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Jag lämnade ett land 

det var förbjudet att älska där. 

Jag lämnade ett annat land 

det var tillåtet att mörda där. 

Jag kom till ett tredje land 

leende stapplade jag fram mitt översatta jag 

undfallande suddade jag ut mina avvikande konturer 

men solen gick ned i mina barndomsminnen. 

Det var påbjudet att vara likgiltig där. 

Än vandrar jag från land till land. 

 

 

Namdar Nasser (refererad i Franzén 2001, 97) 
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Abstract 
 

English title: “I still wander from country to country” 

 

The essay is about newly arrived immigrants, academics from countries outside Europe 

and their integration at the Swedish labour market. The purpose of this essay is to increase 

knowledge about non-European academic’s abilities and needs, and at the same time 

bring better understanding about how this group can contribute to the labour market. The 

essay is based on qualitative semi-structured research and interviews with ten 

unemployed individuals living in a medium-size city in south Sweden. The theoretical 

starting points are: postcolonial theory, Antonovsky’s KASAM theory and Bourdieu’s 

theoretical concept named social capital. The essay´s main conclusions are:  

This group of immigrants is facing several obstacles that aggravates their integration into 

Swedish labour market such as discrimination, ethnic hierarchy, stereotypes, contacts 

with Swedes and language barriers. Lack of network, informational contacts and 

communication with natives Swedes are some of challenges for the integration into the 

Swedish society. One of the causes that prolongs establishment in the labour market for 

unemployed immigrant’s is the long process of the Swedish school system for new 

arrivals which takes long time and isn’t combined with internship. The employers often 

undervalue and outlook foreign-born people’s education and this is a reason why some 

academics starts to look for jobs which they are overqualified for. Informants experiences 

of discrimination in the Swedish labour market are often related to their ethnicity and 

foreign name which is, according to the informants, the main reason why they don’t meet 

a Swedish employer. Overall there is a big dissatisfaction with Arbetsförmedlingen that 

doesn’t have working structure to offer internship or job to the new arrival non-European 

academic’s in the early phase of the integration process.  
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1 Inledning 

 

Migrationen till Sverige har gjort att antalet invånare med utländsk bakgrund har ökat 

de senaste decennierna. Enligt Finansdepartementet fanns det år 2006 drygt 1,46 

miljoner människor i Sverige med utländsk härkomst, det vill säga omkring 16,2 

procent av befolkningen. Av dessa var 12,4 procent födda utomlands och omkring 3,8 

procent var födda i Sverige med båda utrikes födda föräldrar (DS 2007:4). En ökning 

av utrikes födda förväntas fortsätta i Sverige vilket ställer stora krav på det svenska 

samhället som behöver se till att dessa nya invånare integreras väl i samhället. En 

lyckad integration innebär framförallt sysselsättning och etablering av utrikes födda 

på arbetsmarknaden, vilket är en av de största utmaningarna. 

Att lämna sitt ursprungsland, släkt, vänner, arbete, kultur och språk, innebär många 

förluster för individen samt nya tänkbara möjligheter att börja om på nytt i ett annat 

land. Forskning visar att integrationsprocessen påverkar nyanländas mentala hälsa, att 

det uppstår ett samspel mellan olika orsaker som förvärrar situationen för den 

nyanlände och att en mycket viktig faktor som har negativ påverkan på individen är 

arbetslöshet (Allwood & Franzén 2000,29). Allwood och Franzén menar att arbete 

betraktas som en av människans grundläggande aktiviteter som innebär 

egenförsörjning för sig själv och sin familj. För nyanlända tar det ofta lång tid innan 

det kan bli möjligt att vara självförsörjande istället för bidragsberoende, vilket oftast 

medför svårigheter att anpassa sig till det nya samhället (Allwood & Franzén 2000). 

Statistiken pekar på att personer med utomeuropeisk bakgrund har svårare att komma 

in på den svenska arbetsmarknaden och att de i större utsträckning är 

långtidsarbetslösa jämfört med infödda svenskar, personer med nordiskt utseende och 

svenskklingande namn (de los Reyes 2001,69). För målgruppen nyanlända 

akademiker innebär flytten till ett nytt land brist på sysselsättning trots deras 

akademiska utbildning. I en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering (IFAU), "Will I see you at work? Ethnic workplace segregation in 

Sweden 1985-2002", framkommer det att invandrare och infödda svenskar arbetar allt 

mer sällan på samma arbetsplatser, att segregationen har ökat kraftigt sedan 1985 och 

att man kan se stora skillnader i segregationsmönster beroende på ursprungsland. 
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Ett av uppsatsens grundantagande är att det finns en hög kompetens bland nyanlända 

som skulle kunna vara av stor betydelse för samhället om deras kompetens tas till vara 

i ett tidigt skede av integrationsprocessen. Genom denna intervjustudie vill jag 

undersöka vilken kompetens som finns på lokal nivå bland nyanlända utomeuropeiska 

akademiker samt hur mina informanter uppfattar och tolkar sina möjligheter på den 

svenska arbetsmarknaden. Avsikten är att ta reda på hur individen ser på sin situation 

som arbetssökande, individens syn på faktorer som försvårar integrationen på 

arbetsmarknaden samt vilka insatser kan behövas från både den enskilda individen 

och de ansvariga myndigheterna för en lyckad arbetsmarknads- och 

samhällsintegration.   

De kommunala och statliga insatserna hjälper de nyanlända invånarna att integreras i 

det svenska samhället i form av olika aktiviteter som ska bland annat främja etablering 

på arbetsmarknaden. Som förstagenerationsinvandrare i Sverige sedan 23 år tillbaka, 

är min erfarenhet att det finns ett behov av att studera nyanländas individuella 

uppfattningar på grundval av att detta är en grupp som sällan kommer till tals, och 

som under de första åren i det nya landet möts av stora utmaningar. För att öka 

förståelsen och på sikt kunna arbeta förebyggande med etablering och integrering av 

nyanlända, är min avsikt att skapa kunskap om ämnet från ett annat perspektiv än 

myndigheternas.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att öka kunskap om välutbildade nyanländas behov och 

förmågor samt skapa bättre förståelse om hur de kan bidra till den svenska 

arbetsmarknaden. Min långsiktiga förhoppning är att samhället i sin helhet kan hitta 

ett förhållningssätt och ha en större acceptans för den här målgruppen, vilket är av 

ett kollektivt och därmed sociologiskt intresse.  

Utifrån detta syfte vill jag ha svar på följande frågor: 

- Vilka former av diskriminering möter nyanlända akademiker i Sverige? 

- Varför har nyanlända akademiker svårt att ta sig in på den svenska 

arbetsmarknaden? 

 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Studien avgränsas till arbetssökande utomeuropeiska akademiker som har utbildning 

från sitt hemland och som idag bor i en mellanstor kommun i södra Sverige. 

Empiriska data från de semistrukturerade intervjuerna, som har genomförts med tio 

utomeuropeiskt födda individer i varierande åldrar, har tolkats för att se hur 

informanterna uppfattar sin situation och vilken som är deras syn på utmaningar och 

åtgärder för att komma in på arbetsmarknaden. 
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2 Forskningsöversikt 
 

 

Tidigare forskning om nyanlända och integrering visar att personer med utomeuropeisk 

härkomst är den gruppen som drabbas mest på den svenska arbetsmarknaden, och att 

högutbildade individer har svårt att få arbete på grund av sin bakgrund. Enligt de los 

Reyes, Molina och Mulinari (2005) finns det studier som visar att det finns en etniskt 

hierarkisk skala på de svenska arbetsplatserna som placerar nordeuropéer högst upp och 

utomeuropéer längst ner i den sociala rangordningen (ibid.295). Den etniska hierarkin 

består av bland annat brist på sysselsättning, otrygga och lågkvalificerade anställningar 

samt löneskillnader för människor som inte än infödda svenskar. Etniska uppdelningar 

förekommer i arbetsorganisationer och styr rangordningen av positioner mellan olika 

nationaliteter samt påverkar typer av arbetsuppgifter, ansvars- och karriärmöjligheter för 

de etniska grupperna (ibid.303).  

Studier visar att arbetssegregationen är stor på den svenska arbetsmarknaden och att den 

hänger även ihop med ekonomisk status så att utrikes födda med svagare koppling till 

arbetsmarknaden hamnar i mer segregerade segment av den (Åslund & Skans 2010). Den 

generella uppfattningen är att det finns stora inkomstklyftor mellan familjer födda i 

utomeuropeiska länder och svenska familjer (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005).  

Bygren (2013) undersöker hur det hade sett ut på arbetsplatser om fördelningen av utrikes 

och inrikes födda hade varit slumpmässig och kommer fram till att hälften av 

segregationen hade försvunnit då. Rekryteringen av nyanställda sköts oftast av personer 

som liknar dem som finns på arbetsplatsen vilket minskar chansen för andra etniska 

minoriteter att få arbete. Ett liknande resultat kommer Åslund, Hensvik och Nordström 

Skans (2014) fram till, det vill säga att det finns dubbelt så hög sannolikhet att en 

nyanställd är utrikes född om chefen också är det jämfört med om chefen är inrikes född. 

Ett utseende som tolkas som icke-svenskt minskar individens möjligheter på den svenska 

arbetsmarknaden menar (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005). Bygren (2004) visar att 

ju högre antal inrikes födda på en arbetsplats desto större sannolikhet att en utrikes född 

hamnar i arbetslöshet. Han menar även att det är mer troligt att en inrikes född lämnar 

arbetsplatsen om det finns en hög andel utrikes födda på arbetsplatsen.  

Eriksson och Lagerström (2012) studerar skillnader gällande arbetssökande som finns 

registrerade i Arbetsförmedlingens CV-databas och hur ofta de blir kontaktade av 
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arbetsgivare. I sin undersökning tar de hänsyn till ålder, utbildning och sysselsättning. 

Deras resultat visar att arbetssökande med icke-nordiska namn har 20 procent mindre 

chans att bli kontaktade av en arbetsgivare jämfört med arbetssökande med ett svenskt- 

och nordiskt namn. Carlsson och Rooth (2007) studerar hur namn kan spela roll för att bli 

kallad till en anställningsintervju. De testar detta genom att skicka anonyma ansökningar 

till cirka 1550 jobbannonser med olika yrken med bara manliga namn som är både 

svenskklingande och mellanösterklingande. Resultatet visar att svenska namn hade 50 

procent fler call-backs, och eftersom ansökningarna var identiska, konstaterar forskarna 

att utfallet måste bero på namnet. De menar att skillnaderna är också stora om 

arbetsplatsen har mindre än 20 anställda och om rekryteraren är en man.  

Arai, Bursell och Nekby (2015) och Bursell (2014) har genomfört liknande tester med 

både manliga och kvinnliga namn samt utrikesklingande namn från både Nordafrika och 

Mellanöstern. Skillnaden i call-backs mellan svenskklingande och utrikesklingande namn 

var i genomsnitt 80-100 procent. Skillnaden beror också på vilka jobb som sökts. Carlsson 

och Roth (2007) har skickat ansökningar om både låg-och högkvalificerade jobb medan 

Arai, Bursell och Nekby (2015) och Bursell (2014) har undersökt och funnit störst 

diskriminering bland lågkvalificerade yrken.  

Sammanfattningsvis kommer forskarna fram till att det sker en diskriminering på den 

svenska arbetsmarknaden och att den största bidragande faktorn är sökandes etnicitet. 

Framförallt sker diskrimineringen mot arbetssökande som kommer från Afrika och 

Mellanöstern och forskarna konstaterar även att det sker omedvetet från de 

diskriminerande parterna. Åslund och Rooth (2005) menar att diskrimineringen är stabil 

över tid och att den inte påverkas direkt av explicita attityder.  

Enligt ovan visar tidigare forskning att det finns en omfattande diskriminering och 

segregation på arbetsmarknaden där etnicitet är en bidragande faktor, framförallt för 

personer från Afrika och Mellanöstern. Det skapar ojämlikhet i samhället och leder till 

att etniska minoriteter hamnar i en ekonomisk utsatt situation och utanförskap. Det finns 

en risk att högkvalificerade individer blir tvungna att söka arbeten som är mindre 

kvalificerade jämfört med deras kompetens och erfarenhet bara på grund av sin bakgrund.  

Det saknas dock forskning som söker en förståelse för hur och varför man tar vara på 

utomeuropeiska akademikers kompetens i ett tidigt stadie av integrationsprocessen, direkt 

efter ankomsten till Sverige, och därmed drar fördelar av välutbildade nyanländas 

kunskaper och förmågor. Genom att intervjua individer med utomeuropeisk bakgrund är 
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min avsikt att ta reda på vilken kompetens och erfarenhet mina informanter besitter, som 

kan vara till nytta för både individen i det nya landet och för samhället i sin helhet. 

 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 
I analysen kommer jag att använda mig av Aaron Antonovskys begrepp KASAM – 

Känsla av sammanhang och Pierre Bourdieus sociologiska kapitalteori med fokus på 

socialt kapital.  Den postkoloniala teorin kommer att användas för att hitta förklaringar 

till faktorer som försvårar inträdet på arbetsmarknaden kopplade till identitet, etnicitet 

och kulturella dikotomier.  

 

3.1 Känsla av sammanhang  
 

Antonovskys teori om KASAM, känsla av sammanhang, sammanfattas på följande sätt: 

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken  

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld 

under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang. (Antonovsky 2005, 46) 

 

 

3.1.1 Ett salutogenetiskt synsätt 

Det salutogena (hälsofrämjande) perspektivet intresserar sig för faktorer som orsakar 

och vidmakthåller hälsa. Det innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande 

faktorer och fokusera snarare på så kallade friskfaktorer än riskfaktorer. Antonovsky 

(2005), som var professor i medicinsk sociologi, menade att varje människa genomgår 

olika kriser under sin livscykel samt ställs inför olika problem som måste lösas. Vissa 

kan uppleva att de genomgår dessa prövningar i högre grad än andra. Antonovsky söker 

svar på frågan: vad det är som gör att vissa människor klarar av livets motgångar utan 

att få ett sämre hälsotillstånd, medan andra människor inte klarar av motgångar med en 
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god hälsa i behåll. Han menar att vi inte ska söka efter stressfaktorer att eliminera utan 

istället fokusera på att hitta det som gör att vi håller oss friska trots livets svårigheter 

och påfrestningar.  

Det salutogena perspektivet tog sin början 1970 när Antonovsky höll på med att analysera 

resultaten från en undersökning med israeliska kvinnor och deras hälsa. Flera av 

kvinnorna hade varit i koncentrationsläger och upplevt mycket svårt trauma med all 

skräck som lägret innebar, där flertalet hade förlorat sina barn. Antonovsky kom fram till 

att 29 procent av kvinnorna upplevde sin psykiska hälsa som god, vilket var ett 

uppseendeväckande resultat som fick honom att börja formulera det han kom att kalla den 

salutogenetiska modellen (Antonovsky 2005, 15-17). Ett viktigt begrepp som hör till 

denna forskning är ”känsla av sammanhang” som förkortas KASAM, och har sin 

utgångspunkt i det salutogenetiska synsättet. Antonovsky (2005) menar att om vi kan göra 

vår tillvaro begriplig, hanterbar och meningsfull då kan vi också hålla oss ifrån kaos och 

skapa ordning i våra liv. Det kan vara avgörande i hur vi hanterar svårigheter i livet om 

vi ser meningsfullhet i det som händer och i det som vi upplever. 

 

3.1.2  KASAM - Känsla Av SAMmanhang 

Begreppet innefattar tre centrala komponenter det vill säga: Begriplighet - känslan av att 

det som händer både inom och utanför individen är begripligt, strukturerat och går att 

förutse. En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som 

han eller hon kommer att möta i framtiden går att ordna och förklara. Hanterbarhet - 

definieras som den grad till vilken man upplever att man har resurser att möta de krav 

som omgivningen ställer. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att 

känna sig som ett offer för omständigheterna. Meningsfullhet - innebär vikten av att vara 

delaktig, vilket individen upplever om det känns att de utmaningar man möter är värda 

att engagera sig i. Det är enligt Antonovsky den allra viktigaste komponenten. Den som 

ser meningsfullhet med livet, trots svåra omständigheter, kan konfronteras med olika 

utmaningar och är inställd på att söka en mening och gör sitt bästa för att med 

värdigheten i behåll komma igenom den (Antonovsky 2005, 43-50).  

I vuxen ålder har vi människor skaffat oss eller tilldelats en identitet. Våra livserfarenheter 

har bidragit till att vi oftast har en bildad uppfattning om vår omgivning som mer eller 

mindre begriplig, hanterbar och meningsfull (ibid.162). Antonovsky (2005) menar vidare 

att de tre olika komponenterna inom KASAM är nödvändiga, även om meningsfullhet är 
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den mest centrala av dem, och att de tillsammans utgör en betydande roll för individen. 

Det förklarar han genom att visa att även hög begriplighet och hanterbarhet blir kortvariga 

om individen inte känner meningsfullhet. Han menar att individer som är engagerade och 

delaktiga i olika sammanhang, har även lätt att vinna förståelse och finna resurser 

(ibid.48-50). Enligt Antonovsky står KASAM även i relation till identitet i det avseende 

att en individ med stark och klar identitet har även stark känsla av sammanhang samt 

söker balans mellan regler och strategier, mellan lagrad och möjlig information (ibid.55-

56). Personer med stark känsla av sammanhang utstrålar ett lugn och har en tilltro i livet, 

medan personer med svag känsla av sammanhang upplever frustration och ser tillvaron 

som meningslös. Människor kan anpassa sig till de flesta situationer så länge som de kan 

se en glimt av hopp, så länge det finns en mening är det mesta hanterbart (ibid.49). 

Det teoretiska begreppet KASAM kommer att hjälpa mig att analysera 

individperspektivet det vill säga mina informanters egna upplevelser och erfarenheter av 

integrationen i samhället och på arbetsmarknaden. Detta begrepp kan bidra till bättre 

förståelse av faktorer som medverkar till att individens första tid i ett nytt land upplevs 

som begripligt och hanterbart. Det kan också öka förståelsen om hur delaktighet och 

meningsfullhet kan bidra till en lyckad integration på arbetsmarknaden, och för individen 

en meningsfull och bättre framtid.  

 

3.2 Kapital  
 

Pierre Bourdieu har inom det sociologiska fältet författat ett begrepp som han kallar för 

kapital. Broady (1991) översätter Bourdieus begrepp kapital som de tillgångar, värden 

eller resurser som individen besitter. Det fundamentala kapitalet inom denna teori är 

symboliskt kapital, som inkluderar allt som vi människor anser vara av värde (Broady 

1991,169). Broady skriver att: ”Det symboliska kapitalet kan existera endast under 

förutsättning av en samklang mellan objektiva strukturer och system av dispositioner” 

(ibid.170). Det betyder att det symboliska kapitalet bara existerar under förutsättning att 

någon annan värderar de tillgångar och resurser en person har.  
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3.2.1  Socialt kapital 

Vid sidan av symboliskt kapital finns det en teori om socialt kapital som visar på i vilken 

mån en individ har tillgång till olika grupper och dess sammanlagda kapital. Pierre 

Bourdieu anses vara den som gjort den första samtida analysen av socialt kapital (Giddens 

2007). Den främsta anledningen att Bourdieu skiljer symboliskt och socialt kapital åt 

beskriver Broady så här: ”Till skillnad från andra kapitalarter låter [socialt kapital] sig 

inte lagras i materiella tillgångar eller i institutioner, teorier och texter, examina och titlar. 

Det är så att säga oupplösligt förankrat i de band som förenar individerna i en grupp med 

varandra” (Broady 1991,177). Med det menas i stora drag tillgångar av de samlade 

resurser i det sociala nätverket och avser framförallt släktband, vänskapsförbindelser och 

kontakter med gamla skolkamrater som en individ har (ibid.179). Bourdieu (1986) menar 

att omfattningen av individens sociala kapital är i viss mån beroende av individens och 

det sociala nätverkets innehav av ekonomiskt kapital (pengar och materiella tillgångar), 

kulturellt kapital (kunskap vid utbildningssystemet) och symboliskt kapital (prestige och 

ära). Således kan också det sociala kapitalet skifta då en individ rör sig mellan olika 

grupper. Maktkamper uppstår på varje fält på grund av olika former av kapital som 

innehåller åtskillnader mellan dem och ger uttryck för deras sociala makt. Samhället 

uppfattas därför som en mångfald av fält som formar sociala motsättningar och skillnader 

(Giddens 2007,122). 

Socialt kapital liksom symboliskt kapital kan bara existera i samverkan med andra. En 

person med ett känt släktnamn eller en person med ett stort kontaktnät har lättare att 

behålla det sociala kapitalet och behöver oftast inte snärja nya kontakter eftersom många 

redan vet vem personen är (ibid.250-251). Sociologer använder begreppet socialt kapital 

för att förstå hur individer kan säkerställa förmåner genom deltagande i sociala nätverk, 

vilket är anledningen till att jag har valt att fokusera på det sociala kapitalet. 

Genom att undersöka vilket socialt kapital mina informanter har kan det skapa en klarare 

bild över hur de rör sig mellan de etniska grupperna i samhället. I mitt möte med 

informanterna är min ambition att förstå hur de bär sig åt för att skaffa sig socialt kapital, 

i vilken omfattning de engagerar sig och deltar i sociala nätverk. Det är intressant att 

förstå hur de bygger sina relationer med infödda svenskar, vad som krävs för att bli 

accepterad och respekterad av majoriteten och om man själv kan påverka och förändra 

sin situation som arbetssökande.  
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3.3 Postkolonial teori  
 

Utifrån det postkoloniala perspektivet kommer jag att diskutera orsaker som försvårar 

inträdet på den svenska arbetsmarknaden för etniska minoriteter, och framförallt 

människor som kommer från länder utanför Europas gränser. 

Det postkoloniala perspektivet förklaras å ena sidan som namnet på ett historiskt tillstånd 

efter kolonialismen, och å andra sidan som ett perspektiv för att tänka på hur makt 

inverkar i samhället. Wikström (2009) menar att även om kolonialismen formellt har 

upphört för flera decennier sedan, innebär det inte att dess inflytande är över. 

Postkoloniala tänkare anser att kolonialismen har påverkat världen globalt. Det koloniala 

tänkandet, som innebär att vissa stater har makt över andra samhällen genom bland annat 

erövring, kontroll, exploatering och införandet av den egna kulturen, har fortsatt att 

legitimera diskriminering, rasism och förtryck. Det har även fortsatt att bidra till 

schablonisering av människor som betraktas som ”de Andra” (ibid.61).  

”Vi och ”de Andra” är ett begreppspar som har sitt ursprung i psykoanalytiska teorier från 

1960-talet (Darvishpour & Westin 2008). Konstruktionen av ”de Andra” används för att 

förstå de processer genom vilka samhällen och grupper utesluter ”de Andra”, vilka de 

önskar underordna socialt och kulturellt. Genom att markera vilka vi hör ihop med och 

sätta upp gränser för de som inte liknar oss, uttrycker vi vår egen identitet (ibid.291). 

Sociologen Moa Bursell menar att postkolonial teori analyserar ojämlikhet som 

förekommer mellan etniska grupper på arbetsmarknaden och har sin grund i vi-och-dem 

tänkande som är allmän och påverkar våra relationer. Bursell förklarar uppdelningen 

mellan ”vi” och ”dem” på följande sätt: ”Inom postkolonial teori används denna dikotomi 

för att visa på hur kolonistaterna använde vi-och-dem kategoriseringar för att upprätta en 

skillnad och en hierarkisk ordning mellan kolonisatörer och kolonialfolk genom att 

definiera kolonialfolken som sin motsats” (Darvishpour & Westin 2008, 291). 

Enligt Paulina de los Reyes finns det ett flertal studier som pekar på att diskrimineringen 

speciellt mot utomeuropéer är omfattande i Sverige. Hon menar att det finns olika former 

av strukturell/institutionell diskriminering på de svenska arbetsplatserna och delar in dem 

i ”statistisk diskriminering”, ”diskriminering på arbetsplatsen” och ”historiskt kognitiv 

diskriminering”. Den strukturell/institutionella diskrimineringen kan innebära att 

utomeuropeiska arbetssökande i högre utsträckning än svenskfödda riskerar att drabbas 

av svårigheter och problem. Till exempel helt sakna arbete, får enbart tidsbegränsade 
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tjänster med lägre löner, drabbas av arbetsrelaterade hälsoproblem eller har en sämre 

arbetsmiljö än infödda svenskar (SOU 2005:41: 53). Att individer med utländsk bakgrund 

diskrimineras och har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden kan förklaras genom att 

våra samtida organisationer tenderar att leva kvar i kolonialismens gamla normer och 

vanor.  

En annan viktig aspekt är mediernas makt och inflytande i samhället kring vi-och dem 

tänkandet. Massmedia är en integrerad del av alla samhällens maktstrukturer och spelar 

en avgörande roll i olika gruppers kamp för att påverka den allmänna opinionen och få 

legitimitet och erkännande (SOU 2005:41: 54, 55). 

I denna studie kommer individperspektivet att vara centralt och den postkoloniala teorin 

kommer att användas för att ge en inblick i den strukturella/institutionella 

diskrimineringen i samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Individens egna 

upplevelser och erfarenheter i samverkan med berörda myndigheter och arbetsgivare 

kommer att ge en inblick i sociala och kulturella förhållanden mellan majoriteten och 

minoritetsgrupperna. Oavsett om diskrimineringen är av medveten eller omedveten 

karaktär, är min förhoppning att studien kan bidra till att skapa en klarare bild om hur 

diskrimineringen i samhället kan förebyggas.  

 

4 Metod 
 

 

I detta kapitel redovisas och diskuteras vald metod, urval och tillvägagångssätt. Därefter 

görs en presentation av hur jag bearbetat och analyserat materialet och slutligen 

resonerar jag kring etiska överväganden i relation till studien. 

 

 

4.1 Metodval 
 

Den viktigaste utgångspunkten i studien är den enskilda individens upplevelser och 

erfarenheter relaterade till bemötandet på arbetsmarknaden. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att kvalitativa intervjuer kan användas för att fånga erfarenheter och innebörden i 

vardagslivet, vilket är även målet med undersökningen. Fördelen med kvalitativa 

intervjuer är att de ger intervjuaren möjlighet att anpassa frågor efter informanternas svar 

samt låta den intervjuade utveckla sina idéer och synpunkter (Denscombe 2000). I denna 
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studie är det viktigt att fokusera på individen och även ta hänsyn till informanternas 

begränsade kunskaper i svenska språket. Genom att ställa följdfrågor och vid behov göra 

vissa omformuleringar, försäkrar jag mig som intervjuaren om att informanten har förstått 

frågornas innebörd. En av nackdelarna med kvalitativa intervjuer är det som Denscombe 

kallar för intervjueffekten som innebär att informanten kan påverkas av intervjuarens 

identitet och därmed svarar det han eller hon tror intervjuaren vill höra, eller det som är 

allmänt accepterat (ibid.269).  

 

 

4.2 Urval och urvalsgrupp 
 

Urvalet baserades på att informanterna skulle vara av utomeuropeisk härkomst, ha 

akademisk utbildning från hemlandet och vara bosatta i Sverige i minst ett och ett halvt 

år. De andra kriterierna i urvalet var att de skulle ha någon arbetslivserfarenhet, befann 

sig i integrationsprocessen samt var arbetssökande och inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

Informanterna söktes upp via svenska för invandrare (sfi) verksamheten i en mellanstor 

stad i södra Sverige. Tack vare bra hjälp från en sfi lärare hittade vi matchande individer 

som läste eller hade precis avslutat D-kursen av sfi, och kunde tillräckligt svenska för att 

intervjuas. Det fanns möjlighet att genomföra intervjuer på engelska om det behövdes. 

Val av tolk var inte aktuellt för att undvika andrahandsinformation och andras tolkningar. 

Gruppen som valde att delta i studien bestod av tio personer i åldrarna 23 år till 58 år. Tre 

av informanterna var kvinnor och sju av dem var män. Majoriteten kom ursprungligen 

från krigsdrabbade länder. Min förhoppning var att med hjälp av informanternas 

berättelser få information som kan hjälpa mig att teckna en helhetsbild av 

arbetsmarknadsintegrationen samt förstå hur den ser ur ett individperspektiv.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 
 

För att lära känna mina informanter och informera de olika grupperna om studiens syfte, 

besökte jag Vuxenutbildningen vid två tillfällen. Individerna fick både muntlig och 

skriftlig information utformad på lätt svenska samt möjlighet att ställa frågor, vilket 

bekräftade ytterligare att alla var medvetna om forskningens syfte. Fördelen med att 

forskarens identitet är känd för deltagarna kan enligt Denscombe (2000) vara värdefullt 

vid fältarbetet. Som deltagande observatör hade jag möjlighet att vara på plats, skaffa mig 
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information om mina potentiella informanter samt få insikter i kulturer och händelser som 

annars skulle ha hamnat utanför synfältet (ibid.283-284). Att vara ute på fältet, i 

Vuxenutbildningens lokaler, innan själva intervjugenomförandet hade en positiv inverkan 

på relationen mellan mig och mina informanter. Det bidrog till en mer avslappnad 

atmosfär vid själva intervjun som även genomfördes i samma lokaler. Efter att jag hade 

fått informanternas samtycke om deltagandet, fick var och en välja en tid och ange sina 

kontaktuppgifter. Ett välkomstsms skickades till var och en dagen innan intervjun i 

förhoppning att minska bortfall om någon skulle glömma att meddela eventuella 

förhinder. De tio intervjuerna genomfördes i Vuxenutbildningens lokaler under tre dagar. 

För att möjliggöra flexibilitet under varje enskild intervju valdes en semistrukturerad 

intervjumetod. Den semistrukturerade metoden skapade utrymme för aktivt lyssnande 

och fokus på individens egna beskrivningar vilket påverkade hur samtalet utformades och 

därmed styrde frågornas inriktning. Denscombe menar att semistrukturerade intervjuer 

tillåter den intervjuade att uttrycka sin mening med egna ord vilket är enligt honom ett 

bra sätt för att upptäcka saker i komplexa frågor (Denscombe 2000, 235). För att kunna 

besvara studiens frågeställningar lät jag mina informanter berätta sina egna upplevelser 

om sin verklighet, deras subjektiva uppfattning och tolkning av sin situation i rollen som 

nyanländ och arbetssökande.  

Vid genomförandet av min empiriska undersökning fanns en formulerad intervjuguide 

(se bilaga) som stöd för att ta reda på informantens bakgrund, nuläge, önskeläge och 

framtidsplaner. Intervjuerna var i genomsnitt 40 minuter långa och för alla dessa användes 

ljudupptag för senare transkribering inför en kvalitativ tematiserad analys. Jag kommer i 

analysen att jämföra individerna med varandra för att se vad de har gemensamt, vad som 

skiljer de åt, om det finns några intressanta avvikande fall och i så fall vilka samt beskriva 

dessa fall.  

Oavsett om forskning är av kvalitativ eller kvantitativ natur måste den verifieras för att 

uppnå trovärdighet menar Denscombe (2000, 378) där reliabilitet och validitet är viktiga 

grundval för att kunna bedöma forskningskvalitet. Studiens validitet, det vill säga 

informationens relevans för syfte, har säkerställts genom användning av den 

semistrukturerande intervjumetoden. Eftersom den kvalitativa forskningsintervjun kräver 

att validiteten säkerställs anser jag att det har gjorts genom att formulera en intervjuguide 

där studies syfte och frågeställningar har noggrant återkopplats och kontrollerats. För att 

ytterligare höja validiteten har jag haft en dialog med min handledare som har granskat 
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intervjuguiden och som är insatt i komplexiteten av sociologiska frågor som denna studie 

avser. Vid varje intervju ställdes korta, konkreta och öppna frågor, vilket jag anser har 

bidragit till att intervjuerna har uppnått en god trovärdighet. Med hänsyn till att inte 

riskera studiens validitet, har ledande frågor undvikits som enligt Kvale och Brinkmann 

(2014, 213) kan ha viss inverkan på intervjukvalitet.  

En svaghet med denna metod var att några av mina informanter hade ett begränsat 

ordförråd och därmed vissa svårigheter att uttrycka sina åsikter på svenska som medförde 

till att intervjun i de fallen tog längre tid än planerat. I dessa intervjuer var det viktigt att 

vara särskilt uppmärksam och lyhörd samt omformulera svåra frågor för att undvika 

språkliga missförstånd. Med tanke på begränsade språkkunskaper finns det en risk att 

några av informanterna inte har uppfattat alla frågor och därmed svarat på ett sätt som de 

tror är accepterat. Under analysdelen har jag varit noga med att undvika generaliseringar 

och subjektiva tolkningar och förhållit mig objektivt till innehållet och det som 

framkommit under intervjusamtalet med varje informant.  

 

4.4 Analys av empiriskt material 
 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de utifrån ljudinspelningarna. Det 

empiriska materialet fördes in i olika matriser och mappar med informanternas namn för 

att det skulle bli överskådligt och lättillgängligt för vidare sortering av materialet. 

Matriserna fungerade därefter som underlag för analys. Ad hoc - metoden användes som 

analysmetod, det vill säga ingen standardmetod används för analysen av 

intervjumaterialet utan man växlar fritt mellan olika tekniker. Denna metod passade bra 

eftersom jag använde mig av en semistrukturerad kvalitativ intervjusituation med korta 

och öppna frågor. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver sex steg relaterade till 

intervjuanalys där steg ett, två och tre sker under själva intervjun. I ett fjärde steg sker 

själva tolkningsarbete av informantens berättelse. Intervjumaterialet görs tillgängligt för 

analys genom kartläggning och strukturering. Därefter påbörjas själva analysarbetet så 

kallad meningsanalys. Ett femte steg kan vara nödvändigt för att göra en ny intervju, 

vilket inte var fallet i min analys, även om möjligheten fanns. Om intervjun leder till nya 

insikter som kan leda till en förändring hos informanten då har en terapeutisk intervju ägt 

rum (Kvale & Brinkmann 2014, 235-236). Jag valde att utesluta seg fem och sex i min 

analys. Min bedömning var att intervjuguiden var tillräckligt bra hjälpmedel för att ge 

varje enskild informant möjlighet att utveckla sin berättelse under första intervjun. 
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4.5 Etiska överväganden 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som forskare ska förhålla sig till det vill säga 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Individerna informerades om bl.a. studiens syfte, deras roll i undersökningen, att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen gavs 

både muntligt och skriftligt så att det skulle bli lätt att förstå för alla deltagare. Eftersom 

deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan bad jag vid inspelning av varje 

enskild intervju om deras muntliga samtycke. För att undvika redovisningskänsliga 

uppgifter anonymerasdes alla informanters uppgifter och informanterna fick presentera 

sig som Informant A, B, C etcetera. För att uppfylla konfidentialitetskravet kommer 

nationalitet, ursprungsland, informanternas riktiga namn och nuvarande stad att 

behandlas konfidentiellt och inte redovisas i denna studie. Alla uppgifter som lämnas ut 

kommer endast att användas i forskningssyfte och efter uppsatsens färdigställande 

kommer all information att raderas, både ljudupptag och anteckningar. Även detta har 

informanterna fått information om och jag kommer att göra mitt yttersta för att värna om 

deras integritet. 

 

5 Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras resultaten baserade på intervjuer med arbetssökande 

utomeuropeiska akademiker. Resultaten analyseras till en början utifrån de teoretiska 

begreppen i KASAM det vill säga begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt 

betydelsen av engagemang utifrån ett individperspektiv. Därefter analyseras betydelsen 

av sociala komponenter och informanternas hanterbarhet av omgivningens utmanande 

krav. Det postkoloniala perspektivet återges för att reda ut relationer mellan makt, 

kunskap och etnicitet.  

Kapitlet inleds med en kort presentation av informanterna som har deltagit i denna studie. 

Alla mina informanter kommer från länder utanför Europa och deras namn är fingerade 

med hänsyn till respektive persons integritet. 
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5.1 Presentation av informanter 
 

Hassan är 58 år och utbildad professor i ett kärnämne med 35 års arbetslivserfarenhet. 

Han kom till Sverige med sin familj för tre år sedan på grund av oroligheterna i hemlandet. 

Hassan har inte haft något jobb sedan ankomsten. För närvarande kombinerar han sina sfi 

studier med tremånaders praktik.  

Ali är 35 år, ensamstående och har varit i Sverige i ett år och sju månader. Sammanlagt 

har han 16-års högskoleutbildning och sju års arbetslivserfarenhet. Han har kombinerat 

arbete och studier under dessa år. Ali söker arbete inom sin utbildning. 

Omar är 23 år och har en tvåårig högskoleutbildning från hemlandet. Han har varit i 

Sverige i ett år och sju månader. Efter fem månader blev han klar med sfi utbildningen. 

Omar ser fram emot att arbeta, försörja sig själv samt flytta till en stad där det finns arbete 

som matchar hans utbildning. 

Ahmed är 37 år och har bott i Sverige i cirka två år tillsammans med sin familj. Ahmed 

är nu klar med sfi men har haft svårt att hitta arbete inom sitt yrke som veterinär. Han 

planerar att studera på universitet för att få legitimation. Han har nyligen ordnat 

språkpraktik i en stad tio mil från staden där han bor.  

Naim är 44 år och har en fyraårig högskoleutbildning. Han har varit egen företagare och 

har 17 års arbetslivserfarenhet inom samma yrke. På grund av kriget i hemlandet förlorade 

han allt och flyttade till Sverige för två år sedan. För närvarande läser Naim svenska på 

sfi och praktiserar fyra timmar per dag. Praktiken har han ordnat själv och hans 

förhoppning är att få arbeta med det han är utbildad till. 

Miguel är 35 år, har en juristexamen och en filosofie kandidatexamen från hemlandet och 

sammanlagt tio års högskoleutbildning. Han kom till Sverige som student för nio år sedan 

för att läsa en masterutbildning. För tillfället läser han svenska på sfi och har nyligen fått 

en praktik.  

Faras är 24 år och har varit i Sverige i två år. Han kommer ursprungligen från en rik 

familj men på grund av kriget blir han tvungen att lämna sitt hem, sina föräldrar samt 

avbryta sina studier sista året på universitetet. Faras läser svenska på sfi, är aktiv i sitt 

jobb- och praktiksökande genom att besöka olika arbetsplatser, vilket har hittills inte lett 

till något resultat.   
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Katarina är 28 år och har studerat på universitet, fem år i hemlandet och två år i utlandet. 

Katarina har kombinerat studier och arbete och har flera års arbetslivserfarenhet. Hon 

flyttade till Sverige med sin man för drygt ett år sedan på grund av mannens arbete. 

Katarina har inte haft något arbete eller någon praktik i Sverige. Hon söker aktivt jobb 

inom sin utbildning och blir inom kort klar med sfi.  

Noemi är 29 år och har en treårig högskoleutbildning. För två år sedan flyttade hon till 

Sverige och gifte sig med en svensk man. Noemi läser svenska på sfi och hennes 

framtidsplaner är att så småningom utbilda sig och hitta en anställning som kan leda till 

ett arbete. 

Zarah är 38 år och har varit i Sverige i ett och ett halvt år. Zarah tycker mycket om sitt 

läraryrke och har 13 års arbetslivserfarenhet från hemlandet. Hon har haft språkpraktik 

på en skola vilket har nyligen lett till en riktig anställning.  

 

5.2 Arbetssökande utomeuropéer och mötet med Sverige 
 
I detta kapitel redovisas vikten av engagemang och känsla av sammanhang i samhället ur 

ett individperspektiv. Informanterna beskriver sina upplevelser relaterade till första mötet 

med Sverige och den svenska kulturen, förväntningarna om en bättre framtid i det nya 

landet, men även saknaden efter hemlandet. Flytten från hemlandet har i viss mån 

påverkat informanternas identitet och de berättar om hur de ser på sin situation där 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet återges som viktiga komponenter.  

 

5.2.1 Frihet, trygghet och framtiden 

 

Flytten till ett nytt land långt borta från sin kultur, sina rötter och sitt hemland, har inte 

varit lätt för de flesta av mina informanter. I många fall har det varit ofrivilligt att behöva 

lämna ett bra liv bakom sig men krigets vindar har varit för hårda och påfrestande för att 

stanna kvar. Med livet som insats sätter man sig i en gummibåt över Medelhavet, betalar 

stora summor med pengar och tänker att man ska antigen leva eller dö, berättar Faras som 

är en av mina informanter. Friheten, tryggheten och en bättre framtid för sig själv och 

sina barn är en gemensam dröm som finns närvarande hos informanterna. Flera personer 

tar upp orden demokrati, säkerhet, frihet, trygghet och solidaritet som anledningarna till 

att de har valt just det här nordiska landet. Innan ankomsten har de hört och läst om 
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Sverige som ett välkomnande land där det finns möjligheter för ett bättre liv. Överlag är 

informanterna besvikna över den långa integrationsprocessen av väntan och utanförskap.  

 

Jag tycker om Sverige, men om jag inte har jobb och kompisar,  

varför ska jag tycka om Sverige då? Bra framtid […] men det kommer  

att ta tio år om jag ska ha det livet jag vill ha. Jag vill bor här, men hur jag 

ska göra för att trivas här. (Faras) 

 

En lärare och mamma till fyra barn berättar: 

Hade ett bra liv i mitt hemland, saknar det mycket, saknar alla vackra saker 

där. I början det var svårt för mig, nu trivs bra. Allt var svårt, saknar släkt, 

jobb, mitt hem. Mitt hus finns inte kvar, jättefin vila, bombat […] finns inte 

kvar. Min man jobbade som advokat, vi lämnade allt för ett bättre liv för 

mina barn, säkerhet och trygghet. (Zarah) 

 

Kategorin vuxna informanter med familjer har haft en sysselsättning i sina hemländer. De 

har bland annat ägt egna företag och haft framgångsrika arbeten med flera års 

arbetslivserfarenhet, vilket framstår som en gemensam nämnare för den här gruppen. 

Saknaden efter hemlandet hos ett antal individer är stor men alla önskar samma sak, att 

få arbeta med det de är bra på, även i det nya landet Sverige. 

 

5.2.2  Kultur och etnicitet  

 

Första mötet med Sverige beskrivs av de flesta informanterna som ett vackert land med 

fin natur och ”svensken som en person med ett snällt hjärta” (Ali). 

 

Ett fint land, naturen underbar, också systemet organiserat, människor 

trevliga. Som att komma till paradiset. (Ali) 

 

Den svenska kulturen upplevs generellt som en fin kultur präglad av lugna, trevliga och 

snälla människor. Att ha två olika kulturer är inget främmande fenomen för 

informanterna. Några har med sig två olika kulturer hemifrån, andra har studerat och/eller 

arbetat i andra länder, medan ett antal är gifta med människor som har en annan religion 

och andra traditioner. Överlag är det inte svårt för någon av informanterna att förstå och 
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anamma den svenska kulturen och samtidigt behålla sin egen kultur. Individerna upplever 

att de är respekterade av majoriteten, men att något saknas även om de gör sitt bästa för 

att passa in i samhället. En arbetssökande tjej med sju års universitetsstudier, 

arbetslivserfarenhet, två kulturer, flytande engelska och bra svenska, uttrycker sina 

känslor på följande sätt: 

Jag känner inte någon svensk person, min man arbetar med utlänningar på 

[universitetet]. Jag umgås med personer från andra länder, men inte från 

Sverige. Känns inte bra att inte träffa svenskar, känns som att vara i ett 

vacuum, och nu vill jag ha jobb, det är inte enkelt för mig. (Katarina) 

 

De mest betydelsefulla personerna under den första tiden har varit människor från samma 

land eller andra som talar samma språk. En trevlig och glad kvinna som bär slöja menar 

att hon inte vågar ta kontakt med svenskar av rädslan av att bli avvisad och dåligt bemött. 

Samtidigt berättar hon stolt att hon umgås med en svensk kvinna som hon har träffat 

regelbundet i sju månader och som är hennes språkvän. En man berättar om sin muslimska 

tro och att det inte är något problem för honom, men att han upplever att hans fru har 

problem i samhället eftersom hon bär slöja. Han förklarar vidare att etnicitet påverkar 

henne som kvinna och inte honom som man. Två av de yngre killarna beskriver det som 

”en chock att mötas av människor som inte ens pratar med sina grannar” (Omar & Faras), 

vilket de menar är något obegripligt och inget som de är vana vid. De jämför med sina 

hemländer där nya människor och grannar blir bemötta på ett välkomnande sätt.  

Det finns en känsla av att medierna skapar en felaktig bild där nyanlända framstår som 

dåliga människor bara för att de kommer från andra länder. En öppen, glad och positiv 

kille utrycker det så här: 

På nyheterna pratar de om oss på dåligt sätt, de tänker att vi är dåliga 

människor. I början tittade många konstigt på oss. Om man försöker att 

prata med oss förstår man att vi är lika varandra. Finns inte stor skillnad. 

(Omar) 
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5.2.3  Identitet 

Informanterna har kommit till Sverige i hopp på ett bättre liv. Några har kommit själva 

medan andra har lämnat och förlorat allt för att rädda sin familj och hitta tryggheten och 

friheten långt borta från sitt hemland. Den stora förändringen har mer eller mindre 

påverkat alla informanterna och deras identitet, oavsett om de har kommit själva eller 

med familjer. Eftersom alla är vuxna människor med egna erfarenheter har de hunnit 

skapa en identitet och en egen uppfattning om sin situation, som nyanländ och 

arbetssökande. 

Tre högutbildade individer som har kommit till Sverige med sina familjer berättar om att 

deras identitet inte har påverkats i något större utsträckning. Även om informanterna 

upplever att det är svårt att börja om från början, har de försökt anpassa sig till 

omständigheterna i hopp på bättre framtid. Medvetna om att kriget har lämnat sina spår, 

att de aldrig kan återvända till det landet som det en gång har varit, ser de sina barns 

framtid i Sverige.  

Planerar att stanna här. Glömde [hemlandet], inte bra där om 15-20 år.  

Mina barns framtid är här. (Naim) 

En välutbildad kille i 35-års ålder har kommit hit själv i hopp på att hitta ett arbete inom 

sitt yrke. På frågan om han har förändrats sedan ankomsten för cirka ett och ett halvt år 

sedan, svarar han så här: 

Ja, det har jag. Har blivit mer deprimerad. Svårt att hitta människor, hitta 

jobb […] du har någonstans att bo, mat på bordet, det är varmt men du 

ibland känner att du är i fängelse, du lever men utan något mål. Det är svårt 

att hitta jobb […] deprimerande. Det har påverkat min identitet. Här i 

Sverige, att vara ärlig jag har börjat förlora motivationen här, jag har letat 

jobb sen jag kom hit men fram till idag kan jag inte se någon anledning till 

att stanna kvar. (Ali) 

 

En annan ung kille berättar hur han ser på meningsfullhet med sitt nuvarande liv: 

 

Förlåt, jag är inget djur, jag vill inte bara äta och bara sova. Jag kom till 

Sverige för att leva och få det bättre […]om jag ska bara sova och äta då 

kan jag bo med min familj i [hemlandet]. Mitt liv är nu hos min familj, för 

att jag har inget eget liv. (Faras) 
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Tjejen som är gift med en svensk man berättar om sin utbildning, sina flytande kunskaper 

i franska och engelska, sitt arbete och ett självständigt liv i [hemlandet].  

 

Vi lever på en inkomst […] jag var självständig när jag hade jobb i mitt 

hemland, jag vill nu också, det är viktigt att göra någonting. Jag är inte 

samma person därför […] i mitt hemland jag vågar prata, jag hade vänner, 

men här jag kan inte, när jag vill prata jag måste tänka på grammatiken. Jag 

vill lära mig snabbt för att bli den person som innan. Glad, positiv, varm 

person som jag är […] här är det inte jag. (Noemi) 

 

Den stora förhoppningen om att börja ett bättre liv följs av en verklighet i det nya landet 

som innebär stora utmaningar för informanterna i form av arbetslöshet, utanförskap, kul-

turkrockar, språkbarriärer och den långa integrationsprocessen. För en del av informan-

terna, framförallt ensamstående, uppfattas den nya verkligheten som deprimerande och 

obegriplig. Det blir bland annat svårt att finna resurser att hantera motgångar vilket gör 

att identiteten för dessa individer påverkas av ovissheten och omständigheterna. Kompo-

nenterna bestående av begriplighet och hanterbarhet blir inte särskilt långvariga då indi-

viderna inte känner meningsfullhet och att de är en del av rätt sammanhang.  

 

5.2.4  Engagemang och känsla av sammanhang ur ett 

individperspektiv 
 

Den centrala komponenten i Antonovskys teori om KASAM är meningsfullhet som in-

nebär även betydelsen av att känna engagemang i olika sammanhang. För några av mina 

informanter har det varit självvalt att komma till Sverige på grund av giftermål, studier 

och makens arbete. En del har däremot varit tvungna att lämna sitt hemland på grund av 

krig och oroligheter, men är trots omständigheterna positiva till att de valt friheten och 

tryggheten i det demokratiska landet Sverige. Individer som försöker hitta en mening med 

de olyckliga händelserna han eller hon ställs inför mår bättre än de personer som inte gör 

det menar (Antonovsky 2005).  

Meningsfullhet är centralt och behövs för att informanterna ska enklare integreras i sam-

hället och på arbetsmarknaden samt klara av de utmanande situationerna som flytten till 
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ett nytt land kan innebära. Antonovsky (2005) menar att utan den huvudkomponenten blir 

de andra komponenterna, begriplighet och hanterbarhet, kortvariga. Antonovskys be-

skrivning av begreppet kan användas som förklaring till att flytten till Sverige har varit 

meningsfullt till en början för alla mina informanter eftersom de har drivits av en tro på 

en ljusare framtid där de kan börja ett nytt liv genom att försörja sig själva och sina fa-

miljer. Det första mötet med Sverige och den nya kulturen beskrivs som en annorlunda 

men överlag fin och betydelsefull upplevelse. Att mötas av trevliga och solidariska män-

niskor har gett informanterna förhoppningar om ett tryggare och bättre liv. I och med att 

informanterna har känt meningsfullhet med sin ankomst till Sverige lägger det grund för 

de andra två komponenterna i KASAM, det vill säga begriplighet och hanterbarhet, som 

ska även uppfyllas och vidhållas. 

De informanterna som har en positivare inställning till livet i det nya landet tillhör kate-

gorin vuxna nyanlända i 35-45-års ålder, som har förlorat allt och kommit till Sverige 

med sina familjer. Gemensamt för den här gruppen är en tilltro i livet, barnens framtid i 

det trygga landet Sverige och sökning efter en mening i allt de gör. De är medvetna om 

att integrationen i ett nytt samhälle tar tid och gör sitt yttersta för att hitta redskap samt 

hantera sin situation som nyanlända och arbetssökande, vilket är enligt Antonovsky 

(2005) ett tecken på en stark känsla av sammanhang och en klar och stark identitet. För 

en informant i den här kategorin har den positiva tron och det egna deltagandet lett till en 

riktig anställning efter ett och ett halvt år i Sverige. Meningsfullheten har bidragit till 

engagemang som har i sin tur lett till önskad sysselsättning och skapat en viktig förutsätt-

ning som ett första steg i den stora integrationsprocessen, vilket har även öppnat nya möj-

ligheter att förvärva nytt socialt och kulturellt kapital. 

 

5.3 Utmaningar på den svenska arbetsmarknaden 

 

Nedan presenteras utmaningar som de arbetssökande utomeuropeiska akademikerna 

möter i sitt jobbsökande där strukturell diskriminering, brist på rätt socialt kapital och 

nödvändig information är bara några av faktorerna som försvårar deras integration på 

den svenska arbetsmarknaden. 
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5.3.1  Information, kommunikation och integration 

  

Informanterna har på olika sätt upplevt att de inte har fått tillräckligt med information när 

det gäller svenska samhället och jobbsökandet. Den mest betydelsefulla informationen 

har de fått från människor som kommer från samma land eller talar samma språk. Flera 

av individerna uppger missnöjet med Arbetsförmedlingen och deras engagemang och 

känner sig varken prioriterade eller sedda av samhället. 

 

Jag tror Arbetsförmedlingen de kan inte hjälpa mig/oss med jobb, de vill 

bara att man ska gå i skolan. De vill inte att jag söker jobb eller praktik. 

(Faras) 

 

Alla mina informanter uppger att de är desperata i sitt jobbsökande, att den främsta 

anledningen är bidragsberoendet och att man inte är fri att leva ett normalt liv. 

Informanterna berättar om en lång väg till arbete i svenska samhället och förstår inte 

varför integrationsprocessen med skolan och språket måste vara så utdragen. Flera av de 

arbetssökande anser att de har tagit egna initiativ och kämpat själva för att ordna 

språkpraktik. En veterinär berättar stolt att han precis börjat sin språkpraktik i en stad tio 

mil från staden där han bor. Efter några misslyckade försök att få kontakt med chefen på 

en hästklinik i [staden], tar han sig dit på egen hand för att ta reda på vad anledningen är 

till att han aldrig får svar på sina mail. Som de flesta av informanterna berättar han om 

sitt missnöje med ”den långa vägen i den svenska skolan” (Hassan, Omar, Ahmed & 

Naim). 

 

Nu jag är veterinär, sfi ett år, grundskola åtta månader, sen gymnasiet, sen 

[universitetet]. Innan jag åker till universitet för att få legitimation måste 

jag lära mig yrkesord, när jag går på praktik kan jag lära mig terminologin. 

Varför lång väg, förstår inte? De som går på praktik efter sfi, de lär sig 

yrkesord och systemet bättre. Ett år är okej, men varför studerar jag grund, 

solen skiner […] hela tiden berättelser. Måste ut och praktisera. (Ahmed) 
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5.3.2  Språk, makt och strukturell diskriminering 

 

Det råder överlag ett stort missnöje bland vuxna nyanlända akademiker över den långa 

utbildningsprocessen med sfi, grundskolan, gymnasiet och eventuella vidarestudier på 

universitet för att kunna ta yrkeslegitimation som kan leda till arbete. Frustrationen över 

maktlösheten att inte kunna ordna språkpraktik och lära sig språket snabbare är 

omfattande. En arbetssökande uttrycker det så här: 

Kommunen måste ordna praktik, tvinga arbetsgivare att ta emot 

praktikanter, så att man får referens och lättare kan söka jobb. (Ahmed)  

 

En annan arbetssökande uttrycker sitt missnöje över den långa integrationsprocessen: 

 

Det är olika i olika kommuner, har inte mycket aktiviteter/praktikplatser i 

[länet] jämfört med andra. Stora skillnader mellan kommuner, kan lära av 

varandra. […] De vill att man ska gå mycket i skolan. Om personen slutar 

skolan, handläggare vet inte vad han/hon ska göra med den personen. […] 

företag här tar inte emot nyanlända. Min handläggare bra, men de hinner 

inte med, alltid upptagna, många människor. (Omar) 

 

”Vi” och ”dem” är begreppsorden som återkommer vid intervjuerna. Utifrån det 

informanterna berättar tolkar jag ordet ”vi” som nyanlända arbetssökande, och med 

”dem” menar informanterna oftast olika myndigheter och arbetsgivare. De 

utomeuropeiska akademikerna är av uppfattningen att arbetsgivare inte är benägna att ta 

emot nyanlända och att det finns en felaktig bild i samhället som är framförallt skapad av 

media, där mediernas makt påverkar den allmänna opinionen och har ett stort inflytande 

kring vi-och-dem tänkandet (SOU 2005:41). Samtidigt kan det finnas en omedvetenhet 

hos arbetsgivare att de utsätter de arbetssökande nyanlända för statistisk och institutionell 

diskriminering (de los Reyes 2001). Informanterna menar att det krävs en vilja och ett 

intresse från både staten och arbetsgivare att hjälpa de arbetssökande akademikerna med 

utomeuropeisk bakgrund att hitta ett arbete som är likvärdigt med deras utbildning. En 

arbetssökande akademiker berättar om sin syn på nödvändiga förändringar: 

 

I [kommunen] de är tio handläggare på 2000 arbetssökande, bara det säger 

att något är fel. De behöver jobba på det och hitta ett bättre sätt att hjälpa 
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människor. De behöver se över hela systemet, de gör sitt bästa men 

resultatet är inte bra, det är min erfarenhet. Om de har kopplingar mellan 

olika Arbetsförmedlingar i olika kommuner, kan de se vilken kompetens 

som finns var, om de utvecklar kommunikationen och sprider information. 

(Ali) 

 

Tankar om strukturell diskriminering kom upp under intervjuerna med informanterna. 

Även om individen anser att han eller hon har rätt utbildning och ett bra CV, är det ”svårt 

när man inte får någon feedback eller blir kallad på intervju” (Miguel). En informant med 

många års akademiska studier berättar om språkets centrala roll men även hur etnicitet 

bidrar till diskrimineringen och segregationen på arbetsmarknaden.  

 

Det första är språket, jag behöver mer för att prata flytande, om de pratar 

engelska, är det perfekt för mig. Men du måste kunna svenska för att få jobb. 

Det andra är att etnicitet påverkar […] Jag känner ibland att 

Arbetsförmedlingen, de fokuserar på svenskar och inte andra människor. 

Jag har skickat 15 jobbansökningar till samma universitet men de har 

undvikit att kalla mig på intervju […] jag vet hur rekryteringsprocessen 

fungerar, om du är så högutbildad. Jag har inte heller kommit på deras ”short 

list”, det är något som är fel […] mitt namn spelar roll, tror jag, CV:t är på 

väldigt bra engelska. (Ali) 

 

Flera av informanterna berättar att de brukar söka jobb genom spontana besök hos olika 

arbetsgivare, ”går och knackar dörr” (Noemi, Faras & Omar), men oftast utan något 

resultat. I vissa fall söker man även lågkvalificerade arbeten som till exempel diskare och 

lokalvårdare, eftersom man behöver pengar för att bland annat studera vidare på 

universitet. Informanterna vittnar om arbetsgivare som inte svarar på deras ansökningar 

vilket är också en anledning till att de söker sig till underordnande arbeten där de är 

överkvalificerade. Noemi har sökt många jobb och funderar nu på att byta bana och 

utbilda sig till sjuksköterska eftersom behovet inom vården är stor och det skulle leda till 

nya möjligheter och arbete. 

 

Jag har skickat ansökningar att jobba på äldreboende, sommarjobb, men jag 

fick ingen respons. Som biträde på äldreboende behöver man inte så mycket 
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svenska för att jobba där […] och sen till biblioteket, även som diskare, har 

sökt enkla jobb, kan inte svenska men jag får ingenting, sökt allt möjligt. 

(Noemi) 

 

I de flesta fallen försöker de arbetssökande påverka sin situation genom personligt enga-

gemang och egna initiativ för att komma i kontakt med olika arbetsgivare. Deras förhopp-

ning är att i första hand ordna en praktikplats som kan leda till bredare språkkunskaper, 

bättre förståelse hos arbetsgivare om nyanländas situation och i slutändan en riktig an-

ställning. Att genom praktik få tillgång till rätt socialt kapital och röra sig bland majori-

teten kan öppna fler möjligheter för sociala nätverk vilket skulle enligt Broady (1991) 

förena individerna med varandra och bidra till skapandet av ett större kontaktnät.  

Resultatet visar att strukturell/institutionell diskriminering är företeelser på den svenska 

arbetsmarknaden som de los Reyes menar försvårar integrationen för utomeuropeiska ar-

betssökande i högre utsträckning än för svenskfödda (SOU 2005:41). Begränsade eller 

nästan omöjliga omständigheter att få en anställning som motsvarar den nyanländes kom-

petens ställer utomeuropeiska akademiker i ett underläge jämfört med svenskar. De los 

Reyes (2001) förklarar att det sker en systematisk nedvärdering av nyanländas yrkeskom-

petens, språkkunskaper och social kompetens på arbetsmarknaden. Det innebär att de ny-

anländas akademiska utbildningar betraktas i regel underlägsna de svenska och att nyan-

lända betraktas av majoriteten som en mindre kvalificerad grupp. Negativa attityder som 

finns i samhället och nedvärderar utländsk kompetens skapar ett hinder enligt de los 

Reyes (2001) för att effektivt tillvarata utländsk kompetens och även för att motivera de 

högutbildade nyanlända att bevara sin arbetsmarknadskompetens. Ojämlikheten och vi-

och-dem tänkande är en företeelse som förekommer mellan etniska grupper i samhället 

och påverkar enligt Bursell även våra relationer på arbetsmarknaden (Darvishpour & 

Westin 2008, 291). Mina informanters uppfattningar om att de ställs inför fördomar, dis-

kriminering och andra hindren när de tar kontakt med svenska arbetsgivare kan enligt de 

los Reyes även kopplas till att dagens organisationer lever kvar i kolonialismens gamla 

vanor och normer (SOU 2005:41).  
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5.3.3  Betydelsen av rätt socialt sammanhang 

 

Om du vill arbeta i Sverige, du måste ha svenskar runtomkring dig. Det 

skulle bli snabbare om jag hade fått stöd, nu skulle jag gjort något annat 

idag. (Miguel) 

 

I intervjuerna betonas vikten av att vara med i olika nätverk där man kan träffa svenskar 

och öva språket samt umgås och dela med sig av sina tankar och sin kultur. Det finns 

däremot en stor saknad av sociala sammanhang och bara några få personer känner en eller 

två infödda svenskar. Några individer berättar om regelbundet kontakt med sina 

”språkvänner” som de har träffat under en aktivitet. De kontakterna upplevs som 

betydelsefulla men inte tillräckliga. Informanterna är medvetna om att deras utanförskap 

försvårar integrationen i samhället och på arbetsmarknaden samt menar att det enda sättet 

att bryta utanförskapet är att vistas bland majoriteten som kan hjälpa dem med ett arbete. 

Vid intervjuerna framgår att individerna kämpar själva för att skapa kontakt med svenskar 

och den generella uppfattningen är att ”svenskarna är upptagna och inte har tid att umgås” 

(Noemi, Faras, Omar, Katarina & Miguel). 

För informanterna är sammanhanget i skolan den centrala och oftast den enda kontakten 

med svensktalande personer. Fördelen med skolan är att de ges möjlighet att socialisera 

sig och samtidigt öva språket. Där finns det möjlighet att kommunicera med lärare men 

även med andra nyanlända som befinner sig i samma situation. Hos några informanter 

har språkkunskaper i engelska underlättat för att skaffa sig information om hur samhället 

och arbetsmarknaden fungerar samt att skapa kontakt och få vänner bland människor från 

andra kulturer, vilket har dock inte ökat deras jobbmöjligheter på den svenska 

arbetsmarknaden. De intervjuade är överens om att det blir svårare att integreras i 

samhället om man bara umgås med människor som har en liknande bakgrund och att det 

är därför viktigt att vistats bland svenskar på arbetsplatser för att kunna känna 

samhörighet och att man är en del av samhället.  
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5.3.4  Socialt kapital som verktyg för integration 

 

Enligt Bourdieu (1986) kan det sociala kapitalet bara existera i samverkan med andra 

människor där vikten av rätt socialt kapital som en individ kan ha innefattar kontakter 

med bland annat släktingar och vänner. I och med flytten från hemlandet har mina infor-

manter förlorat tidigare sociala kontaktnätverk och möter dagligen svårigheter att komma 

i kontakt med infödda svenskar, vilket de nyanlända menar är det enda sättet att få arbete 

i Sverige.  

Trots en högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet från hemlandet ställs de arbetssö-

kande utomeuropéer inför stora utmaningar på arbetsmarknaden där svenska språket, et-

nicitet och utrikesklingande namn upplevs som några av hindren för att komma på an-

ställningsintervju och få arbete. Under den korta tiden i Sverige har de flesta av mina 

informanter relativt goda språkkunskaper och ganska bra kännedom om den svenska kul-

turen och arbetsmarknaden. De har relativt högt kulturellt kapital i form av akademiska 

utbildningar som är resultatet av deras investeringar i tid och arbete för att lära sig och få 

olika kunskaper, samt den institutionella formen av kulturellt kapital som tillskrivs genom 

akademiska utbildningsinstitutioner (Bourdieu 1986).  

Samtliga informanter menar att brist på kommunikation och information från arbetsgivare 

och myndigheter försvårar nyanländas jobbmöjligheter. Utan ett socialt sammanhang 

med svensktalande blir det svårt att lära sig språket, som är även en form av kulturellt 

kapital, vilket gör det svårt för de arbetssökande att skapa hanterbarhet i det nya landet. 

Det är därför viktigt att arbetssökande nyanlända i ett tidigt stadie av integrationsproces-

sen ges rätt förutsättningar och möjligheter att förändra sin situation för att hitta en an-

ställning.  

Av mina intervjuer med utomeuropeiska akademiker framgår enade uppfattningar om att 

anställning och egen försörjning skulle innebära att livssituationen blir mer meningsfull 

och att arbetet skulle öka informanternas chanser till att skapa nya sociala nätverk. Det 

skulle på sikt leda till minskad passivitet och utanförskap samt bättre kommunikation och 

integration på arbetsmarknaden.  
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5.4 Insatser för lyckad integration på arbetsmarknaden  
 
 

I föreliggande kapitel redovisas nödvändiga insatser som informanterna anser kan vara 

nödvändiga för snabbare integration. Det gäller både nyanlända som kommer från 

krigsområden men även andra nyinflyttade invånare med utomeuropeisk härkomst. 

Språkpraktik och kontakter med infödda svenskar nämns som några av insatserna som 

kan leda till arbete och bidra till en lyckad samhällsintegration. 

 

 

5.4.1  Språkpraktik och socialt nätverk i tidigt skede 

 

De arbetssökande är överens om att svenska språket är en grundläggande förutsättning 

för att få arbete i Sverige. Ingen av informanterna kunde svenska innan flytten hit. Några 

av dem pratar flytande engelska samt andra språk, som t.ex. franska, ryska och 

portugisiska. De jobbar dagligen med att lära sig prata, lyssna och skriva svenska. Den 

utbildade läraren berättar med ett stort leende att hon ska inom kort skriva 

anställningskontrakt med en skola. Efter ett och ett halvt år i Sverige leder hennes 

språkpraktik till ett arbete som hon har gjort även i hemlandet. 

 

Jag gör just nu praktik i [skolan], hade praktik tre månader och de behöver 

mig nu för att hjälpa arabiska elever där med svenska språket, t.ex. vad 

läraren säger, översätta att de ska lära sig snabbt. Jag ska jobba i en svensk 

klass, på olika lektioner […] jag kanske jobbar också med modersmål 

arabiska. […] Det är jättebra, jag tycker mycket om mitt jobb. (Zarah) 

 

Nyanlända berättar om en aktivitet som anordnas av kommunen på Vuxenutbildningen 

och som kallas för ”språkcafé”. Det betraktas som en uppskattad aktivitet av de flesta, 

men ”en gång i veckan är inte så mycket, i alla fall två timmar varje dag” (Faras), vilket 

enligt honom skulle ge bättre resultat för att hitta en ”språkvän” och lära sig språket 

snabbare.  

Killen som har kommit till Sverige för att studera masterutbildningen har klarat sig under 

några år utan varken bidrag från staten eller någon hjälp från Arbetsförmedlingen. Han 

uttrycker det på följande sätt, ”de kunde inte hjälpa mig för att jag inte pratar svenska” 
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(Miguel). Besviken över svaret, att man måste kunna svenska för att få hjälp med att hitta 

jobb, började han leta själv efter jobbannonser på nätet. Efter några kortare 

projektanställningar, timanställningar som språklärare och mycket stöd och hjälp från sin 

fru och sina kompisar, har han precis fått en praktikplats inom den kommunala 

verksamheten. Informanten berättar att han trivs bra och att hans kollegor är nöjda med 

de insatserna han gör, men att han är tveksam till att denna praktik kan leda till ett riktigt 

arbete. 

Jag tror att min svenska är inte så stark för vad jag behöver i mitt jobb. De 

är positiva till mitt resultat men det finns tio saker jag skulle vilja prata med 

dem om, som jag funderar över, men kan inte fråga hälften. (Miguel) 

 

Noemi som är för närvarande ekonomiskt beroende av sin man menar att kommunen 

behöver se över sina insatser när det gäller ”andra nyinflyttade invånare” (Noemi). 

 

Kommunen måste fokusera också på de som kommer från andra länder, vi 

vet att det är många från krigs länder, de är prioritet, men vi existerar också 

[…] och behöver hjälp med att få praktik. Det är kanske något de glömmer 

lite. (Noemi) 

De tre arbetssökande som har frivilligt flyttat till Sverige av olika anledningar, som inte 

är ekonomiskt beroende av staten men som är i stort sätt beroende av sina respektive, 

känner att de ”glöms bort och inte prioriteras av kommunen” (Miguel, Katarina & 

Noemi). Vid intervjuerna påpekar den här gruppen att även de måste bli sedda som 

individer och integreras i samhället genom att från början ges rätt förutsättningar när det 

gäller jobbmöjligheter. Den här gruppen menar att de behöver hjälp från kommunen och 

andra aktörer för att de ska känna sig välkomna och delaktiga i samhället. Av intervjuerna 

framgår att huvuddelen av de arbetssökande är av samma uppfattning, det vill säga att 

kontakter har avgörande betydelse för att komma i kontakt med en arbetsgivare. De flesta 

av informanterna berättar om att de tar egna initiativ till att söka arbete genom att kontakta 

olika företag, men att det inte räcker. Det finns en medvetenhet hos individerna om att 

det behövs tidiga insatser i samhället från ansvariga myndigheter som ska underlätta för 

de arbetssökande att få arbete, och att en viktig insats kan vara att skapa nätverk med 

arbetsgivare som önskar anställa arbetskraft. 
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6 Diskussion  
 
I detta avsnitt diskuteras viktigaste resultat tillsammans med studiens syfte och frågeställ-

ningar. Slutsatser samt studiens begränsningar och bidrag redogörs och avsnittet avslutas 

med förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsatser 
 

Syftet med studien har varit att belysa de arbetssökande utomeuropeiska akademikers si-

tuation och på så sätt få en insikt i en av samhällets minoritetsgruppers förmågor och 

behov på den svenska arbetsmarknaden. Genom att analysera nyanländas upplevelser och 

erfarenheter har denna studie bidragit till nya infallsvinklar och ökad kunskap om den här 

gruppens behov av snabbare etablering och integrering i samhället. De centrala frågorna 

har varit att undersöka former av diskriminering som nyanlända akademiker möter i det 

svenska samhället och hitta orsaker till varför högutbildade utomeuropéer har svårt att ta 

sig in på den svenska arbetsmarknaden. För att besvara studiens frågeställningar har föl-

jande frågeställningar använts: Vilka former av diskriminering möter nyanlända akade-

miker i Sverige? Varför har nyanlända akademiker svårt att ta sig in på den svenska 

arbetsmarknaden? 

Av intervjuerna framgår att vägen till det svenska arbetslivet inte är lätt och att informan-

terna dagligen upplever hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden. Deras kunskap värd-

eras inte lika högt som svenskföddas och deras utbildning från hemlandet betraktas i 

många fall som lägre kvalificerad. De flesta av informanterna har hög kunskap och kom-

petens inom sitt yrkesområde men har hittills inte givits möjlighet att använda sina yrkes-

kompetenser på den svenska arbetsmarknaden. Det finns en övergripande uppfattning hos 

informanterna att arbetsgivare förbiser utrikes födda akademikers höga utbildning på 

grund av deras otillräckliga kunskaper i svenska. Det är en av orsakerna till att informan-

terna i vissa fall nedvärderar sina egna utbildningar då de istället söker sig till arbeten 

som de är överkvalificerade för.  

Av intervjuerna framkommer att de arbetssökande nyanlända varken känner sig sedda 

som individer eller prioriterade av majoriteten. Det finns uppfattningar om att etnicitet, 

och framförallt deras utländskklingande namn, är en bidragande faktor till att de inte ges 
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möjlighet att komma på anställningsintervju och få en anställning i Sverige. Brist på in-

formation från myndigheter, begränsad kommunikation med infödda svenskar, socialt ka-

pital och språksvårigheter är några av följderna i den bristande integrationsprocessen. In-

formanterna är medvetna om att det är genom delaktighet man integreras i det nya sam-

hället och att ett arbete är det allra viktigaste redskapet, vilket skulle innebära att livssitu-

ationen blir mer meningsfull i det nya landet. 

Överlag finns det ett missnöje med Arbetsförmedlingen som informanterna uppfattar inte 

har tid eller någon fungerade struktur för att erbjuda arbete eller praktik, utan kräver av 

vuxna akademiker att de ska tillbringa den största delen av sin vardag i skolan. Av resul-

tatet framgår att de informanterna som för nuvarande har praktik har kämpat själva och 

ordnat praktik på egen hand för att snabbare lära sig språket, vilket enligt informanterna 

är det enda sättet att integreras i samhället. Den långa vägen med sfi, grund- och gymna-

sieskolan upplevs som en av de största faktorerna som försvårar informanternas möjlig-

heter att söka arbete, förlänger integrationsprocessen och bidrar till en bristande integrat-

ion på arbetsmarknaden.  

Av resultatet framgår att det behövs tidiga förebyggande insatser från ansvariga myndig-

heter, inte bara för nyanlända från krigsdrabbade områden, utan även för de nya invånarna 

som har kommit till Sverige av andra skäl som exempelvis studier eller giftermål. Behov 

av mötesplatser i ett tidigt stadie av integrationsprocessen, där arbetssökande nyanlända 

kan umgås med svensktalande gör att språkkunskaperna förbättras vilket enligt informan-

terna skulle även skapa kontaktnät med svenskar och leda till arbete. För samhället skulle 

det innebära stora ekonomiska intäkter och besparingar, i form av skattepengar, minskad 

arbetslöshet och utanförskap, mindre långtidssjukskrivningar, nöjdare medborgare och en 

ökad och snabb integration på arbetsmarknaden.  

Som nyanländ i ett nytt samhälle ställs individen inför en mängd utmaningar vid närman-

det av den svenska arbetsmarknaden. Diskriminering, etnisk hierarki och fördomar mot 

etniska minoriteter från länder utanför Europa försvårar de arbetssökandes integration 

och etablering i samhället. Förutfattade meningar hos arbetsgivare om de utrikesföddas 

utbildning, språkkunskaper och förmågor behöver ses över och åtgärdas från ett samhäll-

sperspektiv.  
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6.2 Förslag på vidare forskning 
 

Under studiens gång har jag lagt märke till att det finns en mängd områden där fortsatt 

forskning skulle vara nödvändig. Som en utveckling av min studie ser jag behovet av att 

titta på exempelvis specifika yrkesgrupper bland nyanlända samt jämföra dessa för att se 

om det finns några samband mellan yrkesgrupperna i inträdesprocessen. Det vore intres-

sant att även jämföra låg- och högutbildade nyanlända utomeuropéer för att få en inblick 

i eventuella skillnader i etableringen på arbetsmarknaden.  

Avslutningsvis finner jag det viktigt att titta på en annan aspekt som rör arbetsgivarper-

spektivet för att hitta faktorer som enligt svenska arbetsgivare exkluderar utomeuropeiska 

akademiker från arbetsmarknaden. Det vore intressant att jämföra företag som är öppna 

för att ta emot utomeuropeiska arbetssökande och därmed bidra till integrering i sam-

hället, med företag som inte är det, och samtidigt finna en definition på vad som anses 

vara tillräckliga kunskaper i det svenska språket och en tillräckligt kvalificerad utländsk 

utbildning.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A Intervjuguide 
 

Bakgrund  

o Hemland 

o Ålder 

o Familj - finns här eller i hemlandet? 

o Hur länge i Sverige? 

o Utbildning från hemlandet 

o Arbetslivserfarenhet från hemlandet 

o Språkkunskaper – svenska, andra språk? 

o Varför flytt till Sverige? 

Berätta om ditt liv i Sverige 

o Ditt möte med Sverige. Motsvarade det dina förväntningar? 

o Vilken/vilka personer har varit betydelsefull/a för dig den första tiden? 

o Har du haft något jobb sedan ankomsten? Vilket? 

o Studier och/eller jobbpraktik i Sverige? 

o Var bor du just nu? 

o Hur ofta pratar du svenska? 

o Hur ofta har du kontakt med infödda svenskar? 

o Hur upplever du den svenska kulturen? 

o Hur upplever du den svenska kulturen i förhållande till kulturen i ditt 

ursprungliga hemland? 

o Upplever du att du har förändrats sedan du kom hit? På vilket sätt? 

Berätta om din situation som arbetssökande 

o Vilka jobb har du sökt? Hur ofta söker du jobb? 

o Hur blir du bemött på arbetsmarknaden?  

o Har du stött på några hinder eller svårigheter i samband med ditt jobbsökande? 

Om några, ge exempel. 

o Vilka insatser skulle behövas från kommunen/staten för att öka dina möjligheter 

till att få anställning? 

Framtid 

o Hur ser du på framtiden? För dig? Familjen? 
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8.2 Bilaga B Information om studien 
 

 

Hej!       

Mitt namn är Amela Imsirovic. Jag läser Sociologi 3 på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Som en del av mitt examensarbete kommer jag att skriva en C-uppsats och jag har valt 

att skriva om: Utomeuropeiska akademiker och deras integration på den svenska 

arbetsmarknaden.  

Jag planerar att genomföra intervjuer med X antal individer.  

Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt.  

I min uppsats kommer jag INTE att nämna: Namn, kön, ålder, var man bor och vilket 

land man kommer ifrån. Jag kommer att skriva att man bor i en mellanstor stad, är 

arbetssökande, har någon utbildning från sitt hemland och har någon aktivitet t.ex. SFI, 

praktik etc. 

 

Intervjun kommer att spelas in och jag behöver ett OK från dig. 

Du har rätt att avbryta när du vill. 

Allt material kommer att raderas efter att uppsatsen är klar. 

Jag kommer att ta kontakt med dig via e-mail eller telefon. 

 

Om du väljer att ställa upp på en intervju, då är jag tacksam om du fyller i följande 

uppgifter så att jag kan kontakta dig: 

 

Namn: 

Utbildning  

(från ditt hemland): 

E-mail adress: 

Tel. nr: 

Vilken dag och tid passar dig bäst?  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar  

Amela 


