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Abstract 

Arbetsmarknadsintegration är ett samhällsproblem som påverkar både individen själv och även 

samhället. Syftet med denna studie har varit att undersöka upplevelser på den svenska 

arbetsmarknaden för högutbildade nyanlända som kom till Sverige år 2015. Studien har utgått från 

att belysa utmaningar och förutsättningar som högutbildade nyanlända har upplevt på väg in till 

arbetsmarknaden. Studien grundar sig i en kvalitativ metod där det empiriska materialet har samlats 

in via semistrukturerade intervjuer med tio respondenter. Respondenterna är högutbildade 

nyanlända som kom till Sverige 2015 och är etablerade på arbetsmarknaden. Empirin har 

analyserats i en tematisk analys med hjälp av humankapitalteori och sociala nätverksteori. Studiens 

resultat visar att upplevelser är individuella och därför finns likheter och skillnader mellan dem. De 

utmaningar som uttrycks av respondenterna är brist på sociala nätverk, värdelösa insatser av 

arbetsförmedlingen, etnisk diskriminering och nedvärdering av utländska utbildningar och 

erfarenheter. Förutsättningarna som underlättade högutbildade nyanländas 

arbetsmarknadsintegration uttrycks vara tillgång till sociala nätverk, arbetsmarknadsinsatser, 

språkkunskaper och erhållande av en ny svensk utbildning. Det framkommer i resultatdelen att 

språkkunskaper och diskriminering inte upplevs på samma sätt i alla sektorer av arbetsmarknaden, 

utan kan ses som sektorspecifika.  

Nyckelord: högutbildade nyanlända, Arbetsmarknadsintegration, utmaningar och förutsättningar. 

          Keywords: highly educated newcomers, labour market integration, challenges, and conditions. 
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1. INLEDNING 

Att komma till ett nytt och obekant land med troligtvis nya normer, strukturer, språk och system 

ställer höga krav på individen för att kunna integrera sig och snabbt komma in på arbetsmarknaden.  

Detta gäller särskilt om flytten till det nya landet var på grund av krig eller tvång. 

År 2015 hade Sverige stor flyktinginvandring med nästan 163 000 asylsökande. Den största gruppen 

invandrare kom från Syrien och andra grupper kom från Afghanistan och Irak (Statistiska 

centralbyrån, 2016). 33 % av personer mellan 25–65 år som invandrat till Sverige under perioden 

2014–2017 är högutbildade med minst tre år eftergymnasial utbildning (Statistiska centralbyrån, 

2019). Enligt OECD (2016a) finns omkring 10 miljoner högutbildade migranter i OECD:s länder 

som saknar arbete. Ytterligare 8 miljoner högutbildade migranter är dåligt matchade med sitt arbete. 

Antemar och Plisch (2011, s. 9) beskriver utländska akademikers situation på den svenska 

arbetsmarknaden och förklarar att det för dessa personer tar lång tid att komma in på 

arbetsmarknaden. Samtidigt får de inte möjlighet att använda sina kompetenser på den svenska 

arbetsmarknaden, vilket innebär att de ofta är överkvalificerade för de arbeten som de har. Aldén 

och Hammarstedt (2015, s. 83, 85) förklarar hur utrikes födda med eftergymnasial utbildning i hög 

grad är arbetslösa eller har låg sysselsättningsgrad. Dessutom brukar dessa personer få 

tidsbegränsade anställningar. 

Arbetsmarknadsetablering för högutbildade nyanlända är ett samhällsproblem som har påverkan 

både på själva individen och även samhället. Att uppmärksamma högutbildade nyanländas 

upplevelser på arbetsmarknaden är viktigt. Detta för att socialarbetaren och andra berörda 

tjänstemän ska kunna ha ökad kunskap och förståelse om målgruppens upplevelser på 

arbetsmarknaden och för att de ska kunna erbjuda adekvat hjälp och stöd. Under research inför 

studien uppmärksammas att det finns brist på forskning som illustrerar upplevelser på 

arbetsmarknaden för högutbildade nyanlända som kom till Sverige år 2015. Med tanke på detta är 

vi intresserade av att undersöka högutbildade nyanländas upplevelser på väg till arbetsmarknaden i 

Sverige. Studien bygger på ansikte mot ansikte intervjuer med 10 högutbildade nyanlända som kom 

till Sverige år 2015.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka högutbildade nyanländas upplevelser på väg in till den 

svenska arbetsmarknaden.  

 

Frågeställningar: 

o Vilka förutsättningar upplever respondenterna har betydelse för att komma in på 

arbetsmarknaden? 

o Vilka utmaningar upplever respondenterna på vägen till arbetsmarknaden? 

Avgränsningar 
Denna studie är avgränsad till att fokusera på målgruppen nyanlända som kom till Sverige år 2015 

och har en utländsk examen med minst tre år efter-gymnasiala studier. Studien avgränsas ytterligare 

genom att fokusera på personer som har ett arbete i Sverige, eftersom de därmed kan reflektera 

över sina upplevelser på arbetsmarknaden. Via kvalitativa intervjuer kommer vi inte kunna dra 
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allmänna slutsatser om hela populationen, det vill säga alla högutbildade nyanlända som fyller 

kriterierna. Dock kan vi via denna avgränsning få en bild av hur situationen på arbetsmarknaden 

ser ut för respondenterna.  

Begreppsdefinitioner 
Nyanlända, en nyanländ person är enligt Migrationsverkets definition en person som är bosatt i en 

kommun och som nyligen har beviljats uppehållstillstånd för bosättning samt omfattas av lagen om 

etableringsinsatser (Motion 2018/19:1615). Begreppet nyanlända avser i denna studie personer som 

kom till Sverige 2015, fick uppehållstillstånd och därefter omfattades av etableringsprogram.  

Invandrare är personer som har flyttat från ett land oavsett medborgarskap till Sverige och blir 

folkbokförda. Detta sker om de invandrade personerna har för avsikt och rätt att stanna i det nya 

landet minst ett år (Statistiska centralbyrån, 2021a). Enligt Kulturdepartementet (2000, s. 8) har 

regeringen fastställt att begreppet invandrare är brett, generaliserande och innefattar en grupp med 

gemensamma samhörigheter och kännetecken som skiljer sig från svenskarnas. Därför bör 

begreppet inte användas på ett sätt som stärker ett vi-och-de-tänkande. För att undvika att 

omedvetet förstärka vi-och-de-tänkande, kommer begreppet invandrare att användas i denna studie 

endast när vi hänvisar till forskning, där forskaren använder sig av detta begrepp.  

Flyktingar avser enligt FN:s flyktingkonvention personer som har flyttat från sina hemländer på 

grund av förföljelse baserat på nationalitet, ras, politisk uppfattning, religion eller tillhörighet till 

särskild samhällsgrupp och som inte vill eller kan återvända till hemlandet (Förenta nationerna, 

u.å.).  

Humankapital avser en blandning av människors medfödda färdigheter och egenskaper samt 

kunskaper och kompetenser som människorna skaffar sig via yrkes-och skolutbildning (OECD, 

2007, s. 2). 

Integration på arbetsmarknaden är enligt Integrationsverket (2004) en flerdimensionell process som 

karakteriseras av olika former av sociala förhållanden och inte enbart de som sker på 

arbetsmarknaden. Integrationen är inte bara en samhällsprocess, utan också en individprocess som 

sker både i vertikala och horisontella led (Integrationsverket, 2004, refererad i Cheung & Hellström, 

2017, s. 9, 11). I denna uppsats kommer begreppen arbetsmarknadsintegration och 

arbetsmarknadsetablering att användas som synonymer.  

Högutbildade avser enligt Statistiska centralbyrån (2021b) individer som har en eftergymnasial 

utbildning på minst tre år. Begreppet högutbildade avser i denna studie, i likhet med Statistiska 

centralbyrån, personer som har examen från minst tre år eftergymnasiala studier. 

Uppehållstillstånd enligt Migrationsverket (2020) betyder att en person har rätt att bo och arbeta i 

Sverige. Det finns två typer av uppehållstillstånd: permanent och tidsbegränsat. Ett permanent 

uppehållstillstånd gäller när personen bor kvar i Sverige men kan upphävas i särskilda fall, till 

exempel om personen har bosatt sig i ett annat land än Sverige eller har begått ett allvarligt brott. 

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller under en viss tid och kan förlängas om personen 

uppfyller kraven för att bo i Sverige. 
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Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I första kapitlet ges en kort inledning av studiens ämne. Därefter 

följer problemformulering, syfte och frågeställningar samt studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas 

med begreppsdefinitioner. En redogörelse av tidigare forskning följer i det andra kapitlet. Tidigare 

forskning tar upp fyra teman vilka är politiska förändringar och dess påverkan på arbetsmarknadsintegration, 

missmatchnings-problematik mellan utbildning och yrke och högutbildade utländska personers kompetenser och 

nätverk samt etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. I det tredje kapitlet beskrivs de teoretiska 

utgångspunkter som uppsatsen utgår från, vilka är humankapitalteori och sociala nätverksteori. 

Fjärde kapitlet introducerar uppsatsens överväganden gällande vetenskapsfilosofi samt insamling 

och bearbetning av det empiriska materialet. Därefter presenteras studiens resultat och analys i det 

femte kapitlet. Där behandlar vi respondenternas berättelser i relation till den teoretiska 

referensramen. Resultat och analys presenteras genom huvudteman och underteman. I sista kapitlet 

dras slutsatser och reflektioner som underbyggts av studiens empiri. Under detta avsnitt besvaras 

studiens syfte och frågeställningar. Vidare diskuteras analysen i relation till tidigare forskning, 

teorier och metod. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens implikationer för socialt 

arbete som forskning och praktik. 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning som har ringat in de faktorer som påverkar utländska 

personers etablering på arbetsmarknaden. Kapitlet är uppdelat i fyra teman. Dessa är politiska 

förändringar och dess påverkan på arbetsmarknadsintegration där presenteras hur politiska reformer 

inneburit möjligheter och utmaningar för utländska personers arbetsmarknadsetablering. Det andra 

temat är missmatchnings problematik mellan utbildning och yrke som belyser hur högutbildade invandrare 

ofta utför arbete där deras utländska utbildningar är irrelevant. Det tredje temat är högutbildade 

utländska personers kompetenser och nätverk som illustrerar hur betydelsen av utländska personers 

språkfärdigheter, utbildningar och livserfarenheter riskerar att förminskas vid ankomsten till ett 

nytt land samt hur sociala nätverk påverkar arbetsmarknadsintegration. Det fjärde temat är etnisk 

diskriminering på arbetsmarknaden som visar hur utländska personers utsätts för olika former av 

diskriminering på arbetsmarknaden. 

Sökprocess 
Den databas som används för att söka relevant tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar 

är Uppsala universitetsbiblioteks databas. Sökningen är begränsad till peer-reviewed, vilket innebär 

att vald litteratur har granskats och därmed är legitim. I vår sökning har vi använt oss av nyckelord 

både på svenska och engelska för att öka utbudet. De ord och termer som använts är 

(arbetsmarknad*) AND (invandr* OR flykting* OR nyanlända), (Labour market) AND (Asylum 

OR refugee) AND (Sweden), (arbetsmarknad) AND (integration), (Refugees) AND (labour 

market), integration barriers OR immigrants, högutbildade migranter i Sverige, flykting AND 

invandrares etablering, immigrant groups AND employment. För samtlig litteratur lästes titlar, 

resultat och sammanfattning. Därefter valdes den för forskningsämnet mest relevanta litteraturen. 

Vi har upplevt att det finns brist på forskning om just högutbildade nyanlända som kom till Sverige 

år 2015. Därför har vi utökat vår sökning och använt oss av relevanta referenser som återfunnits i 

tidigare forskning, till exempel rapporter inom uppsatsens ämne.  
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Politiska förändringar och dess påverkan på 

arbetsmarknadsintegration 
År 2015 sökte över en miljon människor skydd i EU:s medlemsstater. Människor tvångsflyttade på 

grund av förföljelser, konflikt, kränkningar av mänskliga rättigheter och allmänt våld. Den största 

flyktinggruppen kom från Syrien. Fördelning av asylansökningar var ojämn i Europa, cirka hälften 

av ansökningarna lämnades till Tyskland och Sverige. I slutet av 2015 blev Sverige den medlemsstat 

i EU med högst antal asylansökningar per capita (European Union Agency for Fundamental Rights, 

2016, s. 7f, 17). Under hösten 2015 anpassade Sverige sin asylpolitik efter Europa med ett skifte 

från en öppen till en stängd migrationsregim i syfte att minska invandring till Sverige. Till följd av 

denna förändring fick asylsökande, förutom familjer och barn under arton år, i stället för 

permanent, endast tillfälligt uppehållstillstånd då flera myndigheter larmade om att de inte kunde 

hantera situationen på grund av den stora flyktingströmmen 2015 (Sandberg, 2017, s. 16). Denna 

förändring i asylpolitiken medförde flera konsekvenser för personer med tillfälligt 

uppehållstillstånd. Beskows (2018, s. 57) rapport om de humanitära konsekvenserna som har 

uppstått till följd av införandet av den tillfälliga utlänningslagen visar bland annat att 

integrationsmöjligheterna försämrats på grund av tillfälliga uppehållstillstånd. Personer som fått 

tillfälligt uppehållstillstånd väljer att satsa på yrkesförberedande utbildningar i stället för högre 

utbildningar. Detta för att de ska kunna få ett arbete snabbare och för att det är oklart om de får 

stanna längre i Sverige (Beskow, 2018, s. 57). 

En annan studie genomförd av Jutvik och Robinson (2020, s. 3f, 16) uppmärksammar hur 

arbetsmarknadsintegration påverkats av 2016 års förändringar i migrationspolitiken rörande 

uppehållstillstånd för syriska personer. Studien visar att syriska flyktingar som beviljats tillfälligt 

uppehållstillstånd i Sverige har registrerat färre arbetslöshetsdagar och har högre inkomst jämfört 

med dem som har beviljats permanent uppehållstillstånd. Däremot är de mindre benägna att utbilda 

sig i det nya landet än de med permanent uppehållstillstånd. Författarna uppmärksammar att 

rådande regelverk möjliggör inkludering på arbetsmarknaden på kort sikt men detta kan emellertid 

ha betydande konsekvenser för samhällsutvecklingen och inkluderingsmönster på lång sikt. 

Bland de migranter som kom till Sverige under vad som kallas flyktingkrisen år 2015; har många 

en relativt hög utbildningsnivå. Ytterligare andra har kompetenser och yrkeserfarenheter som 

efterfrågas i Sverige. Därför togs initiativet att påskynda arbetsmarknadsintegration för dessa 

personer. Samtidigt infördes det som kallas snabbspåren, vilka riktar sig till nyanlända som har 

erfarenheter inom bristyrken i syfte att påskynda deras integration på arbetsmarknaden (OECD, 

2016b, s. 47). 

År 2010 infördes även etableringsreformen som har sin påverkan på arbetsmarknadsintegration. I 

en kvalitativ intervjustudie som genomfördes av Brännström, Giritli-Nygren, Lidén och Nyhlén 

(2018, s. 29, 32) undersöks nyanländas upplevelser av institutionell integrationsverksamhet med 

koppling till förändringar i integrationspolitiken. Författarna förklarar hur reformen av 

integrationspolitiken 2010 gjorde att arbetsförmedlingen, i stället för kommunerna, tog ansvaret 

för introduktion av nya invandrare. Därmed skapades en ny marknad där många deltagare fick 

anställning i form av integrationsarbete. Dock avskaffade regeringen denna möjlighet 2015 vilket 

medförde att flera deltagare blev arbetslösa i perioder under omorganisation av integrationsarbete. 

Införandet av etableringsreformen 2010 ställde krav på samarbete mellan arbetsförmedlingen och 



  Khalaf och Tamim  

10 (50) 

andra aktörer. Detta medförde förvirring och osäkerhet för deltagarna då ansvarsfördelning inte 

var tydlig (Brännström et al., 2018, s. 29, 32). 

Constant, Kahanes och Zimmermann (2009, s.6, 10, 12) undersöker olika integrationshinder som 

etniska minoriteter ofta möter i Europa. Författarna använder sig av data från IZA Expert Opinion 

undersökning 2007. Constant et al. (2009, s. 6, 10, 12) illustrerar hur etniska minoriteter tenderar 

att ha lägre yrkespositioner, lägre löner och högre arbetslöshet. Studiens resultat visar att det finns 

institutionella hinder som påverkar etniska minoriteters integration på arbetsmarknaden. 

Institutionella hinder är bland annat juridiska begränsningar, icke-erkännande av utländska 

utbildningsdokument och medborgarskap. 

Missmatchnings-problematik mellan utbildning och yrke  
Både nationella och internationella studier visar hur utländska personer brukar få ett arbete som 

inte är relevant för deras utbildningsnivå samt hur utländska kvalifikationer nedvärderas. 

Andersson Joona, Cupta och Wadensjö (2014, s. 1, 16, 21) studerar förekomsten av överutbildning 

bland invandrare i Sverige genom att använda svenska registerdata för perioden 2001–2008. 

Studien visar att sysselsättningsgraden var lägre bland icke västerländska invandrare jämfört med 

invandrare från europeiska länder och inrikes födda år 2009. Problemet är inte bara låg 

sysselsättningsgrad utan också att invandrare från utomeuropeiska länder ofta är överkvalificerade 

för sina arbeten.  I likhet med Andersson Joona et al. (2014) visar Irastorza och Bevelander (2018, 

s. 50, 68) i en studie om högutbildade immigranters situation på svensk arbetsmarknad att 

högutbildade immigranter har en missmatchning mellan yrke och utbildning samt låg inkomst. 

Studien visar även att högutbildade immigranter har bättre chanser att få ett arbete än de som 

saknar utbildning. Däremot kommer högutbildade immigranter aldrig i kapp infödda med samma 

utbildningsnivå. Även om högutbildade immigranter har bott i Sverige mer än tio år får de lägre 

sysselsättningsgrad än infödda som har lägre utbildningsnivå. 

Missmatchning mellan utbildning och yrke visar sig även internationellt. I en studie som 

genomfördes av Lu och Hou (2020, s. 1097f) undersöks invandrares situation på arbetsmarknaden 

i USA och Kanada. Studien visar att missmatchning är mycket mer uttalad i Kanada än i USA. En 

förklaring till detta är att det finns strukturella obalanser mellan utbud och efterfrågan på 

kvalificerad arbetskraft. Detta ökar risken för missmatchning mellan yrke och utbildning bland nya 

invandrare. Sysselsättningssystemet som är baserat på invandrarurvalssystem styrs i Kanada av 

regeringen, medan det i USA styrs av arbetsgivaren, då denne har bättre överblick över vilka yrken 

och kompetenser som är i stort behov av arbetskraft. Detta kan vara orsaken bakom att 

missmatchning mellan yrke och utbildning bland högutbildade invandrare är lägre i USA (Lu & 

Hou, 2020, s. 1097f).  

I en kvalitativ studie genomförde Knappert, Hans och Ross (2020, s. 32, 40, 42) 18 intervjuer med 

anställda flyktingar, arbetsgivare och experter från statliga och icke-statliga institutioner i 

Nederländerna. Syftet var att undersöka de hinder och faciliteter som leder till inkludering och 

exkludering på arbetsmarknaden. Flera respondenter nämnde att deras utländska kvalifikationer 

inte är erkända i Nederländerna vilket påverkade deras sysselsättningsmöjligheter. Högutbildade 

flyktingar kände sig utestängda från den nederländska arbetsmarknaden, då de inte fick möjlighet 



  Khalaf och Tamim  

11 (50) 

att jobba inom sina yrkesområden. En del av de högutbildade flyktingarna upplevde att de inte 

hade möjlighet att utnyttja sina resurser fullt ut.  

Högutbildade utländska personers kompetenser och nätverk 
Många studier uppmärksammar att högutbildade utländska personers språkkunskaper, 

arbetslivserfarenheter, utbildningar och sociala nätverk påverkar deras integration på 

arbetsmarknaden. Forslund, Liljeberg och Åslund (2017, s. 3, 35) studerar svensk 

arbetsmarknadsintegration för flykting- och anhöriginvandrare genom att undersöka 

invandrargruppen som fick uppehållstillstånd under perioden 1990–2014. Detta med hjälp av 

statistik från databasen hos Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU). Studien visar att arbetsgivare ofta är osäker på hur de utländska kompetenser ska bedömas 

för nyanlända invandrare, även om dessa kompetenser har validerats. Petersson (2014, s. 19f) har 

genomfört en studie om utrikes föddas situation på arbetsmarknaden i Sverige. Författaren 

förklarar att språkkunskaper värderas högt av arbetsgivare, vilka anser att utrikes födda ofta saknar 

de språkkunskaper som krävs för att kunna utföra arbetet. Samtidigt uppmärksammar Petersson 

(2014) att värdet av utrikes föddas utbildningsnivå förminskas vid migration. En anledning kan 

vara att den utländska utbildningen är mindre användbart i Sverige eller att den behöver 

kompletteras.  

Nedvärdering av högutbildade invandrares utbildning och erfarenheter nämns även av Andersson 

och Guo (2009, s. 423, 427, 435). Med hjälp av intervjuer och dokumentanalys undersöker studien 

hur PLAR (Prior learning assessment and recognition) har blivit ett styrande verktyg genom att 

nedvärdera invandrares utländska utbildningar och erfarenheter. Författarna belyser de svårigheter 

som högutbildade invandrare möter för att få sina utländska erfarenheter och utbildningar erkända 

i Kanada och Sverige. Studien visar att högutbildade invandrare har svårigheter med att få ett arbete 

på grund av icke-erkännande av deras meriter. När det gäller utländska arbetslivserfarenheter 

nämner författarna att arbetslivserfarenheter från de högutbildade invandrarnas hemländer inte tas 

i beaktande vid rekrytering, i en majoritet av fallen. Samtidigt undviker flera arbetsgivare att anställa 

sådana personer då det anses mycket komplicerat att bedöma deras utländska erfarenheter. 

Mesfin och Alemu (2020, S. 124, 131) studerar integrationshinder på arbetsmarknaden för 

humanitära invandrare. Studiens resultat visar att brist på språkkunskaper, arbetslivserfarenheter 

och icke erkännande av utländska utbildningar samt brist på sociala nätverk är bland de främsta 

hindren humanitära invandrare möter på arbetsmarknaden. Sturesson, Öhlander, Nilsson, 

Palmgren och Stenfors (2019, s.1, 11, 12) undersöker upplevda hinder och faciliteter i Sverige för 

migrerande läkare med läkarexamen utanför EU/EES eller Schweiz. Av studien framgår att när 

migrerande läkare får en praktikplats inom svensk sjukvård får de ökade möjligheter till jobb inom 

sjukvården, eftersom de därmed får både arbetslivserfarenheter och kontakter i Sverige. Studien 

belyser att svenska kontakter betraktas som ett socialt kapital vilket kan öka chansen att få ett jobb. 

Sociala nätverks påverkan på arbetsmarknadsintegration har nämnts även av Petersson (2014, s. 

23). Petersson uppmärksammar hur brist på sociala nätverk leder till svag ställning på 

arbetsmarknaden för utrikes födda. Att ha kontakt med inrikes födda innebär sociala 

nätverksresurser vilket underlättar arbetsmarknadsintegration. Det sociala nätverkets påverkan på 

arbetsmarknadsintegration bekräftas även av Andersson Joonas et al. (2014, s. 21) studie som visar 
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att invandrare ofta har bristande information om arbetsmarknaden. Samtidigt kan invandrares 

nätverk vara olämpliga för att hitta ett arbete. Petersson (2014, s. 23) förklarar att utrikes födda ofta 

bor i bostadssegregerade områden med hög arbetslöshet och social utsatthet. Detta påverkar deras 

möjligheter att knyta kontakter med effektiva sociala nätverk. Även Sandberg (2017, s. 19) hävdar 

att marginalisering på arbetsmarknaden tillsammans med bostadssegregation är en ömsesidigt 

förstärkande process. Ett dilemma när det kommer till integration är bostadsbristen i de områden 

som har bättre sysselsättningsmöjligheter. Därför är invandrare överrepresenterade i 

bostadssegregerade områden, då bostäderna i dessa områden är desto mer tillgängliga och 

prisvärda.  

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden 
Flera studier belyser att diskriminering kan vara ett hinder för arbetsmarknadsintegration för 

utländska personer. Mesfin och Alemu (2020, s. 134) hävdar att en persons religion, ursprung och 

nationalitet påverkar dennes tillgång till arbete. Vidare förklarar författarna att arbetsgivare brukar 

ta hänsyn till personens ursprung snarare än kompetenser. Forskning visar enligt författarna att 

den svenska arbetsmarknaden är segregerad mellan inrikes födda och immigrantgrupp. Även bevis 

på att etniska minoriteter är utsatta för rasism, diskriminering och främlingsfientlighet på den 

svenska arbetsmarknaden redogörs för. Detta medför icke effektiv integrering på arbetsmarknaden.  

Irastorza och Bevelander (2018, s. 56) uppger att migranter från Norden och andra europeiska 

länder har högre sysselsättningsgrad, vilket kan bero på att denna grupp har liknande kultur och 

språk samt bott längre i Sverige än migranter från andra länder. Författarna nämner även att 

personer som är internationellt adopterade och har annorlunda utseende har sämre chans att få ett 

jobb än internationellt adopterade personer med liknande utseende som infödda. Petersson (2014, 

s. 22) nämner i sin tur en studie som visar att utrikes födda inte kallas till anställningsintervjuer i 

samma omfattning som inrikes födda med samma kvalifikationer. Anledningar till detta är dels att 

utländska utbildningar inte värderas på samma sätt som inrikes föddas utbildningar, dels att 

personer har ett mellanösternklingande namn. En annan studie visar även enligt författaren, att 

utrikes föddas inkomst utvecklades snabbt när de ändrade sitt utländskt klingande namn då 

namnbytet förstärkte deras självförtroende och därmed arbetsförmågan. 

Reflektioner över kunskapsläget 
Av tidigare forskning förklaras hur politiska reformer utgör både möjligheter och hinder för 

invandrares integration på arbetsmarknad. Det framgår även att utländska personer, däribland 

högutbildade sådana, ofta har låg sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden. Både nationella och 

internationella studier visar hur utländska personer ofta får ett arbete som understiger deras 

utbildningsnivå och hur deras kvalifikationer inte erkänns i värdländer. Studier visar även hur 

utbildningar, arbetslivserfarenheter, språkkunskaper och kontakter är viktiga faktorer som påverkar 

utländska personers integration på arbetsmarknaden. Av studiernas resultat framkommer att värdet 

av utländska personers utbildningar och arbetslivserfarenheter minskas vid migration. Flera studier 

illustrerar hur utländska personer utsättas för diskriminering vilket påverkar deras integration på 

arbetsmarknaden. Religion, utseende, ursprung, mellanösternnamn och nationalitet är faktorer som 

påverkar utländska personers möjlighet till jobb. Dessutom visar tidigare forskning att arbetsgivare 

nedvärderar nyanländas arbetslivserfarenheter, kompetenser och förmågor.  
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Det finns tillräckligt med både nationella och internationella studier som uppmärksammar 

ämnesområdet utländska personer i relation till arbetsmarknaden. Det är omöjligt att presentera all 

relevant tidigare forskning i denna uppsats med tanke på begränsningar avseende utrymme samt 

tidsaspekten. De flesta studier som används i denna uppsats bygger på information som rör olika 

invandrargrupper såsom utrikes födda, invandrare, flyktingar eller utländska akademiker. Det rör 

sig om såväl utomeuropeiska personer som personer födda inom Europa. Problem uppstår när 

utomeuropeiska personer har andra förutsättningar på arbetsmarknaden. Tidigare forskning kan 

dock ge oss en generell bild på hur arbetsmarknadssituationen ser ut för utländska personer. Denna 

studie fokuserar på upplevelser på arbetsmarknaden för högutbildade nyanlända, det vill säga 

utomeuropeiska personer. De kunskapsluckor som kan utläsas av tidigare forskning är att det finns 

sparsamt med studier som belyser arbetsmarknadsintegration för målgruppen högutbildade 

nyanlända som sökte asyl år 2015. Bristvara är också studier som spetsar in sig på de nyanländas 

egna upplevelser. De flesta studier illustrerar arbetsmarknadssituationen för olika grupper av 

invandrare med fokus endast på de utmaningar som finns på vägen till arbetsmarknaden snarare 

än hur fler möjligheter kan skapas.  

Mot denna bakgrund hoppas vi att denna studie kan fylla kunskapsluckan och uppmärksamma 

upplevelser på arbetsmarknaden hos högutbildade nyanlända som kom till Sverige år 2015.  Vi 

hoppas även att denna studie kan belysa inte bara de utmaningar som finns på arbetsmarknaden, 

utan också de förutsättningar som kan underlätta arbetsmarknadsintegration utifrån högutbildade 

nyanländas upplevelser.  

3. TEORETISKT PERSPEKTIV  

Detta kapitel redogör för teorier som används i analysen av det empiriska materialet, vilka är 

humankapitalteori och sociala nätverksteori.  

Humankapitalteorin 
Humankapital är en ekonomisk teori som använts för att förklara mönster för 

arbetsmarknadsdeltagande relaterade till migration och integration (Van Tubergen, 2006, s. 15f). 

Humankapitalteorin vilar enligt Van Tubergen (2006, s.15f) på två allmänna antaganden. Det första 

antagandet är att människors livschanser påverkas av mänskliga kapital. Det andra antagandet är 

att människor är medvetna om denna relation mellan livschanser och kompetenser, varför de 

investerar i sina egna humankapital. Van Tubergen (2006, s. 16) använder sig av Chiswick (1978, 

1979) för att förklara hur invandrare har lägre ekonomisk status vid ankomst till det nya landet än 

inrikes födda. Anledningen kan vara att de flesta invandrare som kommer från icke-europeiska 

länder har mindre humankapital än inrikes födda, samtidigt som invandrare saknar det för 

värdlandet specifika humankapitalet. Invandrares integration på arbetsmarknaden begränsas om de 

inte kan värdlandets språk och om de har ringa kunskaper om arbetsmarknadens struktur och 

regler. Det är även svårt att överföra och utvärdera de utbildningskvalifikationer som invandrare 

fick från hemlandet (Chiswick, 1978, 1979, refererad i Van Tubergen, 2006, s. 16).  

Chiswick (1978, 1979) antog att vistelsens längd i värdlandet påverkar den ekonomiska 

integrationen av invandrare. Chiswick menar att efter ett visst antal år skulle invandrare utveckla 

sina kunskaper om värdlandet och lära sig värdlandets språk. Detta leder enligt Chiswick till att 
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invandrare gradvis överträffar inrikes födda, på grund av de multipla kompetenser som har 

utvecklats under vistelsetiden (Chiswick, 1978, 1979, refererad i Van Tubergen, 2006, s. 16). Van 

Tubergen (2006, s. 17) har använt sig av en annan ekonom, Borjas (1985), som antog att invandrares 

ekonomiska utveckling över tid var mindre än vad Chiswick antydde. Borjas (1985) menar att 

invandrare inte kan överträffa infödda ekonomiskt (Borjas, 1985, refererad i Van Tubergen, 2006, 

s. 17). 

Olli Segendorf och Teljosuo (2011, s. 52) förklarar att en persons humankapital består av vissa 

kunskaper och färdigheter såsom yrkeserfarenheter, språkkunskaper och utbildningar, vilka är 

avgörande för inkomstnivå och möjligheten att hitta ett jobb. Humankapitalets värde kan både öka 

och minska vid migration. Med andra ord kan vissa yrkeserfarenheter och utbildningar vara 

användbara i värdlandet medan andra kan vara delvis eller inte alls användbara. Detta eftersom 

kunskapskraven kan variera mellan olika yrken och länder. Författarna belyser även att arbetsgivare 

i de flesta fall har svårt i att bedöma meriter och kvalifikationer som erhållits utomlands (Olli 

Segendorf & Teljosuo, 2011, s. 52). 

Dustmann och Fabbri (2003, s. 697, 706) belyser att språkkunskaper är en viktig komponent för 

invandrares integration på arbetsmarknaden. Språkkunskaper kan öka chanserna till anställning och 

hög lön. Dock blir det svårt för invandrare utan språkkunskaper att övertyga arbetsgivaren om sina 

kompetenser och kvalifikationer. Många jobb kräver dessutom god kommunikationsförmåga. 

Chiswick och Miller (1995) nämner att utbildningsnivå och ålder vid ankomst är viktiga variabler 

som mäter invandrares effektivitet när individen bygger sitt språkkapital (Chiswick & Miller, 1995, 

refererad i Dustmann & Fabbri, 2003, s.698). 

Sjögren och Zenou (2007a, s. 9, 12) nämner att förutom värdlandets språk är kunskaper om 

värdlandet och den lokala arbetsmarknaden också viktiga komponenter av humankapitalet. Sjögren 

och Zenou (2007a, s. 9) använder sig av Borjas (1999) förklaring av investeringsbeslut. 

Investeringsbeslut innebär enligt Borjas (1999) att en nyinvandrad individ kan bestämma sig för att 

arbeta och investera i sitt humankapital. Tiden som individen ägnar åt humankapitalinvesteringar 

beror på hur attraktiv individen är på arbetsmarknaden. Avkastningen på investerat humankapital 

är ofta relaterad till humankapital som individen redan har (Borjas, 1999, refererad i Sjögren & 

Zenou, 2007a, s. 9).  

Sociala nätverk  
I denna studie kommer Sjögrens och Zenous (2007b) sociala nätverksmodell och Granovetters 

(1983) analys av starka och svaga band att användas för att förstå invandrares svårigheter och 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Enligt Sjögren och Zenou (2007b, s. 25f) kan 

sociala nätverk och kontakter med arbetsgivare öka möjligheten till tillträde på arbetsmarknaden. 

Via sociala kontakter kan arbetssökande få kontakt med arbetsgivare. Likaså gäller det omvända, 

utan kontakter försvåras möjligheterna för arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. 

Anledningen är att sociala nätverk fungerar som ett effektivt och billigt verktyg för att söka jobb 

då kontakter förmedlar snabb och korrekt information om jobb (Sjögren & Zenou, 2007b, s. 25f). 

Sjögren och Zenou (2007b) använder sig av Calvó-Armengols och Jacksons (2004) analys av hur 

arbetstagares respektive arbetslösas nätverk fungerar på arbetsmarknaden. Där framkommer att 

varje person har sina egna kontakter med vilka de utbyter information om lediga jobb. En person 
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som söker jobb och har arbetssökande vänner kommer att använda information om lediga jobb 

för egen del. För en arbetssökande som får jobb är sannolikheten stor att kontakten förmedlats via 

redan anställda vänner. Analysen visar positiv korrelation i sysselsättningsgraden. Ju fler kontakter 

en person har med anställda personer som har tillgång till jobbinformation, desto större chans att 

personen får information om lediga jobb. Däremot blir det konkurrens när information om lediga 

jobb fördelas mellan flera arbetssökande (Calvó-Armengols & Jacksons, 2004, refererad i Sjögren 

& Zenous, 2007b, s. 26).  

Granovetter (1983) undersöker starka och svaga band i sociala nätverk. Starka band innebar att en 

person har stark relation med nära vänner och att de flesta av dessa vänner har kontakt med 

varandra. Däremot innebär svaga band att personen har kontakter med bekanta där få av dessa 

personer känner varandra. Granovetter (1983, s. 204) förklarar att individer som har starka band är 

mindre benägna att bygga broar till andra grupper. Starka band begränsar individens möjlighet att 

få nya information om jobb då den information som andra i gruppen har sannolikt är samma som 

individen själv redan besitter. Det motsatta sker i svaga band, vilka länkar samman olika grupper 

där individerna skiljer sig från varandra. 

Vidare fortsätter Granovetter (1983, s. 205) och förklarar att svaga band ökar individens möjlighet 

till rörlighet och därmed ger individen bättre tillgång till jobbinformation. Bekanta, till skillnad från 

nära vänner, rör sig i andra kretsar. Granovetter (1983, s. 206ff) menar att de svaga band som 

används av yrkesgrupper för att hitta jobb hör ihop med sociala kretsar som skiljer sig från de egna 

sociala kretsarna. Sammanfattningsvis har svaga band en positiv effekt på att hitta jobb när 

personer med hög status har många svaga band. När det gäller svaga band i socioekonomiska 

grupper är de ofta inte användbara för att hitta jobb då de inte fungerar som broar utan snarare är 

vänners bekanta.  

Teorireflektion 
Teorier handlar om att ta ett steg bakåt från sunt förnuft och söka efter förklaringar (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s 222). I denna studie kommer humankapitalteori att användas då denna teori kan 

bidra till förståelse av hur högutbildade nyanländas kvalifikationer och kompetenser kan skapa både 

möjligheter och utmaningar för arbetsmarknadsintegration, i och med att nyanländas humankapital 

förändras vid ankomst till Sverige. Eftersom högutbildade nyanländas sociala nätverk förändras 

väsentligt i samband med invandring till Sverige kan den sociala nätverksteorin vara till hjälp i denna 

uppsats. Den sociala nätverksteorin kan hjälpa oss att analysera och förstå nyanländas upplevelser 

på arbetsmarknaden samt relationen till sociala kontakter i Sverige.  

4. METOD OCH MATERIAL 

I detta kapitel redogörs för studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, semistrukturerade 

intervjuer, urval och genomförande. Dessutom presenteras studiens analysmetod vilken är tematisk 

analys, metodens tillförlitlighet och etiska överväganden samt metod överväganden.  
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Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
Studien är kvalitativ utifrån den data som används och samtliga metoder som appliceras i 

datainsamling, diskussion och analys. För att få information om enskilda personers subjektiva 

upplevelser är en kvalitativ undersökning passande. Backman (2016, s. 56) beskriver hur det 

kvalitativa intresserar sig för hur individen tolkar sin verklighet. Subjektiva upplevelser är svåra att 

fånga upp i statistik och tabeller och därför har den kvalitativa undersökningen använts i denna 

uppsats. Bryman (2011, s. 202, 340) förklarar hur forskare som använder kvalitativa metoder anses 

ha ett engagemang och en inställning i en särskild fråga som leder till mer nyanserad, detaljrik och 

djupgående information än kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder skapar en betydande 

distans mellan intervjupersoner och forskare och erbjuder resultat i siffror.  

Den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten för uppsatsen är hermeneutiken. Enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2013, s. 173) är hermeneutik en viktig tradition att utgå från när mänskliga handlingar 

och avsikter ska studeras, då traditionen betonar vikten av förståelse och tolkningar. Lundin (2008, 

s. 102) uppger att hermeneutiken lägger epistemologiska frågor i centrum, det vill säga hur 

människor får kunskap om saker. Att utforska sociala fenomen är något som hermeneutik strävar 

efter för att få fram fördjupad förståelse och nya tolkningar som bygger på de gamla (Lundin, 2008, 

s. 102). Detta är vad denna studie syftar till - att skapa nya tolkningar och förståelse om 

högutbildade nyanländas upplevelser på arbetsmarknaden. 

Denna studie har en abduktiv ansats då det sker en rörelse mellan det deduktiva som utgår från 

teori och induktiva som utgår från empiri (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 14). Abduktion utgår 

från empiriska fakta och teoretiska förföreställningar. Det är inte en enkel mix av deduktion och 

induktion utan abduktion utgör nya egna moment (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 13f). Abduktiva 

slutledningar handlar enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 145) om att skapa en form av 

abstraktioner som ger sammanhang åt det som observeras, för att göra dessa observationer 

begripliga. Användandet av både teorier och abstraktioner begripliggör sakförhållanden.  

Semistrukturerade intervjuer 
Enligt hermeneutiken är intervjuer en insamlingsmetod där subjektet sätts i centrum för att fånga 

dennes upplevelser (Lundin, 2008, s.102). Den materialinsamlingsmetod som används i denna 

studie är intervjuer. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 150) är intervjun en vanlig metod som 

används för att skaffa information om människors uppfattningar, upplevelser och erfarenheter. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2012, s. 372) förklarar att forskningsintervjun är ett givande samtal 

mellan två eller flera personer där intervjupersoner frivilligt svarar på intervjufrågor. Intervjun 

kräver att intervjuaren ställer entydiga, målmedvetna och kortfattade frågor samt att intervjuaren 

lyssnar uppmärksamt och noggrant. Intervjun kan hjälpa forskaren att samla in tillförlitliga och 

giltiga data av relevans för forskningsfrågan. Forskningsintervjun är ett allmänt begrepp för flera 

former av intervjuer (Saunders et al., 2012, s. 372). En typ av intervjuer är semistrukturerade 

intervjuer som erbjuder både flexibilitet och struktur. Strukturen innebär att forskare bestämmer 

alla områden som ska lyftas upp under intervjun och därefter konstateras ett antal konkreta frågor. 

Flexibilitet handlar om att forskaren kan följa upp de svar som respondenterna ger, det vill säga att 

det finns ett utrymme att få fråga-svar dialog, enligt Aspers (2011, s. 143). Saunders et al. (2012, s. 

374) förklarar att ordningen av frågorna i semistrukturerade intervjuer kan varieras och följdfrågor 

kan skilja sig mellan olika intervjuer. Semistrukturerade intervjuer har använts i denna studie i syfte 
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att ge högutbildade nyanlända utrymme att reflektera över sina upplevelser på arbetsmarknaden 

och dela med sig av de erfarenheter som de anser är viktiga.  

Urval 
Denna studie är baserad på intervjuer med tio högutbildade nyanlända som kom till Sverige år 

2015. Dessa personer har en utländsk examen med minst tre år eftergymnasial utbildning och har 

ett arbete i Sverige oavsett anställningsform. Studien fokuserar på personer som har ett arbete då 

dessa personer har möjlighet att reflektera över sina upplevelser på arbetsmarknaden utifrån sina 

erfarenheter. Avsikten har varit att intervjua personer som kom från Syrien, Afghanistan och Irak, 

med tanke på att de stora grupper som kom till Sverige år 2015 är från Syrien respektive 

Afghanistan och Irak (Statistiska centralbyrån, 2016). Vi har även varit öppna för att intervjua 

personer som uppfyller kriterierna och kom från andra länder, då vi är intresserade av bredare 

perspektiv på förutsättningar och utmaningar i arbetsmarknaden. Hänsyn har tagits till att intervjua 

både män och kvinnor. Därför har 5 kvinnor och 5 män valts. För att hitta respondenterna har ett 

inlägg lagts ut i flera facebookgrupper. Vissa grupper riktar sig till personer som kom år 2015. Där 

finns personer med olika utländska nationaliteter. Andra grupper har endast arabisktalande 

medlemmar och övriga har medlemmar från Afghanistan. Sex av respondenterna, alltså 

majoriteten, kommer från Syrien. Övriga respondenter kommer från Irak, Marocko, Afghanistan 

samt Uzbekistan. Personer som kom till Sverige år 2014, 2016 och 2018 exkluderades då de inte 

uppfyller kriteriet “personer som kom till Sverige år 2015”.  

Intervjupersoner  
Intervjupersonerna har fått fingerade namn. 

Husam är en 35 årig man från Syrien. Han är utbildad i hemlandet inom bank och finans. Husam 

jobbar som behandlingspedagog på SIS och har läst Sociologi som beteendevetare i Sverige.  

Samia är en 27 årig kvinna från Marocko. Hon är utbildad i hemlandet inom företagsekonomi och 

redovisning och har masterutbildningar inom samma område. Samia har även en annan 

masterutbildning inom business management från USA. Samia jobbar som business transformation 

specialist på ett internationellt företag och läser master inom strategy and management international 

organisation på ett universitet i Sverige.  

Yara är en 37 årig kvinna från Syrien som är utbildad i hemlandet inom handel och ekonomi. Yara 

jobbar som handläggare på Försäkringskassan.   

Zahra är en 32 årig kvinna från Irak. Hon är utbildad i hemlandet till ingenjör inom kemiteknik. 

Zahra jobbar som biomedicinsk analytiker på ett sjukhus i Sverige och har biomedicinsk examen 

från Sverige. 

Mona är en 32 årig kvinna från Afghanistan. Hon är utbildad i hemlandet till förskollärare. Mona 

jobbar som barnskötare och har läst barnskötarutbildning i Sverige.   

Fadi (tidigare namn), Lars (nytt namn) är en 42 årig man från Syrien. Han är utbildad i hemlandet 

inom businessadministration och energiteknik. Fadi jobbar som energitekniker i en pappersfabrik. 



  Khalaf och Tamim  

18 (50) 

Osama är en 53 årig man från Syrien. Han har engelsk litteraturexamen från hemlandet. Osama 

jobbar som drifttekniker på lager. 

Walid är en 33 årig man från Syrien. Han är utbildad i hemlandet som jurist. Walid jobbar som 

handläggare på Försäkringskassan. 

Monira är en 47 årig kvinna från Uzbekistan. Hon är utbildad i hemlandet som lärare i engelska och 

ryska. Monira jobbar som barnskötare på en förskola. 

Hadi är en man 52 årig från Syrien. Han är utbildad i hemlandet till elkraftingenjör. Hadi jobbar i 

en fabrik för spinn- och vävmaskiner. 

Genomförande 
Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer med tio respondenter. Intervjuerna 

genomfördes digitalt via Zoom och Teams med tanke på avståndet. Med hjälp av digitala verktyg 

fick vi större möjlighet att komma i kontakt med personer som uppfyller kriterierna och befinner 

sig i olika delar i Sverige. Trots att intervjuerna genomfördes på distans, vilket gjorde 

kommunikationen mindre personlig, var intervjuerna till hjälp för att komma fram till ny och 

fördjupad kunskap om respondenternas upplevelser på arbetsmarknaden. Enligt Nilsson och 

Waldemarson (2016, s. 56) kan icke-verbala uttryck hjälpa intervjuaren att sätta kommunikationen 

i ett kulturellt och socialt sammanhang, vilket bidrar till att stärka och underlätta den sociala 

interaktionen. För att uppnå ökad förståelse av vad respondenterna säger, beaktades 

intervjupersonens kroppsspråk. Ett problem med digitala intervjuer kan även vara ett dåligt nät för 

en eller båda parter, vilket kan påverka intervjuns kvalitet och effektivitet. Intervjuerna gick bra via 

de digitala tjänsterna och inga tekniska problem uppstod.   

De genomförda intervjuerna tog mellan 30–45 minuter. Intervjuernas längd varierade då vissa 

respondenter gav korta svar och andra detaljerade. I början av respektive intervju tillfrågades 

respondenterna om de godkänner intervjuinspelning. De fick även muntlig information om 

studiens syfte och frågeställningar, anonymisering, hur personliga uppgifter och insamlat material 

kommer att hanteras samt att samtliga frågor är frivilligt att svara på. Innan intervjutillfället fick 

respondenterna informationsbrev, se bilaga 1, och samtyckesblankett. Mer information om detta 

presenteras under rubriken Etiska överväganden.  

Intervjuerna spelades in via mobil efter godkännande av respondenterna. Inspelning skedde i syfte 

att underlätta transkriberingen, analysprocessen och för att undvika att missa viktig information. 

Intervjuerna med arabisktalande personer genomfördes på arabiska efter respondenternas 

önskemål. Denna grupp utgjorde åtta av våra respondenter. De ansåg det lättare att uttrycka sig på 

arabiska eftersom det är deras modersmål. Språksbytet fungerade bra eftersom vi, 

uppsatsförfattarna, också har arabiska som modersmål och talar det flytande. Under 

intervjutillfällena utgick vi från intervjuguiden som till övervägande del innehåller öppna frågor, se 

bilaga 2. Via öppna frågor fick respondenterna utrymme att berätta om sina upplevelser öppet utan 

att styras för mycket. Att ha huvudfrågor hjälpte oss att samla in information relevant för studiens 

syfte och frågeställningar. Frågorna i intervjuguiden användes inte i samma ordning vid varje tillfälle 

eftersom respondenterna ibland svarade på vissa frågor innan vi ställde dem. Följdfrågor och 

puffande frågor såsom “berätta mer, på vilket sätt, vad är anledning upplever du? kan du berätta 
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mer om ditt nuvarande jobb?...” användes när svar på huvudfrågorna inte dök upp och när 

förtydligande behövdes.  

Kvalitativ tematisk analys      
Den analysmetod som valts för denna uppsats är tematisk analys. Avsikten med uppsatsen är att 

skapa förnyad och fördjupad förståelse kring utmaningar och förutsättningar på arbetsmarknaden, 

utifrån respondenternas upplevelser. Därmed är det fördelaktigt att använda en tematisk 

analysmetod, eftersom den ger oss möjlighet att fördjupa oss i data genom att koda, tematisera och 

analysera. Enligt Braun och Clarke (2006, s. 79, 84) är tematisk analys en metod där data identifieras, 

analyseras och därefter tematiseras. Teman kan identifieras på en semantisk (explicit) eller latent 

(tolkning) nivå. I tematisk analys på en semantisk nivå letar forskaren efter vad deltagarna explicit 

sagt. På latent nivå däremot, undersöker forskaren de underliggande idéerna av vad deltagarna har 

sagt. I denna uppsats kommer semantiska teman att identifieras då vi vill utgå från 

intervjupersonernas explicita berättelser. Teman kommer inte identifieras på latent nivå eftersom 

vi inte vill använda vår subjektiva tolkning som kan påverkas av subjektiva erfarenheter. Vi 

uppsatsförfattare har likadana erfarenheter som intervjupersonerna i att vara nyanlända och ha 

utländska höga utbildningar. I analysen kommer Brauns och Clarkes (2006) sex faser för 

genomförandet av tematisk analys att följas: 

Den första fasen av analysarbetet börjar med transkribering av data, om forskaren använder sig av 

intervjuer. Detta innebär att intervjuer transkriberas till skriftlig form för att en tematisk analys ska 

kunna genomföras (Braun & Clarke, 2006, s. 87f). Transkribering är en form av data-

transformation som antingen kan hjälpa eller stjälpa en studie beroende på hur noggrant den görs 

(Padgett, 2008, s. 135). I denna fas bekantar forskaren sig med datainnehållet genom aktiv och 

upprepad läsning samtidigt som forskaren markerar idéer för kodning (Braun & Clarke, 2006, 

s.87f). Vi genomförde totalt tio intervjuer. De intervjuer som likt ovant nämnt genomförts på 

arabiska behövde översättas till svenska. För att undvika ändra meningen och för att inte förändra 

respondenternas individuella variation i uttryck, lämnade vi engelska uttryck utan översättning.  

I den andra fasen skapas initiala koder. Koder identifierar en egenskap i datan. Därefter görs 

ställningstagande kring hur koderna ska sorteras (Braun & Clarke, 2006, s. 88f). Transkribering och 

översättning hjälpte oss att bekanta oss med materialet. Därefter kodade vi hela materialet. För att 

underlätta arbetet delade vi materialet och kodade var sin del. Därefter samlade vi hela materialet 

och gick igenom alla koder tillsammans.  

Efter att all data har kodats och sammanställts fortsätter analysarbetet i den tredje fasen med att 

analysera koderna och överväga hur olika koder kan kombineras med varandra för att sedan skapa 

övergripande teman och underteman (Braun & Clarke, 2006, s. 89f). Under denna fas tog vi 

ställning till hur koderna relateras till varandra och därefter hittade vi övergripande semantiska 

teman. 

I den fjärde fasen granskas och revideras teman och koderna. Forskaren omarbetar teman och 

kodning genom att vissa teman slå samman och/eller delas upp. Därefter undersöks om valda 

teman fungerar i relation till hela materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 91f). I denna fas 

kontrollerades temana i relation till koderna. Därefter undersöktes temana i relation till hela 

materialet. 
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I den femte fasen definieras och namnges teman. Forskaren överväger hur teman passar in i hela 

materialet i relation till studiens frågeställningar (Braun & Clarke, 2006, s. 92f). I denna fas togs 

några teman bort och nya teman relaterade till syfte och frågeställningar definierades. 

 Den sista fasen är att presentera den slutliga analysen, där teman genomarbetas (Braun & Clarke, 

2006, s. 92f). Avslutningsvis analyserades materialet och presenterades under specifika teman. 

Nedan följer ett exempel på hur kodning och tematisering gick till:  

Citat  Kodning  Teman  

De har ibland stereotyper om arab, tyvärr! 
[...]. En gång exempelvis sa en person till mig, 
you are very intelligent för an arabic woman. 

Stereotyper, etnisk 
diskriminering, 
utmaning 

Huvudteman: Upplevelser av 
diskriminering på 
arbetsmarknaden. 
Under teman: Etnisk 
diskriminering, stereotyper 
och föreställningar 

Tillförlitlighet 
Samhällsvetenskapliga forskning utgår från vissa kriterier för att värdera kvaliteten i undersökning. 

Inom kvalitativ forskning läggs fokus inte på mätning. I stället används begreppet tillförlitlighet 

och äkthet för att mäta forskningskvalitet. Detta begrepp omfattar fyra delkriterier vilka är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka samt konfirmera (Bryman, 2011, s. 354).  

Trovärdighet innebär att forskning utförs utifrån befintliga regler och att forskaren rapporterar 

forskningsresultat till respondenterna. För att uppfylla trovärdighetskriteriet kommer vi att följa de 

regler som gäller vid genomförande av forskning och meddela respondenterna 

forskningsresultaten. 

Överförbarhet betyder att resultaten för en viss studie kan generaliseras till andra personer som har 

liknande förutsättningar och omständigheter som respondenterna. Dock finns ingen garanti att 

resultaten ska vara desamma för olika respondenter och i olika miljöer. Urvalsgrupperna är 

heterogena, då de har olika erfarenheter och bakgrund. Studiens överförbarhet kan stärkas genom 

att ge detaljer om datainsamling, beskrivning av urval och teoretiska perspektiv (Bryman, 2011, s. 

354). I denna studie kommer en detaljerad beskrivning av materialinsamlingsmetod och -process 

att ges i syfte att stärka överförbarheten. Studiens resultat kan dock inte garanterat appliceras på 

alla högutbildade nyanlända som kom till Sverige 2015 och fick jobb. Detta eftersom resultaten 

utgår från intervjuer med endast tio respondenter med olika erfarenheter.  

Pålitlighet innebär att det är nödvändigt att beskriva studiemetoden på ett detaljerat sätt, det vill säga 

från processens början till slut (Bryman, 2011, s. 355). Hänsyn till pålitlighet tas genom att fokusera 

mycket på detaljer och vara väldigt noga med beskrivningar av processen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera betyder enligt Bryman (2011, s. 355) att forskaren försöker hålla sig 

objektiv och agera i god tro, det vill säga att sträva efter att forskarens personliga värderingar eller 

teoretiska inriktningar inte påverkar forskningsresultatet. Under forskningsprocessen kommer vi 

att försöka undvika påverkan av egna värdering och åsikter.  Teoretiska inriktningar kommer att 
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användas som en grund för analysen av resultat, för att minimera hur arbetet påverkas av egna 

värderingar.  

Etiska överväganden 
Denna studie utgår från Vetenskapsrådets (2002, s. 7,9,12,14) fyra huvudkrav inom humanistisk - 

samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet som innebär att forskaren ska informera studiens 

deltagare om studiens syfte, vad individens uppgift i projektet är och om deltagandets villkor. 

Forskaren ska även förklara att deltagandet i projektet är frivilligt och att deltagarna kan avbryta sin 

medverkan om de vill. Ett till krav är samtyckeskravet, där betonas vikten av att forskaren inhämtar 

respondenternas samtycke om sin deltagande i studien och att respondenterna har rätt att 

bestämma över sin deltagande i studien. Ytterligare ett krav är konfidentialitetskravet som handlar om 

att forskaren ska skydda den data som inhämtas under intervjuerna så att obehöriga inte kan ta del 

av personliga uppgifter. Det sista kravet är nyttjandekravet som lägger vikt på att det insamlade 

materialet inte ska användas för icke- vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7,9,12,14).  

Ett informationsbrev, se bilaga 1, skickades till intervjupersoner där fick de information om 

studiens syfte, materialinsamlingsmetod samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst. Respondenterna fick även information om hur materialet samlas in och hanteras samt att 

godkännande om intervjuinspelning ska inhämtas muntligt i början av intervjuerna. Samtycke om 

deltagande i studien inhämtades från intervjupersoner via mejl. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet anonymiserades intervjupersonerna och materialet hanterades med 

försiktighet.  

Metodöverväganden 
I denna studie används, som ovan nämnts, kvalitativ metod. Eftersom en utgångspunkt för 

kvalitativ metod är verklighetens subjektivitet är metoden passande för att undersöka hur 

högutbildade nyanlända upplever arbetsmarknaden. Materialinsamlingsmetod är intervjuer, som 

nämnts ovan. En fördel med intervjuer är att få fördjupad kunskap om respondenternas 

upplevelser och därmed ökas förståelsen av fenomenet (Sohlberg & Sohlberg, 2013, 150). Däremot 

är intervjuer tidskrävande med tanke på transkribering. Intervjun brukar även omfatta få antal 

deltagare, vilket påverkar generaliserbarheten av studiens resultat. Därför är det viktigt att forskaren 

modifierar och förtydligar tillvägagångssätt som används för att kunna generalisera resultatet av 

intervjustudien på motsvarande sammanhang (Saunders et al., 2012, s. 382f). Översättning utgjorde 

en utmaning då arbetet visade sig tidskrävande. En annan utmaning var att översätta arabiska 

ordspråk till svenska. Padgett (2008, s. 138) förklarar att översättningsfel kan förekomma om 

översättaren har bristande förmåga med lokala dialekter eller mening. Att som arabisktalande ta del 

av respondenternas uttryck även genom ordspråk och dialekt innebar ett ökat djup i förståelsen av 

berättelsernas innebörd. Padgett (2008, s. 137) anger även att intervjuer som genomförs på andra 

språk filtreras två gånger, det ena genom transkribering och det andra genom översättning. Detta 

hjälpte oss att bekanta oss med materialet för att sedan koda och tematisera det. 

I denna uppsats används semistrukturerade intervjuer. Enligt Saunders et al. (2012, s.381, 384) kan 

å ena sidan en hög validitetsnivå uppnås via semistrukturerade intervjuer genom att noggrant 

genomföra intervjuer och bearbeta materialet. Semistrukturerade intervjuer ger forskaren utrymme 

att förtydliga intervjufrågor och därefter kunna utforska teman och få svar från en mängd olika 
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perspektiv. Å andra sidan finns det risk att tillförlitligheten, som är relaterad till frågor om 

partiskhet, påverkas. Partiskhet hos intervjuaren kan visa sig exempelvis genom tonfall, icke-verbala 

beteende eller kommentarer som i sin tur kan påverka intervjupersonernas svar. Intervjuaren kan 

även vara partisk genom att tvinga fram sina övertygelser via de frågor som ställs och även genom 

sin tolkning av svaren. Forskaren kan inte uppnå intervjupersonernas förtroende när 

trovärdigheten upplevs bristfällig (Saunders et al., 2012, s. 381).  

Under intervjuerna undveks partiskhet för att uppnå giltighet och tillförlitlighet i den data som 

samlades in. Hänsyn togs till bland annat effekten av vår beteende, användning av lämpliga 

inledande kommentarer i början av intervjun och aktiv lyssnande. För att få framgångsrika 

intervjuer var vi förberedda inför intervjuerna genom att beakta trovärdigheten och att använda 

våra kompetenser i syftet att få intervjupersoners förtroende. 

När det gäller förförståelse förklarar Aspers (2011, s. 38) att forskaren alltid har en förförståelse 

som skaffas genom att leva som människa i samhället. Denna resurs använder forskaren i 

interaktion med andra för att genom tolkning uppnå förståelse. Utan den riskerar forskaren att bli 

totalt vilse. Forskaren kan uppnå bättre förståelse av ämnet genom att vara väl påläst på området. 

Dock riskerar forskaren att se fältet utifrån vardagsperspektivet, det vill säga på samma sätt som 

respondenterna. Därmed kan forskaren missa viktiga problem som kan synas utifrån vetenskapliga 

perspektiv (Aspers, 2011, s. 38).  

Vi uppsatsförfattare har både förförståelsen om studiens ämne då vi båda har utländskt ursprung. 

Vi både är palestinier och kom till Sverige runt år 2015 från Syrien. Vi har även upplevt svårigheter 

att komma in på arbetsmarknaden även om vi har utländska utbildningar inom sociologi respektive 

juridik. Vår förförståelse kan vara till hjälp med att förstå innebörden av respondenternas 

berättelser, vilka motiv de anger med mera. Däremot finns det risk att förförståelsen begränsar oss 

från att se andras perspektiv. Det är viktigt att vi försöker vara objektiva för att undvika att påverka 

studiens resultat negativt.  

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som samlats in av tio intervjuer. Två intervjuer 

genomfördes på svenska och åtta på arabiska. Efter transkribering och översättning av intervjuerna, 

har det empiriska materialet kodats och därefter tematiserats. Utifrån respondenternas berättelser 

delas kapitlet in i fem teman vilka är utländska erfarenheter och utbildningar, sociala kontakter och referenser, 

det svenska språkets betydelse, arbetsförmedlingens aktiviteter och upplevelser av diskriminering på 

arbetsmarknaden. Det sistnämnda temat är indelat i tre underteman. Dessa är etnisk diskriminering, 

stereotyper och föreställningar, indirekt diskriminering och korttidsanställningar och diskriminering på vissa 

yrkesområden. Uppsatsen syfte har varit att redogöra för högutbildade nyanländas upplevelser av 

arbetsmarknaden. Vi framhäver respondenternas upplevelser genom att presentera citat från 

respondenterna. Studiens resultat analyseras i relation till humankapitalteori och sociala 

nätverksteori.  
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Utländska erfarenheter och utbildningar 
Respondenterna har olika upplevelser gällande giltighet av utländska utbildningar och utländska 

erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden. Ett återkommande mönster som nämndes av 

respondenterna är att arbetsgivarna inte tillräckligt beaktar deras utländska utbildningar och 

erfarenheter. En respondent, Fadi, har en utländsk utbildning inom businessadministration och 

energiteknik. Idag jobbar han som energitekniker på en pappersfabrik. Fadi berättar hur hans 

kompetenser och erfarenheter inte ansågs relevant vid rekryteringen, Fadi säger: 

De var inte säkra på mina tidigare erfarenheter och utbildning. Jag fick jobbet som energiteknik 
men inte i den position som jag önskade. [...] utländska erfarenheter värderas inte på samma 
sätt som svenska erfarenheter. Jag har utbildning, certifikat, erfarenheter, jobblegitimation från 
Kanada och inte från Syrien. Trots det var de inte säkra på att jag kan jobbet och därför fick 
jag en låg arbetsposition.  

Fadi förklarar att han fick jobb inom sitt utbildningsområde, energiteknik, men med låg 

arbetsposition. Anledningen till att han fick låg arbetsposition var att arbetsgivaren inte trodde på 

kvaliteten på Fadis utländska utbildningar och erfarenheter. Fadi beskriver att utländska 

erfarenheter inte värderas av arbetsgivaren på samma sätt som motsvarande svenska. Utifrån Olli 

Segendorfs och Teljosuos (2011, s. 52) humankapitalmodell kan arbetsgivaren möta svårigheter i 

att bedöma utländska meriter och kvalifikationer. Detta uppmärksammas även av tidigare 

forskning. Berggren och Omarsson (2001, s. 23, 31) förklarar att arbetsgivarna har det svårt att 

korrekt värdera utländska utbildningar, vilket hindrar högutbildade utrikes födda att få ett arbete 

som motsvarar deras kompetens. I likhet med Berggren och Omarsson (2001) uppger Tibajev 

(2021, s. 2) att arbetsgivare i Sverige har svårt att bedöma utländska utbildningar. Arbetsgivarna 

kan ofta inte förstå hur innehållet i utländska utbildningar kan relateras till arbetets krav. Detta gör 

att högutbildade nyanlända möter svårigheter vid tillträde till arbetsmarknaden. Utifrån både teorins 

antagande och tidigare forskning kan arbetsgivarens osäkerhet gällande Fadis utländska 

erfarenheter kopplas till svårigheter i bedömning av utländska kvalifikationer. Citatet belyser att 

Fadi har de utbildningar och erfarenheter som krävs för att kunna utföra arbetet men ändå inte får 

möjlighet till en högre arbetsposition. Konsekvensen blir att Fadis arbetsmarknadsintegration 

påverkas i form av låg arbetsposition och även låg inkomstnivå. Även om det inte står tydligt att 

Fadi har en lägre inkomstnivå jämfört med vad han hade kunnat få i den mer kvalificerade 

positionen, kan det antas att en låg arbetsposition även sänker inkomstnivån. 

På liknande sätt anser Osama att hans utländska erfarenheter nedvärderades av arbetsgivaren. 

Osama drev en egen plastfabrik utomlands och har stora erfarenheter inom branschen som inte 

beaktades av arbetsgivaren, tycker Osama. I grunden har Osama en engelsk litteraturexamen från 

hemlandet, men kunde inte bevisa att han har utbildningen eftersom han hade svårigheter att 

inhämta de dokument som efterfrågades för validering av utländsk utbildning. Osama berättar: 

Innan mitt nuvarande jobb [drifttekniker på ett lager, författares anm.], jobbade jag en månad 
i en plastfabrik som vanlig medarbetare trots att jag har stora erfarenheter och kan hantera 
maskiner. Ingen lyssnade på mig att jag har erfarenheter och chefen sa att det tar tid för att 
värdera dina erfarenheter. Hur skulle chefen kunna värdera mina erfarenheter när mitt jobb 
var att hämta och lyfta grejer och sopa under bordet. Därför lämnade jag jobbet.  

Osama beskriver hur hans utländska erfarenheter inom plastbranschen förbisetts av den tidigare 

arbetsgivaren. Osama anser att han har viktiga erfarenheter inom detta område och hade kunnat 
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utföra arbetet om han fick möjlighet till det. Osama berättar att arbetsgivaren ansåg att det tar tid 

att bedöma Osamas erfarenheter. En möjlig anledning till att Osamas utländska erfarenheter inte 

beaktades av arbetsgivaren kan även i detta fall vara arbetsgivarens svårigheter att bedöma 

utländska kvalifikationer (Olli Segendorf & Teljosuo, 2011, s. 52). Som en följd av detta försvåras 

Osamas arbetsmarknadsintegration. Osamas upplevelse kan även relateras till Mesfin och Alemu 

(2020, s. 132) som beskriver att erkännande av invandrares kvalifikationer i värdländer är 

nödvändigt för deras ekonomiska integration. Författarna visar att arbetsgivarna inte hyser tillit till 

utländska kvalifikationer, trots att de likvärdiga sina svenska motsvarigheter. Konsekvensen av 

icke-erkännandet av Osamas utländska erfarenheter blev att Osama lämnade jobbet. Att ha 

yrkeserfarenheter bör underlätta nyanländas väg till arbetet. Dock kan arbetsgivarens icke-

erkännande av dessa kvalifikationer förhindra nyanlända från att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Några anser att komplettering av utländska utbildningar är nödvändigt eftersom arbetsgivarna mest 

intresserar sig för utbildningar och erfarenheter från Sverige. En respondent, Samia, har en utländsk 

utbildning inom företagsekonomi och redovisning samt en master från USA inom business 

management. Idag jobbar Samia som business transformation specialist på ett internationellt 

företag. Samtidigt studerar hon en master inom strategy and management international 

organisation på ett universitet i Sverige. Samia uppger:  

Jag tycker att ha en svensk utbildning ökar möjligheten att få jobb [...] att ha en svensk 
utbildning och erfarenheter från Sverige är jätteviktig för att få ett jobb [...].  Det var så viktigt 
att komplettera min utländska utbildning och få svensk utbildning för att kunna få jobb.  

Samia påpekar att komplettering av sin utländska utbildning var nödvändigt för att hon skulle 

kunna få ett jobb. Samia uppmärksammar att utländska utbildningar inte räcker för inträdet på 

arbetsmarknaden. Det är viktigt att få en svensk utbildning och svenska erfarenheter. Av citatet 

kan utläsas att Samia valde att investera i sitt humankapital genom att utbilda sig i Sverige. 

Investeringsbeslut förklaras av Borjas (1999, refererad i Sjögren & Zenou, 2007a, s. 9) som uppger 

att den tid som en person lägger på att investera i sitt humankapital är relaterad till det humankapital 

som personen har innan investeringen och även till huruvida individen är attraktiv på 

arbetsmarknaden. Samias upplevelse kan även tolkas på annat sätt, nämligen att Samias utländska 

utbildningar inte anses ha samma värde som motsvarande svenska utbildningar. Detta kan förklaras 

av Darvishpours och Charles (2016, s. 293) påstående om etnocentrism i värdering av meriter.  

Myndigheter och arbetsgivare är eniga om att svenska utbildningar och meriter är bättre än 

utländska sådana. Svenskhet efterfrågas i fler yrken och att vara svensk blir en på arbetsmarknaden 

eftertraktad egenskap. Att Samia väljer att skaffa sig en svensk utbildning trots att hon redan har 

utländska utbildningar inom sitt yrkesområde kan förklaras med att svenska utbildningar väger 

tyngre vid rekrytering på den svenska arbetsmarknaden. 

En del av respondenterna med utländska utbildningar och erfarenheter inom ekonomibranschen 

berättar att utbildningsinnehållet inte täcker kunskaper om viktiga regler som rör bland annat skatt 

och moms. Därför anser de att deras utländska utbildningar inte räcker för att de ska kunna utföra 

arbetet inom sin bransch. Husam, har en utländsk utbildning inom bank och finans och har jobbat 

i hemlandet i sju år inom detta område. Idag jobbar Husam som behandlingspedagog och har en 

svensk examen inom sociologi. Husam berättar: 
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Min utbildning från hemlandet och erfarenheter har inte varit till nytta här i Sverige eller kanske 
de har varit till hjälp bara lite grann i mitt nuvarande jobb [...]. Jag upplever att jag inte förtjänar 
jobba som ekonom ärligt sagt eftersom utbildningen skiljer sig mycket samtidigt saknar jag 
kunskaper om lagar som rör ekonomi, moms och skatt [...]. Jag ändrade min utbildning från 
ekonomi till sociologi som en typ av anpassning till de nya kraven som finns i det nya samhället. 

Husam pekar på att innehållet i hans utländska utbildning inom ekonomi skiljer sig från innehållet 

i den svenska utbildningen. Dessa är kunskaper man behöver skaffa sig för att kunna jobba som 

ekonom i Sverige. Husam resonerar kring att hans val av utbildnings- och yrkesbyte från ekonomi 

till sociologi är en typ av anpassning i det nya landet. Enligt Darvishpour och Westin (2016, s. 30) 

försvårar kunskapsbrist om bland annat regler och lagar utrikes föddas möjligheter på 

arbetsmarknaden. Husams upplevelse är även samstämmig med Olli Segendorfs och Teljosuos 

(2011, s. 52) uppfattning om att värdet av humankapital kan minskas eller ökas vid flytt till ett nytt 

land. Kunskapskraven varieras i olika yrken och mellan länderna. Därför kan värdet av vissa 

utländska utbildningar och erfarenheter minskas, ökas eller förloras vid migration. Utifrån teorin 

och tidigare forskning kan utläsas att värdet av Husams utländska utbildning och erfarenheter inom 

ekonomi har minskat. Detta betyder att ökade kunskapskrav inom ekonomyrket förhindrade 

Husam att få ett jobb inom sitt utbildningsområde. Däremot valde Husam att investera i sitt 

humankapital genom att skaffa en ny utbildning i Sverige. Att erhålla en ny utbildning inom 

sociologi ökade Husams möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa av respondenternas berättelser att det finns olika faktorer som 

påverkar användbarhet av utländska utbildningar och yrkeserfarenheter på den svenska 

arbetsmarknaden. I vissa fall kan utläsas att arbetsgivarens ställningstagande till utländska 

utbildningar och erfarenheter avgör om dessa kvalifikationer kommer att vara användbara eller 

inte. Med hjälp av humankapitalteorin kom vi fram till att arbetsgivarens svårigheter i att bedöma 

utländska utbildningar och erfarenheter gör att dessa kvalifikationer nedvärderas eller förbises. 

Konsekvensen blir att högutbildade nyanlända förhindras från att komma in på arbetsmarknaden 

eller att de får ett arbete inom sitt utbildningsområde, dock med låg arbetsposition. I andra fall 

anses kompletteringar av utländska utbildningarna viktigt av respondenterna dels för att svenska 

arbetsgivarna är mer intresserade av svenska utbildningar jämfört med utländska, dels för att 

utländska utbildningar kan sakna vissa viktiga kunskapsområden då kunskapskraven varierar mellan 

olika länder. Exempelvis anser respondenterna som har utbildningar inom ekonomi att de saknar 

kunskap om regler som handlar om skatt och moms. Konsekvensen av kompletterings kraven gör 

att vissa nyanlända lägger sina utländska utbildningar och erfarenheter åt sidan och skaffa sig en ny 

utbildning, något som kräver ansträngning och tar tid. I de fall där utländska utbildningars innehåll 

motsvarar den svenska sådana men ändå krävs komplettering blir konsekvensen att nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden försenas även om de uppfyller kraven på jobbet.   

Sociala kontakter och referenser 
Samtliga respondenter är överens om att sociala nätverk och referenser har en avgörande roll för 

arbetsmarknadsintegration. Respondenterna anger att tillgång till sociala nätverk underlättar vägen 

till arbetsmarknaden och brist på sociala nätverk försvårar arbetsmarknadsetablering. En 

respondent, Husam, fick sitt nuvarande jobb som behandlingspedagog via kontakter. Husam 

berättar: 
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Största utmaningen var brist på kontakter. När jag sökte jobb [...] utan att ha referenser, var 
det stort problem för mig som ny invandrare [...] sociala nätverk både som referenser och 
vänner ska vara nyttiga [...] Jag fick mitt nuvarande jobb via min kompis som jobbar där. 
Chefen sa nej det behövs inte [att kontakta referenser, författares anm.], jag har redan pratat 
med Mohamed [Intervjupersonens vän, författares anm.]. [...] att komma in på 
arbetsmarknaden är lätt för personer som har kontakter och är svårt för personer som inte har 
kontakter.  

Sociala nätverk upplevdes av Husam dels som en utmaning när han var ny i landet och saknade 

referenser, dels som en möjlighet där han fick sitt nuvarande jobb via kontakter. Husam poängterar 

att sociala nätverk och referenser behöver vara “nyttiga”. Detta harmonierar med Granovetters 

(1983) uppfattning om att möjligheten till att få ett arbete via sociala nätverk beror på om de sociala 

nätverken rör sig om yrkesgrupper eller socioekonomiskt arbetslösa utsatta grupper. Husam fick 

sitt nuvarande jobb via en vän som redan var anställd på samma arbetsplats. Det kan tolkas som 

att Husam med hjälp av sitt nyttiga sociala nätverk fick möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Arbetsgivaren nöjde sig med att få information om Husam endast via Mohamed, 

Husams vän, som redan var anställd på arbetsplatsen. En förklaring till detta kan vara att sociala 

nätverk fungerar som en trovärdig informationskanal för en arbetsgivare. Därtill hjälper 

rekryteringar via sociala nätverk arbetsgivaren att rekrytera personal som har lämpliga kompetenser 

för ett visst yrke (Hensvik & Nordström Skans, 2013, s. 5). Även Walid, som har en utländsk 

utbildning inom juridik och idag jobbar som utredare på Försäkringskassan, berättade att sociala 

nätverk är av vikt för arbetsmarknadsetablering. Walid berättar: 

Kontakter är viktigaste, inte vanliga kontakter utan kontakter som är anställda inom området 
som man söker jobb i. Både mina tidigare jobb på en flygplats respektive en restaurang, fick 
jag de via kontakter. 

Även i det här citatet illustreras hur centrala kontakter är för etablering på arbetsmarknaden, då 

Walid fick två jobb via kontakter. Calvó-Armengosl och Jacksons (2004) analys av hur kontakter 

med arbetstagare respektive arbetslösa fungerar på arbetsmarknaden, visar att möjligheten till 

jobbinformation ökar när personen har kontakt med personer som har en anställning. Däremot 

minskar möjligheten till jobbinformation när personen inte är ensam i sitt nätverk om att vara 

arbetslös, eftersom samma information ska fördelas över fler intressenter (Calvó-Armengosl & 

Jacksons, 2004, refererad i Sjögren & Zenous, 2007b, s. 26). En tolkning är att Walids kontakter 

med anställda gav honom möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. Vikten av att kontakter ska 

vara anställda nämns återigen av Walid. Att ha sociala nätverk garanterar inte tillgång till 

information om jobb utan medlemmar i de sociala nätverken måste vara anställda för att få ökad 

möjlighet till arbetsmarknadsintegration. Mesfin och Alemu (2020, s. 128) nämner att socialt kapital 

har stor betydelse för framgångsrik integration på arbetsmarknaden. Författarna anser att socialt 

kapital är fördelaktigt för invandrares etablering i arbetslivet, medan bristen på det sociala kapitalet 

kan öka risken att hamna i arbetslöshet.  

En respondent, Mona, har en förskollärarexamen från hemlandet och fem års utländska 

erfarenheter inom området. I Sverige har hon utbildat sig till barnskötare. Mona berättar om sin 

arbetssituation där hennes nuvarande anställning som barnskötare går ut om ett par månader. Mona 

förklarar hur kontakter är den viktigaste faktorn för etablering på arbetsmarknaden, hon säger: 

 

Alltså det är ett måste, man måste ha kontakter, man måste känna någon för att komma in på 
arbetsmarknaden [...]. Om man har kontakter då kan man få jobb via kontakter. Det är 
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jätteviktigt, den viktigaste är kontakter, och sen de säger ok vad har du för utbildning och 
erfarenheter [...]. Jag har många referenser faktiskt [...] men man måste känna någon [...] Jag 
har chans men jag är lite rädd för att jag inte har kontakter.   
 

Det illustreras att sociala nätverk har en avgörande roll för arbetsmarknadsintegration. Mona 

berättar att hon har referenser men inte kontakter, därför är hon orolig att inte kunna få ett jobb 

senare. Monas upplevelse går att relatera till Sjögrens och Zenous (2007b, s. 25f) sociala 

nätverksmodell. Där framgår att brist på sociala nätverk gör det svårare för arbetssökande att få ett 

arbete. Av citatet kan vi förstå att tillgång till referenser inte eliminerar vikten av tillgång till sociala 

nätverk. Avsaknad av kontakter kan försvåra Monas integration på arbetsmarknaden. Av citaten 

framgår även att sociala nätverk är den viktigaste faktorn för arbetsmarknadsetablering. Därefter 

följer vikten av utbildning och erfarenheter. Monas upplevelse bekräftas av Rydgren (2006, s. 706f) 

som förklarar att brist på sociala nätverk kan vara en anledning till att migranter utesluts från 

arbetsmarknaden.  

Vikten av sociala nätverk för arbetsmarknadsetablering uttrycktes av samtliga respondenter. 

Tillgång till sociala nätverk upplevs som en förutsättning för arbetsmarknadsintegration medan 

brist på sociala nätverk ansågs utgöra en utmaning på arbetsmarknaden. Ett återkommande 

mönster som nämns av respondenterna var att kontakter ska vara anställda för ökad tillgång till 

arbetsmarknaden. Referenserna tycks ha betydelse på arbetsmarknaden men inte på samma sätt 

som kontakter.   

Det svenska språket  
Respondenternas upplevelser varierar gällande betydelsen av det svenska språket på 

arbetsmarknaden. Samtliga respondenter har skaffat språkkunskaper över tid. Att ha kunskaper i 

det svenska språket är viktigt för att kunna komma in på arbetsmarknaden, tycker flesta 

respondenter. Husam nämner att han har förbättrat sina kunskaper i svenska språket via utbildning 

och interaktion med sina kollegor inom jobbet. Han berättar: 

Den andra utmaningen var språket. Jag tycker att det krävs personliga ansträngningen för att 
en person ska kunna skaffa sig språkkunskaper. När jag jobbade och studerade sociologi har 
mina svenska språkkunskaper blivit bättre. 

I citatet uppmärksammas att bristande språkkunskaper är en utmaning på vägen till 

arbetsmarknaden. Husam förklarar att språkkunskaper kräver personliga ansträngningar och att 

han har skaffat sig språkkunskaper genom att jobba och studera sociologi. Av citatet framgår tydligt 

att otillräckliga kunskaper i det svenska språket upplevdes som en barriär för Husams integration 

på arbetsmarknaden. Vad Husam beskriver kan kopplas delvis till Chiswick (1978, 1979, refererad 

i Van Tubergen, 2006, s. 16) som anser att invandrares vistelsetid i värdlandet påverkar deras 

integration på arbetsmarknaden. Författaren antar att invandrare kommer att överträffa inrikes 

födda, i stället för att komma till samma nivå, då deras kvalifikationer kommer att utvecklas i 

värdlandet över tid. Med andra ord skulle nyanlända med tiden kunna skaffa sig värdlandets språk 

och även andra kunskaper om värdlandet. Med hjälp av Chiswicks teori kan utläsas i citaten ovan 

att vistelselängden spelar roll för tillträde till arbetsmarknaden. Under sin vistelsetid i Sverige har 

Husam kunnat skaffa språkkapital genom att utbilda sig och jobba. Det märks att Husam inte 

endast skaffat språkkapital utan också utbildnings- och yrkeserfarenhetskapital. Dock ger citatet 

inte en bild om hur Husams sysselsättningsstatus ser ut jämfört med inrikes föddas 
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sysselsättningsstatus. Det vill säga, det går inte att utläsa om Husams humankapital efter investering 

överträffar inrikes födda eller inte. 

Husams upplevelse går i hand med Berggren och Omarsson (2001, s. 23) som anger att en tillfällig 

förlust av humankapital förväntas för utrikes födda när de flyttar från en nations arbetsmarknad 

till en annan. Författarna uppger att utrikes födda kommer att behöva viss tid för att lära sig det 

nya landets språk och förutsättningarna på den nya arbetsmarknaden. Den tillfälliga förlusten av 

humankapital leder till att personer som är nya i värdlandet kommer att ha sämre status på 

arbetsmarknaden jämfört med både inrikes födda och personer som tidigare invandrat i landet. Det 

framgår inte av citatet hur Husams status på arbetsmarknaden påverkades av den tidigare bristen 

på svenska språket. Eftersom han nämner att språket var en utmaning kan dock antas att det 

påverkade hans tillgång till arbetsmarknaden i de tidiga faserna av invandring. Chiswicks (1978, 

1979) ovan nämnda teori menar vidare att nyanlända kan skaffa sig för värdlandet specifika 

humankapital, bland annat yrkeserfarenheter och språkkunskaper. Detta kan i sin tur leda till att 

personens etablering på arbetsmarknaden underlättas. I likhet med Husam berättar Samia att 

språkkunskaper är en viktig komponent för en lyckad integrering på arbetsmarknaden. Samia 

berättar: 

Den första anledning [att det var svårt att få ett jobb, författares anm.] var språket trots att jag 
sökte jobb på internationella företag som använder engelska som formelspråk. Jag har jobbat 
i tre år nu och har aldrig använt mig av svenska språket. Eftersom jag pratar engelska, vilket 
kan man använda en hel dag här, tänkte jag inte på vikten av det svenska språket. Jag vill bli 
manager. Att vara manager gör att man kommer i kontakt med personalen som jobbar på 

butiker därför måste jag lära mig det svenska språket. 

Samia uppmärksammar vikten av att ha kunskaper i det svenska språket för att kunna få ett jobb. 

Brist på språkkunskaper påverkar enligt Samia arbetsmarknadstillträde även när svenska språket 

inte är ett krav för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Vikten av värdlandets språk poängteras av 

Dustmann och Fabbri (2003, s. 697, 706) som uppmärksammar hur språkkunskaper är viktigt för 

arbetsmarknadsintegration och hur erhållande av språkkunskaper kan leda till högre lön. Utan 

språkkunskaper är det svårt att kommunicera med andra och övertyga arbetsgivaren om sina 

kvalifikationer. Ur citatet kan utläsas att ett svenskt språkkapital är avgörande för att Samia ska få 

möjlighet till en bättre arbetsposition. Trots att Samia inte använder svenska språket i sitt nuvarande 

jobb, då hon jobbar i ett internationellt företag som har engelska som formelspråk, upplevde hon 

att hon behöver utöka sitt svenska språkkapital. Det märks att brist på kunskaper i det svenska 

språket inte endast påverkar integration på arbetsmarknaden utan också positioner och möjligheter 

att avancera och utvecklas på en arbetsplats. Vikten av språkkunskaper uppmärksammas även av 

Adamuti-Trache (2013, s. 107f) som berättar om hur invandrare i Kanada behöver övervinna 

språkliga, kulturella och sociala hinder när de kommer in på arbetsmarknaden. Författaren förklarar 

hur majoriteten av invandrare ansåg att det är viktigt att förbättra sina språkkunskaper enligt data 

från LSIC från 2000–2001. Utifrån det ovanstående kan utläsas hur svenska språket har en central 

roll både för integration och utveckling av arbetsliv.  

Vissa respondenter anser i motsats till Samia att brist på svenska språkkunskaper inte var en 

utmaning för att få ett jobb eftersom man inom vissa sektorer kan jobba utan att ha tillräckliga 

kunskaper i svenska språket. Yara som har en utländsk utbildning inom handel och ekonomi och 

jobbar idag som handläggare på Försäkringskassan, resonerar: 
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För mig var språket inte så viktigt. Jag tycker att det beror på vart personen jobbar och vilka 
arbetsuppgifter personen har. Jag jobbar mest med papper och inte med människor.  Jag 
behöver kunna språket [svenska språket, författares anm.] bara för att kunna prata med mina 
kollegor, förstå vad som händer, läsa vägledning och förstå vad det som behövs. Men språket 
ändå är ju viktigt faktor 

Yara uppmärksammar att brist på språkkunskaper inte hindrade henne från att få ett jobb. I sitt 

arbete behöver Yara inte komma i direkt kontakt med människor. Därför anser Yara att det räcker 

med att kunna en viss del svenska för att kommunicera med kollegorna och förstå vägledning i 

arbetsrollen. Dock anser Yara att språkkunskaper är en viktig faktor i slutändan. Detta kan delvis 

instämma med Dustmann och Fabbri (2003, s. 697, 706) som anser att värdlandets språk är en 

avgörande faktor för tillträde till arbetsmarknaden. Till skillnad från tidigare forskning kan av citatet 

utläsas att vikten av språkkapital kan bero på arbetsområde och/eller arbetsuppgifter. Det vill säga 

att svenska språket har betydelse för arbetsmarknadsintegration, dock inte på alla arbetsplatser. 

Påverkan av språkbrist på arbetsmarknadsintegration kan minskas när det gäller vissa 

arbetsområden där kontakt med människor inte ingår i arbetsuppgifterna. Ytterligare en slutsats 

som kan dras är att brist på språkkapital inte nödvändigtvis innebär en utmaning på vägen in till 

arbetsmarknaden. Även Zahra anser att språkkunskaper inte förhindrar arbetsmarknadsintegration. 

Hon har en utländsk utbildning som ingenjör i kemiteknik. I Sverige har hon utbildat sig på nytt 

och jobbar idag som biomedicinsk analytiker. Zahra säger: 

Jag tycker att språket är en viktig faktor men inte så mycket inom hälsoområdet [biomedicin 
analytiker, författares anm.] eftersom jag känner personer som jobbar inom hälsoområdet och 
inte kan svenska språket. De kan utföra uppgifterna utan att behöva kunna bra språknivå. Det 
räcker med att ha kunskaper från vetenskapliga studier och praktiska erfarenheter för att kunna 
utföra uppgifterna. I arbetsuppgifterna ingår inte kontakt med patienter.  

Zahra berättar att svenska språkkunskaper är viktigt, dock inte inom sjukvården. Där Zahra jobbar 

som biomedicinsk analytiker finns inte direktkontakt med patienter. Därför kan personer som har 

utbildning och erfarenheter utföra arbetet utan att kunna svenska språket. Citaten skiljer sig från 

Chiswicks (1978, 1979, refererad i Van Tubergen, 2006, s. 16).) antagande om att brist på 

värdlandets humankapital, exempelvis språkkapital, kan påverka invandrares inträde på 

arbetsmarknaden negativt. En annan tolkning av Zahras upplevelse är att svenska språkets 

betydelse varierar beroende på arbetsområden. Vissa arbetsområden kräver inte stor kunskap i 

svenska språket, där man inte kommer i direkt kontakt med människor. Både Zahras och Yaras 

upplevelser belyser vikten av svenska språket. De poängterar dock att det är arbetsuppgifterna 

och/eller arbetsområden som avgör i vilken grad språket är viktigt. Det vill säga att även om ett 

svenskt språkkapital är viktigt, påverkas inte tillgången till arbetsmarknaden nödvändigtvis negativt 

av bristande språkkunskaper i svenska.  

Sammanfattningsvis går det att förstå från intervjuerna att språkkapital har betydelse i arbetslivet. 

Detta instämmer med humankapitalteorin om att tillräcklig kunskap om värdlandets språk är en 

väsentlig faktor för arbetsmarknadens integration. Bristen på språkkapital kan begränsa nyanländas 

möjligheter att tillträda på arbetsmarknaden. Till skillnad från teorin anser vissa av respondenterna 

att språkkapitalets betydelse varierar beroende på arbetsområde och arbetsuppgifter. Några 

respondenter anser inte att bristen på svenska språket är en utmaning på vissa arbetsplatser.   
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Arbetsförmedlingens aktiviteter  
Respondenternas upplevelser gällande stöd och hjälp från arbetsförmedlingen är olika.  En del 

tycker att arbetsförmedlingens etableringsaktiviteter var tidsslöseri och försenade deras 

arbetsmarknadsintegration. Mattsson (2020, s. 6f) skriver att arbetsförmedlingens uppdrag är att 

erbjuda nyanlända etableringsinsatser. Det kan röra sig bland annat om svenska för invandrare 

(SFI) eller motsvarande utbildningar, samhällsorientering och andra aktiviteter som påskyndar 

nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Etableringsprogram pågår som längst under 24 

månader. Deltagaren som upprättar sin etableringsplan får ekonomisk ersättning med 308 kr per 

vardag. Syftet med etableringsinsatserna är att ge nyanlända möjlighet till snabb introduktion till 

och förstärka deras deltagande i arbetslivet (Mattsson, 2020, s. 6f). Högutbildade nyanlända som 

omfattas av etableringsuppdraget erbjuds vad som kallas snabbspår. Snabbspåret syftar till att korta 

ner högutbildade nyanländas väg till arbete genom att på bästa sätt använda deras kompetens och 

erfarenheter i bristyrken och matcha dem mot företagsbehov (Regeringskansliet, 2017). Via 

snabbspåret erbjuds insatser som praktikplats, språkträning, validering och kompletterande 

arbetsmarknadsutbildningar. Arbetsförmedlingen tillsammans med fackliga organisationer och 

arbetsgivare har avgjort vilka yrken som omfattas samt snabbspårets innehåll. Ett av bristyrkena är 

redovisningsekonom och controller (Arbetsförmedlingen, u.å.). Två av respondenterna erbjuds 

insatser via snabbspåret. En av dem är Husam som har utbildning och erfarenheter inom 

ekonomiområdet. Han berättar:  

Jag har inte fått någon hjälp av de[...]. Det kändes som att personalen vet inte hur de ska hjälpa 
någon att hitta jobb. De bara skickar personer hit och dit för att bli av oss [...] 
arbetsförmedlaren skickade mig till ett program som rör bank och finansområdet. [...] 
Programmet kostade de [arbetsförmedlingen, författares anm.] mycket pengar. Programmet 
var värdelös. Genom detta program fick jag sex månader praktikplats i ett företag [...] Denna 
praktik var även värdelös för mig då det fanns ingen chans att jobba där då det var ett litet 
företag [...] En till utmaning var arbetsförmedlingen som var något negativt då jag tappade 
mycket tid i att studera en kurs och genomföra en praktik som var värdelösa. Det fanns inte 
vägledning av arbetsförmedlingen, som sagt tidigare personalen hade inte bra kompetenser för 
att vägleda personer till det rätta.  

Husam berättar att insatserna som han fick av arbetsförmedlingen i form av en kurs inom sitt 

utländska utbildningsområde och en praktikplats upplevdes som värdelösa då de tog mycket tid av 

honom utan att ge något jobb. Därmed uppmärksammar Husam att arbetsförmedlarna saknar de 

kompetenser som behövs för att kunna erbjuda rätt stöd och vägledning till nyanlända. I citatet 

framgår tydligt hur de arbetsmarknadsinsatser som erbjudits honom var en utmaning för Husams 

tillträde på arbetsmarknaden. Enligt Sveriges kommuner och regioner (dnr: 20/01577, 2020-12-03) 

är effekterna av etableringsprogram långt ifrån de önskade.  Anledningarna bakom de undermåliga 

resultaten är bland annat brist på arbetsförmedlingens resurser. Varje handläggare hade ansvar över 

hundratals invandrare vilket försvårade möjligheten att erbjuda individanpassade insatser. 

Resultatet av etableringsprogrammen försämrades ännu mer när arbetsförmedlingen tog bort 

särskilda etableringshandläggare. Förändringen innebär att nyanlända möter olika generella 

handläggare i stället för att möta samma specialisthandläggare (Sveriges kommuner och regioner, 

dnr: 20/01577, 2020-12-03). Det är problematiskt att arbetsförmedlingens insatser och aktiviteter 

inte uppnår syftet att påskynda nyanländas väg till arbete. I citatet förmedlas en bild av insatser som 

tar mycket tid av deltagarna, utan att bidra till utvecklingen av deras humankapital. De insatser och 
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aktiviteter som skapats i syfte att öka högutbildade nyanländas möjligheter till jobb upplevs inte 

som effektiva eller trovärdiga för de som hade dåliga erfarenheter av arbetsförmedlingen.  

En av respondenterna, i motsats till Husam beskriver att arbetsförmedlingens insatser hjälpte 

henne att få ett arbete. Mona fick sitt nuvarande jobb via stöd av arbetsförmedlingen. Hon berättar: 

Men den stora chansen var den stöd som jag fick från arbetsförmedlingen, den 80% Stöd [...]. 
Nu har jag jobbat i ett och ett halvt år i mitt nuvarande jobb och jag tror att jag har nästan två 
år stöd från arbetsförmedlingen eller ett och ett halvt år [...] alltså de [arbetsgivaren, författares 
anm.] ska ersätta mig med nya arbetare från arbetsförmedlingen [...]. Jag gick på jobbet med 
hjälp av den 80 % stöd. Den är faktiskt en stor chans men nu vill min arbetsgivare fortsätta 

bara med gratis medarbetare. 

Arbetsförmedlingens stöd ges i form av ekonomisk ersättning till arbetsgivaren för att bekosta 

anställning av berättigade nyanlända. Mona förklarar hur stödet gav henne möjlighet att komma ut 

i arbetslivet. Mona berättar att när stödperioden löpt ut ersätter arbetsgivaren den anställde med en 

ny person som är fortfarande berättigad till ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. I det här 

fallet kan utläsas att arbetsmarknadsinsatser kan ha en positiv påverkan på kort sikt men inte på 

långt sikt. Problematiken bottnar inte i själva insatserna utan på hur arbetsgivaren utnyttjar 

nyanlända och ser på dem som gratis arbetskraft. Ur citaten framgår att stödet i sig ger bra möjlighet 

till arbetsmarknadsintegration men hur det används av arbetsgivaren är något som påverkar 

nyanländas arbetsmarknadsetablering negativt. Risken att arbetsgivaren utnyttjar nyanlända genom 

att anställa dem endast under stödperioden och därefter ersätta dem med nya anställda, minskar 

möjligheten till trygg anställning. Detta kan skapa förvirring och en stressad situation för nyanlända 

på arbetsmarknaden. 

Även Fadi tycker att han fick stöd och hjälp av arbetsförmedlingen som underlättade hans 

etablering på arbetsmarknaden. Fadi förklarar hur arbetsförmedlaren använde sitt privata nätverk 

för att länka honom till en arbetsgivare. Fadi säger:  

En annan förmedlare känner administrationschef som jobbar på pappersfabriken, där ville jag 
jobba. Denna arbetsförmedlare ringde chefen och rekommenderade mig till chefen [...] När 
chefen intervjuade mig, förstod jag att han redan vet vem jag är och vem som rekommenderade 
mig [...] Utan denna arbetsförmedlare kunde jag inte få mitt nuvarande jobb [...].  

Fadi berättar om hur arbetsförmedlaren rekommenderade honom till chefen för en pappersfabrik 

och därmed fick Fadi sitt nuvarande jobb. Att få privat hjälp av arbetsförmedlaren är något som 

även Gutiérrez (2006, s.244) delar med sig av. Författaren berättar att det finns vissa förmedlare på 

arbetsförmedlingen som hjälpte honom som arbetssökande exempelvis genom att ge råd, hjälp 

utanför deras arbetsuppgifter och att erbjuda kontakter inom sina privata nätverk. Vidare 

poängterar författaren att det inte är systemet eller processen som gav honom meningsfull hjälp 

utan enskilda anställda. I enlighet med tidigare forskning görs tolkningen att det inte är 

arbetsmarknadens system som hjälpte Fadi att komma ut i arbetslivet utan arbetsförmedlaren som 

underlättade Fadis etablering på arbetsmarknaden. Detta kan förklaras med Granovetters (1983, s. 

240f) modell om ovan redovisade teori om starka och svaga band. Arbetsförmedlaren fungerade 

som kontakt mellan Fadi och arbetsgivaren. Arbetsförmedlaren tog initiativet till att använda sitt 

privata nätverk, vilket gjorde att Fadi fick sitt nuvarande jobb. Detta visar att även formella 

kontakter kan vara av vikt för arbetsmarknadsetablering.  
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Sammanfattningsvis kan utläsas att respondenternas upplevelser varierar gällande aktiviteter för 

arbetsmarknadsetablering. Via arbetsförmedlingens insatser i form av praktik, ekonomiskt stöd och 

personliga initiativ av arbetsförmedlaren fick tre av tio respondenter ett arbete. Dock tycks det som 

att insatserna kan utnyttjas av arbetsgivaren vilket leder till att nyanlända endast får tillfälliga 

sysselsättningar. Andra uttrycker att arbetsförmedlingens insatser och aktiviteter var värdelösa. 

Detta kan minska förtroende och tillit till arbetsförmedlingens insatser, vilka borde vara hjälpande 

verktyg för nyanländas integration på arbetsmarknaden.  

Upplevelser av diskriminering på arbetsmarknaden  
Detta tema är indelat i tre underteman. De tre undertemana är etnisk diskriminering, stereotyper och 

föreställningar, indirekt diskriminering och korttidsanställningar och diskriminering på vissa yrkesområden  

Etnisk diskriminering, stereotyper och föreställningar 
Diskriminering påverkar arbetsmarknadsintegration för högutbildade nyanlända. Upplevelser av 

diskriminering varierade mellan respondenterna. En anser att etnisk diskriminering, stereotyper, 

fördomar och föreställningar förekommer på arbetsmarknaden. Ett exempel är Fadis upplevelse 

som följer nedan:  

När jag sökte flera jobb tidigare, innan jag ändrade mitt namn till ett svenskt namn, fick jag 
inga svar alls och då jag aldrig förväntade mig något svar. [...] Jag sökte jobb och skickade mitt 
CV med mitt nya svenskt namn. Jag blev kontaktad först via mejl. Därefter kontaktade chefen 
mig via telefon, där avslöjade min brytning att jag inte är svensk. Jag kände att arbetsgivarens 
ton ändrades direkt. Han lovade mig att diskutera mitt CV med hans kollegor och återkomma. 
Efter ett tag ringde jag arbetsgivaren för att följa upp detta, då fick jag reda på att tjänsten gick 
vidare till en annan sökande. 

 

Fadi berättar att när han ansökte om jobb innan han ändrade sitt utländska namn till ett mer 

svenskklingande fick han aldrig svar. Efter att han ändrade sitt namn kallades Fadi till en 

anställningsintervju. Av citat uppmärksammas hur ändringen av Fadis utländska namn ökade hans 

möjligheter att ta sig till arbetslivet. Däremot utgjorde brytningen en utmaning för Fadi. Fadi 

förklarar att arbetsgivarens ton ändrades när han hörde Fadis brytning. Darvishpour och Westin 

(2016, s. 31f) förklarar hur utländskt efternamn, brytning, hudfärg och val av kläder gör att många 

utsätts för särbehandling dagligen. Av citatet och tidigare forskning kan förstås att utländska namn 

kan hindra nyanlända från att integrera sig på arbetsmarknaden. Trots att Fadi ändrade sitt namn 

till ett svenskt, fortsatte diskriminering att förekomma på grund av andra faktorer såsom brytning. 

Dessutom berättar Fadi om en händelse på sin nuvarande arbetsplats. Fadi utsattes för 

diskriminering på grund av sitt utseende. Fadi uppger: 

När jag fick min nuvarande tjänst, skickades ut en lista på de nya anställda till övriga befintliga 
anställda i fabriken, sen hade vi en runda i fabriken. Efter ett tag på jobbet, fick jag höra av en 
kollega att en personal under rundan gick till chefen och frågade henne vad gör ni, har ni 
sparkat en svensk person och låtit en immigrant få jobbet i stället. Chefen sa nej vi sparkade 
ingen. Personalen ifrågasatte att en av de nyanställda är immigrant och listan innehåller inte ett 
utländskt namn, då chefen förklarade att denna personal heter Lars. Av denna situation fick 
jag bekräftelse på att mitt beslut att ändra mitt utländska namn var tyvärr rätt. Tyvärr jag var 
tvungen att byta mitt namn och därmed min identitet.  
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Fadi berättar om händelse på arbetsplatsen där han utsattes för diskriminering. Han beskriver hur 

en kollega ifrågasatte att det fanns en utländsk person bland de nyanställda, trots att namnlistan 

inte innehöll ett utländskt namn. Av citatet framgår även hur etnisk diskriminering förekommer på 

arbetsmarknaden även sedan Fadi ändrat sitt utländska namn. Fadis upplevelse av utsatthet för 

diskriminering får stöd av De los Reyes (2006, s. 4) som illustrerar att bland annat utländskt namn, 

utseende och brytning påverkar invandrares möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden. 

Författaren belyser att personer som bryter på arabiska respektive amerikanska får olika status som 

påverkar deras tillgång till arbetslivet. Utländskt utseende och brytning är något som nyanlända 

personer inte kan gömma eller byta. Av citatet märks inte endast förekomsten av etnisk 

diskriminering på arbetsmarknaden utan också utmaningar som personen ställs inför när denne 

byter sitt namn som hen burit hela sitt liv. Fadi beskriver hur han upplever att han var tvungen att 

ändra sitt namn och därmed sin identitet.  

Vissa respondenter upplever diskriminering i form av stereotyper, föreställningar och fördomar 

om högutbildade nyanlända. Samia berättar:   

De har ibland stereotyper om arab, tyvärr! [...]. En gång exempelvis sa en person till mig, you 
are very intelligent för an arabic woman. 

Samia berättar om hur araber är stereotypiserade. Hon ger exempel på hur arabkvinnor betraktas 

som mindre intelligenta, där hon som arabkvinna ansågs vara mer begåvad än arabkvinnor 

generellt. Stereotypifiering är enligt Mattsson (2015, s. 46) att ta fasta på vissa enkla, lättförståeliga 

egenskaper hos en person eller grupp. Det finns negativ och positiv stereotypifiering. En negativ 

stereotypifiering uppmärksammar negativa egenskaper och agerande, medan en positiv 

stereotypifiering består av endast positiva egenskaper och agerande hos en person eller en grupp. 

Att bli stereotypiserad begränsar, enligt Gustavsson (2003, s. 297), personen till det man förutsätts 

vara och till hur man blir tolkad, uppfattad eller sedd. De kulturella stereotyperna har lett till att 

invandrares kompetenser förblivit osedda av arbetsgivaren. Det som framgår av citatet och tidigare 

forskning är att nyanlända personer kan utsättas för diskriminering till följd av stereotypifiering och 

fördomar. Föreställningar om att nyanlända har låga kompetensnivåer påverkar deras arbetsliv. 

Problemet är att dessa föreställningar gör att personen kan dömas utifrån sitt utseende, namn och 

etniska tillhörighet. Konsekvensen blir att risken för nedvärdering och osynliggörande av 

nyanländas kvalifikationer ökar.  

Indirekt diskriminering 
Vissa respondenter uppmärksammar att diskriminering kan förekomma i form av ofördelaktigt 

beteende, kommentarer och underskattning av deras arbete. Samia berättar om hur hon utsattes 

för diskriminering på arbetsmarknaden. Hon resonerar:  

Det finns en annan typ som jag nämner politically correct racism, dessa människor visar inte 
sin rasism, dessa är farligaste, de brukar vara utbildade, ha bra arbetspositioner, de brukar ha 
mer makt. De exercise deras rasism genom något som kallas mikro aggression. En gång när 
jag och en kollega gjorde samma jobb. Kollegan fick compliments men jag.... De säger inte 
direkt åka hem men genom deras beteende, man förstår vad de menar [...]. Jag upptäckte att 
de feedback och kommentarerna som jag fick var inte på grund av mitt arbete utan på grund 
av diskriminering [...]. Jag hade jobberbjudande i företaget där jag gjorde min praktik men jag 
tackade nej till jobbet på grund av personens trakasserier. Jag mådde psykiskt dåligt, det var 
många kommentarer. 
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Samia pekar på rasism och förklarar hur trakasserier och osynlig diskriminering påverkade hennes 

psykisk hälsa och även hennes arbetsliv. Samia tackade nej till ett jobberbjudande till följd av 

trakasserier. Hon berättar hur hennes arbete underskattades när hon genomförde sin praktik. Vad 

Samia beskriver kan förklaras av vad som kallas indirekt diskriminering (Darvishpours & Westins, 

2016, s. 292f). Både direkt och indirekt diskriminering återfinns i strukturell diskriminering. Direkt 

diskriminering innebär diskriminerande lagar och regler. Sådana är inte vanligt förekommande. 

Indirekt diskriminering handlar om beteende, normer och rutiner som utövas inom institutioner 

och myndigheter. Underordnade grupper utestängs eller behandlas på ett ofördelaktigt sätt 

(Darvishpours & Westin 2016, s. 292f). Citatet kan tolkas som att Samia utsattes för indirekt 

diskriminering i form av trakasserier och dåligt beteende.  I citatet framgår även hur indirekt 

diskriminering har en allvarlig effekt både på Samias psykiska hälsa och hennes trivsel på arbetet. 

Indirekt diskriminering kan göra att hänsyn inte tas till de kompetenser och fördelar som nyanlända 

personer har, och att deras arbete i stället är undervärderas. Utsatthet för indirekt diskriminering är 

en utmaning som högutbildade nyanlända kan möta i arbetslivet. Samtidigt kan indirekt 

diskriminering påverka personens utveckling av humankapital. Enligt Chiswick (1978, 1979 

refererad i Van Tubergen, 2006, s. 16) kan invandrare utveckla sina kompetenser efter ett visst antal 

år i värdlandet. Utsatthet för indirekt diskriminering och dess konsekvenser i form av psykisk ohälsa 

skulle kunna förhindra Samia från att utveckla sina kompetenser. En annan respondent, Walid, 

berättar om olika händelser där han upplevde diskriminering på sin tidigare arbetsplats inom 

kriminalvården. Walid resonerar: 

[...] alla invandrare som jobbar med denna grupp klagade om samma problem, alltså 
diskriminering men ingen lyssnade på dem. Det är inte bara jag [...] En person sa till mig: jag 
har skinka till lunch idag, skinka som du som muslim tycker om [...] det hände många saker 
som irriterade mig [...] det fanns ingen respekt, många oacceptabla beteende hände. De hälsar 
inte på mig utan enbart på svenska personalen, de pratar inte med mig.  

Walid beskriver olika situationer där han utsattes för diskriminering på sin tidigare arbetsplats. Han 

nämner att han utsattes för oacceptabla beteenden av arbetsgruppen. Walid ger exempel på hur en 

kollega berättade för honom att han åt skinka till lunch, något som Walid tycker om som muslim. 

Därtill poängterar Walid att utsatthet för diskriminering sträcker sig även till alla invandrare som 

jobbar inom kriminalvården, där Walid jobbar. Enligt De los Reyes och Wingborg (2002, s. 16, 54) 

utgör indirekt diskriminering en utmaning på arbetsmarknaden. Risken att indirekt diskriminering 

uppträder på den svenska arbetsmarknaden är tydlig, bland annat eftersom rekrytering ofta sker 

genom olika sociala nätverk. Ur citatet kan utläsas att kollegors beteenden i form av ofördelaktiga 

kommentarer och att undvikandet av kommunikation med Walid är en form av diskriminering som 

han utsattes för i sitt jobb. Att bli utsatt för diskriminering av arbetsgruppen är något som kan leda 

till känslan av att inte vara välkommen på sin arbetsplats. Detta kan påverka personens arbetsvilja 

och effektivitet och även möjligheter att skapa kontakter med nya personer. Arbetsplatsen är den 

plats där en person bör ha möjlighet att bredda sitt kontaktnät, vilket är viktigt för att öka 

möjligheten till arbetsmarknadsetablering. Enligt Sjögren och Zenous (2007b, s. 25f) kan kontakter 

länka samman arbetssökande med arbetsgivare. Av citaten kan dock förstås hur utsatthet för 

diskriminering i form av ofördelaktiga beteende förhindrar Walid från att skapa nya kontakter i 

arbetsplatsen. I förlängningen leder alltså diskriminering till försvårad arbetsmarknadsintegration. 
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Korttidsanställningar och diskriminering på vissa yrkesområden  
En del respondenter delar upplevelser om hur utsatthet för olika former av diskriminering är en 

utmaning på arbetsmarknaden. Diskriminering visar sig även i form av instabila anställningsvillkor, 

något som upplevs av Monira. Monira har lärarlegitimation i både engelska och ryska. Hon jobbade 

under 12 år som lärare i hemlandet. Idag jobbar Monira som barnskötare i en förskola. Monira 

resonerar: 

Jag tror att det är inte så lätt att hitta ett jobb, att få fast tjänst här i Sverige. Man kan hitta jobb 
som vikarie eller så men det är inte lätt ändå att hitta jobb. 

Monira berättar om svårigheterna med att få fast anställning i Sverige. Hon tycker att man ofta blir 

hänvisad till vikariat i stället för fast anställning, och att tillgången till den senare är begränsad. 

Precis som Monira beskriver, framgår av de los Reyes (2008, s. 3) studie att det finns etniska klyftor 

vid inträde till arbetslivet vad gäller anställningsvillkor och löner. Det konstateras att utrikes födda 

är överrepresenterade när det gäller deltidsarbete, instabila arbetsvillkor och korttidsanställningar. 

Av citatet och tidigare forskning kan antas att utländska personer diskrimineras på den svenska 

arbetsmarknaden då de ofta får korttidsanställningar, vilket leder till utmaningar i 

arbetsmarknadsetableringen.  

Ett återkommande mönster som kan urskiljas i berättelserna är att diskriminering förekommer 

inom vissa sektorer men inte alla. En av respondenterna som upplevde diskriminering inom 

ekonomiområdet är Samia. Samias upplevelse följer nedan:  

Jag tycker att arbetsmarknaden speciellt för immigranter är svårt eftersom det finns 
diskriminering, speciellt inom business management område [...]. Det finns många personer 
som har utbildning inom detta område. Det finns även många svenskar som har denna 
utbildning och kan svenska språket så varför en chef ska lämna en svensk person och välja en 
annan. [...] Om en svensk person ska vara 10/10 för att få ett jobb ska jag vara 20/10 för att 
få samma jobb. Jag jobbade mer än andra.  

Samia anser att diskriminering förekommer speciellt inom området business management. Hon 

påpekar att det finns konkurrens i detta område då många personer har utbildning inom business 

management. Samtidigt uttrycker Samia att immigranter möter svårigheter på arbetsmarknaden på 

grund av diskriminering. Samias upplevelse kan tolkas på två sätt. En del av vad Samia beskriver 

kan förklaras utifrån det postkoloniala perspektiv Mattson (2001, refererad i Darvishpour & 

Westin, 2016, s. 292f) tar upp. Mattson (2001) beskriver att anledningen till att den svenska 

arbetsmarknaden är etnisk stratifierad är att “svenskhet” betraktas som värdefullt humankapital. 

Följaktligen anses icke-svenskhet alltid sämre än svenskhet. Detta medför att utrikes födda, vilka 

saknar svenska meriter, svensk utbildning, svenskt utseende eller svenska språkkunskaper, anses ha 

bristande kompetens på arbetsmarknaden. När svenskhet etableras som normen ges etniska 

svenskar en naturlig fördel. Utifrån detta perspektiv kan det förklaras varför Samia tycker att 

invandrare behöver vara dubbelt så bra som svenskar för att kunna få samma jobb. En tolkning är 

att svenskt humankapital alltid syns bättre än icke-svenskt humankapital även om de har likvärdiga 

kompetenser, eftersom svenskt humankapital utgör normen. Konsekvensen blir att även de som 

uppfyller jobbkraven kommer att möta utmaningar på arbetsmarknaden endast på grund av att de 

inte är svenskar. Utifrån Olli Segendorfs och Teljosuos (2011, s. 52) tankesätt om förändring av 

humankapitalvärde vid migration kan Samias upplevelse tolkas på ett annat sätt. Anledningen till 

konkurrens inom ekonomiområdet kan vara att utländska utbildningars värde inom ekonomi 
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minskas vid migration då de inte täcker kunskaper om specifika regler som finns i värdlandet (Olli 

Segendorfs & Teljosuos, 2011, s. 52). Därför föredras personer som har svenska utbildningar.   

Till skillnad från övriga respondenter upplevde två respondenter ingen diskriminering alls på 

arbetsmarknaden. En av de är Hadi som är utbildad till elkraftingenjör i hemlandet. Han jobbar 

idag på en fabrik för spinn- och vävmaskiner på ett kontor som är ansvarig för export. Han säger:  

Jag upplevde inte diskriminering på mina tidigare två jobb [...] jag hörde mycket om 
diskriminering på arbetsmarknaden, men jag upplevde inte det. 

Hadi inser att det finns diskriminering på arbetsmarknaden men utsattes inte själv för det. Av citatet 

framgår inte om detta beror på arbetsområden eller inte. Dock kan det innebära att inte alla 

högutbildade nyanlända upplever att diskriminering är en utmaning på arbetsmarknaden.  

Sammanfattningsvis går det att utläsa av de flesta intervjuerna att etnisk diskriminering är en 

utmaning både på väg till arbetsmarknaden och även i arbetslivet. Respondenternas upplevelser av 

diskriminering varierar. Vissa uttrycker att diskriminering kommer i form stereotypisering, 

fördomar och föreställningar utseende, utländska namn och brytning försvårar respondenternas 

tillgång till arbetsmarknaden. En annan typ av diskriminering som vissa respondenter uttrycker är 

ofördelaktigt beteende och underskattning av deras arbete. Detta tolkar vi som en indirekt 

diskriminering genom tidigare forskning om strukturell diskriminering. Indirekt diskriminering 

tycks leda till psykisk ohälsa och irritation. Ett annat problem som nämns av vissa är svårigheter i 

att få fast anställning. Denna problematik bekräftas också av tidigare forskning som 

uppmärksammar att utländska personer är överrepresenterade vid korttidsanställningar. Detta 

tolkar vi som en utmaning i arbetslivet. Diskriminering inom vissa arbetsområden är något som en 

stor del av respondenterna nämner, exempelvis inom ekonomiområdet. Detta tolkar vi på två olika 

sätt. Det postkoloniala perspektivet ger tolkningen att svenskhet utgör normen och allt som är icke-

svensk anses sämre. Via humankapitalteorin kan fenomenet även tolkas som att kunskapskraven 

kan ändras mellan länder och därför kan personer med svenska utbildningar föredras. Trots att de 

flesta intervjupersoner menar att diskriminering förekommer på arbetsmarknaden upplevde två av 

tio tillfrågade ingen diskriminering alls. 
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7. DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka högutbildade nyanländas upplevelser på väg till 

arbetsmarknaden. Med begreppet högutbildade nyanlända avses nyanlända med minst tre år 

eftergymnasiala studier och som kom till Sverige år 2015. Nedan summeras studiens resultat, där 

syfte och frågeställningar besvaras. Studien utgår från två frågeställningar. Vilka förutsättningar 

upplever respondenterna har betydelse för att komma in på arbetsmarknaden? Vilka utmaningar 

upplever respondenterna på vägen till arbetsmarknaden? Efter summering av resultaten diskuteras 

studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, teori och metod. Avslutningsvis presenteras 

studiens implikationer för socialt arbete som forskning och praktik.  

Summering 
Utifrån det empiriska materialet framkommer både likheter och skillnader i respondenternas 

upplevelser vilket är naturligt eftersom upplevelserna är subjektiva och individuella. Det märks av 

berättelserna att det finns två sidor av samma mynt. Ett exempel på det kan vara att brist på sociala 

nätverk upplevs vara en utmaning på arbetsmarknaden medan tillgång till sociala nätverk upplevs 

som förutsättning för att lyckas på arbetsmarknaden.  

Det framgår tydligt av det empiriska materialet att sociala nätverk är den mest betydelsefulla faktorn 

för arbetsmarknadsintegration. Samtliga respondenter uttrycker vikten av tillgång till sociala 

nätverk och referenser för ökad möjlighet till arbetsmarknadsetablering. Vissa poängterar att sociala 

nätverk behöver vara “nyttiga”. Det vill säga det sociala nätverket behöver innehålla kontakter med 

redan anställda personer för att de ska ge goda möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. 

Respondenterna uttrycker även att brist på sociala nätverk försvårar möjligheten att komma ut i 

arbetslivet. 

Det svenska språket brukar anses vara en viktig faktor för arbetsmarknadsintegration, men enligt 

vissa respondenter påverkar detta inte alltid möjligheten att få ett arbete. Vissa respondenter uppger 

att de fick jobb trots att de knappt kunde prata svenska. Vikten av att erhålla svenska 

språkkunskaper tycks bero på arbetsområde och arbetsuppgifter. Ett exempel på ett yrkesområde 

där svenska språket inte tycks vara av stor vikt är inom hälso- och sjukvården, närmare bestämt 

biomedicinsk analytiker. Eftersom yrket inte innebär direktkontakt med patienter tycks 

vetenskapliga kunskaper och praktiska erfarenheter väga tyngre än språkkunskaper i svenska. 

Samtidigt är samtliga respondenter överens om att språkkunskaper är viktiga i slutändan.   

Även diskriminering tycks enligt vissa respondenter förekomma i vissa sektorer. Ett exempel är 

inom ekonomiområdet. Detta kan tolkas på två sätt. Dels kan diskriminering förekomma eftersom 

svenskt humankapital anses bättre än utländskt humankapital; svenskhet utgör enligt det 

postkoloniala perspektivet normen. Dels kan utländsk utbildning inom ekonomi sakna kunskap 

om för arbetet viktiga regler. Enligt humankapitalteori kan kunskapskraven förändras mellan 

länder. Diskriminering anses av de flesta respondenter förekomma i form av stereotypisering, 

negativa föreställningar, korttidsanställningar, dåligt beteende samt underskattning av ens arbete. 

Två av tio tillfrågade anser dock att de inte utsatts för diskriminering på arbetsmarknaden. Mot 

bakgrund av dessa berättelser dras slutsatsen att diskriminering kan vara en utmaning för vissa både 

på vägen till arbetsmarknaden och i arbetslivet.  
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Utländska utbildningar och erfarenheter visar sig vara endast delvis användbara i Sverige. Vissa 

tillfrågade beskriver hur arbetsgivaren förbiser eller nedvärderar utländska utbildningar och 

erfarenheter. De flesta av de respondenter som jobbar inom sitt utbildningsområde eller 

erfarenhetsområde har låga arbetspositioner. Utifrån humankapitalteorin kan en anledning vara att 

arbetsgivaren möter svårigheter i bedömningen av utländska kvalifikationer. I andra fall uttrycker 

respondenterna att utländska utbildningar innehåll skiljer sig från sina svenska motsvarigheter och 

att dessa skillnader innebär hinder att jobba inom sitt utbildningsområde. Vissa respondenter valde 

att inte komplettera sina utländska utbildningar, utan skaffade sig i stället nya utbildningar i Sverige. 

Vi anser att investering i humankapital genom att erhålla en ny svensk utbildning underlättar vägen 

till arbetsmarknaden. Samtidigt kan icke-erkännande av utländska utbildningar och erfarenheter 

vara en utmaning på arbetsmarknaden i de fall där komplettering inte är nödvändig.  

Utifrån intervjuerna beskrivs även hur arbetsförmedlingens insatser i form av praktik eller 

utbildning för flera respondenter upplevdes som värdelösa, då de inte tillförde något till ens 

humankapital. Dock uttrycker några att de fick jobb via insatserna. Ett problem som nämns av en 

respondent är att arbetsgivare utnyttjar nyanlända som får ekonomiskt stöd av arbetsförmedlingen. 

Utnyttjandet sker genom att alltid ersätta nyanlända som har förbrukat stödperioden med andra 

vars anställning ännu bekostas av myndigheten. Utifrån det görs tolkningen att 

arbetsförmedlingens insatser kan innebära utmaningar för vissa, men ge bättre förutsättningar för 

andra.  

Studien i ljuset av tidigare forskning 
Resultatet av denna studie återspeglar flera aspekter av vad som framkommit i både nationell och 

internationell forskning om nyanländas integration på arbetsmarknaden. I likhet med tidigare 

forskning uppmärksammar denna studie de utmaningar som högutbildade nyanlända möter på 

arbetsmarknaden. Utöver utmaningarna uppmärksammar denna studie de förutsättningar som 

upplevs av högutbildade nyanlända, något som inte nämns i tidigare forskning.  

Tidigare forskning visar att diskriminering är ett hinder som nyanlända möter på väg till 

arbetsmarknaden (Mesfin & Alemu, 2020, s.134). Denna studie bekräftar detta till viss del. Två 

respondenter uppger dock att de aldrig utsattes för diskriminering. Utöver det belyser vårt resultat 

att utsatthet för diskriminering varierar beroende på yrkesområde. En del av respondenterna 

upplevde diskriminering endast inom vissa områden. Tidigare forskning nämner även att bristen 

på språkkunskaper är en utmaning för arbetsmarknadsintegration (Mesfin & Alemu, 2020, S. 124, 

131). Respondenterna uttrycker även att vikten av språkkunskaper kan variera beroende på 

yrkesområden och arbetsuppgifter. 

En återkommande aspekt som illustreras av tidigare forskning är missmatchning mellan utbildning 

och yrkesområde bland högutbildade nyanlända, vilket tas upp av exempelvis Irastorza och 

Bevelander (2018, s. 50, 68). Av intervjuerna framgår att en del av respondenterna inte jobbar inom 

sina utbildningsområden. Detta anses dock inte problematiskt av alla respondenter, då vissa bytt 

yrkesbana frivilligt. Denna studie visar att även de som jobbar inom sina utbildningsområden har 

låga arbetspositioner.    

Det finns vissa aspekter som lyfts i tidigare forskning, men inte av respondenterna. En aspekt är 

hur tillfälliga uppehållstillstånd har en negativ effekt på arbetsmarknadsetablering (Beskow, 2018, 
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s. 57), något som inte nämns alls av respondenterna. En annan aspekt är att bostadssegregation 

och marginalisering leder till att nyanlända utesluts från arbetsmarknaden (Sandberg, 2017, s. 19).  

Denna studie som undersöker upplevelser av utmaningar och förutsättningar på arbetsmarknaden 

för högutbildade nyanlända som kom till Sverige 2015 uppfyller en kunskapslucka i forskningsfältet 

då det är brist på forskning om denna målgrupp och deras integrationsupplevelser. Dessutom har 

denna studie även bidragit till att förstå att upplevelser av utmaningar och förutsättningar är 

individuella. Vad som anses utgöra ett hinder för etablering av vissa anses av andra vara en 

förutsättning.  

Teoridiskussion i relation till analys 
Valet av teoretiska ramverk hjälpte oss att analysera vårt material. Studiens teoretiska utgångspunkt 

som är humankapitalteorin och teorin om sociala nätverk underlättade analysen av det empiriska 

materialet som rör högutbildade nyanländas upplevelser av utmaningar och förutsättningar på 

arbetsmarknaden.  

Vi ser att humankapitalteorin har varit användbar för denna studie. Teorin har varit behjälplig i att 

förstå hur investering i humankapital kan vara en förutsättning på arbetsmarknadsintegration. 

Investeringar sker exempelvis genom att erhålla ny utbildning eller svenska språkkunskaper. Vidare 

har teorin bidragit till förståelse av utmaningarna relaterade till språkkunskapsbrist, minskning i 

värde eller förlust av humankapital vid migration samt arbetsgivares svårigheter att utvärdera eller 

bedöma utländska utbildningar och erfarenheter. Även den sociala nätverksteorin har bidragit till 

att förstå hur tillgång till kontakter och referenser kan vara en förutsättning för högutbildade 

nyanländas integration på arbetsmarknaden. Samtidigt har den sociala nätverksteorin varit till hjälp 

i att synliggöra hur brist på sociala nätverk kan försvåra nyanländas möjligheter till etablering på 

arbetsmarknaden. 

En nackdel med teorivalet är att ingen av teorierna direkt täcker aspekter av diskriminering. 

Teorierna har dock varit användbara genom att dra paralleller mellan hur konsekvenser av 

diskriminering påverkar personens humankapital och sociala nätverk. Själva utsattheten för 

diskriminering har även tolkats med hjälp av tidigare forskning. Hade vi använt oss av ytterligare 

en teori om diskriminering hade det bidragit ännu mer till analysen. 

Metoddiskussion 
Uppsatsens tematiska analysmetod har underlättat bearbetningen av insamlad empiri. Att utgå från 

semantisk kodning hjälpte oss beskriva och tolka det intervjupersoner explicit uttrycker utan att 

leta efter underliggande mening. Via den semantiska kodningen lyckades vi balansera mellan närhet 

och distans. Med andra ord lyckades vi närma oss intervjupersonerna genom att beskriva och tolka 

deras ordval. Vi försökte undvika för mycket påverkan av vår egen förförståelse i och med att vi 

uppsatsförfattare själva är nyanlända och har egna erfarenheter av studiens ämne.  

Intervjuer är en lämplig metod för materialinsamling. Via intervjuer uppnåddes både ny och 

fördjupad kunskap om uppsatsens ämne. I och med att upplevelser är något subjektivt som utgår 

från personliga tolkningar anser vi att urvalet säkert har påverkat uppsatsens resultat och resultaten 

skulle möjligen ha sett annorlunda ut om vi hade intervjuat andra personer. Urvalet och 
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tidsbegränsningar har medfört att inte alla aspekter av utmaningar och förutsättningar på väg till 

arbetsmarknaden har uppmärksammats. Med andra ord är studiens ämne brett och kan innefatta 

utmaningar och förutsättningar som inte tagits upp av respondenterna.  

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Nyanländas, bland dem högutbildades, etablering på arbetsmarknaden har varit ett aktuellt 

fenomen sedan länge. Fenomenet rör flera områden inom socialt arbete. Tidigare forskning lägger 

fokus på de utmaningar som högutbildade nyanlända kan möta på arbetsmarknaden. Denna studie 

uppmärksammar både utmaningar och förutsättningar på arbetsmarknaden för högutbildade 

nyanlända som kom till Sverige år 2015. Förhoppningsvis bidrar denna studie till ökad förståelse 

av högutbildade nyanländas upplevelser på arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan underlätta berörda 

myndigheters arbete med denna målgrupp. Det som berörda myndigheter kan göra är inte bara att 

motverka utmaningarna, utan också förstärka möjligheterna på arbetsmarknaden.  

För att kunna få en helhetssyn på fenomenet behövs mer forskning som utgår från arbetsgivarens 

perspektiv kring högutbildade nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det skulle även vara 

intressant att undersöka utmaningar och förutsättningar för högutbildade nyanlända på vissa 

arbetsområden för att effektivisera matchningen av högutbildade nyanlända till vissa yrken.  
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Socionomprogrammet 

 

Ett informationsbrev och förfrågan om deltagande i studie 
 

Vi heter Hala Khalaf och Nadin Tamim och är socionomstudenter, som skriver vårt 

examensarbete vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala 

universitet. I examensarbetet undersöker vi högutbildade nyanländas upplevelser i att komma 

in på arbetsmarknaden. Vi fokuserar på målgruppen nyanlända som kom till Sverige år 2015 

och har utländsk examen med minst tre år efter gymnasiestudier samt har ett arbete oavsett 

anställningsform. 

 

Syftet med studien är att undersöka högutbildade nyanländas upplevelser på dem 

förutsättningar och utmaningar på arbetsmarknad. 

 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras digitalt eller på plats 

beroende på önskemål och avstånd. Intervjun beräknas ta omkring 45 minuter. Hela intervjun 

kommer att spelas in. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på 

ett sådant sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna. De uppgifter som vi kommer 

att få via intervjuer kommer endast att användas inom uppsatsarbete. I slutändan kommer 

uppgifterna att raderas.   

 

Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt och kan utan särskild förklaring avbrytas när som 

helst. Samtycke kommer att inhämtas från dig via separat brev. Det insamlade materialet 

kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. 

Forskningsresultat kommer att meddelas till dig.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Vänligen, kontakta oss vid frågor eller funderingar! 

  

Uppsala den 2022-04-04 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Hala Khalaf     Nadin Tamim 

 

Socionomstudent     Socionomstudent 

Telefon: xxxxxxx    Telefon xxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxx    E-post: xxxxxxxx 

 

Handledare: Jecinta Okumu 

E-post: jecinta.okumu@soc.uu.se 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE  

1. Kan du presentera dig själv? 

 

2.  Vilken utbildning har du från ditt hemland? 

 

3. Har du jobbat inom ditt utbildningsområde? i så fall berätta gärna om jobbet.  

 

4. Hur upplever du arbetsmarknaden i Sverige?  

 

5. Vilka faktorer upplever du har varit avgörande för ditt tillträde på arbetsmarknaden? 

 

6. Kan du berätta om de utmaningar som du har upplevt på arbetsmarknaden? 

 

7. Upplever du att du har övervunnit dessa utmaningar? I så fall på vilket sätt? 

 

8. Upplever du att din utländska utbildning och dina utländska erfarenheter varit till hjälp 

för ditt tillträde på arbetsmarknaden?  

 

9. Hur skulle du beskriva arbetsgivarens värdering av din utländska utbildning och 

utländska arbetslivserfarenheter? (nedvärdering, diskriminering...) 

 

- Har du något att tillägga? 
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BILAGA 3- DEKLARERING  
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