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Sammanfattning 
I denna uppsats har vi studerat invandrade akademikers erfarenheter av svenskt arbetsliv med 

bakgrund i den senaste tidens skriverier i medierna om att invandrade akademiker i det svenska 

samhället ofta står utan arbete, eller är överkvalificerade för sina arbetsuppgifter. Vi har i denna 

studie valt att rikta in oss på de invandrade akademiker som väl har kommit in på den svenska 

arbetsmarknaden. Finns det en anpassningsprocess till det svenska arbetslivet, och hur ser i sådant 

fall denna anpassning ut? Uppsatsen bygger på tio kvalitativa intervjuer. Åtta av intervjuerna är 

gjorda med invandrade akademiker, i huvudsak från Iran, och två med företrädare för 

arbetsmarknadspolitiska projekt. Studien bygger på Kondra & Hursts tolkning av nyinstitutionell 

teori. Studien visade att de med kort erfarenhet av det svenska arbetslivet beskrev erfarenheter av 

anpassning, medan de med lång arbetslivserfarenhet menade att de inte behövt anpassa sig.  De 

som menat att de inte behövt anpassa sig beskrev dock situationer som vi utifrån teorin har tolkat 

som att deras ageranden blivit förgivettagna och därmed övergått till normativa beteenden. Genom 

studien har det framgått vilken betydelse det svenska språket har för möjligheten att få ett arbete, 

bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen och förstå de rådande värderingarna och normerna. 

Flertalet av informanterna i studien beskrev skillnader mellan arbetslivet i hemlandet respektive 

Sverige gällande hierarki och sociala normer. Informanterna har anpassat sig genom att studera 

svenska, härma andra kollegors sätt att hantera olika situationer samt aktivt försökt lära sig “det 

svenska sättet” att göra saker. 

 

Nyckelord: Invandrade akademiker, svenskt arbetsliv, nyinstitutionell teori 
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Förord 
Att skriva en kandidatuppsats är en utmaning. Att skriva en kandidatuppsats och parallellt jonglera 

hem, arbete, barn, aktiviteter och diverse magsjukor har periodvis känts omöjligt. Med hjälp och 

stöd från omgivningen, abnorma mängder kaffe, lite för mycket fikabröd och en stor dos tålamod 

och envishet är vi nu i mål. Vi har gemensamt lyckats skriva en uppsats om ett ämne vi brinner 

för, förhoppningsvis blivit klokare samtidigt som vi haft otroligt roligt och däremellan funnit ny 

vänskap. För det är vi mycket tacksamma. 

  

Vi vill särskilt tacka: 

*Våra familjer för ovärderligt stöd och otaliga dagis- och skolhämtningar 

*Våra informanter som ställt upp med sin tid och delat med sig av sina livsberättelser 

*Agneta Hugemark, Cecilia Wilander och Liisa Linnarsson för värdefulla kommentarer och 

berikande opponering 

*Brioche för ljuva sockerkickar som fått oss att orka skriva lite till 
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1. INLEDNING 
 
Idag har de med utländska examina alltför sällan ett arbete som motsvarar deras 

yrkeskompetens vilket kan ses som ett resursslöseri för det svenska samhället. Den senaste 

tiden har det i media talats om vinsterna med att ta tillvara på invandrade akademikers 

kompetens (Arrius & Edström, 2015, 2 februari). Många olika initiativ har tagits för att 

hjälpa invandrade akademiker in i arbete. Men hur ser det ut för de invandrade akademiker 

som väl tar sig in i det svenska arbetslivet? Välkomnas de med öppna armar eller krävs det 

anpassning för att passa in i det svenska arbetslivet? 

  

1.1 Bakgrund 
De som invandrat till Sverige med en akademisk examen från hemlandet har många gånger svårare 

att få ett arbete som motsvarar deras kompetens jämfört med de som utbildats i Sverige. Många 

gånger väntar en lång period av kunskapsverifiering, riktad språkutbildning samt kunskap om det 

svenska samhället för att en invandrad akademiker ska få ett arbete (Almerud, 2014, s. 2-3). Även 

om andelen invandrade akademiker som arbetar inom sitt kompetensområde har ökat de senaste 

decennierna, finns det fortfarande stora skillnader mellan de som har en utländsk akademisk 

utbildning och de som utbildats i Sverige. Under 2009 genomfördes en studie som visade att 30 % 

av de med utländsk akademisk utbildning saknade arbete, jämfört med 10 % av de som utbildats i 

Sverige. Bland dem som deltog i studien uppgav 46 % av de med utländska examina att de upplevt 

svårigheter att få ett arbete som motsvarar deras utbildning (SCB 2009:4). 

  

Flera av de stora fackförbunden med akademiskt utbildade medlemmar har i sina rapporter visat på 

de vinster samhället kan få genom att hjälpa invandrade akademiker in i arbete. Saco presenterade 

i år en rapport som visade att samhällskostnaden för en svenskutbildad akademiker är cirka 2,5 

miljoner kronor, som kan jämföras med 310 000 kronor för att validera och språkutbilda en 

invandrad akademiker (Edström, 2015, s. 8-11). Det innebär att det är samma samhällskostnad att 

utbilda en svensk akademiker som att validera och språkutbilda åtta invandrade akademiker. 

  

Många initiativ har genomförts de senaste åren i syfte att påskynda arbetet med att hjälpa 

invandrade akademiker in i det svenska arbetslivet. Olika projekt har initierats som syftar till att 

hjälpa invandrade akademiker med verifiering av tidigare utbildning, anpassad språkutbildning 

inom deras kompetensområde, samt ge deltagarna en möjlighet till praktik. I de flesta fall 

genomförs dessa projekt på uppdrag av Arbetsförmedlingen som genom upphandling anlitar 
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externa parter som genomför utbildningsprogrammen. Ett av dessa projekt som genomförts i 

samarbete mellan arbetsförmedlingen, Uppsala Universitet och Accademia heter Korta Vägen. 

Detta projekt syftar till att hjälpa invandrade akademiker med verifiering av tidigare utbildning, 

anpassad språkutbildning inom deras kompetensområde samt ge deltagarna en möjlighet till en 

praktikplats. Samhällets insatser för invandrade akademiker slutar dock ofta just där, vid gränsen 

till arbetslivet.  

 

Mycket av den forskning som finns gällande invandrade akademikers situation i Sverige behandlar 

främst de hinder som dessa möter när de aktivt söker ett arbete som motsvarar deras 

utbildningsnivå och kompetensområde (Bjurling, 2004, s. 40-41). Hur vardagen i arbetslivet ser ut 

för de som har fått ett arbete uppmärksammas inte på samma sätt. Gällande invandrade 

akademikers erfarenheter av mötet och anpassningen till svenskt arbetsliv ser vi delvis en 

kunskapslucka, då det finns få studier som undersöker invandrade akademikers erfarenheter av 

svenskt arbetsliv. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att undersöka invandrade akademikers erfarenheter av svenskt arbetsliv 

samt belysa hur de hanterar eventuella skillnader mellan arbetslivet i hemlandet och i Sverige. 

Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

  

Hur beskriver invandrade akademiker sina erfarenheter av svenskt arbetsliv? 

 

Beskriver de krav på anpassning, och i så fall vilka typer av krav? 

  

På vilket sätt hanterar invandrade akademiker dessa krav? 

 

1.3 Avgränsning 
För att undvika missförstånd krävs initialt en tydlig definition av de termer som är centrala i 

studien. Med termen arbetsliv avses i denna uppsats händelser, relationer och processer som berör 

individens arbetsplats. Med invandrade akademiker avses i studien individer som flyttat till 

Sverige i vuxen ålder med en i hemlandet genomförd akademisk utbildning motsvarande minst 

kandidatexamen. Studien inkluderar inte individer som arbetskraftinvandrat till Sverige efter att ha 

rekryteras hit till ett arbete. Vi har valt att göra ett geografiskt urval med fokus på individer från 

Mellanöstern, främst från Iran. Anledningen till att studien fokuserar på invandrade akademiker 
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från Mellanöstern och då i synnerhet Iran är att det är ett område där det i många avseenden finns 

skillnader i språk, kultur och arbetsliv i förhållande till Sverige (Eyrumlu, 1997, s. 107-120). 

Grunderna för urvalet presenteras i metodkapitlet.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande. I nästa kapitel följer en genomgång av aktuell forskning som 

behandlar de områden som vi anser relevanta i förhållande till vår studie, samt en presentation av 

hur studien förhåller sig till denna forskning. Därefter beskrivs i det tredje kapitlet det teoretiska 

ramverk som används som tolkningsmodell för studien, samt tillhörande teoretiska begrepp. I 

kapitel fyra behandlas metodval, samt etiska och metodologiska överväganden. Sedan presenteras 

i det femte kapitlet det resultat som framkommit under våra intervjuer, samt en redovisning av den 

analys som genomförts utifrån studiens teoretiska ramverk. I det sjätte och avslutande kapitlet 

diskuteras studiens resultat i förhållande till teori, frågeställningar och tidigare forskning, samt 

presenterar en kort sammanfattning av uppsatsen. Informationsbrev och intervjuguide bifogas. 

 

 

 2. TIDIGARE FORSKNING 
 
Sammanfattningsvis finns det stöd i forskningen för att invandrade akademiker möter 

tydliga utmaningar i det svenska arbetslivet. Forskningen visar att invandrade akademiker i 

vissa fall upplever en lägre status än sina kollegor, och att det krävts extra ansträngningar 

för att nå den position de har nått, samt att deras förmåga att anpassa sig är avgörande för 

att nå framgång.  Presentationen av forskningen inom området har kategoriserats i fyra 

olika teman som vart och ett ger viktiga bidrag till förståelsen av det valda ämnesområdet. 

Det första avsnittet behandlar forskning om de hinder som de invandrade akademikerna 

möter på sin väg in i det svenska arbetslivet, och det andra avsnittet handlar om invandrade 

akademikers status i yrkesrollen. Det tredje avsnittet behandlar det svenska arbetslivet i 

stort, medan det fjärde och sista avsnittet tar upp studier om olika former av anpassning till 

det svenska arbetslivet. Avslutningsvis sammanfattas presenterad forskning. 

  

2.1 Hinder i karriären 
Det tar ofta lång tid för en invandrad akademiker att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden 

och vägen till ett arbete innehåller olika typer av hinder. Långsamma juridiska processer förlänger 

många gånger tiden utanför arbetslivet. Dessutom hindras invandrade akademiker av att deras 
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akademiska meriter och arbetslivserfarenhet inte värderas lika högt på den svenska 

arbetsmarknaden som i hemlandet. I detta avsnitt kommer forskning om de hinder de invandrade 

akademikerna möter i det svenska arbetslivet att presenteras. 

  

Carolina Bjurling menar att invandrade akademiker har en utmanande väg för att komma till sin 

rätt i det svenska arbetslivet (Bjurling, 2004, s. 8). I en rapport från Högskoleverket där Bjurling 

intervjuat invandrade akademiker om deras väg till kvalificerade arbeten belyses att ett av de 

största hindren är migrationsprocessen. Den byråkratiska processen gällande uppehålls- och 

arbetstillstånd, samt kunskapslegitimering gör att det ofta tar lång tid innan de ens nått positionen 

att vara arbetssökande (Bjurling, 2004, s. 40-41). Bjurling lyfter även fram olika kännetecken som 

tycks vara gemensamma för de som lyckats nå ett kvalificerat arbete. Egen drivkraft och 

anpassningsförmåga nämns som framgångsfaktorer tillsammans med samhällsstöd i form av 

anpassade åtgärder inom kunskapsvalidering och ämnesriktad språkutbildning (Bjurling, 2004, s. 

87). 

  

Där Bjurling ser migrationsprocessen i stort som det största hindret menar istället psykologen Elsie 

C. Franzén att det främsta hindret är att tidigare erfarenheter och kompetenser förlorar sitt värde på 

den svenska arbetsmarknaden.  I sin bok “Att bryta upp och byta land” beskriver Franzén (2001) 

de svårigheter som det innebär för en individ att lämna hemlandet och etablera sig i det nya landet. 

Genom intervjuer följde Franzén tillsammans med en kollega en grupp flyktingars försök att 

integrera sig i det svenska samhället. Det fanns en stor vilja hos de invandrade akademikerna att 

lära sig svenska vilket sågs som nyckeln till ett arbete och en plats i samhället (Franzén, 2001, s. 

146). De som invandrat upplevde att den utbildning och arbetslivserfarenhet de hade med sig från 

hemlandet inte var något värt på den svenska arbetsmarknaden. Många utelämnade information 

om tidigare erfarenheter på sitt CV av just den anledningen. Istället var avklarade SFI-kurser något 

som lyftes fram i och med att en god svenska sågs som den viktigaste kompetensen för att få ett 

arbete (Franzén, 2001, s. 151). När de som hade en akademisk examen fortfarande stod arbetslösa 

efter att ha verifierat sina betyg blev det upplevda nederlaget ännu större då en avklarad examen i 

många andra länder är lika med en biljett in på arbetsmarknaden. (Franzén, 2001, s. 153). I Sverige 

blev de invandrade akademikerna beroende av hjälp från myndighetspersoner i större utsträckning 

än i hemlandet då deras sociala nätverk här i Sverige var mindre (Franzén, 2001, s. 156). 

  

En statlig utredning som behandlar invandrares position i arbetslivet fokuserar på huruvida 

utländsk bakgrund kan ses som en tillgång eller ett hinder på vägen till makt (DS 2005:12). Anita 

Göransson, professor vid Arbetsvetenskapliga institutionen i Göteborg, har lett en forskargrupp 
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som med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer inhämtat uppgifter från utlandsfödda 

personer som nått ledande positioner i det svenska samhället. Rapporten visar att de som fått ett 

arbete som motsvarar deras kompetensnivå ofta har varit tvingade att göra extra ansträngningar för 

att nå denna position genom att lära sig svenska och komplettera sina kunskaper, både formella 

och informella. (DS 2005:12, s. 8). 

 

2.2 Status i yrkesrollen 
Invandrade akademiker hamnar oftare i positioner de är överkvalificerade för än akademiker med 

svensk utbildning. När de dessutom får ett arbete via en arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller efter 

olika påbyggnadsutbildningar menar invandrade akademiker att de inte erhåller samma status som 

kollegor med examen från Sverige. Detta avsnitt behandlar forskning gällande invandrade 

akademikers status i arbetslivet och bygger på svensk såväl som internationell forskning. 

  

Som nämndes ovan har sociologerna Eva Löfgren och Gabriella Fägerlind (2000) funnit att 

invandrade akademiker ofta är överkvalificerade för sina arbetsuppgifter och har lägre status i 

yrkesrollen än övriga anställda. Genom kvalitativa intervjuer och fokusgrupper har Löfgren och 

Fägerlind (2000) undersökt hur ingenjörerna beskriver rekryteringsprocesser, introduktionen på 

arbetet och den sociala samvaron på arbetsplatsen (Löfgren & Fägerlind, 2000, s. 8). Ett flertal av 

de invandrade akademikerna i studien hade förhållandevis enkla arbetsuppgifter jämfört med den 

erfarenhet och kompetens de hade med sig från hemlandet. De upplevde att arbetsgivaren inte 

förstod vad deras utbildning och arbetslivserfarenhet faktiskt innebar (Löfgren & Fägerlind, 2000, 

s. 13). Vidare upplevde de invandrade ingenjörerna att de genom att ha kommit in genom en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd inte erhöll samma status som övriga anställda. Vid byte av 

arbetsplats försvann dock denna negativa upplevelse och deras självförtroende växte genom att 

kunna visa upp svensk arbetslivserfarenhet (Löfgren & Fägerlind, 2000, s. 12). 

  

Även inom legitimationsyrken finns sambandet mellan att vara invandrade akademiker och en 

upplevelse av att ha lägre status i arbetslivet. I en nyligen publicerad avhandling i sociologi, “The 

Other Doctor”, presenterar Lisa Salmonsson en studie som visar att invandrade läkare många 

gånger upplever att de har lägre status än svenskfödda läkare och att de ständigt måste arbeta 

under epitet “invandrare” (Salmonsson, 2014, s. 111). Salmonsson (2014) har intervjuat en grupp 

utlandsfödda läkare där de som lyckats överkomma svårigheter med att få sin utbildning 

legitimerad i Sverige och får en tjänst ändå upplever att det är svårt att få en fullvärdig tillhörighet 

i gruppen. Att ges tillträde till yrket ses som en formell tillhörighet. Trots detta känner de sig inte 
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alltid delaktiga i den informella tillhörigheten (Salmonsson, 2014, s. 112). Utöver tillhörighet 

pekar Salmonsson även på vikten för invandrade läkare att kunna hantera det sociala samspelet 

med kollegor och patienter för att få ett arbete, men även för att kunna behålla arbetet 

(Salmonsson, 2014, s. 128). Slutligen menar Salmonsson att de invandrade läkarna skapat en sorts 

identitet i sitt invandrarskap som kan ses medföra utmaningar men även vara en tillgång 

(Salmonsson, 2014, s. 160). Likt Samuelsson menar sociologen och läkaren Anna Harris (2011) i 

sin etnografiska studie, “In a moment of mismatch: overseas doctor´s adjustments in new hospital 

enviroments”, att invandrade läkare ser sig som annorlunda än inhemska läkare då de i många fall 

är vana vid ett annat sätt att arbeta. Men där Salmonsson huvudsakligen ser på hur invandrade 

läkare ser sig själva och ses av omgivningen, studerar Harris främst hur invandrade läkare konkret 

behöver anpassa sig inom olika områden, exempelvis gällande instrumenthantering och 

patientbemötande (Harris, 2011, s. 317). 

  

Ytterligare studier om invandrade läkare berör de språkliga och strukturella hinder som bidrar till 

att de inte upplever samma status som de läkare som utbildats på plats. En studie på detta tema är 

“Integrating Immigrant Health Professionals into the US Health Care Workforce: A Report from 

the Field” där José R. Fernández-Pena genom fokusgrupper studerat invandrade läkare i USA. 

Fernández-Pena (2012) menar att språkkunskap är av central betydelse då förmågan att kunna 

språket korrekt påverkar hur de invandrade läkarna ses av kollegor och patienter. Invandrade 

läkare som kommer till USA har i stor grad påverkats av att i många fall ha tvingats justera hela 

sin sociala kontext vilket påverkar deras arbete (Fernández-Pena, 2012, s. 442). Sociologen Judith 

T. Shuval (2000) har i en fältstudie studerat invandrade läkare i Israel, USA och Kanada och funnit 

att invandrade läkare i större utsträckning tar de läkartjänster som anses ha lägst status i respektive 

land (Shuval, 2000, s. 197). Detta bidrar till ett upprätthållande av ojämlika strukturer där 

inhemska och invandrade läkare har olika status på arbetsmarknaden. I förlängningen har det även 

lett till ett konstant behov av invandrade läkare som kan ta de tjänster som anses ha lägre status.  

  

2.3 Anpassningsstrategier till lokala förutsättningar 
När akademiker med utländska examina kommer till Sverige och ska etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden möter de nya förutsättningar och värderingar att förhålla sig till. Följande avsnitt 

beskriver forskning om olika strategier som invandrade akademiker använder sig av i arbetslivet. 

  

I studien Crossing national boundaries visar Zikic, Bonache och Cerdin på olika förutsättningar 

för att invandrade akademikers process ska vara framgångsrik (Zikic et al., 2010). Studien visar att 
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det utländska karriärkapitalet som invandrade akademiker bär med sig till sitt nya hemland 

påverkar anpassningsprocessen. Den sociala och kulturella bakgrunden påverkar invandrade 

akademikers förhållande till det nya hemlandets arbetsmarknad, värderingar och normer (Zikic et 

al., 2010, s. 670). Zikic et. al. (2010) använder sociologen Pierre Bourdies olika kapitalformer för 

att beskriva invandrade akademikers olika behov i form av subjektiva och objektiva 

anpassningsfaktorer. Författarna menar att bibehållen motivation och identitetshantering är 

subjektiva faktorer som påverkar deras möjlighet att komma till sin rätt i det nya landet. Utöver 

dessa två faktorer pekar de även på fyra objektiva faktorer som de menar påverkar 

anpassningsprocessen. Dessa är legitimerad kunskap, lokal kunskap, upprättandet av sociala 

nätverk och karriärsutveckling (Zikic et al., 2010, s. 670 ff). Studien visar på vikten av att kunna 

hantera både de subjektiva och objektiva aspekterna av anpassningsprocessen (Zikic et al., 2010, s. 

679). Dock består informanterna i studien enbart av självvalda immigranter vilket gör att studiens 

resultat inte självklart är tillämpligt i de fall de invandrade akademikerna lämnat hemlandet 

ofrivilligt. 

  

Som en komplettering till Zikic et. al. (2010) finns det svensk forskning som behandlar invandrade 

iraniers etablering i det svenska samhället. I boken “Iranier möter Sverige” (1997) har sociologen 

Reza Eyrumlu intervjuat iranska medelklassfamiljer om deras möte med det svenska samhället. De 

iranier som ingår i studien vill gärna integrera sig i det svenska samhället och lära sig det svenska 

sättet att leva på. Det svenska livet ses som eftersträvansvärt, även om de har svårt att förklara vad 

det svenska livet faktiskt innebär. Ju mer ambitiösa de blir i sin strävan desto svårare är det att få 

tillträde till den svenska gemenskapen och lära känna sina nya landsmän. Ofta ses de som 

annorlunda och stängs ute från majoritetssamhället (Eyrumlu, 1997, s. 75-76). De som väl får ett 

arbete vill inte nödvändigtvis hjälpa andra iranier till en tjänst inom samma organisation, detta 

skiljer sig från studier på andra etniska grupper. Denna ovilja att hjälpa varandra minskar snabbt 

det sociala nätverket som är en viktig väg in i det svenska arbetslivet (Eyrumlu, 1997, s. 87-88). 

  

Det finns olika statliga åtgärder som används för att integrera invandrade akademiker på 

arbetsmarknaden. I vissa fall kan dessa åtgärder tvärtemot sitt syfte medföra en negativ inverkan 

på integrationen. Gou och Andersson (2009) har genom en beteendevetenskaplig diskursiv analys 

och kvalitativ intervjustudie studerat hur PLAR (prior learning assesment recognition) fungerar för 

invandrade akademiker i Canada och Sverige. De antyder att statliga direktiv och 

integrationssystem i alltför stor grad verkar normerande enligt landets ramar och på så sätt inte ger 

utrymme för medföljande erfarenheter och kompetenser (Gou & Andersson, 2009, s. 15). 
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Artikelförfattarna menar att PLAR-systemet i många fall medför ett tydliggörande av skillnader 

som i förlängningen verkar segregerade istället för integrerande.   

  

De invandrade akademikerna som väl etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden kommer med 

nya perspektiv och erfarenheter till sin nya arbetsplats som inte alltid tas tillvara på. “På väg mot 

det goda arbetet: om akademikers arbetsvillkor” (1995) är en studie gjord av socialpsykologen 

Gunnela Westlander och psykologen Gunnar Aronsson som bland annat studerar hur invandrade 

akademiker tas emot på sina arbetsplatser, och huruvida deras speciella kunnande nyttjas vid 

internationella kontakter. Det konstateras att upplevelsen av kompetensen hos de invandrade 

akademikerna är starkare kopplad till var individen har studerat än var individen är född. 

Akademiker med svensk examen upplever att de har en större möjlighet att påverka ett beslut på 

den egna arbetsplatsen än invandrade akademiker upplever att de har (Westlander och Aronsson, 

1995, s. 43). 

  

2.4 Invandrare i arbetslivet 
Det svenska arbetslivet kan ses ha vissa generella kulturella särdrag även om kulturen kan skilja åt 

mellan olika organisationer. Detta avsnitt behandlar forskning om nationella organisationskulturer 

och vad som är utmärkande för Sverige vad gäller värderingar och det sociala samspelet på 

arbetsplatsen. 

  

Socialpsykologen och antropologen Geert Hofstedt (1991) menar att organisationer påverkas av 

nationella kulturskillnader där organisationskulturen främst återfinns i olika värderingar och 

sedvänjor på arbetsplatsen (Hofstedt, 1991, s. 226-228). Materialet till studien kommer från en 

enkätstudie genomförd med anställda i dotterbolag till IBM från över femtio länder där 

människors värderingar undersöktes. Hofstedt menar att alla människor ser på sin egen kulturella 

kontext som den normala där människor från andra länder har en avvikande nationella karaktär 

(Hofstedt, 1991, s. 292). Vidare ser Hofstedt god interkulturell kommunikationsförmåga som en 

positiv egenskap i mötet med nya arbetslivskulturer. Detta innefattar en medvetenhet om 

skillnader i värderingar, vad den andra kulturen innebär och hur vi ska använda de kulturella 

symboler som den andra kulturen bär med sig (Hoftstedt, 1991, s. 285). 

  

Medan Hofstedt lyfter fram ett internationellt perspektiv har Åke Daun (1998), professor i 

etnologi, studerat vad han anser vara den svenska mentaliteten. Daun beskriver kultur som ett 

kodsystem av olika beteenden och värderingar vilka kännetecknar olika grupper av människor.  
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Mötet mellan människor av olika nationalitet underlättas om det finns en förståelse för den andra 

kulturens värdesystem vilket Hofstedt även visar på med beskrivningen av den interkulturella 

kommunikationsförmågan. Det är viktigt att passa in och därför undviker svensken ämnen som 

kan leda till konflikt med andra (Daun, 1998, s. 123). Att ha kontroll över sina känslor uppfattas 

som något positivt och en del svenskar har uppfattningen att invandrare ger uttryck för sina 

känslor i större utsträckning (Daun, 1998, s. 140-143.) Då en viss sociokulturell omgivning kan 

gynna vissa personlighetsdrag kan en allmän uppfattning om att invandrare som grupp agerar på 

detta sätt ligga den enskilda individen till last i vägen till ett arbete (Daun, 1998, s. 131). Vi som 

människor är, enligt Daun, mer benägna att lägga större märke till skillnader än vad som faktiskt 

förenar oss (Daun, 1998, s. 225). 

  

2.5 Sammanfattning och kommentar av tidigare forskning 
Forskningen visar att invandrade akademiker möts av olika typer av hinder på vägen in i svenskt 

arbetsliv och det är en utmaning att relatera till det nya landets språk, arbetssätt och värderingar. 

Exempel på dessa hinder kan vara byråkrati kring migrationsprocessen, undervärdering av 

akademiska meriter samt att tidigare arbetslivserfarenheter inte värderas i samma utsträckning som 

för inhemska akademiker. Detta har i många fall lett till att invandrade akademiker ofta är 

överkvalificerade för sina arbeten. Flera forskningsarbeten visar även att invandrade akademiker 

ofta beskriver att de upplever sig ha lägre status i yrkesrollen, och att omgivningen fortsätter att 

relatera till dem som invandrade akademiker även efter att de arbetat en längre tid i landet. 

Presenterade studier om det svenska arbetslivet visar att det finns olikheter i olika länders arbetsliv 

och att det krävs en god interkulturell anpassningsförmåga för att kunna hantera dessa olikheter. 

 

Att studera vilka hinder som invandrare möter, hur de själva och omgivningen ser på deras 

kompetens, samt hur det svenska arbetslivet bemöter dem är genomgående teman i dessa studier. 

Dock kan det ses som problematiskt att de flesta av dessa studier endast undersöker en begränsad 

del av de akademiska yrkena, främst legitimationsyrken där “översättning” av kunskap kan göras 

via prov och tester. 

 

Som visats i detta kapitel finns det relativt mycket tidigare forskning om invandrade akademikers 

integration på arbetsmarknaden och om de svårigheter de möter i sin strävan att få ett fast arbete i 

Sverige. Dock saknas studier som mer ingående beskriver de krav på anpassning som de 

invandrade akademikerna ställs inför på arbetsplatsen, samt hur dessa krav hanteras. Utifrån detta 

anser vi att vår studie är relevant då den studerar just invandrade akademikers anpassning till 
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svenskt arbetsliv. I kommande kapitel presenteras den teoretiska referensram studien utgår ifrån 

samt de begrepp som är relevanta för vår studie. 

 

3. TEORI 
 
Teoretiska begrepp är viktiga verktyg i det vetenskapliga arbetet. Dessa gör det möjligt att 

veta var i materialet intressanta aspekter kan finnas, vad som eftersöks och hur detta känns 

igen (Becker, 2008, s. 122). Till skillnad från den ursprungliga nyinstitutionella teorin 

används i denna uppsats ett mikroperspektiv enligt Kondra och Hurst (2008). Detta 

individperspektiv kan användas för att tydliggöra de eventuella krav på anpassning som 

möter invandrade akademiker i arbetslivet, samt hur dessa krav hanteras. I detta kapitel 

presenteras inledningsvis nyinstitutionell teori översiktligt, sedan beskrivs begreppen 

mimetisk, tvingande och normativ isomorfism samt avinstitutionalisering utifrån Kondra 

och Hursts begreppshantering. Avslutningsvis redovisas hur teorin är tänkt att användas i 

denna studie. 

  

3.1 Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionell teori handlar om hur organisationer inom samma fält tenderar att bli alltmer lika 

varandra för att få legitimitet för sin verksamhet. Med legitimitet menas att organisationen ses ha 

ett existensberättigande av institutionerna i sin omgivning (Ericsson-Zetterquist, 2009, s. 67). Det 

som främst skiljer denna teori från tidigare organisationsteorier är att den nyinstitutionella teorin 

förutom ekonomi och effektivitet även ser andra orsaker till varför organisationer förändras (Stern, 

1999, s. 80-81).  

  

I denna studie kommer den nyinstitutionella teorin att användas med utgångspunkt i Kondra och 

Hursts begreppsapparat, publicerad 2008 i artikeln ”Institutional process of organization culture”. 

I deras tillämpning av nyinstitutionell teori studerar de hur olika aspekter av organisationskultur 

skapas, vidmakthålls och reproduceras inom en organisation. Istället för att studera hur 

organisationer tenderar att likna varandra inom ett fält, studerar Kondra och Hurst hur olika 

individer inom en organisation efterliknar varandra för att få legitimitet från sin omgivning. Detta 

ses som en homogeniserande process mellan individer som innebär att individer tenderar att över 

tid bli allt mer lika varandra. Kondra och Hursts definition av organisationskultur är huvudsakligen 

de sociala normer och värderingar som genomsyrar en organisation och som på olika sätt överförs 

mellan individer (Kondra & Hurst, 2008, s. 39). Ett exempel på homogenisering inom en 
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organisation kan vara att en individ socialiseras in i ett förväntat beteende, en dominerande 

klädkod eller ett visst sätt att hantera olika situationer. Kondra och Hursts syfte med att applicera 

nyinstitutionella begrepp på inomorganisatoriska beteendemönster är att bidra med ytterligare 

förståelse för hur nyinstitutionella begrepp kan användas för att överbrygga glappet mellan mikro- 

och makroperspektiv i studiet av organisationer (Kondra & Hurst, 2008, s. 39). I kommande 

avsnitt presenteras en genomgång av hur de olika homogeniserande processerna som Kondra och 

Hurst beskriver kan användas för att förstå anpassning inom en organisation. 

  

3.2 Isomorfism 
Kondra och Hurst beskriver i sin artikel olika aspekter av homogenisering genom isomorfism-

begreppet som delas upp på tre nivåer; tvingande, mimetisk och normativ. Med homogenisering 

menas i detta avseende den process där individer inom en organisation blir allt mer lika varandra. 

Kondra och Hurst beskriver på vilket sätt de anser att isomorfa processer kan förklara individuell 

anpassning genom följande citat:  

“Consideration of how cultural norms are instilled and maintained through 

isomorphic processes provides potential answers to questions such as: Why do 

individuals comply with cultural norms? How are they transmitted, reproduced 

and maintained?” (Kondra & Hurst, 2008, s. 39).   

De menar att individer inom en organisation påverkar varandra då värderingar och normer 

överförs mellan de anställda genom socialt lärande, förebilder och observationer (Kondra & Hurst, 

2008, s. 43). Inom organisationer finns sociala koder och värderingssystem som överförs, 

medvetet eller omedvetet, mellan individer. Kondra och Hurst beskriver de olika uttalade och 

outtalade sociala värdesystem som en organisation präglas av som organisationskultur, som på ett 

eller annat sätt skapas, överförs och reproduceras inom en organisation (Kondra & Hurst, 2008, s. 

39-42). Dessa överföringar av värdesystem inom en och samma organisation är enligt Kondra och 

Hurst exempel på isomorfism.  

 

3.2.1 Tvingande isomorfism 
Den första homogeniserande drivkraften kallas alltså tvingande isomorfism och kännetecknas av 

att en stark dominerande aktör utformar tydliga regler och förordningar. Där tvingande isomorfism 

på makronivå kännetecknas av statliga direktiv som organisationer måste efterfölja, kan det på 

individuell nivå istället betyda att det inom organisationen finns tydliga regler och krav som 

individen måste följa för att undgå olika former av sanktioner (Kondra & Hurst, 2008, s. 46-48). 
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Kondra och Hurst menar att tvingande sanktioner inom en organisation exempelvis kan innebära 

organisatoriska belöningar eller straff som följd till vissa beteenden (Kondra & Hurst, 2008, s. 46). 

  

Belöning eller disciplinering formar individen inom en organisation till att anpassa sig till önskat 

beteende eller arbetssätt. Inom en organisation kan olika former av personalpolicyers eller 

belönande HR-system ses som tvingande isomorfism (Kondra & Hurst, 2008, s. 46). Ofta finns det 

i dessa policyers/Hr-system tydliga kopplingar mellan beteende och påföljd. I den tvingande 

isomorfismen ingår även det sätt som informella regler inom organisationen sanktionerar den 

individ som inte följer de oskrivna koderna (Kondra & Hurst, 2008, s. 48). Ett exempel på 

tvingande isomorfism kan med utgångspunkt i Kondra och Hurst vara när en individ inom en 

organisation behöver gå interna utbildningar för att certifieras till olika uppgifter. Ett sådant krav 

exemplifierar tvingande processer där det även blir tydligt vilka konsekvenser som medföljer om 

individen inte gör det som förväntas. Kondra och Hurst beskriver dessa tydliga relationer mellan 

beteende och sanktion i följande citat:  

“Relationships between individual inputs, outputs and rewards are known and 

understood. Consequences of unsanctioned individual behavior can be quite 

striking with high negative outcome potential, thereby requiring rigid control” 

(Kondra & Hurst, 2008, s. 47). 

 

Det kan även inom organisationen finnas outtalade sociala koder vars konsekvenser blir tydliga 

först när de inte följs. En individ som på ett eller annat sätt inte följer organisationens informella 

regelverk riskerar då uteslutning från de sociala nätverken. Informella sociala regelverk har ofta 

över tid skapats inom gruppen och lett fram till en gemensam konsensus som format gruppens 

beteenden och informella regelverk (Kondra & Hurst, 2008, s. 48). För nya individer inom en 

organisation kan de informella reglerna till en början vara svåra att uppfatta vilket då medför en 

risk att de inte ges tillträde till de informella sociala nätverk som finns inom organisationen. En 

informell tvingande regel skulle kunna vara att alla anställda förväntas delta i insamlingar till olika 

högtidsdagar.  

  

3.2.2 Mimetisk isomorfism 

Den andra homogeniserande drivkraften är mimetisk isomorfism som uppstår när en individ i 

osäkra situationer härmar fungerande lösningar från andra individer. Denna medvetna eller 

omedvetna strategi medför att framgångsrika lösningar ofta fungerar som mallar eller modeller 

som på sikt gör att individer homogeniseras till att likna varandra (Kondra & Hurst, 2008, s. 49). 

Om det vid tvingande isomorfism finns en tydlig koppling mellan handling och konsekvens kan 



 

17 

det vid mimetisk isomorfism vara osäkert hur handlingar kan kopplas till olika typer av sanktioner 

(Kondra & Hurst, 2008, s. 49). Ju mer oklart det är hur ett beteende kopplas till en sanktion desto 

större sannolikhet att det uppstår mimetiska processer. Kondra och Hurst menar att det mimetiska 

beteendet drivs av en strävan efter legitimitet som påverkar beteendet. 

 

För nya individer i organisationen kan de mimetiska processerna vara viktiga verktyg i att lära sig 

de formella och informella regelverken. Kondra och Hurst förklarar detta lärande i följande citat:  

“New memebers mimic existing members as a method of learning the correct way 

yo percive, think, feel, act and adapt in order to gain acceptence” (Kondra & 

Hurst, 2008, s. 50).  

Mimetiska processer kan även vara aktuella i de fall organisationer genomgår större interna 

förändringar som påverkar gruppsammansättning och personalstrukturer. Med utgångspunkt i 

Kondra och Hurst blir då mimetiska processer ett sätt att överbrygga social osäkerhet och skapa en 

känsla av tillhörighet (Kondra & Hurst, 2008, s. 50). Även i dessa fall tenderar individen att härma 

strategier som verkar fördelaktiga för andra, vilket medför ökad status och tillhörighet till 

organisationen och gruppen. Detsamma gäller när det blir osäkerhet mellan skrivna regler och hur 

övriga kollegiet agerar i den aktuella situationen (Kondra & Hurst, 2008, s. 49). Exempel på detta 

kan vara när personalhandboken har tydliga regler för flextider men majoriteten av gruppen gör på 

ett annat sätt. Nya individer tenderar då i förlängningen att i större grad härma gruppens beteende 

än de skrivna regelverken.  

  

3.2.3 Normativ isomorfism 

Slutligen talar Kondra och Hurst om den tredje homogeniserande kraften, normativ isomorfism, 

som syftar på den likriktning som uppstår i och med att det inom en organisation finns 

förgivettagna sätt att göra saker. Ofta grundar sig normerande beteenden inom yrkesroller och 

återskapas i och med att dessa förgivettagna sätt att göra saker i förlängningen genomsyrar hela 

organisationen (Kondra & Hurst, 2008, s. 50). Den normativa isomorfismen definieras hos Kondra 

och Hurst som de normativa processer som grundar sig i olika professioner, och som 

homogeniserar individer samt befäster ”hur det bör vara”. Kondra och Hurst menar att samtliga 

processer som uppmuntrar homogenisering och internalisering av kulturella normer kan ses som 

normerande (Kondra & Hurst, 2008, s. 50).  När dessa normer och arbetssätt blir förgivettagna för 

en individ kan det enligt Kondra och Hurst ses som normativ isomorfism. De normativa beteenden 

som avses är alltså de som “sitter i väggarna” och som ofta är helt outtalade. Kondra och Hurst 

visar på detta i citatet:  
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“When asked why certain activities occur or why things are done in a particular 

way, the colloquial answer is often, because that is just how things are done 

around here” (Kondra & Hurst, 2008, s. 51).  

För de som kommer nya till en organisation innebär det att de behöver identifiera dessa outtalade 

sociala mönster för att få en förståelse för hur de ska agera i en given situation (Kondra & Hurst, 

2008, s. 51). 

 

Både tvingande och mimetiska processer tenderar att övergå till normativa beteenden när dessa 

beteenden efter en tid internaliserats och blivit förgivettagna (Kondra & Hurst, 2008, s. 50-51). En 

individ som genom tvingande isomorfism förändrat sitt beteende kan efter en tid internalisera det 

nya sättet så till den grad att det blir individens eget beteende. På samma sätt kan den mimetiska 

isomorfismen övergå till att bli individens egna förgivettagna beteende. I båda fallen har 

individens beteende förändrats så att det blivit en del av individen själv och därigenom har 

beteendet blivit normativt (Kondra & Hurst, 2008, s. 49-51). Att tvingande och mimetiska 

processer över tid övergår till normativa beteenden kan ses som det mest centrala i Kondra & 

Hurst teori. Dock bör det poängteras att dessa normativa beteenden är svåra att observera och 

studera eftersom de är just förgivettagna (Kondra & Hurst, 2008, s. 53). 

  

3.3 Avinstitutionalisering 
Det förgivettagna kan utmanas och ifrågasättas genom konkurrens från nya normer som uppstår 

genom exempelvis rekrytering av personal med nya kunskaper och erfarenheter. Det kan även vara 

nya idéer och arbetssätt som kommer från individer inom organisationen som på olika sätt främjar 

beteenden som inte stämmer överens med inarbetade beteenden. Om dessa nya normer och 

beteenden slutligen blir förgivettagna kan detta enligt Kondra & Hurst ses som 

avinstitutionalisering (Kondra & Hurst, 2008, s. 52). Författarna beskriver avinstitutionalisering på 

följande sätt:  

“New ideas from new and existing members are worked into the culture 

simultaneosly through dissipation and rejection, aligning old and new 

interpretations for successful understanding and transmission of culture” 

(Kondra & Hurst, 2008, s. 52).  

Kondra och Hurst menar att avinstitutionalisering sker när det inte längre finns fortsatt acceptans 

för ett visst beteende och det istället blir ett nytt sätt som blir det förgivettagna. 

Avinstitutionalisering kan även ske när nya tekniska lösningar implementeras inom en 
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organisation och därmed ersätter existerande invanda tillvägagångssätt (Kondra & Hurst, 2008, s. 

52).  

  

3.4 Teorianvändning 
I vår studie kommer Kondra och Hursts begreppsapparat användas i analysen av intervjuerna. Som 

nämnts i kapitlet om tidigare forskning visar tidigare studier att invandrade akademiker ofta möter 

motstånd i det svenska arbetslivet i form av olika hinder och krav på anpassning.  Vi vill i denna 

studie undersöka om det är möjligt att identifiera erfarenheter av krav på anpassning och om sättet 

att hantera dessa krav kan förstås genom Kondra och Hursts användning av isomorfismbegreppet.  

 

3.5 Sammanfattning teori 
Kondra och Hurst utgår från Nyinstitutionella begrepp som sedan används för att studera hur 

individer inom en organisation tenderar att bli alltmer lika varandra för att på så vis nå legitimitet. 

Denna likformning kan ses som en homogeniseringsprocess där olika typer av isomorfa krafter 

påverkar individen. Tvingande isomorfism innefattar situationer där det finns tydliga kopplingar 

mellan förväntat beteende och sanktioner för den som inte anpassar sig till önskvärt beteende. Vid 

osäkerhet mellan förväntat beteende och påföljande sanktioner tenderar individen att imitera det 

som verkar gynnande för andra, vilket kallas mimetisk isomorfism. När det i organisationen finns 

ett tydligt förgivettaget sätt om hur saker ”bör göras” ses detta som ett normativt beteende. Dessa 

normativa beteenden formas ofta i yrkesprofessioner och sprids sedan vidare genom normativ 

isomorfism. Både tvingande och mimetiska processer tenderar över tid att övergå till att bli 

normativa när det nya beteendet blivit individens eget sätt att agera i en given situation. Om det 

förgivettagna utmanas av nya sätt att hantera givna situationer kan det tidigare ”rätta” agerandet 

bytas ut mot ett nytt, detta kan då ses som avinstitutionalisering. I kommande kapitel beskrivs hur 

studien har planerats och genomförts samt vilka metodologiska överväganden som gjorts under 

studiens gång. 

 

 

4. METOD 
 
Ett gott metodologiskt arbete skapar förutsättningar för att i god vetenskaplig tradition på 

djupet kunna berätta om hur något har varit, är och kommer att vara framöver (Becker, 

2008, s. 29). I detta kapitel diskuteras metodval och de metodologiska överväganden som 
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gjorts i förhållande till studiens syfte och frågeställning. Först presenteras metodval, hur 

urvalet har gjorts, samt hur datainsamlingen har gått till. Därefter beskrivs analysprocessen 

och slutligen diskussion i förhållande till studiens validitet och reliabilitet. 

  

4.1 Metodval 
Val av metod måste alltid vara relevant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar 

(Aspers, 2011, s. 71). Som tidigare nämnts är det huvudsakliga syftet för den aktuella studien att 

öka förståelsen för invandrade akademikers erfarenheter av eventuella krav på anpassning, och hur 

de i så fall hanterar dessa krav. Eftersom studiens frågeställningar huvudsakligen söker öka 

förståelse och hitta mönster, är kvalitativ metod ett lämpligt angreppssätt (Trost, 2005, s. 14). För 

att kunna få en inblick i informanternas tankar och resonemang gällande deras erfarenheter anser 

vi att kvalitativa intervjuer ett lämpligt verktyg. Det hade troligtvis varit svårare att få samma 

resultat enbart observationer eller enkäter. Studien skulle kunna kompletteras med deltagande 

observationer för att djupare kunna analysera invandrade akademikers anpassning till arbetslivet i 

verkliga situationer. Då ett sådant angreppssätt är tidsmässigt orimligt och svårt att genomföra, är 

det inte aktuellt i denna studie. Det hade även kunnat vara intressant att använda ett kvantitativt 

angreppssätt för att på så sätt se omfattningen av krav på anpassning, eller för att se vilka typer av 

krav som är mest frekventa. Dock hade en kvantitativ studie inte kunnat tydliggöra 

anpassningsstrategier på samma sätt som en kvalitativ studie kan. Med utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställningar har därför en kvantitativ studie och observationer valts bort till förmån 

för ett kvalitativt angreppssätt. 

  

Inför studien genomfördes en förstudie som innefattade en intervju med en invandrad akademiker 

från Iran som arbetat två år i Sverige. Genom förstudien gavs en möjlighet att låta valt fält, teori 

och frågeställning justeras för att ge en tydligare inriktning och metodstrategi (Aspers, 2011, s. 

70). Förstudien tydliggjorde vikten av att noga avgränsa urval och att definiera vilka delar av 

teorin som huvudsakligen skulle användas i huvudstudien. Det visade sig även under förstudien att 

tematiskt öppna intervjuer verkade vara en relevant insamlingsmetod då det gav informantens 

berättelse utrymme. Förstudien påverkade hur huvudstudiens intervjuer lade upp genom i viss mån 

justerade val av temaområden. Intervjun från förstudien har inkluderats i huvudstudien, men en ny 

kodning och analys har gjorts i samband med den sammantagna analysen av materialet. 
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4.2 Urval 
För att kunna belysa det som ska studeras ur olika vinklar krävs att de som intervjuas tillhör en 

homogen grupp men att det inom vald grupp finns ett heterogent urval (Trost, 2005, s. 117). Med 

homogenitet avses att individerna i gruppen är överensstämmande i de flesta avseenden medan 

heterogenitet avser det som skiljer individerna åt inom urvalet. I den aktuella studien består 

homogeniteten av att informanterna är invandrade akademiker från Mellanöstern med undantag av 

två representanter för arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram, dessa två kommer framöver kallas 

respondenter. Som nämnts i inledningen har detta geografiska område valts ut på grund av att det i 

tidigare forskning visats att det i förhållande till Sverige finns skillnader i arbetskultur och 

tillhörande sociala normer. Målet har varit att inom denna grupp finna en heterogenitet med 

individer med olika lång erfarenhet av svenskt arbetsliv och från olika typer av organisationer. I 

studien definieras vald grupp, invandrade akademiker, som individer som invandrat i vuxen ålder 

från ett land i Mellanöstern med en universitetsexamen i nivå med kandidatexamen (minst tre år). 

Avseende erfarenhet av svenskt arbetsliv menas att individen har erfarenhet av antingen en längre 

praktikperiod eller arbete på en svensk arbetsplats. 

  

Vid urval av informanter användes ett snöbollsurval som innebar att kontakt tagits med individer 

som anses vara relevanta för studien och att dessa i sin tur förmedlat ytterligare kontakter (Larsen, 

2009, s. 78). Inledningsvis kontaktades individer som antogs ha ett kontaktnät med invandrade 

akademiker. En projektledare för det arbetsmarknadspolitiska projektet Korta vägen kontaktades 

och egna kontakter från tidigare arbetsplatser tillfrågades om de ville ställa upp. Projektledaren för 

Korta vägen har kontaktat tidigare elever och undersökt om det fanns ett intresse av att vara med i 

denna studie. De som tackade ja kontaktades av oss via e-mail eller telefon för att bokas in till en 

intervju. Samtliga informanter tillfrågades om de kände någon annan invandrad akademiker med 

svensk arbetslivserfarenhet. En begränsning med att genom snöbollsurval successivt få kontakter 

via andra informanter är att det inte ges möjlighet att kontrollera önskad variation i urvalet 

avseende kön, ålder, utbildning och svensk arbetslivserfarenhet. Dock anser vi att fördelarna med 

att ta tillvara på informanternas kontaktnät övervägt risken med minskad urvalsbredd. Parallellt 

med att kontakt tog med tidigare Korta Vägen-studenter togs även kontakt med andra invandrade 

akademiker som nåddes via egna kontakter. Ungefär hälften av informanterna i studien är tidigare 

Korta Vägen-studenter och hälften har genererats via egna kontakter. Detta har påverkat studien 

positivt då informanterna som genererats via egna kontakter överlag haft längre 

arbetslivserfarenhet i Sverige än de som nåtts via Korta Vägen. På så sätt har urvalet i viss mån 

fått önskad variation avseende längd på arbetslivserfarenhet i Sverige. Ett informationsbrev har 

skickats ut till samtliga informanter som innehållit information om studien, kontaktuppgifter samt 
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information om konfidentialitet och anonymitet (mer om detta och andra etiska övervägande under 

avsnitt 4.5). 

  

Det har varit svårare än förväntat att få kontakt med invandrade akademiker som arbetat en längre 

tid i Sverige. Några av dem som kontaktades har valt att inte medverka på grund av tidsbrist. Detta 

innebär en risk att studien påverkats negativt då bortfallet kan ha lett till en förlust av värdefull 

information från individer som gjort karriär och därmed kan antas ha lyckats hantera eventuella 

krav på anpassning på ett bra sätt. Dock har dessa svårtillgängliga akademiker i vissa fall ändå 

kunnat förmedla kontakter med andra som sedan medverkat i studien. 

 

Sammanlagt har tio intervjuer á 45 minuter genomförts inom ramen för denna studie. Två av 

intervjuerna har varit med respondenter som arbetar med invandrade akademikers anpassning till 

svenska förutsättningar. Informanterna har bestått av åtta invandrade akademiker från 

Mellanöstern. Sju av dessa har invandrat från Iran och en kommer ursprungligen från Bangladesh. 

Även om Bangladesh inte kan ses tillhöra Mellanöstern i egentlig mening har denna individ ändå 

tagits med i urvalet då denna person haft liknanden erfarenheter av det svenska arbetslivet. Detta 

Samtliga har minst motsvarande kandidatexamen, fem av dem har avslutat masterutbildningen.  

 

En av informanterna frångår urvalet i viss grad då denne delvis utbildats i hemlandet och delvis i 

Sverige. Dock har denna informant arbetat i både Iran och Sverige vilket har gjort att intervjun 

trots detta har tagits med i studien. Detta kan ses som en begränsning av urvalet, men då denna 

snedvridning av urvalet aktivt tagits i beaktning under analysen har det beslutats att intervjun trots 

detta kunnat ingå i materialet. 

  

4.3 Datainsamling 
Noggrann planering och ett korrekt genomförande av datainsamlingen är av central betydelse för 

studiens vetenskaplighet. Den information som framkommer genom datainsamlingen ligger sedan 

till grund för analysarbetet vilket förhoppningsvis ger information nog för att besvara 

frågeställningarna på ett korrekt sätt. Samtliga intervjuer genomfördes på en neutral plats som 

valdes av informanten respektive respondenten. Intervjuerna genomfördes av enbart en intervjuare 

för att undvika en maktobalans i förhållande till informanterna. Ofta var dessa platser av offentlig 

art, som till exempel bibliotek, café eller universitetsområden. I de flesta fall transkriberades de 

inspelade intervjuerna samma dag. 
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Intervjuerna informanterna har varit tematiskt öppna för att ge informanten utrymme att tala fritt 

om sina erfarenheter inom området som studeras (Aspers, 2011, s. 140). En intervjuguide har 

skapats utifrån tematiska områden som är intressanta för studiens syfte, frågeställningar och 

teoretisk inriktning. De områdesrubriker som togs upp under intervjuerna var Bakgrund, Vägen in 

till svenskt arbetsliv, Skillnader, Anpassning och Egen påverkan. Intervjuguiden har använts som 

en översiktlig guide snarare än ett tydligt intervjuformulär. Detta för att säkerställa att viktiga 

områden togs upp utan att för den sakens skull styra intervjun alltför hårt (Trost, 2007, s. 50). I 

vissa fall har begränsade språkkunskaper tvingat fram en justering av intervjuns upplägg och det 

har under några intervjuer framkommit att tidigare arbetslivserfarenheter inte stämt överens med 

den bakgrundsinformation informanterna uppgett. Båda dessa aspekter kommer att diskuteras 

vidare i resultatkapitlet (kapitel 5). Intervjuerna med respondenterna har inte baserats på bifogad 

intervjuguide utan har anpassats under intervjusituationen. 

  

4.4 Analys 
Analysen av det empiriska materialet är det som synliggör kopplingen mellan informanternas 

erfarenheter och studiens teoretiska ramverk. I denna process är det viktigt att sträva efter att 

förutsättningslöst studera materialet utan att låta sig styras av värderingar och egna intressen 

(Becker, 2008, s. 94). Även om analysarbetet sker parallellt med fältarbetet är det huvudsakligen 

genom kodning av det transkriberade materialet från intervjuerna som analysen tar form (Aspers, 

2011, s. 165). 

  

Under kodningen har marginalmetoden använts där viktiga ord, meningar och stycken har 

markerats i det utskrivna materialet för att sedan tolkas i relation till teoretiska begrepp. Dessa 

markeringar har sedan grupperats, kodats och färglagts i olika färger. Koderna har delvis 

genererats utifrån de ämnesområden som definierats i intervjuguiden samt utifrån teoretiska 

begrepp (Aspers, 2011, s. 165). Inledningsvis kodades stycken och meningar för att vid ytterligare 

genomläsningar utökas till kodning av enstaka ord. Utifrån dessa koder har det skapats ett 

kodningsschema som successivt utökats under analysarbetet. I analysfasen har data koncentrerats 

genom att ta bort det som ej är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Materialet med 

tillhörande koder har därefter kategoriserats och grupperats för att samband lättare ska kunna 

identifieras (Larsen, 2009, s. 101). Dessa grupperingar i olika kategorier har främst genererats 

utifrån kopplingar till olika teoretiska begrepp med tillägg av kategorier som skapats utifrån 

empirin. När intervjuerna omvandlats till kodad text har representativa citat valts ut som 

exemplifierar de mönster som framkommit i analysen. 
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Att informanterna i några fall haft bristande svenskkunskaper har i vissa fall påverkat 

analysarbetet. För att inte förståelsen ska gå förlorad samt för att förenkla presentationen av 

resultatet har därför språket i citaten justerats till korrekt grammatik. I en intervju kan bristande 

språkkunskaper även ha påverkat förståelsen av de frågor som ställts. Det har medfört svårigheter i 

analysen av denna intervju då det varit osäkert om svaren baserats på en verklig förståelse av 

frågorna. Med anledning av detta har denna intervju använts sparsamt i analysarbetet. Om delar av 

ett citat har plockats bort har det markerats. Där hela meningar har plockats bort har detta 

markerats enligt följande (...), och där enstaka ord är borttagna är det markerat med 

trippelpunktering. 

  

4.5 Etiska överväganden 
Under hela studien är det viktigt att ta olika etiska överväganden i beaktning. Genomförda 

intervjuer har till viss del berört känsliga områden och gripande livsöden vilket gör att det etiska 

perspektivet ständigt måste ligga i förgrunden. Vetenskapsrådet lyfter fyra begrepp som hör 

samman med god forskningssed; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2012, s. 6). Utifrån dessa begrepp har informanterna 

informerats om att deras identitet inte kommer kunna knytas till deras berättelser, samt att studiens 

material enbart kommer att hanteras av berörda parter. Denna information har givits till 

informanterna i skriftlig form inför intervjuerna, samt diskuterats vid intervjutillfället. 

Informanterna har även givits möjlighet att fritt avbryta intervjuerna samt undvika att svara på 

frågor om så önskas. 

  

Under en intervjusituation finns det risk för att en maktobalans uppstår mellan intervjuaren och 

informanten. Till exempel kan detta vara aktuellt i de fall där informanterna haft begränsade 

kunskaper i svenska. I dessa fall har det givits erbjudande om att genomföra intervjuerna på 

engelska. Frågorna har även anpassats till lämplig nivå för att om möjligt utjämna eventuell 

maktobalans (Aspers, 2011, s. 141). I det transkriberade materialet har tydliga språkliga brister 

korrigerats. I de fall där kontakten har förmedlats genom projektledaren på Korta Vägen har det 

förtydligats att studien inte på något sätt är kopplad till organisationen Korta Vägen. Detta för att 

informanternas tidigare beroendeställning till Korta Vägen inte ska påverka deras utrymme att 

svara fritt om deras erfarenheter.  
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4.6 Validitet och reliabilitet 
En väl genomförd studie förväntas ha hög validitet och reliabilitet för att säkerställa att den är 

trovärdig och tillförlitlig. Validitet har att göra med studiens relevans. En hög validitet i en studie 

betyder att den data som insamlats är relevant för den valda frågeställningen. På samma sätt visar 

en låg validitet att insamlad data saknar relevans för den aktuella frågeställningen. Användandet av 

tematiskt öppna intervjuer i denna studie gör det lättare att säkerställa en hög validitet genom att 

ändringar kan göras i intervjuguiden om nya detaljer som är intressanta för studien upptäcks under 

intervjuns gång (Larsen, 2009, s. 80-81). Detta tillsammans med att studiens frågeområden är 

baserade på både syfte, frågeställning och teorival ökar studiens validitet. 

  

Reliabiliteten visar på precision och hur tillförlitlig studien är. Även om reliabilitet huvudsakligen 

är mest aktuellt i kvantitativa studier är den även relevant att ta i beaktning i kvalitativa studier. 

Vid intervjusammanhang är det svårare att säkerställa reliabiliteten då informanten till exempel 

kan påverkas av vem som intervjuar och platsen där intervjun äger rum (Larsen, 2009, s. 81). Vad 

gäller denna studie finns det en risk att de informanter som kommer från projektet “Korta vägen” 

känner sig nödgade att tala mer positivt om projektet än vad de skulle ha gjort i ett annat 

sammanhang. Detta medför en risk för minskad reliabilitet i förhållande till om berörda 

informanter hade kontaktats utan hjälp från Korta Vägen. För att säkerställa reliabiliteten i denna 

studie har det i kommunikationen med informanterna förtydligats vad som gäller avseende 

anonymitet och konfidentialitet. Att alla informanter tydligt vet att det som sägs inte kan knytas till 

deras identitet medför att benägenheten att våga tala sanningsenligt ökar och därmed även studiens 

reliabilitet. 

 

4.7 Sammanfattning metod 
I detta kapitel har studiens metodologiska överväganden presenterats. Denna studie omfattar tio 

kvalitativa intervjuer med invandrade akademiker från Mellanöstern. Intervjuerna har varit 

tematiskt öppna med frågeområden som är teoretiskt genererade. Informanterna har bestått av åtta 

invandrade akademiker samt två respondenter som arbetar med olika arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder för invandrade akademiker. Med invandrade akademiker avses individer som invandrat i 

vuxen ålder med genomförd utbildning motsvarande kandidatexamen. Intervjuerna har spelats in 

och transkriberats i nära anslutning till intervjutillfället.  Det transkriberade materialet har sedan 

analyserats och kodats för att sedan tolkas med utgångspunkt i vald teori. Etiska aspekter har vägts 

in under arbetet för att säkerställa att vetenskapsrådets råd utifrån god forskningssed uppfylls. 

Slutligen har studiens trovärdighet och tillförlitlighet diskuterats i kapitlets avslutande avsnitt. I 
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kommande kapitel presenteras studiens resultat och analyseras med utgångspunkt i Kondra och 

Hursts individperspektiv av nyinstitutionell teori. 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
  
I detta kapitel kommer uppsatsens empiriska material att presenteras och analyseras med 

utgångspunkt i tidigare presenterad teori. Som beskrivits i första kapitlet är syftet med 

studien att undersöka invandrade akademikers erfarenheter av mötet med svenskt arbetsliv. 

Detta görs genom att studera hur invandrade akademiker beskriver erfarenheter av krav på 

anpassning, samt hur de hanterar dessa eventuella krav. Kapitlet inleds med en presentation 

av informanterna och respondenterna, samt de premisser som i olika grad påverkat 

intervjuerna. Aktuella teman i resultatet och analysen behandlas enligt följande ordning: 

Strävan efter erkännande, Språkliga hinder, Sociala hinder och Möjligheter att påverka. 

Studiens teman är genererade med utgångspunkt i teoretiska begrepp med undantag av 

analysen av språkets roll vars tema konstruerats utifrån det empiriska materialet. Det har i 

kodningsprocessen visat sig att det i intervjuerna fokuserats på språkets roll för invandrade 

akademikers väg in och anpassning till svenskt arbetsliv. Språket har därför givits ett eget 

avsnitt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

  

5.1 Presentation av informanter och respondenter 
Under intervjuarbetet har det framkommit att informanternas olika längd på arbetslivserfarenhet 

har påverkat hur de beskriver erfarenheter av krav på anpassning. I första kontakten med 

informanterna kontrollerades att de hade arbetslivserfarenhet från Sverige för att de genom sina 

berättelser skulle hjälpa oss att besvara studiens frågeställningar. Vid de olika intervjutillfällena 

konstaterades det att några av informanterna endast hade gjort kortare praktikperioder i Sverige. 

Detta medförde att dessa intervjuer inte kunde ge samma breda bild av deras erfarenheter av att 

arbeta i Sverige. Däremot kunde de berörda informanterna belysa hur de upplevde skillnaderna 

mellan svenskt arbetsliv och sina tidigare erfarenheter. De kunde även berätta om vilka hinder de 

mött och huruvida de upplevt att de behövt anpassa sig för att ha chans att få fast arbete i Sverige. 

Några av informanterna hade längre erfarenhet av att ha arbetat i Sverige vilket gav ett 

komplement till de med kort erfarenhet. En översikt över informanternas utbildningsnivå, yrke, 

arbetssituation och vistelsetid i Sverige presenteras i figuren nedan.  
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Informant Utbildningsnivå Yrke 
Fast 
Arbete Kön Tid i Sverige 

1 Masterutb. Musiklärare/Kompositör Nej Man 4 år 

2 Masterutb. Dietist  Nej Kvinna 6 år 

3 Kandidat Ingenjör Ja Man 19 år 

4 Masterutb. Läkare Ja Kvinna 25 år 

5 Masterutb. Ingenjör Nej Kvinna 5 år 

6 Masterutb. Medicintekniker Nej Kvinna 3 år 

7 Masterutb. Management Ja Kvinna 4 år 

8 Masterutb. Ingenjör Ja Man 10 år 

Respondenter 
   

  

9 Kontaktperson Korta Vägen 
 

Man   

10 Kontaktperson Arbetsförmedlingen   Kvinna   

Översikt över informanternas utbildning, yrke, arbetssituation, kön och vistelsetid i Sverige. 

5.2 Strävan efter erkännande 
Strävan efter ett arbete för erkännandets skull framstod som centralt i intervjuerna. Ett rimligt 

antagande skulle kunna vara att den viktigaste anledningen till varför någon vill ha ett arbete är för 

att kunna försörja sig. Dock visade det sig att ett erkännande av informantens utbildning och 

tidigare arbetslivserfarenhet var än mer angeläget än möjligheten till försörjning. Denna strävan, 

som av flera informanter framställdes i termer av att de ville visa sin kompetens och få mening 

med livet, har vi kommit att benämna som strävan efter erkännande. 

 

5.2.1 Resultat 

Materialet visar att den främsta orsaken till informanternas strävan efter ett arbete som matchar 

deras utbildning är att få ett erkännande för sin kompetens. Det framgår i intervjuerna att det är 

viktigt att utbildningen som har genomgåtts i hemlandet ska behålla sitt värde även i Sverige. 

Värdet av informanternas kunskaper som förvärvats i hemlandet nämns i de flesta intervjuer, 

medan arbete som försörjningsgaranti inte tas upp i någon intervju. I intervjuerna förekommer inga 

frågor om vad som driver informanterna till att vilja ha ett arbete, men ämnet behandlades ändå 

spontant av alla informanter. Svaren skiljer sig mellan de som har haft ett arbete en längre tid och 

de som har kortare arbetslivserfarenhet. Det är främst de som saknar fast arbete eller som arbetat 

en kortare tid här i Sverige som uttrycker vikten av att få visa sin kunskap och på så sätt få ett 

kvitto på att de “hör hemma” i det svenska arbetslivet. En informant som inte har fast arbete idag 
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men som har sökt 700 tjänster under sina år i Sverige uttrycker flera gånger under intervjun att det 

enda hon önskar är att få en chans att visa sin kompetens och vad hon kan. 

“Jag tror på mig själv, bara jag får visa min kompetens skulle det lösa sig. Men 

de vågar inte ge mig chansen (...) Jag hoppas bara att det kommer en dag när 

någon ser min kompetens och min karaktär” (Informant 5). 

Liknande uttryck återkommer i en intervju med en annan informant som inte heller har ett fast 

arbete i dagsläget. Denna informant har fördjupat sina akademiska meriter genom att läsa en 

masterexamen i Sverige samt ytterligare kurser i svenska men har efter det haft svårt att finna en 

fast tjänst. Olika praktikplatser och projektanställningar har skapat en osäker framtid i Sverige och 

i och med det beskrivs självkänslan ha påverkats i hög grad. 

“Min satsning på livet som jag har gjort i och med min utbildning kommer inte 

till sin rätt, det är tungt. Jag har därmed förlorat min ungdom till inget värde. 

Förhoppningsvis lönar det sig i det långa loppet, men det känns inte så nu (...) 

Jag behöver få ett jobb för att få en mening med mitt liv igen” (Informant 2). 

 Båda citaten ovan är representativa uttryck för hur de informanter som saknar fast arbete beskriver 

sin syn på arbetet. De beskriver arbetet som en garant för att deras utbildning och erfarenheter får 

ett värde. Några uttrycker att de känner sig deprimerade och att deras värde som individer är 

beroende av deras möjligheter att få ett erkännande för sina kunskaper och erfarenheter.  

 

De som har längre arbetslivserfarenhet lyfter istället fram personliga egenskaper som “eget driv” 

som en viktigare faktor snarare än utbildningsmeriter. Arbetet beskrivs av dessa informanter som 

en värdegaranti för sin kunskap, men de uttrycker till skillnad från övriga att det främst är deras 

eget driv som resulterat i att de haft framgång i arbetslivet. Exempel på detta är att informanterna 

på eget initiativ tagit extra lektioner i svenska, bett kollegor aktivt påpeka språkliga brister, suttit 

med på Universitetets föreläsningar utan att ha varit registrerade för att uppdatera sina kunskaper 

etc. Flera av dessa individer som uttryckt olika former av egna insatser för att ges möjlighet till 

arbete i Sverige har även i förlängningen haft stora framgångar i arbetslivet. I likhet med andra 

informanter som har längre arbetslivserfarenhet är citatet nedan ett exempel där informanten 

uttrycker vikten av att snabbt komma in i arbete. Att överhuvudtaget få ett arbete var viktigare än 

att få ett arbete som överensstämde med tidigare position. Att visa sin kunskap i handling sågs som 

mer givande än att visa upp utbildningsmeriter. 

“Jag hade inte samma position här i Sverige, men den var likvärdig. Men det 

viktigaste för mig var att komma in på arbetsmarknaden och börja jobba. Jag 

ville helst jobba på ett mindre företag där man hade närmare kontakt med sina 
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kollegor så att man kunde visa vad man kunde. Där började jag och det var 

lättare än jag trodde faktiskt” (Informant 3). 

5.2.2 Analys 

Informanternas strävan efter att få möjlighet att visa sina kunskaper och på så sätt få ett 

erkännande för sin kompetens kan tolkas som en bakomliggande drivkraft till viljan att anpassa 

sig. Inom nyinstitutionalismen ses strävan efter erkännande som legitimitetssträvan. Detta är 

drivkraften och den bakomliggande förklaringen till varför organisationer tenderar att bli alltmer 

lika varandra. Där andra teorier ser effektivisering och ekonomiska drivkrafter, ser 

nyinstitutionalismen strävan efter att få legitimitet från sin omgivning. Utifrån Kondra och Hursts 

mikroperspektiv kan ovan presenterade resultat tolkas som att det är informanternas strävan efter 

att få visa sin kunskap som gör att de väljer att anpassa sig till arbetsplatsens krav om så behövs.  

 

Ett exempel på denna strävan efter kunskapslegitimering är när det i materialet framgår att nästan 

samtliga informanter talar om önskan att få visa sin kunskap som huvudsaklig drivkraft, medan 

ingen nämner arbete som försörjningsförutsättning. Det finns anledning att anta att betalning för 

arbete skulle kunna vara en drivkraft med en framträdande roll i informanternas berättelse om 

strävan efter arbete. Med utgångspunkt i Kondra och Hurst tolkar vi frånvaron av ekonomiska 

aspekter som ett exempel där andra incitament än ekonomi är huvudsaklig drivkraft. Snarare är det 

viljan att från omgivningen ses som kompetent, och att individen förtjänat en plats i arbetslivet 

som driver informanten att vilja ha ett arbete. Därmed kan det med utgångspunkt i Kondra och 

Hursts resonemang vara rimligt att anta att individens strävan att få ett erkännande för sin 

kompetens kan ses som en strävan efter legitimitet. Denna legitimitetssträvan blir enligt Kondra 

och Hurst en drivkraft som gör att individer tenderar att bli alltmer lika varandra. 

 

Strävan efter legitimitet kan även ses ha två olika aspekter där både individen och organisationen 

är måna om att veta att kompetensen på pappret överensstämmer med verklig kompetens. Genom 

att ge personen arbete legitimeras kompetensen och därmed individen. Även om intervjuerna inte 

innefattar arbetsgivarens perspektiv kan det ändå belysas att en rekryteringsprocess kan ses som en 

legitimeringsprocess där individen bedöms utefter hur väl denna “passar in” i ställda 

kvalifikationer. När individen blir varse om att det finns givna förutsättningar för att denna ska få 

chansen att visa sin kunskap kan det antas att det då blir angeläget anpassa sig till dessa 

förutsättningar. Utifrån Kondra och Hurst kan denna vilja att anpassa sig ses som ytterligare ett 

exempel på en strävan efter erkännande, som i förlängningen kan leda till legitimitet. I kommande 

avsnitt behandlas hur denna anpassning, inom teorin även kallad homogenisering, kan ses i 
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materialet och hur den kan tolkas med utgångspunkt i Kondra och Hursts användning av 

isomorfismbegreppet. 

 

5.3 Språkliga hinder 
Det svenska språkets betydelse ses av informanterna som det största hindret för att få en plats i det 

svenska arbetslivet. I strävan efter erkännande blir språket en faktor som blir en förutsättning för 

att den kompetens som individen har ska komma till sin rätt och för att individen fullt ut ska kunna 

bli en del av arbetslivet. Som nämnts ovan har detta tema genererats utifrån empirin och därmed 

inte formats utifrån en teoretisk utgångspunkt. Då språket varit ett ämne som tagits upp av 

informanterna som en central aspekt av deras möte med arbetslivet har det getts ett eget avsnitt i 

detta resultatkapitel.  

 

5.3.1 Resultat 

I de invandrade akademikernas strävan efter att få ett arbete möter de olika typer av hinder där 

språket beskrivs som det mest centrala. Några informanter talade om diskriminering som ett 

hinder, andra menade att arbetsplatser saknade mod att satsa på andra typer av erfarenheter än vad 

de var vana vid. I detta avsnitt kommer vi dock att fokusera på något som samtliga informanter tog 

upp vid intervjuerna, nämligen hur bristande kunskaper i svenska är det ojämfört största hindret. 

Språket framstår i informanternas beskrivningar som en nyckel till att få komma in i arbetslivet 

och ges en möjlighet att få visa upp den kompetens de besitter, det vill säga få erkännande.  

 

God svenskkunskap ses som en central förutsättning för att kunna delta i det svenska arbetslivet. 

Flertalet av informanterna har gått kurser i svenska utöver SFI efter att de kommit till Sverige. 

Dessa två citat visar att god kunskap i svenska ses som en avgörande faktor för att få tillträde till 

arbetsmarknaden och därigenom erkännande för sin kompetens. 

“Det är även en inträdesport till arbete att tala bra svenska. Jag tror att språket 

kommer att ge mig möjlighet att få ett jobb där jag kan visa min kompetens. Om 

jag inte kan perfekt svenska kallar de inte ens till intervju, så språket är först.” 

(Informant 7) 

 

“När jag inte kan uttrycka mig perfekt ses jag som okunnig, jag får inte chansen 

att visa upp mina kunskaper. Det gör att man tappar sitt självförtroende.” 

(Informant 2) 
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 Ett bra språkbruk kopplas samman med god yrkesmässig kunskap enligt ovanstående citat. Vad de 

beskriver kan inte enbart handla om att kunna kommunicera på svenska med kunder och kollegor. 

Även kompetensen de invandrade akademikerna besitter värderas enligt informanterna efter hur 

pass god svenska de talar. Denna tes om att språket är en nyckel för att komma in på 

arbetsmarknaden och att informanten genom ett arbete får erkännande för sin kompetens stöds 

även av de som arbetar med att integrera invandrade akademiker på arbetsmarknaden.  

 

Om det i första steget handlar om att se språket som en förutsättning för att överhuvudtaget få 

chansen att visa sin kompetens, blir det i nästa steg tydligt att språket blir ett redskap för att kunna 

tolka och förstå det sociala samspelet på arbetsplatsen. Flera av informanterna som har eller har 

haft ett arbete uttrycker att det sociala samspelet är en viktig del i att känna tillhörighet till 

kollegorna och arbetsplatsen.  

“Språket är nyckeln i att försöka förstå de osynliga sociala koderna, det är 

viktigt” 

(Informant 4) 

  

“Språket hindrar mig hela tiden. Det är även svårt att lära sig det svenska sättet 

att göra saker. Det är stor skillnad på hur man gör saker”. (Informant 1) 

 Detta är ett område som många tycker är svårt att hantera då deras tidigare erfarenheter verkar 

skilja sig från det sociala samspelet i Sverige. För att kunna upptäckta oskrivna regler som finns på 

en arbetsplats blir språket en viktig förutsättning.   

 

5.3.1 Analys 

Som framgått i föregående avsnitt beskrivs kravet på svenskkunskaper som en viktig förutsättning 

för att kunna delta i det svenska arbetslivet. Goda svenskkunskaper kan därmed tolkas som en 

given förutsättning som invandrade akademiker måste anpassa sig till. Enligt Kondra och Hurst 

kan en process där anpassning är en förutsättning för legitimitet ses som isomorfism. Enligt vald 

teori kan det ses som tvingande isomorfism om det finns tydliga konsekvenser vid utebliven 

anpassning. Med utgångspunkt i Kondra och Hurst kan det på individnivå innebära att vissa 

anpassningar blir tvingande genom att omgivningen ställer krav på den enskilda individen att göra 

på ett visst sätt. För en invandrad akademiker finns det även i vissa fall tydliga tvingande regler 

där myndigheter ställer krav. Till exempel måste en utländsk läkare genomgå ett språkprov i 

svenska och ett medicinskt kunskapsprov eller en provtjänstgöring för att få godkänd legitimation 

från Socialstyrelsen. Vidare behöver läkaren även ett uppehålls- och arbetstillstånd från 
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Migrationsverket för att få sin legitimation (Sveriges läkarförbund och Svenska läkarsällskapet, 

2001). 

 

Samtliga informanter uttrycker att god kunskap i svenska är en definitiv förutsättning och för att 

kunna förstå de informella spelreglerna på arbetsplatsen. För de som har ett arbete leder 

svårigheter att anpassa sig till mindre delaktighet i det sociala samspelet på arbetsplatsen. Med 

utgångspunkt i Kondra och Hurst kan alltså språket ses ha en tvingande aspekt, även om det inte 

står skrivet i någon lagtext eller företagspolicy. Kondra och Hurst menar att tvingande isomorfism 

förutsätter att individen som inte anpassar sig drabbas av sanktioner. De som inte förmår delta i det 

sociala samspelet riskerar att uteslutas från den sociala gemenskapen på arbetsplatsen och i 

förlängningen från arbetet. Förståelse för och deltagande i det sociala samspelet tolkar vi som en 

avgörande faktor för att lyckas i arbetslivet. Det gör att det även blir intressant att se närmare på 

hur informanterna beskriver sina erfarenheter av de sociala aspekterna av det svenska arbetslivet.   

5.4 Sociala hinder 
Väl inne i det svenska arbetslivet möter invandrade akademiker många gånger en ny social 

verklighet jämfört med tidigare erfarenheter. I detta tema har vi samlat de resultat som behandlar 

anpassning till det sociala samspelet på arbetsplatsen och hur informanterna förhåller sig till de 

ändrade förutsättningarna.  

  

5.4.1 Resultat 

I materialet finns tendenser som tyder på att invandrade akademiker upplever att olika former av 

anpassning är nödvändiga för att passa in i svenskt arbetsliv. Som nämnts ovan beskrivs språket 

som det första anpassningssteget som krävts av informanterna för att de ens ska få möjlighet att 

arbeta i Sverige. Utöver denna anpassning är det huvudsakligen anpassning till sociala normer och 

oskrivna regler som nämns i materialet. I intervjun med projektledaren för Korta Vägen nämns att 

många av deras studenter haft problem med att förstå kulturella koder, tysta överenskommelser 

och outtalade normer. Dessa beskrivs som svåra att uppfatta men viktiga för att kunna anpassa sig 

till arbetslivet. Detta stämmer väl överens med majoriteten av de beskrivningar som framkommit i 

intervjuerna med informanterna. Att kunna hantera den sociala aspekten av arbetslivet verkar 

inledningsvis vara svårt i mötet med respektive arbetsplats.  

 

Att även ha förmågan att relatera till kollegor på ett icke yrkesmässigt plan beskrivs av flera som 

viktigt för att kunna integreras i det sociala samspelet. Synen på fikapausen som en nästintill 

obligatorisk social samvaro är ett exempel på tydliga socialt relaterade fenomen som flera 
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informanter berör. Det som enligt informanterna beskrivits som svårt är att dessa olika företeelser 

är just outtalade rutiner och handlingsmönster som enbart går att förstå genom att se hur andra 

kollegor hanterar dessa situationer. 

”På arbetet i Iran är tid viktigast, man ger allt för en deadline. Vi hann inte äta, 

dricka te, knappt gå hem, arbetade helger. I Sverige finns ett ord som är 

jätteviktigt, fika. Det spelar ingen roll hur mycket man hade på sitt bord, kl. 10 

skulle alla gå och fika. Fika är viktigare än jobbet. Det var som en plikt. Chefen 

utvärderar om jag är social eller ej utifrån min aktivitet på fikat (...) Det var 

viktigt för mig när jag skulle börja ett nytt jobb att veta hur jag skulle anpassa 

mig med mina kollegor, hur jag skulle kunna göra det bästa arbetet för att få en 

nöjd chef.” (Informant 5) 

 

“Jag har många svenska kollegor och jag kan lära av dem hur man ska göra, jag 

kan se hur det funkar. Det hjälper mig (…) Det gör att jag kan anpassa mig till 

olika situationer, vad som helst. Det är inte svårt, men det är en märklig känsla”. 

(Informant 7) 

 Citaten ovan beskriver informanternas erfarenheter gällande att upptäcka och lära sig hantera 

sociala koder och outtalade normer. I intervjuerna klargörs även tydliga skillnader mellan Iran och 

Sverige vad gäller det sociala samspelet på arbetsplatsen. Exempel på skillnader som 

informanterna beskriver är skillnader i hierarkisk struktur och andra gruppdynamiker i arbetslivet. 

En informant uttryckte att det tog flera år för honom att inse att det var lika viktigt att vara 

engagerad i det efterföljande samtalet i korridoren som att vara aktivt deltagande i sammanträdet. 

En annan beskrivning av nya sociala samspel är när en informant beskriver att hon fått lära sig 

vikten av att arbeta lagom mycket i förhållande till övriga gruppens arbetsinsats. Hur det är 

lämpligt att agera i liknande situationer går inte att finna i personalhandböcker, men likväl 

beskrivs det samstämmigt av informanterna som viktigt att ha rätt agerande för att bli en del av 

gemenskapen på arbetsplatsen.  

 

Majoriteten av informanterna uttrycker att de även har fått justera sitt sätt att förhålla sig till 

överordnade. Enligt samtliga informanter som deltagit i studien finns det stora skillnader mellan 

Sverige och Iran i hur en anställd får och bör kommunicera med en överordnad. 

“Där kan du enkelt nå din närmaste chef, men du kan aldrig nå övre chefen. Du 

kan aldrig klaga eller säga din verkliga mening(...) Klagar du är du snabbt 

utbytbar. Här i Sverige kan man resonera och diskutera allt, även med chefen. 

Det kan man aldrig i Iran”. (Informant 4) 
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 Även om det i näst intill samtliga intervjuer framkommit att det finns krav på anpassning och att 

det utifrån tidigare diskuterade förutsättningar finns en vilja att anpassa sig så finns det ytterligare 

en aspekt att ta i beaktande. Det finns tillfällen där informanterna uttrycker att de inte har behövt 

anpassa sig och att deras väg in i det svenska arbetslivet har varit relativ enkel. Den enda 

anpassningen de beskriver är en generell anpassning till situationer, inte specifikt i egenskap av att 

vara invandrad akademiker. Utifrån en direkt fråga om de under sin tid i Sverige känt att de behövt 

anpassa sitt sätt att göra saker för att “passa in” på sin arbetsplats menar de att så inte är fallet. 

“Jag valde att arbeta på ett mindre företag, jag hade en känsla av att det funkar 

bättre för mig. Där började jag och det var lättare än jag trodde faktiskt. Jag har 

faktiskt inte behövt anpassa mig. Jag försökte vara mig själv. Det är ju oftast så 

att om man vill anpassa sig för mycket blir det hårdare och svårare att fokusera 

på jobbet” (Informant 3) 

  

“Man måste anpassa sig till systemet man jobbar i, oavsett om man är svensk 

eller inte. Man kan ha olika traditioner även inom Sverige och man måste 

anpassa sig. Det är en del av den sociala kompetensen”. (Informant 4) 

 Det som är gemensamt för dessa två informanter är att de har längst arbetslivserfarenhet av 

studiens samtliga deltagare. Båda har arbetat mer än tio år i svenskt arbetsliv och har 

framgångsrika karriärer inom sitt område. Även om de på frågor om anpassning inte beskriver 

erfarenheter av anpassning kan det dock på andra ställen i dessa intervjuer ses som att de ger 

motsägelsefulla beskrivningar av sina erfarenheter. I intervjuerna nämns olika ageranden som 

skulle kunna ses som anpassande beteenden. Följande citat är tagna från en passage som handlar 

om deras första tid i svenskt arbetsliv. 

“Jag upptäckte att i vissa situationer ska man inte ställa vissa frågor för det 

passar sig inte. Man lär sig snabbt vad man ska göra”. (Informant 3) 

  

“Man kan inte köra på sitt sätt sen när man väl är inne i systemet heller. Man 

måste anpassa sig till den kultur man lever i”. (Informant 4) 

 Dessa svar skiljer sig från hur informanterna svarat på den direkta frågan om de upplevt att de 

behövt anpassa sig. På frågan om de har upplevt behov av anpassning till det svenska arbetslivet 

svarar de att de inte har behövt anpassa sig eller att de har tvingats förändra sitt sätt att göra saker. 

Samtidigt beskriver de olika ageranden och strategier i sina berättelser som visar att det trots detta 

kan tolkas som att det har skett olika typer av anpassning under deras tid i Sverige. 
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5.4.2 Analys 

Informanternas sätt att hantera krav på anpassning kan liknas vid olika former av isomorfism. 

Kondra och Hurst beskriver att en individ kan uppleva osäkerhet gällande hur en situation bör 

hanteras och väljer då att härma andra omgivande individers strategier för att undvika sanktioner. 

Med utgångspunkt i detta kan citaten i föregående avsnitt ses som exempel på individer som i 

sådana situationer, det vill säga situationer där det för informanten varit oklart vad som förväntas 

av denna, härmat för andra individer gynnsamma beteenden. I citaten beskrivs upplevelser av 

informella regler som visar när man ska fika och vad som är ett lämpligt socialt beteende. Hur 

anpassningen till dessa regler sker kan ses som strategier. Detta kan utifrån Kondra och Hurst 

tolkas som mimetisk isomorfism. Flera gånger nämner informanter i ovan nämnda citat att de 

genom att se hur andra kollegor gör lär sig hur de förväntas att agera i olika situationer.  

 

I ovan beskrivna fall blir det dock svårt att skilja mellan tvingande och mimetiska 

anpassningsprocesser. Utifrån Kondra och Hurst kan anpassningen till de arbetsstrukturer, som i 

viss mån fastställt sociala mönster, till exempel fikarasten, skulle kunna tolkas både som tvingande 

och mimetisk isomorfism. För att det ska kunna tolkas som tvingande isomorfism behöver det 

enligt Kondra och Hurst finnas någon form av sanktion. Om individerna väljer att inte anpassa sig 

skulle detta troligtvis resultera i någon form av utanförskap. Men samma situation skulle enligt 

Kondra och Hurst även kunna ses som exempel på mimetisk isomorfism. Detta främst på grund av 

att det enbart är möjligt att få förståelse för funktionen av dessa spelregler genom att se hur andra 

gör. Det finns även homogeniseringsprocesser som kan ses som en kombination av tvingande och 

mimetisk isomorfism, likt ovan beskrivna situationer. På samma sätt kan det i citaten om 

skillnader i hierarki tolkas som att informanten observerat att andra kollegor relaterat till chefen på 

annat sätt än i hemlandet. Även här är det genom att se på andra kollegors beteende och ta efter 

som informanterna kunnat anpassa sig till det nya sättet att relatera till individer i chefsposition. 

Som nämnts tidigare har givetvis språket en oundviklig roll eftersom många av de sociala koderna 

inte går att nå på annat sätt. 

  

Den normativa isomorfismen handlar enligt Kondra och Hurst om hur anpassning sker inom en 

yrkeskategori. Detta genom att det finns “ett rätt sätt” att göra saker och att nya individer anpassar 

sig till detta sätt. Här kan det ses som en intressant konflikt eftersom informanterna i många 

avseenden har ett annat “rätt sätt” att hantera situationer utifrån sin egen utbildning och 

arbetslivserfarenheter från sitt tidigare hemland. Enligt detta resonemang blir det lättare att ta till 

sig det som vid första anblicken kunde verka som helt motsägelsefulla citat i tidigare avsnitt. I 

dessa citat uttryckte två informanter att de inte tyckte sig ha behövt anpassa sig, men trots detta 
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beskriver de senare olika typer av anpassningsliknande skeenden. Med utgångspunkt i Kondra och 

Hurst tolkar vi det som att de har anpassat sig under tidens gång, men att de nya sätten att hantera 

olika situationer på djupet blivit deras egna. Alltså genom att det nya sättet blivit en norm. Det 

tolkar vi som ett exempel på där tvingande och mimetiska processer blir förgivettagna och därmed 

övergår till att vara individens egna sätt att hantera olika situationer. Det som från början varit en 

medveten eller omedveten anpassning till ett nytt sätt att göra saker har blivit ett normativt 

beteende. Anpassningen har gått så djupt att det i grunden förändrat vad individen ser som 

självklart. 

  

5.5 Möjligheter att påverka 
De tidigare avsnitten har berört de anpassningskrav som ställs på individen. Detta avsnitt 

behandlar det omvända flödet av påverkan, nämligen de situationer där en enskild individ ges 

möjlighet att påverka omgivningen. I materialet beskrivs diametralt olika erfarenheter gällande 

informanternas möjligheter att utifrån sin kompetens och erfarenhet ha möjlighet att påverka beslut 

på sin arbetsplats.  

  

5.5.1 Resultat 

Utifrån informanternas svar verkar möjligheten att påverka arbetssättet på arbetsplatsen bero på 

organisationens storlek snarare än arbetsplatsens öppenhet gentemot invandrade akademiker.  Det 

som verkar vara gemensamt för de informanter som har erfarenheter från mindre arbetsplatser är 

att de beskriver en öppenhet från chefer gentemot deras tidigare erfarenheter och att det finns 

utrymme att bidra med nya tankegångar och idéer. 

“Min arbetsgivare är väldigt öppen mot olika kulturer och åsikter. De säger till 

mig att jag ska säga till om jag vill göra saker annorlunda. Det är värdefullt för 

mig. Jag känner att jag är en del av företaget. De litar på mig och jag kan vara 

med och påverka” (Informant 7). 

 En annan informant använder liknande uttryck i beskrivningen av sina erfarenheter av att kunna 

bidra med sina kunskaper. Likt citatet ovan kan kopplingar dras till en mindre arbetsplats. 

“Jag hade en känsla av att jag kunde påverka. På grund av att vi inte var så 

många som arbetade i samma grupp. Jag kunde påverka beslut och det kändes 

jättebra” (Informant 3) 

  

För de som arbetar eller har erfarenheter av större organisationer är resonemanget ett helt annat. 

Även om materialet i denna kategori inte är lika entydigt så talar majoriteten av informanterna om 
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hur deras möjligheter att bidra med sina tidigare erfarenheter är små. I en intervju uttrycks det att 

det inte givits möjlighet att påverka. 

”På arbetsplatsen i Sverige gick jag till min chef flera gånger med förslag på ett 

arbetssätt men min chef ville knappt lyssna… I Iran ville de tänka mer på mitt 

förslag men här sa de nej på en gång, de ville inte ändra på något. Det kan bero 

på att det är ett stort företag med många olika policyer, men det fanns verkligen 

inga möjligheter att påverka” (Informant 5) 

  

5.5.1 Analys 

För att en omvänd påverkansprocess, utifrån Kondra och Hurst, ska kunna kännetecknas som 

avinstitutionalisering krävs att informanterna utifrån sina erfarenheter från hemlandet ges 

möjligheter att påverka arbetssätt eller andra sociala institutioner. Nya tillvägagångssätt kan 

utmana det förgivettagna och i grunden förändra hur saker görs genom att det nya sättet ersätter 

det gamla. Som syns i citaten i föregående avsnitt skiljer det sig åt mellan informanterna huruvida 

de beskriver att de med sina erfarenheter har getts utrymme att påverka arbetssätt i något avseende 

eller inte. I materialet återfinns inga tydliga gemensamma mönster gällande urvalet invandrande 

akademiker som grupp. Däremot verkar det enligt informanternas berättelser finnas större 

möjligheter att påverka i mindre organisationer än i stora.  

  

Sammantaget blir det i analysen inte möjligt att utifrån Kondra och Hurst fullt ut se informanternas 

påverkansmöjligheter som en form av avinstitutionalisering. Det är svårt att göra en koppling 

mellan invandrade akademiker och informanternas beskrivningar av möjligheter att påverka. Vi 

tolkar det som att informanternas frånvaro av möjligheter att påverka kan bero på att de som har 

väldigt kort erfarenhet av det svenska arbetslivet inte har hunnit förstå hur de ska förhålla sig till 

de sociala koderna och normerna och därmed inte känner sig bekväma nog att göra sina röster 

hörda.  Detta torde förhålla sig på samma sätt för svenska akademiker som är nya på en 

arbetsplats, vilket gör att materialet enligt vår mening inte kan ge en större förståelse om just 

invandrade akademikers möjligheter till påverkan på svenska arbetsplatser. 

  

5.6 Sammanfattning av resultat och analys 
I detta kapitel har det utifrån de invandrade akademikernas erfarenheter tydliggjorts att deras 

strävan efter att passa in främst grundas i behovet av att känna att de har förtjänat sin plats. Denna 

strävan tillsammans med att de tvingats överkomma olika typer av hinder kan ses som en 

grundläggande drivkraft, som medvetet eller omedvetet, startar igång en process där de även 
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anpassar sig till omgivande förutsättningar. Med utgångspunkt i Kondra och Hurst resonemang om 

individuell homogenisering kan denna anpassningsprocess ses som en strävan efter legitimitet. 

Detta exemplifierades genom informanternas olika berättelser där de beskriver att de önskar få 

visa sin kompetens för att därigenom få legitimitet i sin yrkesroll. 

  

Av alla de olika hinder som berörs i materialet är språkets roll det som är mest centralt. Samtliga 

informanter talade om språket som en förutsättning för att få ett arbete som motsvarar deras 

kompetens. Utifrån Kondra och Hurst tolkar vi detta som en form av tvingande isomorfism. 

Genom språket ges även möjlighet att förstå och tolka de sociala koder och outtalade regler som 

informanterna i studien beskriver att de upplevt att de behöver anpassa sig till. De olika sociala 

fenomen som nämns i materialet är fikarasten, sociala koder rörande sammanträden och hierarki. 

Informanterna beskriver att de genom att se hur andra kollegor hanterar dessa situationer justerar 

sina egna beteenden för att därigenom “passa in”. Att härma andra individers beteende i olika 

socialt osäkra situationer tolkar vi som mimetisk isomorfism enligt Kondra och Hurst resonemang. 

  

Vidare menar Kondra och Hurst att när en tvingande eller mimetisk anpassningsprocess blir 

förgivettagen och därmed för individen “ett rätt sätt” att göra saker på, kan det ses som normativ 

isomorfism. Informanterna som arbetat en längre tid i Sverige uttrycker att de inte upplevt krav på 

anpassning men samtidigt beskriver de olika företeelser som vi tolkar som anpassningsprocesser. 

Deras anpassning till det nya genom tvingande och mimetiska processer har lett till att det nya 

sättet blivit deras eget och därmed blivit ett normativt beteende. 

  

Avslutningsvis presenteras olika erfarenheter som informanterna uttrycker gällande deras 

möjligheter att utifrån sina tidigare erfarenheter få utrymme att påverka arbetsrutiner etcetera i det 

svenska arbetslivet. Enligt Kondra och Hursts användning av begreppet avinstitutionalisering 

diskuterar vi i kapitlet om huruvida invandrade akademikers tidigare erfarenheter kan utmana 

existerande arbetssätt och på så sätt det förgivettagna. Informanternas möjligheter att påverka 

arbetssättet verkar vara beroende av om de arbetat i en stor eller liten organisation snarare än att de 

är just invandrade akademiker. Det gör att det blir det svårt att utifrån denna studie uttala sig om 

invandrade akademikers möjligheter till påverkan som någon form av avinstitutionalisering. 

  

6. DISKUSSION 
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Syftet med studien har varit att undersöka invandrade akademikers erfarenheter av svenskt 

arbetsliv, samt belysa hur de hanterar eventuella skillnader mellan arbetslivet i hemlandet 

och Sverige. I resultatdelen har informanternas och respondenternas berättelser redovisats 

och analyserats med utgångspunkt i Kondra och Hursts individperspektiv av nyinstitutionell 

teori. Med hjälp av det resultat vi har presenterat i analysen kommer vi i detta kapitel 

besvara de frågeställningar som studien bygger på. Studiens resultat kommer även att 

diskuteras i förhållande till tidigare forskning, teori, metodval samt ge implikationer för 

praxis och fortsatt forskning. 

6.1 Svar på studiens frågeställningar 

6.1.1 Hur beskriver invandrade akademiker sina erfarenheter av svenskt arbetsliv? 

De informanter vi intervjuat inför studien har haft olika lång erfarenhet av det svenska arbetslivet 

men kunde berätta om väsentliga skillnader mellan arbetslivet i hemlandet och här i Sverige. 

Beroende på hur länge de arbetat i Sverige kunde informanterna berätta olika detaljerat om sina 

erfarenheter av det svenska arbetslivet. Det svenska språket har beskrivits som en viktig faktor för 

att få ta del av arbetslivet och förstå de sociala koderna och normerna på arbetsplatsen. Flera av 

informanterna beskrev att de inte fått möjlighet att visa sin kompetens och att de därmed upplevt 

att deras erfarenheter inte värderats på samma sätt som i hemlandet. Informanterna beskriver i 

deras mening stora skillnader gällande hierarki, socialt samspel på arbetsplatsen samt i synen på 

arbetets betydelse. 

 

6.1.2 Beskriver de anpassningskrav, och i så fall vilka typer av krav? 

Informanterna som deltagit i vår studie har beskrivit att de har erfarenhet av att behöva anpassa sig 

för att passa in i svenskt arbetsliv. Även de som uttryckt att de inte upplever att de har känt krav på 

anpassning beskriver ändå situationer där vi tolkat det som att de har anpassat sig. De nya 

arbetsrutinerna och sociala förhållningssätten har blivit deras eget sätt att göra saker på och 

därmed övergått till ett normativt beteende. 

 

De områden som nämns där kraven på anpassning varit mest tydliga är språket, hierarkiska 

strukturer, sociala koder samt oskrivna normer och regler. Det har beskrivits som helt avgörande 

att lära sig svenska för att få ett arbete, eller för att kunna delta i den sociala samvaron på 

arbetsplatsen. Vidare har det poängterats vikten av att anpassa sig till det svenska sättet att 

kommunicera med överordnade, samt hur förhållningssättet till arbetsuppgifterna och arbetet i 

stort förväntas se ut.  
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6.1.3 På vilket sätt hanterar invandrade akademiker dessa krav? 
Anpassning till svenskt arbetsliv har beskrivits på olika sätt, men en genomgående 

anpassningsstrategi har varit att kollegialt samspel haft en homogeniserande effekt. Med detta 

menas att en individ i mötet med andra kollegor medvetet eller omedvetet formas till att följa de 

normer och regler som finns på arbetsplatsen. Denna anpassning har skett genom att de imiterat 

andra kollegors tillvägagångssätt samt genom utökad förståelse för arbetslivets oskrivna regler. 

Vidare har kravet på svenska gjort att vissa informanter läst extra språkkurser utöver SFI. Dock 

har det inte för alla gett den framgång i arbetslivet som de hoppats på. 

 

En strategi för anpassning som varit gynnsam för de informanter som lyckats väl i det svenska 

arbetslivet är att de på eget initiativ gjort egna ansträngningar utöver det som förväntats för att nå 

sina mål. De har varit mycket aktiva i att snabbt lära sig språket, både på de SFI-kurser de anvisats 

dem, men de har även haft ett aktivt lärande i det vardagliga livet. Även när det gäller uppdatering 

av deras kunskap enligt det svenska arbetslivets rutiner och normer har varit prioriterat, vilket 

verkar ha gett dem möjlighet att snabbt komma i arbete. Flera av de som lyckats väl i arbetslivet 

har även varit mer måna om att komma i arbete fort än att nödvändigtvis få ett arbete som 

motsvarar den nivå de haft i hemlandet. 

 

 6.2 Relation mellan resultat och tidigare forskning 
Det som framkommit i studien stämmer överens med vad tidigare forskning visat avseende 

huruvida invandrade akademiker upplever behov av anpassning. Det faktum att språket av 

informanterna i denna studie ses som det största hindret är samstämmigt med flera av studierna 

som presenterats i kapitlet om tidigare forskning. Men där de flesta av de tidigare studier som 

presenterats pekat på yttre faktorer som påverkar denna anpassning, har vår studie delvis kunnat 

belysa på vilket sätt invandrade akademiker hanterat dessa krav på anpassning. När det gäller 

invandrade akademikers möjlighet att påverka så har vi utifrån resultatet inte fullt ut kunnat uttala 

oss om detta. Dock kan tidigare forskning som visat att invandrade akademiker upplever mindre 

möjlighet att påverka i jämförelse med svenska akademiker (Westlander et al., 1995) peka på att 

resultatet hade kunnat se annorlunda ut om studien utformats på ett annat sätt. 

 

6.3 Relation mellan resultat och teori 
Att använda nyinstitutionell teori med utgångspunkt i det individperspektiv som Kondra och Hurst 

använder sig av tycker vi har varit intressant. Deras användning av begreppen har enligt vår 

mening fungerat bra som förklaringsverktyg för de olika anpassningsstrategier som informanterna 
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beskrivit i intervjuerna. Teorin har gjort det möjligt att visa bakomliggande drivkrafter till 

invandrade akademikers strävan efter att ges möjlighet att delta i det svenska arbetslivet. Kondra 

och Hursts definition av de olika isomorfa krafterna har även kunnat bidra till förståelsen för på 

vilket sätt invandrade akademiker anpassar sig för att passa in.  

 

I flera intervjuer framkom olika känslobeskrivningar som vi inte kunnat analysera utifrån vald 

teori. Även fast fokus inte legat på känslomässiga upplevelser har flera av informanterna beskrivit 

deras känslor i förhållande till exempelvis utanförskap och arbetslöshet. Beskrivningar av 

depression och känslor av att sakna värde är exempel på uttryck som inte helt kunnat innefattas i 

teorins användningsområde. Att studera känslor som uppkommer i en anpassningsprocess utifrån 

lämplig teori om känslohantering ser vi som ett intressant spår som skulle kunna komplettera 

denna studie. 

 

6.4 Metodval 
Kvalitativa intervjuer som metod har enligt vår mening varit bra då det givit informanterna och 

respondenterna utrymme att fritt berätta om sina erfarenheter på ett uttömmande sätt. Att 

intervjuerna har varit tematiskt öppna har även gjort att intervjuerna berört områden som inte 

förberetts i förväg, vilket har visat sig ge ytterligare förståelse för det vi velat studera. Exempelvis 

har resonemanget om språkets roll i anpassningsprocessen framkommit och blivit en del av 

resultatet efter att informanterna lagt betoning på detta under intervjuerna. Som nämnts tidigare 

har begränsade språkkunskaper i viss grad påverkat en del av intervjuerna, men då vi tagit detta i 

beaktning under analysarbetet har det enligt vår mening i slutändan inte påverkat studiens resultat. 

  

En del aspekter har varit svåra att förbereda sig inför, och dessa aspekter har fått hanteras vartefter 

de uppkommit. Utöver att få inblick i informanternas anpassning till svenskt arbetsliv rymde 

intervjuerna även andra delar som handlade om flykt, utanförskap och diskriminering. 

Informanternas livsöden har i många fall berört oss på djupet. I denna process har det underlättat 

att vara två som kan ventilera och resonera under resans gång. Detta har i förlängningen medfört 

ett intresse för invandrade akademikers situation, vilket har varit en tillgång under arbetet med 

studien. 

  

6.5 Implikationer för praxis och fortsatt forskning 
Sammanfattningsvis kan det sägas att studiens resultat har visat att invandrade akademiker 

behöver anpassa sig när det gäller språk och samspel med svenska sociala koder och oskrivna 
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regler. De olika projekt som initierats på senare år där Arbetsförmedlingen erbjuder yrkesanpassad 

språkundervisning, utbildning i hur svenskt arbetsliv fungerar samt erbjudande om praktik kan 

utifrån studiens resultat ses som ett bra tillvägagångssätt att hjälpa invandrade akademiker in i 

arbete. Här bör tilläggas att det i kontakten med studiens informanter framkommit att deras 

erfarenhet av arbetsmarknadspolitiska projekt i vissa fall inte helt stämt överens med den bild som 

ges av berörda parter. Men studien visar ändå att syftet med dessa arbetsmarknadspolitiska projekt 

överensstämmer med vad som framkommit i denna studie. 

 

Tidigare forskning om invandrade akademikers arbetssituation skulle kunna kompletteras med 

studier om hur svenskt arbetsliv tar emot de invandrade akademiker som lyckas ta sig in i 

arbetslivet. Vilka strategier använder svenska arbetsplatser för att ta till vara på invandrade 

akademikers kompetens och tidigare erfarenheter? Som nämnts tidigare skulle det även vara 

värdefullt att studera på vilket sätt invandrade akademiker hanterar sina känslor i samband med 

anpassningen till svenskt arbetsliv. Detta skulle kunna öka förståelsen för hur samhället skulle 

kunna hjälpa både invandrade akademiker och arbetslivet till ett för både parter gemensamt 

gynnande samspel.  
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Intervjuguide 
 

Bakgrund: 

Hur ser din akademiska bakgrund ut? 

Vilken arbetslivserfarenhet har du från hemlandet? 

När och hur kom du till Sverige?  

Vad har du för svensk arbetslivserfarenhet? 

 

Vägen in i arbetslivet: 

När och hur fick du ditt första arbete i Sverige? 

Överensstämde din yrkesbehörighet med svenska krav?  

Behövde du gå någon utbildning/kurs/annat för att uppfylla arbetslivets krav? 

 

Skillnader här och där: 

Vilken var den största skillnaden mellan det svenska arbetslivet och arbetslivet i hemlandet? 

(sociala normer, policys, sätt att hantera konflikter o.s.v.) 

Har du samma status i din yrkesroll här som i hemlandet? 

Finns det skillnader när det gäller hierarki och medbestämmande? 

 

Anpassning: 

Har du behövt anpassa dig för att "passa in" i svenskt arbetsliv? 

Kan du ge exempel på hur du i så fall har behövt anpassa dig? 

Hur skulle du beskriva det sociala samspelet med chefer och kollegor här i Sverige? 

 

Påverkan: 

Hur skulle du beskriva dina möjligheter att påverka arbetssätt eller hur saker görs med hjälp av 

dina erfarenheter och din kompetens?  
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Informationsbrev 
 

 

Hej!                                                                     Uppsala 2015-03-20 

 

Vi är två studenter på Personal- och Arbetslivsprogrammet som skriver en kandidatuppsats på 

sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Vi planerar att genomföra en intervjustudie där 

vi undersöker de erfarenheter invandrade akademiker har av mötet med svenskt arbetsliv.  

 

Vi skulle vilja intervjua dig om dina erfarenheter av vägen in i svenskt arbetsliv och hur du 

upplever mötet med olika normer och regler på din arbetsplats.  

 

Vi kan träffa dig i Uppsala eller Stockholm beroende på vad som passar dig bäst. Intervjun 

beräknas ta cirka 45 minuter. Din medverkan kommer att ske anonymt och i det sammanställda 

materialet kommer din identitet inte att röjas. Du har möjlighet att avbryta eller avstå att svara på 

enskilda frågor. 

 

Om du vill deltaga i denna studie och/eller har några frågor är du varmt välkommen att kontakta 

oss via mail eller telefon: 

 

Josefine Elinder, 073-640 92 25, josefine.elinder@gmail.com 

Therese Hörnqvist, 0704-33 41 03, therese.hornqvist@gmail.com 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Josefine Elinder & Therese Hörnqvist 

 


