukturerade intervjuer kommer informanternas berättelser och 

svaren att lyftas fram, på så sätt kommer vi att uppnå syftet med denna studie. 

 

6.4 Dataanalysmetod 

Tematisk analys är ett flexibelt och användbart forskningsverktyg som ger ett rent, rikt 

kvalitativt, detaljerat och nyanserat antal av data (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). 

Bryman hävdar (2002) att den tematiska dataanalysen är en av de vanligaste teknikerna i en 

kvalitativ dataanalys. Forskaren börjar med att söka efter olika teman i intervjuutskrifter och 

anteckningar. Faktorer som styr den tematiska dataanalysen är hur ofta händelser, fraser, ord 
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som står för ett tema förekommer. Ju ofta den företeelse för ett tema uppträder desto större är 

sannolikheten att detta tema identifieras.  

Efter genomförande av intervjuer, började vi transkribera de inspelade 

intervjuerna från bandspelare ner till text. Bryman (2002) skriver att transkribering är en 

tidsödande process, man kan räkna med att det tar fem eller sex timmar att transkribera en 

timmes intervju. Transkribering är en överföring från talat till skrivet språk. Att spela in och 

transkribera intervjuer bidrar till att förbättra minnet och att underlätta en analys av vad 

informanter har sagt. Intervjutexterna har lästs om flera gånger därefter sammanfattade vi 

intervjuerna för att besvara vår frågeställning och vi tog bort materialet som är irrelevant för 

vår studie. Vi ställer frågor till oss själva som intervjuare om vad intervjupersonen pratar om. 

Utifrån vår frågeställning letade vi igenom texten som kunde ge svar på frågeställningen. 

T.ex. ”Vad var det som var viktigt för intervjupersonen och vad sa han om det?” 

Tematiseringen i analysarbetet utfördes på det viset att vi har delat intervjuerna i tre delar. Vi 

har plockat isär data till ord, meningar, stycken sedan tittade vi på vilken relation som fanns 

mellan ord samt meningar för att bilda kategorier. Svaren som handlar om ett och samma 

ämne har samlats. Vi fokuserade även på upprepande ord och meningar. Sedan markerades 

relevanta delar (kategorier) i utskrifterna. När vi t.ex. hittade något i texten som handlade om 

utbildning markerades detta med blått och när något handlade om socialt nätverk markerades 

detta med grönt och så vidare. I vår studie bildades fyra huvudteman utifrån koderna: 

Högskoleutbildning, Språk, Egenmakt och Socialt nätverk. Kodningarna gjordes på varje 

intervju genom tolkning utan att ändra texterna. Därefter identifierades även undertema Stark 

känsla av identitet i sitt yrke under huvudteman Högskoleutbildning och undertema 

Motivation under huvudteman Egenmakt. Detta beskrivs i figuren nedan. 

 

Figur 1: Bilden beskriver uppbyggnaden av de teman som växte fram i texten. 

                        

     

                   

Egenmakt  Socialt 

nätverk 
Svenska 
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6.5 Studiens kvalité 

Bryman (2002) skriver att i bedömningen av kvalitet i en kvalitativ forskning finns det två 

kriterier: trovärdighet och äkthet. Med trovärdigheten menar författaren att det ska finnas 

överförbarhet, pålitlighet/reliabilitet, och en möjlighet att styrka och konfirmera uppgifterna 

på ett sätt som motsvarar objektivitet. För att uppnå trovärdighet i resultaten krävs både att 

man säkerställer att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att resultaten 

rapporteras till de personer som är en del av den sociala verkligheten som studerats för att 

bekräfta att forskaren har uppfattat den verkligheten på ett korrekt sätt. Med överförbarhet 

menas hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. För att forskaren ska uppnå 

pålitlighet måste hen säkerställa att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla 

delar. Genom att kunna styrka och konfirmera resultaten försöker forskaren säkerställa att hen 

agerat i god tro dvs. inte medvetet låtit personliga värderingar påverka undersökningen. 

Äkthet bygger på olika kriterier, bl.a. en rättvis bild och ontologisk autenticitet. Med rättvis 

bild menar forskaren att undersökningen ska ge en rättvis bild av de olika uppfattningar och 

åsikter hos personer som undersökts. Ontologisk autenticitet förklarar hur undersökningen 

hjälper personer som har deltagit i den att uppfatta sin situation och miljö som de lever i. Vi 

kommer att diskutera hur har vi gått tillväga för att uppfylla dessa kriterier i diskussionsdelen.  

Den kvalitativa forskningens trovärdighet är svårt att bedöma med hjälp av de 

kriterier som används för kvantitativ forskning. I kvalitativa forskningar är omöjligt att 

upprepa forskningens resultat på samma sätt som naturvetenskapsmän kan upprepa 

experiment, eftersom det i praktiken är omöjligt att kopiera en social ram. Saker och ting 

förändras med tiden, och möjligheten att samla ihop motsvarande människor med samma 

sociala miljö som inte har förändrats är minst sagt liten. En annan anledning är att forskaren 

har en tendens att bli nära involverad i insamlingen och analysen av data - så nära involverad 

att möjligheten för någon annan forskare att kunna producera identiska data och komma fram 

till identiska slutsatser är lika liten (Denscombe, 2018). 

Validiteten i kvalitativ forskning är beroende av den skicklighet, kompetens och 

empati som forskaren innehar för att kunna studera ett fenomen. Forskaren bör ha en förmåga 

att strukturera intervjun, ställa tydliga frågor, att vara öppen och kunna lyssna aktivt och 

försöka klargöra intervjupersonens svar (Larsson, 2005). 
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6.6 Etiska principer 

Alla intervjupersoner har fått ett informationsbrev med en förklaring av de etiska krav som vi 

ställer på undersökningen. För att forskningen ska bli giltig krävs det att den uppfyller dessa 

krav. Enligt Bryman (2002) finns det fyra etiska krav som gäller för svensk forskning. Det är:  

Informationskravet: forskaren måste informera deltagare om 

undersökningssyftet och att det är frivilligt att medverka i undersökningen samt att 

informanter har rätt att avbryta deltagandet när som helst.  

Samtyckeskravet: deltagare har rätt att själv bestämma om hen vill delta i 

undersökningen eller ej. 

Konfidentialitetskravet: alla uppgifter som rör informanter ska handskas 

konfidentiellt, alltså med sekretess, inga obehöriga personer kan komma åt dem.  

Nyttjandekravet: alla uppgifter som samlas in om informanter ska används bara 

för undersökningsändamålet.  

I vårt arbete följer vi alla dessa krav. Innan intervjuerna påbörjas informeras alla 

informanter om dem. Alla informanter är kontaktade via mobil, där vi presenterat oss själva 

och förklarat vårt syfte med vårt examensarbete. I resultatet kommer vi att ange vilket land 

våra informanter kommer ifrån. Övriga uppgifter kommer att hållas anonyma. Vi skriver inte 

ner var informanterna jobbar. Vi var angelägna om att skydda informanternas identitet och 

därför namnger vi dem IP 1, IP 2, 3 ... osv. i presentationen. Intervjuerna är inspelade med 

hjälp av bandspelare. Alla informanter var informerade om att den inspelade data ska tas bort 

när arbetet är klart.  

I vår studie tar vi hänsyn till General Data Protection Regulation (GDPR) 

(Dataskyddsförordningen). Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda individens 

grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Det 

finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i förordningen: man får 

samla in personuppgifter bara för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål, ska inte 

behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen, ska se till att 

personuppgifterna är riktiga, ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs, ska 

skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och så att de 

inte förloras eller förstörs, ska kunna visa att och hur ni lever upp till dataskyddsförordningen 

och måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter 
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(Datainspektionen, 2019). Våra informanter har informerats om GDPR:s grundläggande 

principer när vi skickade informationsbrev till de. Innan vi började spela in intervjuer lästes 

informationsbrevet en gång till. 
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7. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras de sex informanterna som har deltagit i vår studie. Syftet med vår 

studie har varit att utforska positiva exempel på manliga flyktingar med högskoleexamen, som 

kommer från Irak, Syrien, Somalia och Afghanistan, och deras väg till ett arbete på den 

svenska arbetsmarknaden. Ett arbete som motsvarar deras utbildning. Analysarbetet i vår 

studie utgår från de valda teoretiska utgångspunkterna, samt tidigare forskning. Det ska 

kopplas till studiens syfte och frågeställningen som har utformats för vår studie. Den 

insamlade datan ska återspegla informanternas erfarenheter. Resultatredovisningen är 

uppdelad i fyra huvudteman: Högskoleutbildning, Språk, Egenmakt och Socialt nätverk. Varje 

huvudtema representerar faktorer som någon eller flera av intervjupersonerna uppgivit som 

bidragande till att lyckas hitta ett kvalificerat jobb som motsvarar deras utbildning. Under 

huvudtemat Högskoleutbildning bildades undertema Stark känsla av identitet i sitt yrke. 

Under huvudtemat Egenmakt har ett undertema Motivation klassificerats.  

 

7.1 Presentation av intervjupersoner (IP) 

IP 1. Man från Syrien med lärarexamen. Jobbar nu som gymnasielärare.  

IP 2. Man från Somalia med läkarexamen. Jobbar nu som läkare. 

IP 3. Man från Irak med lärarexamen. Jobbar nu som fritidspedagog i väntan på 

lärarlegitimation. 

IP 4. Man från Afghanistan med läkarexamen. Jobbar nu som läkare.  

IP 5. Man från Irak, har ingenjörsutbildning. Jobbar nu som elingenjör.  

IP 6. Man från Syrien, har läkarexamen. Jobbar nu som läkare.  

 

7.2 Högskoleutbildning 

Samtliga informanter har skaffat sig en högskoleexamen innan de kom till Sverige. Tre av 

dem är läkare, två av dem är lärare och en har utbildat sig som ingenjör. Samtliga informanter 

upplever att utbildning är viktigt för att hitta ett kvalificerat jobb. Många arbetsgivare idag 

kräver en relevant utbildning för att man ska få ett kvalificerat jobb. Våra informanter säger 
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att de gärna vill använda sina kunskaper i Sverige, de strävade efter att få jobba inom sitt 

yrkesområde och var beredda att göra en stor insats för att hitta ett sätt mot alla odds.  

  ”Jag tycker om mitt yrke, min utbildning och jag vill inte kasta bort alla år av 

skolgång, mina kunskaper och börja igen på ett annat jobb, jag kan jobba bara som läkare”. 

(IP 6). 

” Jag har studerat i flera år, lagt många år i studier och samlat på mycket 

kunskap. Man måste jobba i det yrke som man tycker om, jag tycker mycket om teknik så jag 

kämpade mycket för att få mitt nuvarande jobb”. (IP 5). 

”Jag har gått en lång utbildning, därför är det viktigt för mig att jobba inom 

mitt yrkesområde. Det ger glädje, en känsla av mening och egen försörjning ”. (IP 2). 

”Jag älskar mitt jobb. Jag har gått 14 år utbildning. Det är viktigt för mig att 

jobba inom mitt yrkesområde, det är som att ha körkort men inte få köra bil”. (IP 4). 

Alla våra informanter uttryckte enhälligt nödvändigheten och vikten av att ha en 

riktig utbildning när man söker ett kvalificerat jobb. För att nå framgång på den svenska 

arbetsmarknaden ska flyktingakademiker uppdatera sin utbildning från hemlandet för att den 

ska bli giltig och passa arbetsmarknaden. Samtliga informanter har validerat och kompletterat 

sina utbildningar från hemlandet. Informanterna upplever att de är kompetenta inom sina 

yrken och kan sitt jobb, därför anser de att de inte behöver gå några kompletteringskurser utan 

kan börja att jobba direkt. Kompletteringar tar olika tid beroende på yrke. En lärare upplever 

att tiden för kompletteringar är lång, istället kunde man ägna sin tid åt att utvecklas på jobbet, 

menar han. 

”Det krävs att gå VAL-utbildning för att skaffa en lärarlegitimation. Detta för 

att beräknas som lärare i Sverige. Utbildningen är lång, man ska jobba som lärare i två år på 

minst 50 procent samt ha tillräckligt med poäng i ämnet. Jag har poäng i ämnet och jag 

jobbar i skolan, ändå känner jag att tiden för den utbildningen är onödigt och bortkastat”. 

(IP 1). 

Enligt informanterna med läkarexamen finns det två alternativ för icke-västliga 

läkare antingen ska man göra kunskapsprov eller provtjänstgöring. 

”Jag gjorde kunskapsprov, det tog ett år, man ska läsa tillsammans med 

studenter som går sista året i läkarprogrammet”. (IP 2). 
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”Jag valde att göra provtjänstgöring och det tog cirka sex månader, sedan 

kunde jag jobba som läkare”. (IP 6). 

Enligt Bourdieu är utbildning en form av kulturellt kapital som vi förklarar ovan 

i teoridelen. Bourdieu (1996) skriver att kulturellt kapital är relaterat till en marknad och kan 

bytas mot andra tillgångar exempelvis inkomster eller makt. En av de viktigaste 

anledningarna till att våra informanter har lyckats att hitta ett kvalificerat jobb att det finns 

efterfrågan på deras utbildning på den svenska arbetsmarknaden, i denna bemärkelse, enligt 

Bourdieu finns det en marknad för våra informanters utbildning. När man kommer till Sverige 

med en högskoleutbildning från ett annat land betyder det inte per automatik att man får ett 

jobb inom sitt yrkesområde. Våra informanter uppger att även om det finns brist på deras 

yrkesgrupp på arbetsmarknaden, kan inte flyktingakademiker från icke-västliga länder 

omedelbart börja jobba i Sverige. Först måste de modifiera sin utbildning och anpassa den till 

den svenska arbetsmarknaden. För att återkoppla till Bourdieus teori om kapital hade våra 

informanter med sig kulturellt kapital från hemlandet men den var otillräckligt för den 

svenska arbetsmarknaden. 

 

7.2.1 Stark känsla av identitet i sitt yrke 

Fyra av våra informanter anger bl.a. att de identifierar sig med sitt yrke när vi ställde frågan 

om varför var det viktigt för dem att jobba inom sitt yrkesområde. De identifierar sig väldigt 

starkt med sitt yrke. Alla fyra säger att deras yrke är något som de ägnat hela sitt liv åt. 

”I Sverige identifierar man sig med vilket yrke man har”. (IP 1). 

”Jag är en läkare, det är det som jag lärde mig att göra i hela mitt liv. Om jag 

inte ska jobba som läkare hur kommer folk i mitt hemland att respektera mig?” (IP 6). 

”Mitt jobb är min identitet. Jag älskar teknik därför vill jag jobba inom mitt 

område ”. (IP 5). 

”Att jobba inom ditt yrke ger dig mer status, mer trygghet och mer glädje, mitt 

jobb är min identitet”. (IP 2). 

Arbetet utgör en central roll i människans liv, och alla våra informanter anser att 

jobbet är en viktig del av deras identitet. Våra informanter kan titulera sig som läkare, lärare 

och ingenjör och identifierar sig som kompetenta personer som har utbildning och resurser att 

tillföra samhället. Samtliga informanter jobbar inom sitt yrkesområde vilket ger glädje och 
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trygghet samt trivsel på arbetsplatsen. Detta kunde bekräftas i våra intervjuer. Fyra av våra 

informanter var överens om att man börjar utveckla en identifiering med sitt arbete, det är en 

tillhörighet som de känner. Sedan kan nya arbetsplatserfarenheter knytas an till och stärka den 

identifieringen. 

Bourdieu (1996) citerar Randall Collins som hävdar att akademisk kunskap 

betraktas som ett kriterium för en bestämd statuskultur och en känsla av identitet som är 

baserad på statusjämlikhet. Detta stämmer väl överens med beskrivningen från några av våra 

informanter som ansåg att när de skaffade lärar- och läkarlegitimation skulle de få sin identitet 

som lärare/läkare och bli jämställd sina lärar-/ läkare kollegor. Det ger en bra förklaring till 

varför våra informanter har kämpat mycket för att validera och komplettera sina betyg, skaffa 

ett kvalificerat jobb för att behålla identitet i sitt yrke som läkare, lärare och ingenjör. De har 

uttryckt detta i intervjuerna. De har varit framgångsrika i hemlandet, och de vill fortsätta i 

denna riktning också här i Sverige. Ur deras perspektiv är utbildning det som ger dem styrka, 

status, titel och även respekt. 

 

7.3 Det svenska språket 

Resultatet belyser informanternas kunskaper i det svenska språket och vikten av det i 

jobbsökandet. De anser att kunskaper i det svenska språket är en av de viktigaste faktorerna, 

både i jobbsökandet samt för att snabbt komma in i det svenska samhället och på 

arbetsmarknaden. Informanterna förknippar språket med chansen att få ett jobb, ju mer man 

kan det svenska språket desto mer kan man förstå samhället och bli förstådd. När vi frågade 

våra informanter om de håller med om att språket anses vara en av de avgörande faktorerna i 

jobbsökandet så svarade de så här:  

”Språket är en nyckel, det kan vara nyckeln till mycket, du kan komma i 

samhället med denna nyckel, utan språket är det svårt att kommunicera med någon”. (IP 2). 

”Språket är liksom ett vapen i kriget, utan vapen kan man inte kriga”. (IP 4). 

Kravet i det svenska språket är högre inom t.ex. läraryrket i jämförelse med 

andra yrken. En lärare ska kunna uttrycka sig på ett begripligt och korrekt sätt, man använder 

språket i både tal och skrift inom skolvärlden, t.ex. i kommunikationen med kollegor, elever, 

föräldrar och andra aktörer. 
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”Det svenska språket är viktig för mig som lärare för att förstå vad händer 

kring mig och vad elever säger, att kommunicera med föräldrar också, skicka mejl, osv.”. (IP 

1). 

IP 6 anser att svenska språket är väldigt viktigt i hans arbete som läkare 

eftersom han träffar människor i olika åldrar som talar olika dialekter i svenska: 

”Det är viktigt att man kan språket, en detalj med patienten kan spela en stor 

roll”. (IP 6). 

Ett gemensamt språk är viktig för att kunna kommunicera och förstå andra och 

det som alla våra informanter lyfter fram. Broady (1990) skriver att förmågan att uttrycka sig 

kultiverat i tal och skrift kan klassificeras under begreppet kulturellt kapital. Utifrån 

Bourdieus teori om kapital är kunskaper en del av individens kulturella kapital (Engdahl & 

Larsson, 2011). Vi anser att svenska språket är en kunskap som flyktingar främst förvärvar på 

plats i Sverige. De lär sig majoritetens språk för att kunna anpassa sig i det nya samhället och 

för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Språket hjälper dem att kommunicera med 

omgivningen och förstå det nya landets system. Samtliga informanter uppger att kunskaper i 

svenska hjälpte dem att lyckas på arbetsmarknaden, samtidigt ser de att kunskaper i andra 

språk blir också användbara på jobbet. Det är deras tidigare kulturella kapital i kombination 

med det som de förvärvat i Sverige, som gjort dem framgångsrika. 

 

7.4 Socialt nätverk 

Enligt våra informanter är socialt nätverk viktigt vid jobbsökande men innehav av rätt 

kompetens är en avgörande faktor. Informanterna i vår studie uttrycker att de inte har fått 

hjälp av vare sig myndigheter eller privata kontakter. 

”Jag har många kontakter, jag menar svenska kontakter men de hjälpte inte mig 

med mitt nuvarande jobb som lärare utan min kompetens som var avgörande. Ibland kan 

kontakter vara viktigare än t.ex. att kunna språk i jobbsökandet. Jag vet inte varför finns 

Arbetsförmedlingen, de gjorde ingenting för mig”. (IP 1). 

”Inga kontakter som hjälpte mig att hitta mitt jobb. Jag har kontakter med mina 

landsmän men det finns ingen bland dem som jag kan bolla tankarna med, som har liknade 

intresse som jag”. (IP 5). 
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”Jag har inga svenska kontakter men jag har en bra kontakt med landsmän, de 

jobbar inte som läkare, de hjälpte inte mig att hitta detta jobb”. (IP 6). 

” Det är viktigt för mig att ha kontakt med mina landsmän för at behålla min 

kultur”. (IP 4). 

Enligt Bourdieus teori om socialt kapital är det sociala kontakter som avgör 

individens möjligheter att använda sitt utbildningskapital. Utan kontakter är det osäkert att en 

examen leder till en uppsatt position (Broady, 1990). Samtliga informanter hävdar att socialt 

nätverk är viktigt för att få arbete i Sverige. IP 1 anser att kontakter är ännu viktigare än 

språket, vilket betyder att även om man inte kan prata bra svenska kan man ändå skaffa ett 

jobb, om man har ett bra socialt nätverk. Sociala kontakter hjälpte inte våra informanter att 

hitta ett kvalificerat jobb utan de själva har kämpat för det. De har varit i kontakt med 

myndigheter bl.a. arbetsförmedlingen angående jobb-och informationssökande men inte fått 

någon hjälp. Samtliga berättar att de har bra kontakt med sina landsmän men dessa kontakter 

har inte lett till ett kvalificerat jobb. Däremot använder våra informanter kontakter med 

landsmän i sitt privat liv. När det gäller kontakter med landsmän uttrycker IP 5 att han umgås 

gärna med de landsmän som har liknande intressen som han. Men de andra informanter har 

kontakt med sina landsmän pga. att de vill behålla sina traditioner och seder. 

 

7.5 Egenmakt 

Samtliga informanter anger att det är viktigt att kämpa för att lyckas, att inte ge upp. När vi 

frågade dem om vilka tips och råd de skulle ge till nyanlända flyktingakademiker svarade de 

att man ska sätta ett mål och ha en plan för att uppnå det målet.  

”Man måste ha några planer innan tiden börjar gå fort. Man ska vara realistisk 

och lita på sig själv”. (IP 1). 

”Vänta inte på någon att förändra din situation, du själv ska göra det. Jag 

delade ut post och jobbade som god man och kontaktperson i början för att försörja mig”. (IP 

5). 

För samtliga informanter var det avgörande att jobba inom sitt yrkesområde för 

att lyckas på arbetsmarknaden. De anger att de vill jobba inom sitt yrkesområde därför att de 

har lagt många år på utbildningen. Det är deras önskan och vad de kan bäst, och de uppger att 
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det är viktigt för att trivas på jobbet. Jobbet ger inte bara försörjning, det ger glädje och 

mening med livet. IP 1 poängterar att man måste göra det innan det blir för sent.  

”Jag vill jobba inom mitt yrkesområde för att det ger mig glädje, inte bara 

försörjning. Det är personens ambition, mål och personlighet som avgör om man ska få ett 

jobb”. (IP 2). 

”Jag studerade i mitt hemland i 4 år efter gymnasiet och jag ville inte lägga de 

bakom mig". (IP 5). 

”Jag är en envis person som inte ger upp, jag tycker inte om att vara svag. Jag 

har läst i 10 år och jobbat i mitt hemland inte för att komma i Sverige och jobba som 

undersköterska eller tolk, NEJ, jag ska jobba som läkare eller lämna det här landet och 

komma tillbaka till mitt land”. (IP 6). 

”Jag hade positiv inställning från början, jag visste att någon dag kommer jag 

att lyckas! Jag tackade ja till enkla jobb i början för att jag visste att det skulle leda till mitt 

riktiga yrke som läkare”. (IP 2). 

Samtliga informanter anser att egna förmågor och eget initiativtagande spelar en 

stor roll för att kunna få ett jobb. De har skaffat sitt jobb på egen hand, de knackade själva på 

dörrarna, strävade efter att få träffa arbetsgivare för att presentera sig och skickade ut CV till 

arbetsplatser.  

”Man måste själv kämpa, söka”. (IP 1). 

”Jag gick själv till Vårdcentralen och pratade med personalen i receptionen att 

jag vill träffa chefen, men det gick inte. Jag hade tur då chefen såg mig genom fönstret och 

jag presenterade mig som läkare, chefen direkt hade kontakt med arbetsförmedling och jag 

har skrivit under ett avtal och började jobba, man själv måste ta den första steget”. (IP 6). 

"Jag jobbade som kemiingenjör i Sverige på en fabrik som senare har lagts ner. 

Det fanns ingen efterfråga om min specialisering på den svenska arbetsmarknaden då tog jag 

initiativet och läste på arbetsförmedlingens hemsida vad arbetsmarknaden efterfrågar och 

bestämde mig att studera till elkraftingenjör”. (IP 5). 

”År 2002 när jag kom till Sverige visste myndigheterna inte hur de skulle hjälpa 

mig att komma igång och jobba som läkare. Jag fick inget stöd och ingen information om hur 
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jag kan komplettera min utbildning osv. Ingen har hjälpt mig, jag gjorde allt själv. Jag 

började jobba som städare och tolk inom medicin för att försörja mig”. (IP 4). 

Enligt Askheim & Starrin (2007) är individen ett aktivt och handlande subjekt 

som vet sitt eget bästa om man bara skapar rätt förhållanden. Hon är en varelse som kan ta sig 

ur maktlösheten och ta makt och kontroll över sitt liv. Det är faktiskt just det som sker med 

våra informanter som inte vill vara beroende av myndigheter eller anhöriga för att inte känna 

sig maktlösa. De anser att de har tillräckligt med resurser för att jobba och försörja sig själva. 

De är beredda att gå kompletterande kurser och ta lägre positioner i början av sitt yrkesliv i 

Sverige. Detta hjälper dem att skaffa kunskap om sin omgivning för att uppnå självständighet 

och ta makt över sitt eget liv. Samtliga informanter har haft en positiv inställning till att de en 

dag skulle lyckas hitta ett jobb inom sitt yrkesområde och på en nivå som motsvarar vad de 

haft tidigare i livet. 

Informanterna i vår studie uttrycker att de har hjälpt sig själva när det gäller att 

skaffa ett kvalificerat jobb. Självhjälp är enligt Adams (2008) en del av empowerment. 

Självhjälp betyder att göra saker själv för att försöka lösa sina egna problem utan att vara 

beroende av andra människor. Att hjälpa sig själv handlar om att ta eget ansvar och initiativ. 

Samtliga informanter har valt att snabbt lära sig svenska för att söka vidare till 

kompletterande kurser eller praktik för att så fort som möjligt kunna börja arbeta inom sitt 

yrkesområde. De har behövt jobba inom andra branscher i början för att försörja sig och 

förbättra språket samt få kunskap om hur samhället fungerar. Denna erfarenhet hjälpte dem på 

vägen till sitt riktiga yrke. De har inte gett upp utan har haft hopp och en stark tro att de ska 

lyckas på arbetsmarknaden. Enligt IP 1, 4 och 6 spelar även tur en stor roll, större än 

kontakter. IP 5 utgick från arbetsförmedlingens platsbank och insåg att det inte fanns brist just 

på hans yrke men det fanns stor brist på ett annat yrke i samma bransch. Han behövde bara 

läsa till några kurser för att omskola sig från kemi- till elkraftsingenjör. Skolan 

tillgodoräknade hans betyg från hemlandet och han behövde bara studera 1,5 år för att få ett 

nytt kvalificerat jobb.  

Samtliga informanter i vår studie skickade ut sina CV och pratade med 

arbetsgivare på egen hand, detta tolkar vi som att de hade en förmåga att ta kontroll över sin 

egen situation. De har tagit initiativ och varit aktiva i jobbsökandet. Vi drar slutsatsen att detta 

har bidragit till en bra matchning på arbetsmarknaden. Westerlund (2007) skriver att 

empowerment kan delas in i en subjektiv del, och en kollektiv del.  När det gäller våra 
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informanter anser vi att de har en subjektiv känsla av ökad kontroll över sitt liv. Vi kan koppla 

deras empowerment till den subjektiva delen. 

 

7.5.1 Motivation 

Våra informanter berättar vad som motiverade dem att söka jobb inom deras yrkesområde. 

Enligt IP 5 var det viktigt att återställa sin identitet som han hade i sitt hemland. Han 

beskriver hur snabbt han tvingades fatta beslutet att lämna sitt krigsdrabbade hemland, Irak. 

Han berättar att han hade allt han önskade i sitt hemland, jobb, hus, bil osv. För honom var det 

viktigt att återställa sitt liv och skaffa allt på nytt i Sverige:  

”Jag vill återställa allt som jag hade i mitt hemland”. 

Vidare berättar han hur han gjorde för att nå sitt mål.  

”Det var en låg efterfrågan på kemiingenjörer. Prognosen visade att marknaden 

kommer att behöva 8000 elkraftsingenjörer inom 10 år. Då tänkte jag, här finns chans!” 

IP 4 berättar att det var viktigt för honom att man i Sverige kunde erkänna hans 

kompetens. Nu när han jobbar som specialist får han själv välja var han vill arbeta och med 

vilka kollegor. I början ingen ville ha honom, berättar han. Erkännande av hans kompetens i 

Sverige motiverade honom att inte ge upp utan kämpa och visa att han kunde sitt yrke minst 

lika bra som de andra inom hans yrkesområde: 

”Ingen ville ha mig… Jag ville bevisa att jag inte är värre än andra… Nu väljer 

jag själv var jag vill jobba och med vem…” 

Möjligheterna som det svenska samhället erbjuder motiverar IP 6 för att nå sitt 

mål:  

”Varför ska jag jobba t.ex. som undersköterska när jag har möjlighet att plugga 

litegrann för att jobba sedan som läkare”. 

Adams (2008) skriver att människor behöver bl.a. motivation att arbeta 

individuellt mot förändring för att skapa empowerment. En gemensam faktor bakom 

motivationen för alla våra informanter är att de vill jobba och inte vill kategoriseras som 

socialbidragstagare. Motivationen till ett kvalificerat arbete hos våra informanter skiljer sig åt. 

Efterfrågan på arbetsmarknaden, att ordna egen försörjning, att bibehålla värdet av sin 

utbildning är några faktorer som motiverat dem. Motivationen finns inom människan, det 
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innebär att man känner sig nöjd med den man är och att man inte kommer att bli besviken på 

vad man presterar. Det är viktigt att man känner en mening med de arbetsuppgifter man utför 

varje dag. Våra informanter anser att det yrket de valt är viktigt och meningsfullt. När vi 

frågade våra informanter varför är det viktigt för dem att jobba inom sitt yrkesområde svarade 

IP 2 att det framför allt ger honom glädje. IP 4 säger att han mår bättre och anstränger sig mer. 

IP 5 upplever sitt arbete inom elkraft som meningsfullt och viktigt samt att det han gör även är 

hans stora intresse. Samtliga informanter uttrycker att de inte bara arbetar för pengar, de inser 

att deras arbete skapar mening för dem och att det de gör är viktigt. Det som motiverar dem är 

att de vill göra sitt jobb och inte för att de måste. Den gemensamma faktorn hos alla 

informanter i vår studie är att de mår bättre och att deras känsla av motivation ökat för att de 

tagit sig fram till rätt plats på arbetsmarknaden och får arbeta med det som de är utbildade till. 

Våra informanter kämpade för att få ett kvalificerat jobb därefter fick de positiva 

känsloupplevelser liksom hopp, glädje vilket i sin tur ger de krafter att utvecklas vidare. 

Framgång på arbetsmarknaden  

Att vara framgångsrik innebär här att man lyckas väl med att uppnå sina egna önskade och 

planerade mål. För att bli framgångsrik enligt våra informanter ska man matcha på 

arbetsmarknaden och få ett arbete som motsvarar sin utbildning. Fyra av våra informanter vill 

fortsätta att utveckla sig vidare. IP 1 planerar att ta doktorsexamen eftersom han nu har sin 

masterexamen i engelsk litteratur, IP 2 och IP 6 gör sin ST (Specialiseringstjänstgöring). IP 3 

har ansökt till en vidareutbildning för lärare som saknar lärarlegitimation (VAL).   
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8. Diskussion  

I det här kapitlet kommer vi att presentera en sammanställning av studiens resultat och 

diskutera det i förhållande till tidigare forskning och teorier, samt föra en diskussion om 

studiens styrkor och svagheter. Kapitlet avslutas med några förslag till vidare forskning. 

 

8.1 Sammanställning av resultat 

Syftet med vår studie var att utforska positiva exempel på manliga flyktingar med 

högskoleexamen, som kommer från Irak, Syrien, Somalia och Afghanistan, och deras väg till 

ett arbete på den svenska arbetsmarknaden på en nivå som motsvarade deras utbildning. Vi 

ville ta reda på vilka individuella faktorer som var viktiga för ett framgångsrikt inträde på den 

svenska arbetsmarknaden för manliga icke-västliga flyktingar med högskoleexamen. 

Vår studies resultat visar att de individuella faktorer som har haft stor betydelse 

för våra informanter att hitta ett kvalificerat jobb är: komplett utbildning (eller en utländsk 

utbildning som är validerad och kompletterad för att motsvara en svensk utbildning); att 

kunna det svenska språket och även egenmakt och motivation. 

Våra informanter upplever att det är möjligt för flyktingakademiker att hitta ett 

kvalificerat jobb på den svenska arbetsmarknaden. Först måste flyktingakademiker uppdatera 

sitt kulturella kapital för att det ska erkännas i Sverige. Enligt våra informanter behöver 

flyktingakademiker lära sig svenska samt ta eget initiativ och inte vänta på andras hjälp. 

Vägen till en bra matchning på den svenska arbetsmarknaden är inte lätt och det tar tid för att 

få sin utländska examen validerad av svenska myndigheter och eventuellt komplettera det 

som krävs. Baserat på allt ovanstående kan vi säga att våra informanter hade samma 

jobbsökningsresa som kan sammanställas i modellen nedan: 

                        

Informanterna har använt sig av olika vägar för att hitta ett jobb som motsvarar 

deras utbildning. Efter att de fick PUT (permanent uppehållstillstånd) började de lära sig det 

svenska språket. Utifrån analysmaterialet kan vi säga att merparten av våra informanter 

började med ett okvalificerat jobb som t.ex. att dela post, att städa, att jobba som 

kontaktperson/godeman m.m. för att försörja sig. Alla har validerat sina betyg. Fyra av våra 

Ett kvalificerat jobb 
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informanter har kompletterat de tidigare studierna med studier på en svensk högskola eller 

universitet. Till slut fick alla våra informanter ett kvalificerat jobb. 

En viktig aspekt som vi har kommit fram till i vår studie är att socialt kapital 

inte har haft någon större betydelse i jobbsökande och det motsäger tidigare forskning som 

framhåller att socialt kapital i form av kontakter är en viktig faktor i jobbsökande. Våra 

informanter kunde bygga upp ett bra socialt kapital i form av kontakter med sina landsmän 

och också med svenskar men inte på det sättet att de kontakterna hjälpte dem att hitta ett 

kvalificerat jobb.  

Modellen nedan sammanfattar vårt resultat:                   

                                       

 

                                                      

                                                 

 

 

Modell 2. 

 

8.2 Resultat och analys i förhållande till tidigare forskning 

Berggren & Omarsson (2002) skriver att sannolikheten att få ett kvalificerat jobb ökar om en 

utländsk utbildning är bl.a. jämförbar med svensk utbildning. Vår studies resultat bekräftar 

det, alla våra informanter har validerat och kompletterat sin utbildning därmed ökades 

möjligheterna att få ett kvalificerat jobb. Skeggs (1997) skriver att det kulturella kapitalets 

makt är inskränkt om det inte ges legitimitet. När våra informanter validerar och kompletterar 

sin utbildning i Sverige och får legitimation kan de på så sätt räkna sin utbildning som en 

resurs vilket gör att de känner sig mer kompetenta på den svenska arbetsmarknaden. Svenska 

arbetsgivare är osäkra när det gäller att anställa någon med utländsk utbildning (Ekberg & 

Kulturellt kapital: 

Högskoleutbildning, Språk,  

Stark känsla av identitet i sitt yrke 

 

Empowerment: 

Egenmakt 

Motivation 

Framgång på 

arbetsmarknaden: 

En bra matchning 
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Rooth, 2005). Därför kan det vara svårt för flyktingakademiker att få ett jobb som motsvarar 

deras utbildning. Eftersom våra informanter kommer från icke-västliga länder, behöver deras 

utländska examina utvärderas i Sverige, för att bli lämpliga på den svenska arbetsmarknaden 

och även för att underlätta för arbetsgivare att bedöma examens värde. Våra informanter 

uppger att de är införstådda med att det svenska systemet skiljer sig från systemet i deras 

hemländer och har accepterat att de måste validera och komplettera sin examen för att få ett 

kvalificerat jobb. Universitets- och högskolerådet (UHR) spelar en betydelsefull roll i att 

upprätta det kulturella kapitalets värde. Genom bedömningen från UHR erkänner Sverige våra 

informanters kulturella kapital i form av utbildning i det nya landet.  

Lundborg (2013) skriver att sysselsättningsgraden på den svenska 

arbetsmarknaden för utrikesfödda är lägre än för infödda bl.a. pga att det kulturella avståndet 

mellan Sverige och Mellanöstern, Afrika och är stor. Men vår studies resultat visar att trots 

denna uppfattning kunde våra informanter som kommer från Irak, Syrien, Afghanistan och 

Somalia lyckas att få ett kvalificerat jobb på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt påpekar 

forskaren att språkkunskaper anses vara en avgörande faktor som ökar sannolikheten att få ett 

jobb. Samtidigt kan man påpeka att kravet på språkkunskaper har ökat över tid i takt med att 

den svenska arbetsmarknaden har blivit mer tjänste-och serviceorienterad. Våra informanters 

upplevelser av betydelsen av det svenska språket i jobbsökandet stämmer överens med denna 

forskning. Enligt Rooth & Ekberg (2006) börjar de flesta flyktingar med akademiska 

utbildning sitt arbetsliv i Sverige med okvalificerade yrken. Deras yrkesstatus ökar med tiden 

om de bl.a. har goda språkkunskaper i svenska. Merparten av våra informanter har börjat sitt 

arbetsliv i Sverige med ett okvalificerat yrke därmed stämmer vår studie överens med denna 

forskning.  

Verwiebe, et al (2019) skriver att bl.a. hög motivation, ambitioner, viljan att 

starta sin karriär på nytt och utnyttja de möjligheter som finns tillgängliga är några avgörande 

faktorer för flyktingarnas inträde på arbetsmarknaden. Även om våra informanter inte visste 

vad empowerment handlade om visade det sig utifrån deras svar att de handlade enligt det, 

dvs att de kunde ta kontroll över sitt liv och fatta positiva beslut utifrån sina önskemål. Det är 

nära kopplat till initiativtagande och motivation. Våra informanter behövde tid, resurser och 

autonomi för att kämpa vidare. De var väl medvetna om sin motivation, sina styrkor och 

svagheter. De kunde identifiera sina mål, de identifierade viktiga aspekter och började göra 

förändringar från att studera många kompletteringskurser, ordna legitimation eller byta 

yrkesbana. Alla våra informanter vågade ta ett första steg och gå igenom och reflektera över 
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sina framsteg samt justera sin strategi vid behov. När man har ett kapital (relevant utbildning 

och språk) som passar till det landet man bor i samt en hög grad av empowerment ökar 

sannolikheten att skaffa ett kvalificerat arbete. Bjurling (2004) hävdar att 

invandrarakademiker lyckades att hitta ett kvalificerat jobb pga att de har tagit ansvaret att 

studera själva för at lära sig svenska, skaffa det första jobbet och det stämmer väl med våra 

informanter. Det var inte lätt för dem att återgå till skolbänken eftersom alla har kommit till 

Sverige som färdigutbildade. Alla våra informanter säger att de vill jobba inom sitt yrke, även 

om de tvingas kämpa en del.  

McDonald (2011) skriver att det som avgör att man hittar ett jobb är ”who  you  

know but not what  you know”. Vår studies resultat visar att de sociala kontakter som våra 

informanter hade faktiskt inte var till någon betydande hjälp i deras jobbsökande. Det som 

avgjorde för dem att hitta ett kvalificerat jobb var snarare what you know and who you have 

courage to talk to, alltså deras kunskaper och egenmakt. 

Enligt tidigare forskning kan man inte förneka det sociala nätverkets betydelse i 

jobbsökande. Att vårt resultat visar att socialt nätverk har ingen större betydelse i jobbsökande 

kan bero på att vi har intervjuat bara sex manliga flyktingakademiker. Det är möjligt att 

resultatet kommer att bli annorlunda om antalet informanter är fler. Vi anser att kulturellt 

kapital är föränderligt och inte konstant. När flyktingakademiker kommer till Sverige har de 

redan ett kapital men med tiden strävar de efter att uppdatera eller bilda nytt kapital. Det 

kulturella kapitalet i form av utbildning, svenska språket samt en hög grad av empowerment 

som våra informanter visat, har spelat en stor roll för att främja deras framgång på 

arbetsmarknaden. 

 

8.3 Styrkor och svagheter i vår studie 

Svagheterna med vår studie är att vårt personliga intresse och egna erfarenheter har styrt vårt 

val av forskningsämne. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att man som forskare besitter 

en makt genom att belysa ett visst forskningsämne som väljs utifrån personliga intressen. 

I vår studie har informanterna pratat fritt under varje fråga. För att få utförligare 

svar har följdfrågor ställts. Detta är för att kontrollera att vi har uppfattat informanternas 

uttalanden på ett korrekt sätt vilket ökar tillförlitligheten i undersökningen. Det är svårt att 

vara objektiv när man undersöker människors upplevelser. Vi kan inte helt utesluta att våra 

intressen i undersökningen på något sätt kan ha påverkat informanternas svar. Vår bakgrund 
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och egna övertygelser kunde ha påverkat dataanalysen men vi försökte så mycket som möjligt 

att ha kontroll över våra attityder och värderingar för att kunna genomföra undersökningen på 

ett opartiskt sätt. För att öka trovärdighet i vår studie har vi använd några citat från 

intervjuerna. Vissa informanter uttryckte sig ibland på sitt modersmål som en av författarna 

behärskar, vilket vi har översatt till svenska utifrån att det ska bli så liten inverkan på 

betydelsen som möjligt. Vi har transkriberat intervjuerna kort efter själva intervjutillfället för 

att få så god tolkning av informationen som möjligt. För att ytterligare minska risken för 

feltolkning har vi planerat diskuterat intervjuerna noga med varandra.  

Sohlberg & Sohlberg (2019) skriver om transparens i forskning som innebär att 

det ska bli klart för läsaren hur forskaren förhåller sig till tidigare forskning, vilka metod som 

har använts och hur resultatet blev. Vi anser att vi har lyckats att förklara detta till läsaren. 

Med hjälp av den metod som vi har valt har vi kunnat besvara vår frågeställning. Enligt 

Bryman (2002) bygger äkthet på olika kriterier, bl. a. en rättvis bild och ontologisk 

autenticitet. För att få en så rättvis bild som möjligt har vi genomfört intervjuerna tillsammans 

för att på så sätt säkerställa att intervjuerna har genomförts på ett likartat sätt och att vi har 

uppfattat svaren på samma sätt. För att uppnå ontologisk autenticitet har vi hoppats under 

intervjuernas gång att medverkan i vår studie hjälper informanter att komma fram till en bättre 

förståelse av sin situation. Våra informanter har uttryckt att medverkan i vår studie upplevs 

som givande och viktigt för att belysa sin situation. Det tolkar vi som positivt. 

Kvale & Brinkmann (2014) hänvisar till några egenskaper som en bra 

intervjuare bör ha bl.a. att vara kunnig, strukturerade, vänlig, känslig (att lyssna aktivt), 

öppen, tydlig och styrande. Vi försökte förhålla oss till alla dessa egenskaper förutom att vara 

för styrande i samtalet. Vi upplevde att nackdelen med att genomföra intervjuer var att det 

fanns risk att några av våra informanter överskred den uppsatta tiden för intervjun. Ibland 

svarade de länge på några frågor vilket ledde till att vi var tvungna att stoppa dem innan de 

blev klara. Vi har lagt till en fråga i intervjuguiden efter den första intervjun pga att vi ansåg 

att det fanns behov av att förtydliga begreppet empowerment till våra informanter, därför 

kontaktade vi första informanten för att få svar på den nya frågan.  

Hälften av det valda antalet som deltog i vår studie var läkare. Det var inte 

möjligt att hitta informanter som har andra utbildningar och som kommer från Irak, Syrien, 

Afghanistan och Somalia därför anser vi att om våra informanter hade olika utbildningar 

kanske resultatet skulle bli annorlunda. Ibland vid transkriberingen behövde vi sätta på 

bandspelare för att lyssna på en mening flera gånger tillsammans för att undvika feltolkning 
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vilket ökar trovärdigheten, anser vi. Det kan vara att kroppsspråk t.ex.  gester, tonfall som vi 

har varit omedvetna om att vi gjort, påverkade våra informanters svar. Efteråt upptäckte vi att 

det fanns svagheter i intervjuguiden gällande vissa frågor och vi såg ett behov av att kunna 

ändra eller lägga till några frågor. Vår studie har lyft viktiga och aktuella frågor för den 

svenska arbetsmarknaden och skulle kunna göra nytta som studie i större skala. Vi har belyst 

situationen för sex flyktingakademiker som kommer ifrån Irak, Syrien, Afghanistan och 

Somalia. Den här gruppen kan inte representera alla flyktingakademiker från ickevästliga 

länder vilket innebär att resultatet inte går att generalisera och applicera på hela populationen. 

På grund av begränsad tidsram kan vi t.ex. inte undersöka hur situationen har sett ut för 

flyktingakademiker som bor i olika delar av Sverige. Detta skulle kunna vara en möjlig väg 

för fortsatta studier i ämnet. 

Vi vill avsluta vår studie med ett citat från en av våra informanter som vi anser 

att det sammanfattar vårt resultat. IP 5 säger att ”Varje människa skapar sitt paket under livet 

och fyller på hela tiden men ändå man känner sig inte färdig. Du måste utveckla dig själv och 

dina färdigheter, dina sociala relationer, både formella och informella, hela tiden, det är 

bara du som kan hjälpa dig”. 

 

8.4 Förslag till vidare forskning  

Att skriva detta examensarbete har varit en lärorik men också en tröttsam resa. Vi undersökte 

i vår studie vilka individuella faktorer som har stor betydelse för att manliga icke-västliga 

flyktingakademiker har lyckats på den svenska arbetsmarknaden men vi önskade om vi hade 

mer tid för att genomföra både en kvalitativ och kvantitativ undersökning. Vi anser att man 

skulle kunna forska vidare kring detta ämne, och göra både djupare intervjuer med fler än 6 

informanter samt enkätundersökningar eller göra en jämförelse mellan icke-västliga 

flyktingakademiker som har lyckats att få ett kvalificerat jobb och de som inte kunde hitta ett 

kvalificerat jobb på den svenska arbetsmarknaden.  Detta tror vi kan skapa en tydligare bild 

av vilka faktorer som har stor betydelse för manliga icke-västliga flyktingakademikers 

framgång på den svenska arbetsmarknaden. Ett till förslag kan vara att undersöka detta ämne 

utifrån det strukturella perspektivet, alltså vilka ev. strukturella faktorer som kan ha påverkan 

på deras framgång på arbetsmarknaden. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

Kulturellt kapital 

1. Vilket land kommer du ifrån? 

2. Hur länge har du varit i Sverige?  

3. Vad utbildade du dig till innan du kom till Sverige? Har du genomgått någon utbildning i 

Sverige? 

4. Har du validerat dina betyg i Sverige?  

5. Behövde du komplettera din utbildning för att få ditt nuvarande jobb?  

6. Vad jobbade du med i ditt hemland? Kan du berätta om dina tidigare 

arbetslivserfarenheter? 

7. Vad jobbar du med idag? 

8. Hur väl stämmer ditt nuvarande jobb överens med din utbildning? 

9. Varför är det viktigt för dig att jobba inom ditt yrkesområde? 

10. Har du läst svenska i Sverige?  

11. Forskning (Lundborg, 2013) visar att kunskaper i det svenska språket är en av de 

avgörande faktorerna i jobbsökandet. Håller du med? Ja/Nej och varför? 

12. Hur påverkar längden man har bott i Sverige möjligheten att hitta ett jobb, enligt din 

mening? 

13. Tycker du att det är lättare eller svårare att hitta ett kvalificerat jobb beroende på var man 

bor i landet?  

Socialt kapital 

14. Vilka personer fick du stöd ifrån i jobbsökandet (formellt/informellt nätverk)? 

16. Hur viktigt har det varit för dig att ha kontakt med landsmän för att få ett kvalificerat jobb 

i Sverige?  
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Empowerment 

17. Hur har du gått tillväga för att få ditt nuvarande jobb? Berätta. 

18. Berätta vad är det som motiverade dig att hitta ett jobb inom ditt yrkesområde? 

19. Vilka är dina starka sidor och hur hjälper dem dig i jobbsökandet? 

20. Vad betyder att vara framgångsrik på arbetsmarknaden för dig? 

21. Vilka tips och råd kan du ge till flyktingar som har högskoleexamen för att matcha på den 

svenska arbetsmarknaden? 
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Bilaga 2. Informationsbrev  

Akademin utbildning, hälsa och samhälle 

Informationsbrev gällande intervjuundersökning 

Hej! 

Vi är två studenter som läser socionomprogrammet på Högskolan Dalarna. Vi kommer att 

skriva vårt examensarbete vars syfte är att undersöka positiva exempel på manliga flyktingar 

med högskoleexamen, som kommer från Irak, Syrien, Somalia och Afghanistan, och deras 

väg till ett arbete som motsvarar deras utbildning samt individuella faktorer som är viktiga för 

ett framgångsrikt inträde på den svenska arbetsmarknaden. 

Vi skulle vilja intervjua dig om dina upplevelser och erfarenheter av din väg på 

arbetsmarknaden. Intervjun beräknas ta 45 minuter i genomsnitt. Hela intervjun kommer att 

spelas in om du ger ditt samtycke. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Din 

medverkan i vår uppsats är frivillig och du har rätt att avbryta intervjun när som helst utan en 

förklaring. Inga deltagare kommer att kunna identifieras när materialet presenteras. Om du 

tackar ja till deltagandet kommer du att kontaktas per mobil för mer information. All 

insamlade material från intervjun kommer att transkriberas, kodas och ingen utomstående 

kommer att ha tillgång till det. 

Högskolan Dalarna är ansvarig för dina personuppgifter, om du har frågor angående studien 

var vänlig kontakta oss. Du får gärna ta del av den färdiga uppsatsen.  

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Maha Alhabeeb   Goar Mirzoyan  

manda_se@yahoo.com  tel.: 0737203537 goarine@live.se  tel.: 0762327342                                                                         

Handledare: Tove Linden 
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Bilaga 3. Blankett för etisk egengranskning
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Bilaga 4. Samarbete 
 

 


