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Abstract 
The purpose of the study is to investigate foreign-born academics experiences of the process 
into the Swedish labor market. The intention is to examine it in relation to the factors 
affecting language, integration and evaluation of education. The purpose leads to the 
following research questions; How is the process of getting into the Swedish labor market 
percieved by foreign-born academics? What factors are perceived to affect their entry into the 
Swedish labor market? In order to answer our questions, a qualitative method is used in the 
form of six semi-structured interviews. To understand and explain the phenomena that is 
explored the theoretical framework consists of a combination of different theories. It is a 
combination of socio-cultural perpectives, Linells (1978) theories of language and 
communication, and Foucaults (1982) power perspective. Based on the interview material 
four themes was constructed; valuation of education, the importance of language, the 
importance of integration and who shows the way? Inspite of their validated education the 
interviewees seemed to undervalue their professional skills and knowledge. This resulted in 
that they sought out jobs where they are considered to be overqualified. Because of the lack 
of knowledge in the Swedish language they felt that they were excluded from the labor 
market. All interviewees also felt that they would feel more connected to the Swedish society 
if they had a job. The material also showed that the guidance of authorities and private 
contacts contributed to the process into the Swedish labor market. Conclusions drawn from 
the results and the analysis was that experiences varied but that they because of informal 
reasons were discriminated in the Swedish labor market.  
 
Keywords: foreign-born academics, Swedish labor market, evaluation of education, 
integration, language 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka utlandsfödda akademikers upplevelser av processen in i 
svenskt arbetsliv. Avsikten är att undersöka det i förhållande till de påverkande faktorerna 
språk, integrering och värdering av utbildning. Syftet leder fram till följande frågeställningar; 
Hur upplevs processen in till svenskt arbetsliv för utlandsfödda akademiker? Vilka faktorer 
upplevs påverka inträdet på svensk arbetsmarknad? För att besvara våra frågeställningar har 
en kvalitativ metod använts i form av sex semistrukturerade intervjuer. För att förstå och 
förklara de fenomen som undersöks är det teoretiska ramverket en kombination av 
perspektiv. Det är en kombination av sociokulturellt perspektiv, Linells (1978) teorier om 
språk och kommunikation samt Foucaults (1982) maktperspektiv. Utifrån intervjumaterialet 
konstruerades fyra teman; värdering av utbildning, betydelsen av språk, betydelsen av 
integrering och Vem visar vägen? Trots validerad utbildning tycktes intervjupersonerna 
nedvärdera sin yrkeskompetens och sina kunskaper. Detta resulterade i att de sökte sig till 
arbeten där de anses överkvalificerade. På grund av bristande kunskaper i svenska upplevdes 
de exkludering på arbetsmarknaden. Samtliga intervjupersoner upplevde även att de skulle 
känna större samhörighet med det svenska samhället om de hade ett arbete. I materialet 
kunde även urskiljas att vägledning av myndigheter och privata kontakter bidrog till hur 
processen in i svenskt arbetsliv upplevdes. Slutsatser som drogs utifrån resultat och analys 
var att upplevelserna varierade men att de på grund av informella skäl diskriminerades från 
svenska arbetsmarknaden. 
 
Nyckelord: Utlandsfödda akademiker, svensk arbetsmarknad, värdering av utbildning, integration, 
språk  
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1.  Inledning 
 

“I grunden är jag apotekare …, men det tar lång tid att få min femåriga utbildning godkänd. 
Det är frustrerande att inte få jobba med det man är utbildad till, för efter ett tag börjar man 

ju glömma det man lärt sig i skolan” Roger, 25 (Forsberg Fierro, 2015, 14 december) 
  
Citatet ovan beskriver en del av processen in i svenskt arbetsliv för en utlandsfödd 
akademiker. Vissa människor behöver tillbringa en längre tid till att utbilda sig på nytt eller 
komplettera sin utbildning. Denna process kan resultera i att yrkeskvalifikationer blir 
inaktuella och att svenskt arbetsliv mister behövd yrkeskompetens (Almerud, 2014). Att satsa 
mer på utlandsfödda akademiker skulle öka välfärden (Edström, 2015) och bidra till bredare 
kunskap samt fler perspektiv (Blanck & Börjesson, 2008). Faktorer som enligt Edström 
(2013) försvårar inträdet på svensk arbetsmarknad är framförallt bristande kunskaper i 
svenska, validering av utländsk utbildning och brist på arbetsrelaterade kontakter. I en artikel 
från Saco (2015) (Sveriges akademiker) redovisas att det idag finns över 300.000 
utlandsfödda akademiker i Sverige och att antalet beräknas öka i framtiden. I artikeln 
konstateras det att förutsättningarna för utlandsfödda akademiker måste förbättras. Samt att 
kunskaper och kompetens skall vara avgörande för chanserna på arbetsmarknaden - och inte 
avgöras utifrån var personen kommer ifrån (SACO, 2015). 
  
Det finns tre faktorer som tydligt framgår som avgörande för en utlandsfödd akademikers 
process in i det svenska arbetslivet (Bjurling, 2004; Edström, 2013). Dessa faktorer är språk, 
integration och värdering av utbildning. Utlandsfödda akademikers upplevelser av dessa tre 
faktorer präglar denna rapport. Språket är viktigt för integreringen i det svenska samhället 
eftersom det är ett verktyg som krävs för att kunna samspela med andra i sin omgivning 
(Säljö, 2000). Det är också ett kriterium för att inkluderas på den svenska arbetsmarknaden 
(Andersson & Fejes, 2010). För att en utlandsfödd akademiker ska få sin utbildning godkänd 
i enlighet med svenska riktlinjer krävs en validering. Universitets- och högskolerådet (UHR) 
behöver ett intyg i form av diplom eller ämnesförteckning för att kunna bedöma en utländsk 
utbildning. Detta innebär att den utländska utbildningen värderas för fortsatt utbildning eller 
arbetsmöjligheter i Sverige (UHR, 2015). 
  
Utlandsfödda akademikers upplevelser av inträdet på svensk arbetsmarknad kan förstås och 
studeras utifrån pedagogikämnets tre kunskapsobjekt, vilka är uppfostran, undervisning och 
utbildning. I denna studie berörs alla dessa delar av pedagogikämnet. Svensson (2009) menar 
att uppfostran relateras till begreppet socialisering som innebär relationen mellan individ och 
samhälle. Undervisning sker när undervisaren presenterar ett meningsinnehåll, ett innehåll 
som beskriver något eller talar om hur något bör vara. Utbildning sker i samband med allt 
som leder till bildning. Det sker ofta i en organiserad verksamhet och är kollektiv samt 
samhällelig (Ibid). 
  
Socialisationsprocesser hos utlandsfödda akademiker undersöks i samband med processen in 
till svenskt arbetsliv. Upplevelsen av undervisning i det svenska språket och betydelsen av 
utbildning för utlandsfödda akademiker i svenskt arbetsliv studeras. På en utbildningspolitisk 
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nivå handlar, enligt Svensson (2009), utbildning om att forma medborgares värderingar, 
kunskaper, normer och färdigheter. Denna typ av medborgerliga bildning är något den 
utlandsfödde akademikern får ta del- och utmanas av. Detta ses ur ett pedagogiskt perspektiv 
som handlar om det språkbruk som används i samhället. Att tillämpa det innebär möjligheten 
att kommunicera och förstå omgivningen (Ibid).  
  
 
1.1 Problemformulering 
De vanligaste kraven en arbetsgivare ställer på arbetstagaren är att ha svenska betyg, 
kunskaper i svenska, svensk arbetslivserfarenhet eller svensk yrkespraktik (Bjurling, 2004). 
Detta kan vara problematiskt för den utlandsfödde akademikern. Denne har utbildning och 
yrkeskompetens men saknar ofta det svenska språket och svenska arbetslivserfarenheter. 
Sverige bör se utlandsfödda med akademisk bakgrund som en tillgång och nyttja de 
yrkeskompetenser dessa individer är utbildade för. 
  
Denna studie görs för att belysa vilka faktorer som spelar in för att utlandsfödda med 
akademisk bakgrund ska inkluderas på den svenska arbetsmarknaden. Vi vill undersöka 
erfarenheter av processen in till svenskt arbetsliv för att förstå hur dessa individers utbildning 
och kompetens kan komma till nytta. 
  
1.2 Definition 
I denna studie definieras utlandsfödda akademiker som en person som invandrat till Sverige 
med en akademisk examen från annat land. 
  
  
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med kunskap om utlandsfödda 
akademikers upplevelser av processen in i svenskt arbetsliv. Avsikten är att undersöka det i 
förhållande till de påverkande faktorerna språk, integrering och värdering av utbildning. 
  
  
1.4 Frågeställningar 

-  Hur upplevs processen in till svenskt arbetsliv för utlandsfödda akademiker? 
-  Vilka faktorer upplevs påverka inträdet på svensk arbetsmarknad? 
 
 
 

2. Bakgrund 
 
I följande avsnitt ger vi en fördjupad inblick om utlandsfödda akademikers möjligheter i 
mötet med svenskt samhälle och arbetsliv. Vi fokuserar på språkundervisning i svenska, 
värdering av utbildning samt vad integration och anpassning innebär. 
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2.1 Svensk språkundervisning 
Efter ett uppehållstillstånd i Sverige kan utlandsfödda personer få möjlighet till 
språkundervisning. SFI-utbildningen (Svenska för invandrare) är den första svenska 
språkundervisningen utlandsfödda genomgår där de erbjuds grundläggande kunskaper i 
svenska och om det svenska samhället (Almerud, 2014). Efter SFI-utbildningen fortsätter 
många utlandsfödda akademiker med svenska som andra språk (Edström 2015). 
  
Följaktligen finns möjligheten att läsa SvA 1, 2 och 3 vilka är kurser som motsvarar 
gymnasial svenska och beräknas ta 2,5-3 år inklusive den grundläggande SFI-utbildningen 
(Almerud, 2014). I vissa kommuner erbjuds yrkesanpassade utbildningar i svenska (Sfx). 
Utbildningen är specifikt inriktad på de yrkesområden eleverna har sedan tidigare, 
utbildningen utgör undervisning i svenska och samhällsorientering (Edström, 2015).  
  
 
2.2 Värdering av utbildning 
För många år av frånvaro på arbetsmarknaden inom yrket gör att arbetserfarenheterna inte är 
lika uppdaterade som de andra på arbetsmarknaden. Genomsnittligt tar det 5-6 år att genomgå 
utbildningsprocessen vilket enligt Almerud (2014) försvårar etableringen. En del personer 
kan inte tillgodoräkna sin utländska examen av olika skäl och behöver därmed komplettera 
sin utbildning. Denna kompletteringsprocess påbörjas efter språkprocessen och uppskattas tar 
1-4 terminer beroende på utbildning (Ibid). Det bör tilläggas att vissa kan tillgodoräkna sin 
utbildning, andra mindre och vissa inte alls (Ibid). 
  

 
 
(Almerud, 2014, s. 4 i Utbildningsfällan) 
Figur 1. visar utbildningsprocessen för utlandsfödda akademiker. Denna process menas ska leda till 
etablering på den svenska arbetsmarknaden. 
 
 
Syftet med att bedöma utländska utbildningar är att utlandsfödda skall kunna använda sin 
utbildning i Sverige. Bedömningen görs av UHR (Universitet- och högskoleverket) eller 
behöriga myndigheter för reglerade yrken och syftar till att personer med utländsk utbildning 
ska få arbeta inom sitt yrke i Sverige (UHR, 2015). Valideringen av gymnasiala, 
eftergymnasiala yrkesutbildningar och akademiska utbildningar är frivillig och kostnadsfri 
däremot är kravet att utbildningen är avslutad (UHR, 2015). Det förutsätter inte arbete direkt 
men det bidrar till möjligheten att integrera med det svenska samhället (Ibid). 
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Ett samarbete som syftar till att underlätta valideringsprocesser är Lissabonkonventionen1. 
Samarbetet är ett resultat av en överenskommelse mellan nationella informationscentra i 
Europaregionen. Det syftar till att den internationella rörligheten av akademiker skall 
underlättas. Överenskommelsen är att validera utländsk utbildning och uppgifter samt att stöd 
ska ges till universitet, högskolor och andra myndigheter (UHR, 2015). 
  
I en uppföljande studie gjord av UHR upplever individer det svårt att få arbete trots utlåtande 
som motsvarar deras utbildningar. Brist på arbetsrelaterade kontakter kan enligt UHR (2015) 
ligga bakom detta. En anledning till att arbetsgivare känner en osäkerhet att rekrytera 
människor med utländsk utbildning är bristande kunskaper i svenska (Ibid).  
 
 
2.3 Anpassning och integration 
Oavsett om en utlandsfödd person har kommit till Sverige frivilligt eller ej blir mötet med ett 
nytt samhälle en förändring och omställning. Individer blir tvungna att förstå och anpassas till 
ett nytt samhälle med allt vad det innebär; normer, kultur och språk (Westin, 1999). 
Anpassning till ett nytt samhälle kan påverkas av hinder så som bostad och uppehälle men 
även den obekanta miljön kan skapa mentala hinder. Vistelsen i Sverige kan ibland ses som 
tillfällig där brist på ork till anpassning resulterar i att integrationen förskjuts, likaså en 
karriär i Sverige (Bjurling, 2004). 
 
Begreppet anpassning kan relateras till förändring, antingen för individen eller individens 
omgivning. Vid anpassning förändras individens förhållande och förutsättningar i ett 
samhälle. En förändringsprocess är något en människan ständigt stöter på vilket även 
påverkar behovet av anpassning. I migrationssammanhang handlar anpassning om 
språktillägnande och samhällskunskap för den som möter ett nytt land (Westin, 1999). 
Kulturell tolerans för ett nytt samhälle är ett led för anpassning i migrationssammanhanget 
(Ibid). 
  
Integration anses vara komplext och ha olika betydelser beroende på sammanhang. Begreppet 
beskrivs av Westin (1999) som en process. Etniska och kulturella minoriteter genomgår 
denna process i ny miljö. Den sociala integrationen förekommer när människor kan mötas 
mellan kulturella, etniska och språkliga gränser i en gemensam samvaro. Detta möte kan 
bland annat ske på fritiden, i utbildningssituationer eller i arbetslivet. Integration förutsätter 
att människor inte utesluts från sociala nätverk där möten förekommer (Ibid). 
 
 
 

3. Tidigare forskning 
  
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som är relevant och representativ för vår studie.  
Avsikten är att redovisa forskning som tidigare har utförts på området. Avgränsning har 

                                                
1 Lissabonkonventionen - Deltagande länder skall erkänna varandras utbildningar  
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gjorts utifrån de tre faktorer som är studiens huvudfokus: språk, integration och värdering av 
utbildning. I sökandet av tidigare forskning har vi utgått ifrån att behandla material som 
handlar om utlandsfödda akademikers situationer i såväl samhället och i arbetslivet. Den 
tidigare forskningen används för att få djupare förståelse för ämnet men har också varit 
användbar som ett vetenskapligt analysmaterial i samband med vårt empiriska resultat. 
Genom sökandet av tidigare forskning fick vi kunskaper om de tre faktorer vi valt att titta på. 
Det gav oss också inspiration för studiens teman och underkategorier. Exempelvis har den 
tidigare forskningen gett oss en fördjupad inblick i begreppet integration där identitet och 
kultur är underfaktorer.  
 
Databaser som vi använt i sökandet är Uppsala universitets bibliotek, SwePub, Libris och 
Google Scholar. Sökorden har främst varit utlandsfödda akademiker (academic immigrants), 
invandrade akademiker, integration och arbetsliv samt språkundervisning. De mest givande 
forskningar för denna studie valdes ut och presenteras nedan. Det var en utmaning att hitta 
forskning som stämde helt överens med studiens ämne. I sökandet var vi måna att hitta 
forskning som kan generaliseras som vetenskapliga publikationer. Det är tydligt att ämnet, 
utlandsfödda akademiker, är en aktuell fråga där flertal rapporter har gjorts utav myndigheter 
i Sverige. Sökprocessen resulterade i en avhandling, en licensavhandling, en vetenskaplig 
artikel, en publikation samt en rapport från myndighet. Det som presenteras nedan är 
huvudsakligen nationell forskning, vi redovisar även internationell forskning för att ett annat 
perspektiv på fenomenet. 
 
 
3.1 Svenska språket 
Tidigare studier visar att kunskaper i svenska är en viktig faktor för att inkluderas i det 
svenska samhället, inte minst i svenskt arbetsliv (Carlson, 2003; Franzén, 2001; Bjurling, 
2004; Andersson & Osman, 2008). 
 
I Franzéns (2001) publikation skriver hon om migration och etniska relationer. Hon menar att 
lära sig ett nytt språk gör det lättare att få kontakt med nya människor, därmed blir det en del 
av att förstå samhället de lever i. Franzén (2001) diskuterar skillnaderna mellan utlandsfödda 
med akademisk bakgrund och utlandsfödda med icke akademisk bakgrund. Resultatet visar 
att utlandsfödda med akademisk bakgrund efterfrågar samt behöver längre 
undervisningstimmar för att snabbare lära sig det svenska språket (Franzén, 2001). Carlson 
(2003) diskuterar begreppet litteralitet som står för läs- och skrivkunnigheter vilket ses ett 
maktmedel och redskap, ett medel för att ta del av samhället. En kommunikativ 
språkundervisning syftar till att värdesätta interaktionens betydelse för inlärning och språket 
är nyckeln interaktion (Ibid). 
  
På uppdrag av Högskoleverket skriver Bjurling (2004) om utlandsfödda akademikers väg till 
kvalificerade arbeten. Informanterna i studien klarade sin SFI-undervisning snabbt. Många av 
de visade eget initiativ till att bedriva självstudier vid sidan om. Bjurling (2004) drar 
slutsatsen att detta har att göra med en snabbare integration. Likt vad Franzén (2001) påpekar 
menar Bjurling (2004) att det kan ge en negativ effekt att analfabeter och högutbildade 
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hamnar i samma klass. Undervisning i Svenska för invandrare (SFI) måste ta hänsyn till om 
kursdeltagarna läst språk i skolan tidigare. Sortering av eleverna efter studievana gör att 
klasserna utvecklas fortare något som är bra för både de själva och samhället (Franzén, 2005). 
Språket är betydande för en individs självkänsla, självuppfattning och självförtroende 
(Bjurling, 2004). 
 
Carlson (2003) skriver i sin avhandling om språkets funktion och kunskapshandling inom 
ramen av SFI-undervisning. SFI:s läroplaner ska möjliggöra att varje elev når kunskapen som 
förväntas. Värdegrunder står för demokratiska arbetsformer som ska utveckla elevers 
förmåga att vilja ta eget ansvar och aktivt delta i samhället. Att använda olika arbetsformer 
anses aktivera eleverna. Carlson (2003) utgår från samhälleliga och individuella 
uppfattningar om hur kunskap och lärande konstrueras samt reproduceras i socialt kulturella 
situationer. Språket bidrar därmed även som ett kulturellt redskap för att förhålla sig till den 
sociala omgivningen. 
  
Franzén (2001) och Carlson (2003) diskuterar att lära sig det svenska språket är lättare när 
utlandsfödda socialiserar med andra svenskar. Även i arbetslivet upplever många att 
inlärningen går snabbare. Enligt Franzén (2001) kan en språkparadox uppstå för de som 
bedöms ha för svaga svenskkunskaper. Det innebär att de blir utan arbete på grund av de 
bristande svenskkunskaperna. Andersson och Osman (2008) redovisar i sin artikel att det 
svenska språket är ett informellt kriterium till skillnad mot validerad utbildning som betraktas 
vara ett formellt kriterium. En utlandsfödd akademiker behöver i regel inte gå klart SFI-
utbildningen, däremot krävs tillräckligt bra kunskaper i svenska för att inte exkluderas från 
den svenska arbetsmarknaden (Andersson & Osman, 2008). 
 
 
3.2 Integration, identitet och anpassning 
I licensavhandlingen Arbetet som en port till samhället skriver Gottskalksdottir (2000) om 
utlandsfödda akademikers integration och identitet. Det förekommer att de, trots hög 
utbildning, tilldelas en underordnad position på arbetsplatsen (Gottskalksdottir, 2000). En 
faktor som lyfts fram är att utlandsfödda med akademisk bakgrund har behov att känna sig 
accepterade i samhället och följaktligen i arbetslivet. Arbetet är ett socialt incitament som ger 
individen tillhörighet i samhället samt ett bredare kontaktnät. Att känna tillhörighet menar 
Gottskalksdottir (2000) leder till att individen anser att identiteten bekräftas och vilket leder 
till självbekräftelse. 
 
Gottskalksdottirs (2000) syfte med sina undersökningar har grundats i att visa hur graden av 
integration påverkar identiteten. Känslan av kontinuitet är en av de viktigaste 
förutsättningarna för att känna sin identitet. Det vill säga känslan av ständig trygghet. De krav 
som ställs på individen av samhället är något denne måste klara av för att utveckla sin 
identitet. Gottskalksdottir (2000) menar att identiteten knyts samman med den sociala 
tillhörighet som en plats i arbetslivet kan ge. 
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I Franzéns (2001) studier finner hon incitament till att individens identitet kan ses ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv, vilket menas att identitet påverkas och utvecklas i samspel 
med andra individer. En individ som flyttar till ett nytt land får ofta känslan av att denne har 
förlorat en del av sig själv, många menar att “man är en nyfödd vuxen” (Ibid). Trygghet, 
känsla av stabilitet och att veta vem man är samt att andra uppfattar det på samma sätt känns 
inte lika självklart i nya miljöer. Även om personen är medveten om sin inre identitet 
försvinner inte känslan av att andra i omgivningen inte känner till den. Det blir således upp 
till individen att bygga upp sin identitet eller skapa sig en ny (Ibid). 
 
Känslan av att omgivningen inte uppfattar individen som den själv gör kan leda till isolering. 
Att ta avstånd från samhället kan medföra negativ inställning till både människor och 
samhälle – detta leder till en ond cirkel som är svår att bryta. En positiv synvinkel på 
reproducering av identitet är att den kan upplevas som en möjlighet att formas till den man 
vill vara. Eller också att individen är så pass trygg i sig själv och får detta bekräftat när den 
upplever känslan av trygghet trots miljöomväxlingen (Franzén, 2001). 
  
Integration anses enligt Gottskalksdottir (2000) vara nyckeln till social tillhörighet. Hon 
menar även att integration innebär mångfald där individen låter sig anpassas till ny miljö 
tillsammans med tidigare erfarenheter. Individen genomgår integrationsprocessens olika 
stadier parallellt med sin omgivning (Ibid). 
  
Socialt samspel med andra människor och samspel på institutioner bidrar till att lättare kunna 
anpassa sig till den nya miljön (Carlson, 2003; Franzén, 2001). Enligt Carlson (2003) är SFI 
som utbildningsinstitution en verksamhet där individen samspelar och ingår i en social 
process. Det resulterar i att kulturen på institutionen reproduceras (Ibid). I möten där 
handlingar sker på annat sätt än vad individen är van vid får individen anpassa sig vilket ger 
chansen att konstruera sitt egna sociala handlande. Carlson (2003) menar också att möta 
andra svenskar påskyndar anpassningsprocessen, även Franzén (2001) belyser denna faktor. 
Carlson (2003) påvisar att utlandsfödda får kunskap om svensk kultur i den sociokulturella 
praktiken. Med andra ord skapas kunskap i social interaktion och därmed får man chansen att 
ta del av normer och välja sin ställning till det. 
  
Carlson (2003) menar att normer och strukturer i samhällen är vad som kännetecknar den 
större delen kulturen som utlandsfödda kommer att möta. Dessa faktorer erhålls riktlinjer i 
samhället och är enligt Carlson (2003) en del av anpassningsprocessen. Ställningstagandet till 
samhällets normer och strukturer innebär att påverka sättet att kategorisera, värdera och skilja 
på saker och ting, detta sker instinktivt från individen (Ibid).  
 
 
3.3 Värdering av utbildning och yrkeserfarenheter 
Validering av utbildning och yrkeserfarenheter diskuteras vara det medel som ger 
utlandsfödda många möjligheter. Med programmet vill man kunna lokalisera vad för 
utbildning och erfarenheter en utlandsfödd i Sverige har. Det anses också vara ett sätt för 
inkludering på svensk arbetsmarknad enligt Andersson och Osmans (2008) artikel. De 
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undersöker programmet Recognition of Prior Learning (RPL) som syftar till att känna igen 
utbildning och erfarenheter samt erbjuda utvecklingsmodeller för utlandsfödda i Sverige. 
Detta kan vara ett led i processen att få denna validerad till svensk giltighet så att de placeras 
inom rätt yrkeskategori samt position. Tanken med RPL är att den kan implementeras av 
myndigheter och utbildningsverksamheter (Ibid). 
  
Syftet med RPL är att kartlägga vilken kompetens personerna innehar för att sedan validera 
detta. I programmet är praktik och teknik relaterat till exkludering och inkludering av 
utlandsfödda akademiker på svensk arbetsmarknad med valideringsprocessen värdering. I 
denna valideringsprocess är det utbildning och yrkeskompetens som blir validerad - 
språkkunskaper anses mindre viktiga (Andersson & Osman, 2008). 
  
Andersson och Osman (2008) ser tendenser till att utlandsföddas kompetens ibland blir 
validerad till en lägre statusgrad - de kan få en underordnad position i sitt yrkesområde, detta 
är även något Gottskalksdottir (2000) tar upp. En förklaring kan vara att kompetensen inte 
fullständigt motsvarar det svenska utbildningssystemet, något som upplevs som ett problem 
för en utlandsfödd akademiker enligt Andersson och Osmans (2008) studie. I slutsatsen tolkar 
Andersson och Osman (2008) att utlandsfödda utsätts för olika tester som både exkluderar 
och inkluderar de från arbetsmarknaden. De resonerar även om att processen tycks vara 
betydande för en utlandsfödds integrationsutrymme i det svenska samhället (Ibid). 
  
Bristande information och vägledning har resulterat i att personer med utbildning stannat på 
grundläggande nivå allt för länge. Informanter i Bjurlings (2004) undersökning hävdar att de 
inte tagit del av informationen rörande validering och översättande av betyg. Att vistas på en 
utbildningsinstitution för vuxna (SFI och dylikt) för länge innebär lång tid utanför 
arbetsmarknaden. Detta kan ses som ett problem för arbetsgivare och kan leda till bland annat 
segregation och utanförskap (Ibid). 
 
 
3.4 Utlandsfödda med akademisk bakgrund i större kontext 
Tidigare teman i detta avsnitt är specifikt inriktade på faktorer som är centrala i studien. För 
att få en bredare inblick på området presenteras internationell forskning. Nedan sätts 
utlandsfödda med akademisk bakgrund i större kontext.  
 
Den ekonomiska globaliseringen har resulterat i att länder, däribland Australien och Kanada, 
lägger stora resurser på utlandsfödda. Detta är ett mål som syftar på att höja kvaliteten på 
migrationshanteringen (Docquier & Rapoport, 2009). Det är viktigt att balansera 
migrationshanteringen för att undvika segregation. Docquier och Rapoport (2009) beskriver 
att utlandsfödda med yrkesutbildning respektive utan yrkesutbildning kompletterar varandra 
vilket leder till balans på arbetsmarknaden. Med andra ord blir det inget överskott av 
respektive grupp.  
 
Bump et al. (2009) betonar att utlandsfödda med yrkesutbildning bör ses i den globala 
världen som en integrerande del av arbetsmarknadens kunskapsutveckling. Hög 
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yrkesutbildning definieras ofta till människor med en forskningsanknytning och teknologisk 
yrkesutbildning tillsammans med andra yrken. Dessa kan vara affärsfolk, ledare, lärare och 
läkare. Yrkesutbildade med dessa typer av erfarenheter är grundläggande för det moderna 
samhällets utveckling. Bump et al. (2009) betonar också den aspekten att utlandsfödda med 
yrkesutbildning är lättare att vidareutbilda än andra utlandsfödda personer. Av den 
anledningen bör de ses som en tillgång och resurs (Ibid).  
 
 
3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisades forskning om olika processer och aspekter som utlandsfödda 
akademiker möter i det svenska samhället och arbetslivet. Studiens huvudfaktorer 
redogjordes djupare i form av tidigare forskning och har tillfört bredare förståelse. I avsnittet 
resultat och analys kommer vi behandla tidigare forskning tillsammans med det teoretiska 
ramverket.  
 
Inledande presenterades svenska språkets betydelse. Forskning visar att kunskaper i det 
svenska språket är den främsta faktorn för inkludering i det svenska samhället och på den 
svenska arbetsmarknaden. SFI-undervisning bedrivs för nyanlända personer i Sverige. 
Carlson (2003) menar att SFI är en plats där arbetsformer ska syfta till att utveckla elevers 
förmåga samt motivera elever att aktivt delta i samhället. Behovet att känna samhörighet i ett 
nytt samhälle är naturligt och därför är integration, identitet och anpassning processområden 
utlandsfödda akademiker möter. Arbetslivet är en ingång till samhörighet och inkludering i 
samhället. Där får individen möjligheten till socialt samspel vilket bidar till utveckling och ny 
kunskap. Värderad utbildning och yrkeserfarenheter är medel som syftar till att ge 
utlandsfödda akademiker rättvisa möjligheter. Processen att få utbildningen validerad kan 
ibland vara problematisk i form av fördröjningar eller att utbildningen värderas till lägre 
position.  
 
 
 

4. Teoretiskt ramverk 
 
I det här avsnittet presenteras det teoretiska ramverket som tillämpas i denna studie. Syftet 
med att använda en eklektisk teoriansats är att kombinera teorier som kan förklara fenomenet. 
Teorierna sätts i sammanhang där de kan förklara de fenomen vi studerar. Övergripande teori 
har ett sociokulturellt perspektiv där bland annat Säljös (2000;2010), Vygotskijs (1999) och 
Illeris (2007) perspektiv redovisas. Vi har även Foucaults (1982) maktperspektiv samt Linells 
(1978) perspektiv på språk och kommunikation. Dessa perspektiv är ämnade till att ge en 
bredare tolkningsram för de faktorer som studeras. Perspektiven kombineras för att de 
gemensamt ger förståelse för fenomenet vilket ger oss en komplett tolkningsram. Det 
sociokulturella perspektivet ger fördjupad förståelse för integration och Linells språkteori 
används för att förstå språkets innebörd och olika funktioner, kombinerat med Foucaults 
maktperspektiv som menar att kunskap är makt. Vi ser alla tre faktorer utifrån ett 
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maktperspektiv. Utbildning innebär innehavande av kunskap och att kunna det svenska 
språket anses vara ett medel som är viktigt för integreringen i samhället. Därmed anser vi att 
de tre teorierna är användbara och kompletterande för vår förståelse och kunskap om 
fenomenet.  
  
Per Linell definierar språk och sätter detta verktyg i sammanhang samt redovisar vilka olika 
funktioner det har. Det spelar en betydande roll för individens förståelse för omgivningen och 
hur den kan göra sig förstådd. Vi presenterar detta perspektiv för att förstå och förklara 
språkets viktiga funktioner. Michel Foucaults makt- och kunskapsperspektiv presenteras för 
att förklara utbildning- och språkvärdering. Språk är ett medel i framförandet av kunskap och 
ses därför också utifrån ett maktperspektiv. Båda maktmedlen (utbildning och språk) anses i 
vår studie underlätta inkludering på den svenska arbetsmarknaden. Det sociokulturella 
perspektivet används ofta i beskrivningen av utveckling och lärande i socialkontexter (Säljö, 
2010). Det handlar om hur människor tolkar och konstruerar sin uppfattning om omgivningen 
(Vygotskij, 1999). Vi använder detta perspektiv i sammanhang som kan förklara 
utlandsfödda akademikers interaktion och utveckling i relation till kommunikation, kultur och 
identitet i det svenska samhället.  
 
 
4.1 Språk och kommunikation 
Språket är en viktig funktion för människans både inre och yttre beteende enligt Linell 
(1978). Med hjälp av språket som individen innehar kan den uppfatta och uppmärksamma sin 
omgivning samt känna igen och minnas företeelser. Andra funktioner som språket tillför 
människan är förmågan att föreställa sig saker, reflektera och resonera med sig själv samt den 
analytiska förmågan. Att bearbeta intellektuella och emotionella företeelser samt planera och 
styra sina handlingar är ytterligare funktioner språket bidrar med (Ibid). Linell (1978) 
redovisar språkets interindividuella funktioner vilka vanligtvis delas in i de fyra följande 
punkterna: 
  
1. Informerande funktion (yttranden som utgör påståenden om sakförhållanden) 
2. Påbjudande funktion (yttranden som vill få lyssnaren att göra något) 
3. Kontakteglerande funktion (yttranden som vill inleda eller avsluta samtal) 
4. Expressiv funktion (yttranden som ger uttryck för det egna sinnestillståndet) 
  
Dessa är inte entydiga men enligt språkpsykologer är de en indelning som klargör att 
talkommunikation fokuserar på ämnet som förmedlas av talaren (Linell, 1978). Ovannämnda 
yttranden är flerfunktionella (Ibid). 
  
Kommunikation sker i både verbal och icke-verbal form enligt Linell (1978). Verbal 
kommunikation uttrycks med språk och icke-verbal kommunikation uttrycks i många olika 
former. Kön, ålder, socialt- och geografiskt ursprung är faktorer som påverkar hur individen 
uppfattas i både verbal och icke-verbal form (Linell, 1978). Kroppsspråk är att uttrycka sig 
och/eller förmedla ett budskap utan att uttrycka sig verbalt, exempelvis i form av gester, 
betoningar, skratt m.m. (Ibid). De två icke-verbala kategorierna benämns paralingvistisk och 
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extralingvistisk kommunikation. Paralingvistisk kommunikation sker ofta i samband med 
språkuttryckningen och ackompanjerar samt kompletterar i form av ljud, gester, 
ansiktsuttryck för att styrka budskap. Extralingvistisk kommunikation är oberoende av 
språket och förmedlar budskap i form av bl.a. ljud, kläder, ansiktsuttryck (Ibid). 
  
Enligt Linell (1978) bygger talkommunikationen på ett samspel mellan människor. Samtliga 
samtalsdeltagare behöver ta hänsyn till de andra samtalsdeltagarna. Det är också viktigt att 
samtalsdeltagare har samma möjlighet att växla mellan talare och lyssnare. Detta förutsätts 
för att talaren skall förstå vad talaren vill framföra och ge för budskap, det är även en 
förutsättning att deltagarna talar samma språk. Som talare tar individer automatiskt hänsyn 
till hur de uppfattar lyssnarens kunskaper och förmåga att förstå budskapet. Formuleringarna 
anpassas efter denna uppfattning för att lyssnaren ska förstå budskapet. Enligt Linell (1978) 
har alla språk har egna symboler (innehållsord) med ett särskilt uttryck (gest) som hjälper 
talaren förmedla sitt budskap. Varje ord beskrivs vara en symbol för ett innehåll. Det är inte 
ofta översättningar av ord till ett annat språk har ett samband därför behöver talaren i sådana 
fall med hjälp av paralingvistisk kommunikation uttrycka sig (Ibid). Detta kan ofta misstolkas 
eftersom alla språk har egen kultur vilket medför egna gester till symbolerna (Ibid). 
 
Språkets innebörd för den enskilda individens utveckling benämns individcentrade 
sammanhang. Individcentrerade sammanhangs enda redskap är språk. Individen behöver 
kommunicera med sig själv vilket förutsätter att individen med hjälp av sitt språkförråd och 
sin tankeförmåga kommunicerar. Individcentrerad kommunikation är en färdighet som 
omedvetet tränar upp individen på de olika rollerna; talare och lyssnare (Linell, 1978). 
 
Linell (1978) menar också att språket kan fungera som en gruppsammanhållande faktor. 
Grupper definieras vara individer med gemensamma intressen, mål och/eller värderingar. 
Språket som sammanhållande faktor för sociala grupper anses vara viktigare än någon annan 
faktor då grupper tenderar att språkligt markera sin gemenskap (Ibid). Med grupper menas 
samhällen såväl mindre grupper (exempelvis arbetslag på arbetsplatser, kamratgäng etc.) 
Detta innebär att en etnisk, social eller religiös grupp individer känner sig som en grupp på 
grund av deras gruppkulturella språk; gemensamt användande av slang, dialekter, ordspråk 
samt olika gränser; vad som går bra att säga och inte går bra att säga. Resultatet av den 
gruppsammanhållande faktorn är att möjligheten till motsatsen öppnas upp, det vill säga att 
personer som inte kan tala samma gruppkulturella språk utestängs (Ibid).  
 
Som gruppmedlem utvecklar individens sin egen identitet samtidigt som den som 
gruppmedlem bidrar till gruppens utveckling - det är två aspekter av samma process. 
Individens identitet är beroende av gruppkulturen; det vill säga vilka de gemensamma målen, 
intressena samt värderingarna är, och den offentliga uppfattningen av individen är beroende 
främst av hur den uttrycker sig språkligen enligt Linell (1978). En person som inte känner 
tillhörighet till någon grupp, och därmed inte tillämpar någon gruppkultur, har ofta svårt att 
definiera sin egen identitet vilket resulterar i att känna otrygghet i tillvaron (Ibid). 
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4.2 Kunskap och makt 
Makteffekter är relaterade till kunskap, kompetens och kvalifikation enligt Foucault (1982). 
Kunskapsmakten har två meningar som sammanfattas till att subjektiv maktutövning 
sker genom självständighet, egen subjektivitet, och självkunskap (Ibid). Etniska, sociala och 
religiösa läggningar är faktorer som påverkar kunskapsmakten och kan ses som motgångar 
menar Foucault (1982). Han ser ett historiskt mönster i att dessa aspekter har varit både 
separata men också blandade faktorer vid maktutövning. Trots blandade läggningar så är det 
alltid en egenskap som dominerar. Med andra ord menar Foucault (1982) att etniska, sociala 
samt religiösa utmärkelser hos en grupp dominerar vid maktutövning. Exempelvis 
medelklassinvandrare eller nationell arbetarklass där alternativen för dominerande maktfaktor 
är 1. att den sociala ställningen främst påverkar maktutövningen, 2. att etniciteten främst 
påverkar maktutövningen. 
 
Att leva och ingå i ett samhälle, vilket alla människor gör, förutsätter att individen förhåller 
sig till sina egna men också omgivningens handlingar (Foucault, 1982). Talkommunikation 
emellan individer är det främsta sättet där maktpositioner intas och maktrelationer genererar 
(Ibid). När den subjektiva människan är placerad i ett produktivt sammanhang är den 
automatiskt placerad i ett maktutövarsammanhang. Alla individer i samhället behöver 
förhålla sig till objekten (platsen; samhället) och de behöver se till de historiska aspekterna 
som har präglat objekten till vad det är (Ibid). 
 
Som ovan nämnt menar Foucault (1982) att makt endast existerar när det sätts i sammanhang. 
Existensen av kunskap visas med förutsättning att människan sätts i ett sammanhang där den 
med hjälp av sina maktmedel kan utöva det. Detta sker när människan får möjlighet att 
handla utifrån sin kunskap, kompetens och kvalifikation. När maktutövning kan ta plats 
inkluderar det en känsla av frihet för individen och därmed ses makt som ett frihetsmedel 
(Ibid).  
 
Stefan Hermann (2000) tolkar Foucaults syn på kunskap och menar utifrån Foucault att 
kunskap är historiskt betingad. Det är viktigt att ha kunskap om den historiska präglingen, de 
historiska egenskaperna samt vilka utvecklingsmöjligheter samhället har (Hermann, 2000). 
Kriteriet för att kunskap ska produceras är att individen har ett specifikt mål vilket leder till 
att maktutövningen tar form (Ibid). Han tolkar också att när maktutövning sätts i 
sammanhang förutsätter det att det finns en omgivning av individer. Relationen till 
individerna som ingår i platsen översätts till påverkansrelationer (Ibid) från Power relations 
som Foucault (1982) benämner det. Påverkansrelationer (Power relations) innebär att påverka 
sin omgivning i form av indirekt maktutövning. Det kan förklaras som omedvetet indirekt 
svar till andra individers handlingar (Foucault, 1982). Även gällande påverkansrelationer 
behövs ett specifikt mål för att maktutövningen skall ske, exempelvis att förmedla sin 
kunskap till en annan individ (Hermann, 2000). 
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4.3 Sociokulturella perspektiv 
Sett ur Roger Säljös (2010) sociokulturella perspektiv utvecklas kunskaper och färdigheter 
mellan människor och samhället. Att ta vara på samhällets samlade kunskaper och 
färdigheter; så som att skriva, räkna, utöva aktiviteter etc. och tillägna sig dessa färdigheter 
gör individen till en kulturell varelse som kan utveckla andra förmågor (Ibid). 
  
Säljös teorier är främst utvecklade och inspirerade av Lev Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv på människan och de centrala delarna av mediering och redskap. Vygotskijs 
(1999) teorier handlar om att människan tolkar och konstruerar sin uppfattning av 
omgivningen. Därmed skapar människan redskap. Redskapen är kulturella och används i 
syfte att utveckla, forma och bygga upp sitt medvetande kring existenser. Dialogen med 
andra människor är en utvecklingsform för människan, därför är språket det viktigaste 
redskapet människan har i social form. Denna syn på människans kunskapsprocess kallas 
mediering (Vygotskij 1999). 
  
Med kultur menar Säljö (2000) människans uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och 
andra resurser som vi har i interaktion med andra. Kultur kan vara en definitionsfråga men 
Säljö (2000) använder begreppet och menar att kultur har skapats av människan och i den 
värld vi lever i. Redskapen vi använder är både intellektuella och fysiska. Språket ska enligt 
Säljö (2010) ses som ett språkligt redskap i samspel med andra människor - appropiera. 
Språket är ett kollektivt redskap som gör att vi kan kommunicera. Att kommunicera i språk 
gör att vi skiljer oss från andra arter. Det är ett verktyg som människor använder för att föra 
kunskaper vidare och dela med sig av erfarenheter (Säljö, 2000). Den kommunikativa 
talangen tillsammans med vårt tänkande kan kallas kulturella institutioner. Säljö (2010) 
menar att termen institution är nivåer av sociala interaktioner och kommunikativa mönster 
exempelvis när man hälsar, tackar eller interagerar med andra människor. Institutionella 
arrangemang kan vara av offentlig karaktär så som skola, arbetsplatser eller sjukvård. I dessa 
verksamheter finns det samtalsrutiner, artefakter (materiella redskap) som människor lär sig 
att förhålla sig till (ibid). 
  
Enligt Säljö (2010) omger sig individen av en rad olika sociala praktiker och kan på så sätt 
lära sig hur man agerar i olika situationer. Lärande sker framförallt i situationer där individen 
är deltagande. De sociala praktikerna är ett bidragande faktum till att individen socialiseras, 
både sig själv och i samhället. Människan socialiserar sig själv emotionellt, språkligt, 
kognitivt och fysiskt. En socialisationsprocess kan vara komplicerad och är nära knutet till 
individens sociokulturella bakgrund. Det är således en lära om att identifiera förväntningar, 
rättigheter och skyldigheter i nya sociala miljöer (Ibid). 
  
Det sociokulturella perspektivet har fått kritik bland annat på grund av att inte förklara 
lärandet hos individer. Perspektivet kan förstås genom hur individen behandlar kunskaper och 
färdigheter den exponeras för – alltså appropierar. Säljö (2010) menar även att 
lärandekunskaper kan förekomma på olika sätt men bör ses ur den synvinkeln att lärande är 
situerad. En individ ska inte endast ses som en isolerad person utan ska analyseras baserat på 
de aktiviteter den agerar inom. Den viktigaste läromiljön är enligt Säljö (2000) det naturliga 



 18 

samtalet i vardaglig interaktion vilket görs i situerade sociala praktiker. Begreppet situerat 
lärande definieras av Lave och Wenger (1991) som utvecklar en dimension av lärande och 
menar att allt lärande är situerat. Lärande är en process som sker i samband med deltagande i 
sociala sammanhang och inte i individens sinne (Lave & Wenger, 1991). I processen 
internaliserar den lärande individen kunskapen genom att ”upptäcka” eller ”överföra” 
erfarenheter och interaktioner med andra. Lärande är situerat i den sociala världen där 
aktiviteter och system samspelar med samhällen om kultur, politik och ekonomi (Ibid). 
  
Säljö (2000) talar också om att kunskap har ett marknadsvärde i ett samhälle och att det utgör 
för en maktutövning. Kunskap gör det möjligt att skaffa sig privilegier på olika sätt. 
Utvecklande kunskaper kan skapa exkludering och inkludering som har att göra med den 
sociala siktningen i ett samhälle. Maktaspekten kan enligt Säljö (2000) tappas bort i lärande i 
pedagogiska och psykologiska sammanhang. Lärande ses som ett medel som ger fördelar för 
högre utbildningar, kvalificerade arbeten och privilegier socialt (Ibid). 
  
 
4.3.1 Samspel och identitet 
Illeris (2007) menar att ur ett lärandeperspektiv av mental mening är människan en social 
varelse och dess funktioner utvecklas i det sociala rummet. Den materiella världen bör även 
ses som en social karaktär. Redskap, material, institutioner och andra lokaliteter är också 
sociala produkter. Det är därför sociala och samhälleliga dimensioner är sammankopplade 
med varandra (Ibid). 
  
Illeris (2007) gör en skiss på en täckande översikt av samspelets olika former; perception är 
den samspelsform som utspelas i första hand. Omvärlden omfamnar individen genom ett 
icke-betydande sinnesintryck. En lukt som individen registrerar men förhåller sig passivt till 
kan vara exempel på ett sådant sinnesintryck (Ibid). En annan typisk samspelssituation 
innebär att någon förmedlar något baserat på ett visst intresse och meddelar/påverkar andra 
genom sinnesintryck eller budskap. Illeris (2007) benämner detta förmedling. Mottagaren kan 
vara mer eller mindre intresserad att ta del av denna förmedling. Samspelsformen upplevelser 
talas ofta i samband med samspel av både perception och förmedling, men kan också 
begränsas till ett moment som är aktivt. Ett aktivt moment avses vara när den lärande inte 
bara är mottagaren utan också bidrar till att samspelet är vara meningsfullt. Något som också 
ses som ett läromässigt intresse är samspelsformen imitation. Den lärande individen försöker 
efterlikna, härma eller göra likadant som en annan person. Imitation är bland annat vanligt i 
förskoleåldern men är ändå viktigt i moment av undervisning och dylikt. Verksamhet är något 
Illeris (2007) beskriver som en mer utvecklad samspelsform.  Begreppet verksamhet är 
inriktad på en målinriktad aktivitet där individen själv uppsöker lärdom kring ett visst 
sammanhang eller användningsområde. Den vanligaste samspelsformen är deltagande enligt 
Illeris (2007) som innebär en gemensam deltagande aktivitet tillsammans med andra. Illeris 
(2007) påpekar att liknande dimensioner av samspel kan göras i andra parametrar och påvisar 
att: 
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”ju mer aktiv man är och ju mer man engagerar sig, desto större är chansen att man lär sig 
något väsentligt, och att man lär sig detta på ett sådant sätt att man kommer ihåg det och kan 
tillämpa det i relevanta sammanhang” (Illeris, 2007 s. 126).   
  
Även begreppet identitet diskuteras. Illeris (2007) menar att identitet syftar till att vara ett 
mer heltäckande begrepp som greppar både de individuella och sociala aspekterna. Identitet 
handlar om att man känner igen sig själv i olika situationer och sammanhang och att även 
andra känner igen en som samma person (Ibid). En individs identitet ses enigt Illeris (2007) 
som en biologisk varelse som är sammanknutet till en social och samhällelig identitet i den 
sociala gemenskapen. 
  
Hur individen ser på sig själv brukar kallas för självet menar Illeris (2007). Personlighet å 
andra sidan är något som formas av hur omgivningen ser individen och tilldelar denne 
egenskaper och karaktärsdrag. Ett senare utvecklat begrepp är habitus (Ibid). Begreppet 
myntades av den franske sociologen Pierre Bourdieu. Habitus är något som individen besitter 
och präglas framför allt av människors kulturella kapital som livsstil och smak (Fowler, 
1997). Den kulturella personen formas av kulturella värderingar i familjestrukturer och andra 
sociala relationer. Individer skiljer sig i sin habitus och underlättar för avgränsning från andra 
grupper (Ibid). 
  
Ur ett lärandeperspektiv är personlighet och egenskaper förankrade i individers genetiska 
dispositioner enligt Illeris (2007). Dispositionerna formas utifrån påverkan av livet av det vi 
kallar lärande av erfarenheter. En personlig utveckling kan vara en krävande process som 
kräver personliga insatser och mått på motivation. För att en personlig utveckling ska ske 
krävs goda skäl till detta (Ibid). Inom utbildning och arbetsliv är detta ett växande intresse. 
Motivationsdrivkrafter är enigt Illeris (2007) något som driver individen till utveckling. 
Undervisning och lärande är något som främjar för utveckling av de personliga 
kvalifikationerna (Ibid). 
  
 
4.4 Sammanfattning av teoretiskt avsnitt 
Sammanfattningsvis kompletterar dessa teorier varandra när vi tolkar och analyserar 
faktorerna språk, integration och värdering av utbildning. En kombination av perspektiv på 
dessa fenomen ger en bredare förståelse då vi anser att ett enda perspektiv eller en teori inte 
ger en heltäckande bild av studieinnehållet. 
  
 
  

5. Metod 
  
I detta avsnitt presenteras forskningsmetod, intervjumetod, utformning av intervjufrågor till 
följd av urval, tillvägagångsätt, bearbetning av empiriskt datainsamling, forskningsetik samt 
reliabilitet och validitet. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 
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5.1 Forskningsmetod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ forskningsmetod. Syftet med studien är att undersöka 
utlandsfödda akademikers upplevelse av process in i svenskt arbetsliv. Vi studerar fenomen 
som är samhälleliga och arbetsmarknadsrelaterade. I en kvalitativ forskningsmetod kallas det 
för “mjuk data” i motsats till “hård data” som beskriver en kvantitativ metod (Ahrne & 
Svensson, 2015). För att få en djupare förståelse av samhällsfenomen är kvalitativ metod det 
främsta valet. Kvalitativ metod ger djupare förståelse om hur institutioner, nätverk, språk, 
regler, normer och samhällsklasser upplevs av människor. Empirisk data samlas in genom tre 
grundformer, det vill säga att fråga människor, delta och titta på samt läsa texter eller se på 
bilder (Ibid). 
  
 
5.2 Intervjumetod 
I denna studie samlas empirisk data i genom att fråga människor i intervjuer. Intervjuer är den 
mest förekommande metoden i ramen för kvalitativa studier (Ahrne & Svensson, 2015). 
Genom att samla in kunskaper om sociala förhållanden genomförs intervjuerna i den sociala 
miljön. Att fråga om den enskilda människans upplevelser av ett fenomen är ett sätt att samla 
in data och se samhällets aspekter “på riktigt” och inte endast genom teorin (Ahrne & 
Svensson, 2015). I vår studie vill vi undersöka utlandsfödda akademikers upplevelser av 
processen in till arbetsmarknaden. Genom att intervjua dessa människor vill vi ta reda på 
deras erfarenheter, åsikter och tankar kring ämnet. Detta blir således materialet som studien 
bygger på. 
  
Användandet av intervjuer var ett val som gjordes på grund av att det är svårt att mäta 
upplevelser i en kvantitativ metod. Kvantitativa intervjuer är mer strukturerade och speglar 
forskarens intresse (Bryman, 2011). Den kvalitativa intervjun rör sig i olika riktningar där 
fokusen ligger på intervjupersonens upplevelse. Forskaren är ute efter fylliga svar där 
detaljerna kan vara viktiga (Ibid). En intervju kan berätta något för stunden och spegla hur 
intervjupersonen uppfattar ämnet (Ahrne & Svensson, 2015). 
  
Det finns olika typer av intervjuer. Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer, det 
innebär att intervjuprocessen är flexibel. Fokus vid semistrukturerade intervjuer ska ligga på 
hur intervjupersonen uppfattar frågorna och hur denne ger förklaringar av mönster och 
händelser (Bryman, 2011). Under intervjun använder sig forskaren av en intervjuguide som 
specificerar olika teman som ska beröras. Frågor kan ställas i olika ordningar beroende på hur 
svaren kommer. Intervjupersonen kan besvara frågorna fritt när frågorna ställda öppet (Ibid). 
Däremot ville vi hålla ett tydligt fokus på ämnet där vi hade specifika frågor som kunde 
besvara våra frågeställningar. Samtidigt var vi måna om att höra intervjupersonens egen 
livsberättelse, det vill säga allmänna bakgrundsberättelser och livshistorier (Ibid). 
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5.3 Utformning av intervjufrågor 
Utformningen av intervjuguiden (se bilaga 2) gjordes utifrån hur semistrukturerad intervju 
går till. Vi började med att göra en lista på vilka frågeställningar som syftades att besvaras 
och vilka faktorer som syftades att beröras. Därefter konstruerades fyra teman samt 
specificerades underfrågor vi ville ha besvarade (Bryman, 2011). Teman lades i en viss 
ordning för att underlätta svaren på frågeställningarna. Teman för intervjuguiden är 
bakgrund, anpassning i det svenska samhället, processen in till svenskt arbetsliv och 
avslutades med påverkan. Följande visas exempel ur intervjuguiden: 
  
Tema 1: Bakgrund 

-  Vad har du för akademisk bakgrund? 
-  När tog du examen? 

  
Tema 2: Anpassning till det svenska samhället 

-  Hur upplevde du Sverige när du kom hit? 
  
För att testa första utformningen av intervjuguiden gjordes en testintervju. I testintervjun 
kunde vi upptäcka alternativa brister som intervjuguiden hade. Därefter lades det både till och 
togs bort frågor utifrån studiens syfte och intresse. Hur frågorna ställs påverkar på många sätt 
hur de besvaras enligt Bryman (2011). Vi undvek till exempel att ha med ledande frågor och 
istället ställa dem öppna så gott det gick. Under intervjuernas gång ställdes det olika frågor, 
inledande frågor, uppföljande frågor, sonderingsfrågor (“kan du berätta mer om..”), direkta 
frågor etc. (Ibid). 
 
 
5.4 Urval 
Det centrala i studien är målgruppen (utlandsfödda akademiker) och hur inträdet på svensk 
arbetsmarknad upplevs. Vi valde att sträva efter ett urval som var relevanta för 
forskningsområdet (Bryman, 2011). Förutsättningen var att intervjupersonerna skulle ha 1. en 
akademisk examen, 2. varit bosatt i Sverige högst tre år samt att de 3. ingår i processen att 
tillträda svensk arbetsmarknad inom sitt yrkesområde. Att ingå i inträdesprocessen till svensk 
arbetsmarknad inom akademiskt yrkesområde innebär informellt att behöva kunna svenska. 
Därför sökte vi oss till intervjupersoner som läser svenska för vuxna. Vi tog kontakt med 
organisationen SIFA (Stockholms intensivsvenska för akademiker) och talade med 
utbildningsledaren för att redovisa vårt syfte med studien. Utbildningsledaren hänvisade oss 
till en klass efter relevans på utbildningsorganisationen. 
  
Vi har genomfört ett målinriktat (målstyrt) urval där urvalet bestäms ut utifrån aktuella 
personer, platser och organisationer som är relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011). 
Våra tre ovannämda kraven ledde oss till en utbildningsorganisation för utlandsfödda 
akademiker. SIFA är således organisationen vi hittat vårt sampel. Studiens syfte 
presenterades för en klass på SIFA och avslutningsvis hänvisade vi de som är intresserade att 
maila oss. Vid planering av intervjuerna kom vi fram till att utföra mellan sex och åtta 
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intervjuer beroende på tid och innehållet i intervjuerna. Slutligen blev det sex intervjuer.  
Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de är kvinnor i åldern 30-45. 
 
Resultaten skulle möjligtvis bli annorlunda om våra intervjupersoner var både män och 
kvinnor samt hade en åldersvariation. Däremot handlar kvalitativ forskning om djup och inte 
om bredd som det gör i kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Vi har gjort valet att undersöka 
grupp av individer som har gemensamma egenskaper och förutsättningar och därmed har 
avsikten inte varit att generalisera.   
 
 
5.5 Tillvägagångsätt 
Bryman (2011) belyser att det är viktigt att planera ett tidsschema innan studiens gång som 
beskriver alla faser i undersökningen. Vi planerade schemat veckovis som beskrev vad som 
skulle uträttas med hjälp av handledare. För att få en inblick i området och vilka studier som 
har gjorts kring vårt undersökningsområde lade vi första tiden av arbetet på att samla 
förkunskaper. Informationen samlades in genom litteratursökning efter relevans, 
utbildningsmyndigheters rapporter samt annan forskning rörande dessa myndigheter. Detta är 
ett aktuellt undersökningsområde med olika involverande faktorer enligt tidigare forskning. 
Teman språk, integration och värdering av utbildning är faktorerna som, i tidigare forskning, 
visat vara mest påverkande för processen in till svenska samhället samt arbetsmarknaden. Vi 
valde att studera dessa faktorer närmre för att undersöka fenomenet med hjälp av 
frågeställningarna Därmed uppkom de som huvudteman i studien. Syftet blev allt klarare 
under sökandets gång och vi fick en färdig bild av vad vi ville undersöka. 
  
I tidigare forskning-avsnittet framgår det att undersökningsområdet främst ses utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. För oss var det naturligt att ha en sociokulturell ansats dels på 
grund utav vad tidigare använts inom detta undersökningsområde samt logiskt utifrån våra 
teman. Vi vill belysa värdet av validerad utbildning samt värdet av att tillämpa språk och 
kultur i Sverige. Det teoretiska ramverket utgörs också utav ett makt perspektiv samt 
perspektiv av språk och kommunikation kombinerat med sociokulturellt perspektiv. 
  
För att pröva intervjuguiden gjordes en testintervju på en person som matchade vårt urval, 
denne intervjuperson valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Syftet med testintervjun var att 
upptäcka eventuella brister med intervjuguiden. Vi upptäckte också vilka följdfrågor som 
kom att ställas samt vilka frågor som var mindre relevanta. En utarbetad version av 
intervjuguiden användes vid de sex intervjuerna där brister hade åtgärdats. 
  
Första intervju på organisationen SIFA var med utbildningsledaren för att få en förkunskap. 
En inblick i detta resulterade således att vi förstod intervjupersonerna bättre. Denna 
intervjuperson kallar vi för informant eftersom intervjumaterialet används som information 
och inte material vi drar slutsatser ifrån. Resterande intervjuer delades upp i att vi 
genomförde tre intervjuer var. Samtliga spelades in via mobiltelefon och tog 25-40 minuter 
att genomföra. I och med att vi hade semistrukturerade intervjuer så krävdes dialognärvaro 
från oss, intervjuare, därför antecknade vi inte under intervjuerna. 
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Syftet med intervjuerna var att höra deras personliga upplevelse. Vi ville vi att de skulle vara 
så bekväma som möjligt, därför skickades ett informationsbrev till utbildningsledaren på 
förhand där det framgick att intervjupersonerna kan vara anonyma. När vi presenterades oss 
var vi tydliga med flexibiliteten att ses på deras villkor (tider och plats). Samtliga intervjuer 
gjordes på organisationens lokal i Stockholm och inleddes med en kort introduktion till vilka 
teman som tas upp (bakgrund, anpassning i det svenska samhället, processen in till svensk 
arbetsmarknad samt påverkan).  
 
Eftersom vi strikt försökte hålla oss till tidsschemat anser vi att det inte fanns tid eller resurser 
att utföra fler intervjuer än sex stycken. Vi upplever att vi fick tillräcklig inblick och 
empiriskt material av våra intervjupersoner för denna studies syfte.  
 
 
5.5.1 Bearbetning av empirisk datainsamling 
Det inspelade materialet transkriberade ut på papper för att få en bildlig överblick på 
materialet - också för att bekanta oss med varandras intervjuer. Det ledde till att analysera 
materialet. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är de grundläggande stegen i 
analysprocessen att sortera, reducera och argumentera. Att sortera innebär bland annat att 
bekanta sig med sitt material genom att läsa det ett par gånger (Rennstam & Wästerfors, 
2015). Analysen till det är att man ser materialet på ett annat sätt för varje gång och kanske 
uppmärksammar det man inte uppmärksammat tidigare (Ibid). Därför var det också viktigt 
för oss att bekanta oss lika mycket med varandras material, eftersom det gör att man ser på 
varandras material som en “utomstående” person som alltså inte var på plats för att känna av 
känslan av vad som förmedlas av intervjupersonen. Samtliga intervjuer lästes en gång och 
därefter kodade vi materialet, det innebär att kommentera och sammanfatta materialet (Ibid). 
Därefter reducerades vårt empiriska material, det är viktigt att betona vad som är relevant för 
syftet men också ge en rättvis bild för vad materialet säger (Ibid). Det var också under denna 
del i analysprocessen som vi såg tydliga samband i intervjuerna. Utifrån begreppen vi ansåg 
genomgående i samtliga intervjuer genererade våra teman (utbildningsvärde och redskap, 
betydelsen av språket, betydelsen av integrering och Vem visar vägen?). 
  
Tredje steget i analysmetoden är att argumentera. Det innebär att ge sin datainsamling sin 
teoretiska prägel och en självständighet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi hade bekantat 
oss våra teorier och kunde därmed påbörja vår textanalys. I skrivande form redovisades de 
sorterade och reducerade delarna av den empiriska datainsamlingen kopplade till teori och 
tidigare forskning. Textanalysen av datainsamlingen utformade en egen prägel i form av de 
teman som uppkom, vi försökte se på datainsamlingen som självständigt för att sedan koppla 
till teoridelen i studien. När detta kopplades uppkom det sista temat Vem visar vägen?. Vi såg 
ett mönster i samtliga intervjuutdrag att de har alla bemött vägledning av olika roller 
(exempelvis familj, vänner, myndigheter). Det första mötet med svenskt arbetsliv anses som 
relevant för hur de upplever inträdet till svensk arbetsmarknad. Denna aspekt är inget vi såg i 
den tidigare forskning som framtogs. Eftersom temat uppkom under vår textanalys fanns det 
mindre att relatera till utifrån det teoretiska ramverket. Det skulle vara intressant att fokusera 
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mer på hur den första vägledningen/handledningen påverkar inträdet på svenskt 
arbetsmarknad. Vi vill därför föreslå det till vidare forskning, se 7.3. 
  
 
5.6 Forskningsetik 
Inom forskningen finns det grundläggande etiska principer som en forskare ska förhålla sig 
till. Dessa frågor rör bland annat frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 
personer som ingår i studien (Bryman, 2011). Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra 
grundläggande krav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Bryman (2011) beskriver samtliga krav. Informationskravet syftar till att 
forskaren ska informera de personer som ingår i undersökningen om syftet med studien. Det 
ska framgå tydligt hur studien kommer att användas framöver. De ska också veta att deras 
deltagande är frivilligt och de kan när som helst avsluta. Enligt samtyckeskravet har 
deltagarna rätt till att bestämma själv om deras medverkan i undersökningen. 
Konfidentialitetskravet syftar till att personuppgifter ska undvikas komma ut till obehöriga. 
Med nyttjandekravet menas att de uppgifter som samlas in under undersökningen endast 
används i ett forskningsändamål (Ibid). 
  
Vid första mötet av möjliga intervjupersoner delades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut till 
samtliga i klassen. Med bakgrund av Vetenskapsrådets krav beskriver vi i brevet syftet med 
studien, att deltagandet är frivilligt och att inga personuppgifter kommer att publiceras. I 
brevet står det också varför vi ska göra studien och att de är välkomna att kontakta oss om de 
vill delta. Innan varje intervjutillfälle framgick kraven till intervjupersonerna ännu en gång. I 
enlighet med konfidentialitetskravet reducerades personuppgifter bort, till exempel har vi inte 
använt intervjupersonernas egentliga namn i studien. Under studiens gång fick vi tillgång till 
intervjupersonernas mail så slutversionen av rapporten kan skickas ut för godkännande innan 
vi skickar den till organisationen SIFA. 
  
Öberg (2015) menar att det är viktigt att behålla en forskarroll i samlandet av information. 
Andra etiska aspekter i forskarrollen är att vara empatisk, human och förstående. Varje 
berättelse är unik. Därför har vi varit noga med att lyssna på intervjupersonen och inte 
avbryta. Vi bekräftade intervjupersonens berättelse genom att visa vårt intresse även om det 
inte handlar om forskningsfrågan. På detta sätt vinner forskaren intervjupersonens förtroende 
och som kan därmed ge fylligare berättelser av sina upplevelser (Ibid). 
 
 
5.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är variabler som ursprungligen använts vid kvantitativ forskning för 
att mäta kvaliteten i undersökningar (Bryman, 2011). Variablerna har inte varit av största 
intresse för kvalitativa forskare men har alltmer aktualiserats (Bryman, 2011). 
Motsvarigheten till dessa variabler inom kvalitativ forskning är enligt Ahrne och Svensson 
(2015) är generaliserbarhet och trovärdighet. 
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I kvalitativ forskning är det, som ovan nämnt, svårt att mäta det som ursprungligen utgör 
begreppet reliabilitet (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011). Inom den sociala miljön 
förändras variabler ständigt vilket försvårar mätande av sannolikheten av en rörlig kontext 
(Bryman, 2011). Ahrne och Svensson (2015) presenterar istället generaliserbarhet att studera 
för att mäta en undersöknings trovärdighet. Detta mäts ofta hypotetiskt genom att återge 
resultaten av studien på en annan social miljö inom samma målgrupp (Ahrne & Svensson, 
2015) (exempelvis ett annat arbetslag på samma företag). För att i praktiken kunna beräkna 
generaliserbarheten i kvalitativ forskning bör man studera mer än en miljö och jämföra de 
resultat som ges (Ibid) (exempelvis utföra samma studie på tre olika arbetslag på samma 
företag). 
  
Vi har intervjuat sex personer från samma klass (samhällsvetare) med olika bakgrund. 
Möjligheten fanns att intervjua exempelvis två personer från tre olika klasser för att öka 
generaliserbarheten i vår studie. Däremot låg det inte i vårt syfte att jämföra personer 
beroende på nuvarande social miljö. Bakgrunden samt processen in till svensk arbetsmarknad 
är relevant i vår studie. En annan typ av generaliseringsaspekt enligt Ahrne och Svensson 
(2015) är att återge resultaten av studien på en “helt” annan social miljö, exempelvis ett 
arbetslag på ett annat företag eller i detta fall på en annan organisation med intensivkurs i 
svenska för akademiker. Ahrne och Svensson (2015) anser att generalisering bör göras 
försiktigt samt att författarnas diskussion och kritik kring generaliseringen är viktig. 
  
Det grundläggande syftet med att mäta validiteten i en undersökning är i vilken utsträckning 
slutsatserna är sammanhängande - detta beskriver kvalitén in studien (Bryman, 2011). 
Trovärdighet är enligt Bryman (2011) den kvalitativa forskningens motsvarighet till den 
kvantitativa forskningens validitet. Forskning som är kvalitativt empiriskt grundade behöver 
öka sin trovärdighet för att läsaren skall anse att undersökningen är vetenskapligt- och etiskt 
grundad (Ahrne & Svensson, 2015). Sociala verkligheter är så pass komplexa och för att 
beräkna en undersöknings resultat trovärdigt förklarande så krävs det att personerna som 
ingår i den studerande sociala miljön bekräftar forskarens uppfattade verklighet (Bryman, 
2011). 
  
En viktig aspekt för trovärdigheten är tillåta undersökningen diskuteras. Det förutsätter att 
studien har transparens vilket innebär att den är diskuter- och kritiserbar. Forskarna behöver 
ha “avslöjat’’ tillräckligt mycket om exempelvis tillvägagångssättet (Ahrne & Svensson, 
2015). Ett annat sätt som kan öka trovärdigheten är att återkoppla till sina intervjupersoner 
enligt Ahrne och Svensson (2015). Återkoppling till intervjupersonerna ger de får chansen att 
framföra sina åsikter om studiens resultat (Jacobsson, 2008). Enligt Ahrne och Svensson 
(2015) är kvalitativa studier komplexa och intervjuer uppfattas olika av forskare - 
återkopplingen syftar därför inte på att intervjupersonerna skall godkänna studien utan detta 
är endast en aspekt som ökar trovärdigheten. 
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6. Resultat och analys 
 
För att ge en bredare förståelse kommer detta avsnitt att inledas med en kort presentation av 
intervjupersonerna. Detta görs för att läsaren ska få en inblick i intervjupersonernas bakgrund 
och gemensamma förutsättningar. Vidare har bearbetning av insamlad data uppvisat fyra 
teman. Dessa teman är resultatet av vilka faktorer som upplevs påverkande i inträdet på den 
svenska arbetsmarknaden. Utifrån det empiriska materialet har följande teman uppkommit: 
utbildningsvärde och redskap, svenska språkets betydelse, betydelsen av integrering och Vem 
visar vägen? Analys och resultat kommer redogöras tillsammans med betonande citat från 
vårt empiriska material. 
 
 
6.1 Presentation av intervjupersoner 
Samtliga intervjupersoner studerar vid utbildningscentret Stockholm intensivsvenska för 
akademiker (SIFA). Eleverna på denna skola läser svenska på högstadie- och gymnasienivå 
med yrkesinriktning för vad de tidigare har utbildat sig till i hemlandet. För att komma in på 
SIFA krävs minst tre års högskolestudier och att personen i fråga har vistas i Sverige i mindre 
än tre år. Syftet med SIFA är att studievana elever lär sig svenska snabbare än andra och kan 
samtidigt få en inriktning baserat på tidigare utbildning. Våra intervjupersoner går i en SvA1 
klass för ekonomer, jurister och andra samhällsvetare. 
  
Sabina är 33 år och kommer ursprungligen från Azerbaijan. Sabina tog sin examen i 
Internationella relationer 2005 i Azerbaijan. Hon flyttade till Sverige sommaren 2014 och har 
sedan dess studerat svenska i SFI-verksamhet och i SIFA. Hon har fått sin utbildning 
validerad av UHR. Tidigare har hon bott i Turkiet där hon arbetade med management i 
transportsektorn. Än så länge har Sabina inga erfarenheter av svenskt arbetsliv. 
  
Laura är 31 år och kommer från Mexiko. Hon har studerat i nio år och är bland annat 
utbildad vinexpert. Vidare utbildade hon sig till kemistanalytiker och tog en master i kvalité 
och säkerhet. Laura fick ett stipendium och studerar idag vid en masterutbildning, 
management i företagsekonomi på Stockholms universitet. Tidigare bodde Laura i Spanien 
där hon arbetade med att ge råd till ett livsmedelsföretag. Samtidigt som sina studier i 
management studerar Laura svenska kunskaper på SIFA. Än så länge har Laura inga 
erfarenheter av svenskt arbetsliv. 
  
Sari är 33 år och kommer från Norge. Hon har en magisterexamen i skogsekonomi där 
hennes huvudämne är Forest Product Marketing. Sari flyttade till Sverige sommaren 2015 
och har hittills studerat svenska kunskaper på SIFA. Tidigare bodde Sari i England och 
arbetade på Handelskammaren ett kort tag. Hon har också haft en egen firma i Norge. Än har 
Sari ingen erfarenhet av svenskt arbetsliv men haft en del arbetsintervjuer. 
  
Dakini är 31 år gammal och är född i Pakistan. Hon tog sin kandidatexamen i ekonomi 
Pakistan 2006 och jobbade därefter på Handelskammaren. Hon ansökte om masterutbildning 
i olika länder och blev antagen vid Lund universitet vilket var då hon första gången åkte till 
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Sverige. Efter sin masterexamen i nationalekonomi vid Örebro universitet blev hon erbjuden 
en doktorandtjänst vid ett universitet i Turkiet. Doktorandarbetet skulle dock skrivas på 
turkiska så hon återvände till Pakistan. Efter ett år i hemlandet fick maken jobb på Ericsson i 
Stockholm så de flyttade till Sverige och har levt här sedan dess. Idag studerar hon svenska 
på SIFA. 
  
Lily är 30 år och flyttade från hemlandet Iran för att läsa en masterutbildning i 
företagsekonomi vid Högskolan i Gävle år 2011. Innan flytten till Sverige arbetade hon som 
ekonomiassistent, marknadskoordinator och säljare efter sin kandidatexamen. Idag studerar 
hon svenskkunskaper på SIFA eftersom hon upplever det väldigt svårt att få både jobb och 
praktik i Stockholm. 
  
Juliet är 45 år och född i Italien. 1997 blev hon examinerad arkitekt och arbetade därefter 
med järnvägsplanering. Två år senare återvände hon till universitetet och läste arkitektonisk 
masterutbildning. Därefter blev hon erbjuden doktorandtjänst och började skriva sin 
avhandling. Hon blev inte bli klar med den men har sedan dess publicerat böcker och artiklar 
fram till idag. Hennes make har arbetat på Ericsson i 21 år och därför har hon besökt 
Stockholm många gånger, hon beskriver Sverige som sitt drömland. Året var 2014 när de 
bestämde sig för att flytta till Stockholm. Idag läser hon svenska på SIFA. 
  
 
6.2 Utbildningsvärde och redskap 
Det här temat handlar om intervjupersonernas upplevelser kring sina utbildningsmöjligheter 
och hur det har bidragit till processen in till svenskt arbetsliv. Fokus ligger på att se hur 
utbildningen värderas samt att titta på utbildning som redskap ur ett maktperspektiv. I tidigare 
forskning var det tydligt att validering av utbildning var ett stort problem. Utbildningar från 
andra länder blev inte godkända eller var tvungna att kompletteras. Men utifrån det empiriska 
materialet i denna studie gav detta problem ingen respons. Däremot fanns upplevelser av 
andra perspektiv på utbildningsvärde. 
  
Samtliga intervjupersoner kom till Sverige med avslutad akademisk utbildning från andra 
länder eller med en utbildning som kompletterades med ett masterprogram på svensk 
högskola/universitet. Alla uppfattade sin utbildning som en fördel i syfte till inträde på svensk 
arbetsmarknad. För de som behövde få sin utbildning validerad var detta inget problem. 
  
“Och så översatte de mitt diplom och fyllde i en blankett och så. UHR svarade mig och sa att jag kunde få 
resultatet efter fem - sex månader Men det tog inte så lång tid, det tog tre månader” - Sabina 
  
Säljö (2000) menar att kunskap har ett marknadsvärde i ett samhälle som kan användas i 
maktutövningar. Det bidrar till privilegier på olika sätt (Ibid). De kunskaper människan sitter 
på kan också påverka exkludering och inkludering i olika sammanhang. Foucault (1982) 
anser att när människan får möjlighet att handla utifrån sin kunskap, kompetens och 
kvalifikation innebär det att denna sätts i ett sammanhang. När en maktutövning kan ta form 
inkluderar det en känsla av frihet för individen (Ibid). Med detta sagt kan intervjupersonernas 
utbildning ses som ett medel för inkludering på arbetsmarknaden.  
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Trots utbildning och svensk masterutbildning upplever de flesta (med undantag Sari) 
svårigheter med att få ett jobb på svensk arbetsmarknad. Dakini berättade att utan sin 
utbildning hade hon aldrig flyttat till Sverige. Hoppet av att göra karriär grundades i 
antagandet om utbildning som det främsta redskapet. 
  
“Jag ville inte flytta om jag inte hade examen” - “Jag söker jobb nu också, i 4 - 5 månader.” - Dakini 
  
Det går att förklara tänkbara orsaker till varför hinder uppstår trots godkänd- och validerad 
examen genom att se utbildning och kunskap som ett kulturellt redskap (Säljö 2000). 
Människan påverkas av idéer, värderingar och kunskaper som vi har i interaktion med andra 
människor (Ibid). Den kulturella varelsen (människan) samlar kunskaper och uppfattningar 
om omvärlden. Detta kan leda till förutfattade meningar om exempelvis personer som är 
utlandsfödda eller arbetsgivare. En del av intervjupersonerna tycks nedvärdera sin egen 
utbildning vilket kan vara på grund av tidigare erfarenheter rörande arbetssökande. Även om 
språket idag ses som det främsta verktyget för att bli inkluderad bör en godkänd utbildning 
dominera. På grund av detta söker sig vissa intervjupersonerna sig till arbeten där de är 
överkvalificerade. 
  
“...och jag sa dom att det är okej för mig att jobba som ekonomiassistent men dom sa nej för ekonomiassistent vi 
behöver någon har ingen erfarenhet...så.” - Lily 
  
“jag började att när jag flyttade till Sverige att söka jobb som bagare. Jag tog en kurs innan jag flyttade för att 
det kanske är lättare att få jobb snabbt. Men det gick inte heller…” - Juliet 
  
Sammanfattningsvis har detta temat visat att trots godkänd utbildning kan inträdet på 
arbetsmarknaden uppfattas svårt. Nedvärdering egen utbildning gör att intervjupersonerna 
söker sig till arbeten där de anses överkvalificerade. Värderingar och förutfattade meningar 
utifrån både arbetargivare och intervjupersoner kan vara en bidragande faktor till detta. 
Nedan följer teman som kan förklara ytterligare faktorer som spelar in för den utlandsfödde 
akademikerns inträde på svensk arbetsmarknad.  
 
 
6.3 Svenska språkets betydelse 
I detta tema lyfter vi betydelsen av det svenska språket och hur det påverkar inträdet på 
svensk arbetsmarknad. När en individ flyttar till ett annat land möter denne en ny kultur, 
således behöver individen tillämpa kulturen för att känna sig trygg och bekväm i den nya 
miljön (Gottskalksdottir, 2000). Det är viktigt att kunna det nya språket eftersom det leder till 
att förstå samhället ur den aktuella omgivningens perspektiv. Men också för att undvika 
missförstånd i kommunikationen. 
  
Alla gruppkulturer har olika kroppsspråk och uttryck (symboler) för vad de menar vilket kan 
betyda någon annat i en annan kultur (Linell, 1978). Laura har upplevt som att hon uppfattas 
som okunnig, hon uttrycker det på följande sätt ´´, … ibland kan jag känna att svenskar ska 
undervisa dig hur man måste leva för att bli bra. Dom kanske behöver förstå skillnader som 
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är mellan andra länder. Inte bara säga hur saker är.’’ Hon antyder här att hennes kunskaper 
förbises på grund av hennes sätt att uttrycka sig på svenska. Det relateras till Linells (1978) 
syn på hur språköversättning av symboler (innehållsord) kan medföra misstolkning. 
Paralingvistisk kommunikation är då till hjälp när ordförrådet inte räcker till, med hjälp av 
icke-verbal kommunikation som är beroende av språket kan man framföra det man vill (Ibid). 
  
Människans främsta verktyg vid kommunikation är språket. Att kunna framföra det man vill i 
verbal form kan kännas självklart, däremot räcker inte språket alltid till för alla (Linell, 
1978). En av intervjupersonerna, Juliet, uttrycker sig på följande sätt: 
  
´´… jag känner mig ganska frustrerad på grund av jag har en ganska hög nivå på italienska eftersom jag skriver 
böcker … men mina tankar är här [gestikulerar med handen; uppåt], men mitt språk är här [gestikulerar nedåt]… 
så språket räcker inte.´´ - Juliet  
  
Linell (1978) betonar språkets interindividuella funktioner och utifrån vår empiriska 
datainsamling kan vi se att samtliga intervjupersoner uppfyller dessa funktioner. De alla har 
tillräckliga kunskaper i svenska för att informera lyssnaren, få lyssnaren att göra något, 
antyda att denne önskar inleda eller avsluta samtal samt att uttrycka sitt sinnestillstånd (Ibid). 
Vad intervjupersonerna dock inte har gemensamt med svenskfödda är att de i första hand inte 
använder det svenska språket vid inre beteende (när de tänker). Det gör att en ständig 
översättning sker vilket kan ge olika uttryckande konsekvenser (Linell, 1978), exempelvis 
längre betänketid som kopplas återigen till Lauras upplevelse: att hon inte har kunskap. 
  
Intervjupersonerna Laura, Dakini, Lily valde att flytta till Sverige i utbildningssyftet att 
vidareutbilda sig. Alla tre har gemensamt att de har arbetslivserfarenhet inom sitt område från 
sitt hemland. De ville vidga sina vyer och utveckla sin utbildning och sökte därför 
masterutbildning i olika länder vilket resulterade i att de blev antagna till svenska 
universitet/svenska högskolor.  
  
Lily påbörjade inte sin svenskundervisning på SFI förrän sitt andra år i Sverige, det var 
främst för att mastersprogrammet var på engelska samt att hon hade många persiska vänner i 
Sverige när hon flyttade hit. Så behovet av att lära sig svenska fanns inte än. Idag anser Lily 
anser att det hade varit bättre för hennes svenska språkutveckling om hon hade valt att 
interagera med svenska klasskamrater. 
  
´´Jag tycker nu att det hade varit bättre att vara kompis med svenska personer för mitt språk men första året hade 
jag ingen kontakt med svenskar.’’ - Lily 
  
Vygotskij (1999) menar att individen uppfattar sin omgivning med hjälp redskap. Dessa 
kulturella redskap skapas automatiskt av individen utifrån relevans och används för att förstå 
den nya miljön. Det främsta medierande redskapet är talkommunikationen med andra 
människor (Ibid). I detta fall innebär det att kommunikationen med svenskar bidrar till 
utveckling i svenskkunskaper. Talkommunikation innebär att kunna växla mellan att vara 
talare och lyssnare i ett samtal (Linell, 1978). Det förutsätter att samtalsdeltagarna har hänsyn 
till sammanhanget och delar denna uppfattning, det vill säga att de är överens om vad det är 
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för sammanhang. Det leder till att samtalsdeltagarna behöver dela en kulturell syn och 
värderingar för att samtalet skall uppnå optimal talkommunikation (Ibid). 
  
Däremot var intervjupersonen Juliet från början väldigt mån om att tillämpa den svenska 
kulturen – hon uttryckte sig på följande sätt: 
  
’’… jag började känna svenska kulturen för längesen, och jag gillade den. Jag blev kär i svensk kultur’’ och 
’’Sverige är mitt drömland.’’ - Juliet 
  
Juliets intresse för Sverige gjorde att hon effektivt ville bli en del av samhället och därför 
omgav hon sig gärna med svensktalande vänner för att utveckla sina kunskaper i svenska. 
’’… jag har många svenska vänner… ‘’ och ’’jag gillar inte att stå tillsammans med andra 
italienare, jag vill känna mig blandad’’. Hon är också mån om att det är genom interaktion 
med svenskar som hennes svenska språkkunskaper utvecklas (Linell, 1978) - ‘’...jag är en 
person som träffar mycket andra människor men min viktigaste redskapet är språket, så det 
är viktigt för mig, jag är så djupt fokuserad på språket’’. 
  
Människans främsta verktyg vid kommunikation är språket och arbetsmarknaden pekar på att 
intervjupersonerna har otillräckliga kunskaper i svenska enligt deras upplevelse. För att dessa 
personer skall kunna få chansen att förmedla sin kunskap och visa sin kompetens behöver de 
utveckla sitt svenska språk. 
 
 
6.3.1 Språk som ett hinder på arbetsmarknaden 
Att kunna det svenska språket ger individen utökad makt att förändra sig själv och sina 
förutsättningar på arbetsmarknaden. Foucault (1982) menar att talkommunikationen mellan 
individer är det främsta sättet för maktpositioner att intas och först då genereras 
maktrelationer. Han menar också att människan behöver sättas i ett sammanhang där den kan 
vara produktiv för att utveckla sina kunskaper. Att inneha kunskap och kompetens som krävs 
för yrket innebär att vara kvalificerad för tjänsten - däremot har våra intervjupersoner upplevt 
exkludering på grund av deras etniska ursprung, vilket både Foucault (1982) och Linell 
(1978) belyser som förekommande i sina teorier. Foucault menar att etniska, sociala och 
religiösa läggningar kan ses som motgångar och Linell (1978) anser att det extralingvistiska 
språket (utspelar sig i form av bl.a. geografiskt ursprung) påverkar uppfattningen av en 
person. Individer som inte har tillräckligt bra kunskaper i svenska exkluderas från samhället 
enligt Andersson och Osman (2008) vilket enligt Foucault (1982) är att inte få chansen till att 
sättas i ett produktivt sammanhang. 
  
Det är ett informellt kriterium som säger att man bör ha tillräckliga svenskkunskaper. 
Begreppet “tillräckligt” är komplext och svårt att definiera, men utifrån vår empiriska data 
har vi underlag för intervjupersonernas upplevelse av att arbetsgivare har menat att de inte 
har ’’tillräckligt’’ bra svenskkunskaper: 
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’’Jag anmäler mig till så många jobb men dom svarar inte…, men dom måste ge mig chansen för intervju. Så 
jag fick ingen intervju fram till nu. Det är jättekonstigt för mig. Samma för många personer i min klass… ‘’ - 
Dakini 
  
Även Lily har stött på svårigheter med inträdet på arbetsmarknaden, hon beskriver sin 
upplevelse av arbetsgivare på följande sätt: 
  
’’… svenska är så viktigt för dom. Dom säger mig, eftersom de behöver en person som kan prata svenska 
flytande.’’ – Lily 
  
’’De säger ibland att jag är over qualified och jag sa dom att det är okej för mig att jobba som ekonomiassistent 
men dom sa nej.’’ – Lily  
  
Juliet beredd på att inte kunna jobba inom sitt yrkesområde och gick därför en bagarkurs 
terminen innan flytten till Sverige. ‘’...jag började med låg förväntan, jag började att… när 
jag flyttade till Sverige att  söka jobb som bagare. Jag tog en kurs innan jag flyttade…’’ 
Däremot gick inte det heller eftersom hon behövde kunna tala flytande svenska om hon skulle 
arbeta på konditori. Med andra ord kom Juliet med inställningen att inte kunna validera sin 
utbildning och blev positivt överraskad när hon fick den validerad. Samtidigt har Lily blivit 
vägledd av handläggare på Arbetsförmedlingen att söka jobb som inte matchar hennes 
utbildning: 
  
‘’Dom sa okej så om du inte kan hitta jobb som ekonom du kan jobba som personlig assistent eller städa någon. 
Dom sa att det inte är viktigt att jobba som man har utbildad till.’’ - Lily 
  
Citatet ovan av Lily visar att hon har exkluderats från chansen att komma in på sin 
arbetsmarknad, relevant för sin utbildning, av både en arbetsgivare samt av en handläggare. 
Arbetsgivaren, som sade till henne att hon har överkvalificerad kompetens för att arbeta som 
ekonomiassistent, exkluderar Lily på grund av att hon inte har tillräckligt bra kunskaper i 
svenska. Handläggaren råder således henne att söka ett jobb som inte är inom hennes 
yrkesområde på grund av att hon inte har tillräckligt bra kunskaper i svenska. 
  
Samtliga intervjupersoner betonar att den faktor som försvårar inträdet på den svenska 
arbetsmarknaden är språket. De är alla måna om att de behöver utveckla sina kunskaper i 
svenska för att få chansen att visa sina kompetenser inom sitt yrkesområde. 
 
 
6.4 Betydelsen av integrering 
I detta tema fokuserar vi på hur intervjupersonerna upplever sin anpassning till det svenska 
samhället. Hur blir man en del av samhället, och hur viktigt är det i förhållande till inträdet 
på arbetsmarknaden? I intervjupersonernas upplevelser framgår viljan att anpassa sig. En 
aktiv strävan efter att försöka bli en del av samspelet, den svenska kulturen samt att utveckla 
sin identitet. För en del ansågs anpassning till en början inte så viktigt. Detta på grund av tron 
på återvändo efter studier i Sverige. För andra ansågs anpassning som något självklart för att 
passa in i det nya samhället. 
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6.4.1 Samspel 
“..det var svårt att ta kontakt med svenskar i klassrummet eftersom de pratar svenska i klassrummet. Vi sa bara 
hej och hejdå” - Lily 
  
Säljö (2010) menar att språket är det viktigaste redskapet i samspel med andra människor. 
Detta finns det stort stöd för i det empiriska materialet. Lily upplevde bland annat att det var 
svårt att ta kontakt med andra svenskar på grund av språkliga hinder. På masterprogrammet i 
Gävle grupperades eleverna i klassrummet, svenskar blev en grupp och de internationella 
blev en annan. Även Dakini upplevde det svårt att få kontakt med andra svenskar. Första året 
i Sverige studerade hon på ett internationellt masterprogram och umgicks mestadels med 
internationella studenter och vänner från Pakistan. 
  
Lärande sker, som Säljö (2010) påpekar i situationer, när individen är deltagande. Individen 
socialiserar sig själv in i samhället. Om Dakini och Lily inte deltar i sociala praktiker med 
svenskar och lär sig svenska är det svårt för dem att känna sig som en del av resterande 
samhälle. Lave och Wenger (1991) menar att lärande är situerat och processen sker i det 
deltagande ramverket genom att “upptäcka” eller “överföra”. Dakini och Lily upptäckte 
betydelsen av anpassning och integrering först efter ett tag, att det är vägen till 
arbetsmarknaden. 
  
Ingen av intervjupersonerna hävdar att de upplever sig helt integrerade i det svenska 
samhället ännu, något som de anser beror på att inte har ett arbete än. De berättar att ett arbete 
kan ge dem bredare kontaktnät och chansen att interagera med andra människor. De upplever 
att känslan av inkludering kommer bli starkare om de kan försörja sig själva och “leva som 
andra svenskar”. 
  
“...jag tycker att jag ska få ett jobb kanske jag känner, nu är jag en del av samhället. Men till nu jag känner att 
jag bara provar att bli en del av samhället.” - Dakini 
  
“Jag tror om jag hittar jobb det blir bättre. Eftersom jag tror att ha jobb är så viktigt i Sverige, i 
svenskasamhället. Kanske är mitt fel också eftersom jag inte har svenska kompisar..” - Lily 
  
Denna typ av citat återkommer av andra intervjupersoner som menar att de förväntar sig att 
det blir lättare anpassning när de får tillträde till arbetsmarknaden. Att vistas på en arbetsplats 
kan lära individen hur man agerar i olika situationer genom att identifiera förväntningar, 
rättigheter och skyldigheter (Säljö, 2010). Detta kan även kopplas till Illeris (2007) olika 
samspelsformer. I verksamheter inom utbildning och arbete får individen utveckla sitt 
samspel. Det blir i sin tur en målinriktad aktivitet där individen själv söker lärdom i ett 
sammanhang (Ibid). Samtliga intervjupersoner deltar i utbildningsaktiviteter i SIFA men 
saknar erfarenheter av samspelet som utspelar sig på arbetsplatser, vilket kan vara 
anledningen till känslan av utanförskap. 
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6.4.2 Kultur 
Att förstå och tillämpa den rådande kulturen i samhället och på arbetsplatser är en del av 
socialisationsprocessen. Sari som kommer från Finland menar att svensk och finsk kultur inte 
skiljer sig mycket. Däremot anser hon att kulturen i yrken och företag skiljer sig i Sverige. 
Hon berättar att hon har ett intresse av svensk kultur och historia på följande sätt 
  
“Jag tycker att den här kursen är jätte bra att läraren lär oss om den svenska historien så man förstår varför saker 
är som dom är. Jag tänker att det är jätte viktigt” - Sari 
  
Lily som har erfarenheter av praktik på svensk arbetsplats upplevde det svårt att uppfatta sina 
arbetsuppgifter och vad som förväntades av henne. Detta kopplas till kultur på arbetsplatsen. 
  
“...men personerna var inte så direkta med mig. När jag gjorde något fel de sa inget till mig att det är fel men 
efter en månad sa min chef att du ska göra såhär.” - Lily 
  
Kultur kan förstås genom den sociokulturella bakgrunden som Säljö (2000) menar är 
historiskt betingad. Människor är kulturella varelser som bland annat formas i 
familjestrukturer och institutioner. Kulturen innefattar människans uppsättning av idéer, 
värderingar, kunskaper och andra resurser (Ibid). Utifrån vad Sari berättade om svensk och 
finsk kultur kan vi även se detta hur ett maktperspektiv. Hermann (2000) beskriver Foucaults 
idéer om att kunskap är historiskt betingad och något som påverkar människans 
utvecklingsmöjligheter. Om svenska och finska kulturen ligger nära varandra kan det förklara 
varför Sari känner sig minst bekymrad gällande tillämpning av kultur och anpassning. Det 
finska och svenska samhället har enligt henne inga större skillnader vilket ger henne bättre 
utvecklingsmöjligheter. Enligt Sari ger förståelsen av svensk kultur en fördel i integrationen 
och anpassningen. 
  
Som tidigare nämnt visade Juliet stort intresse för Sverige och svensk kultur. Hennes 
kontaktnät av svenska vänner kunde visa vad som innebär med svensk kultur. 
  
“Jag gillar att lära mig...till exempel i lördags: vi var tillsammans med en familj av kompisen till min son, som 
är en familj som är jätte trevlig. Vi gick tillsammans till Hötorgshallen och handlade svenska varor för att laga 
mat tillsammans och ha middag. Och det var jätte trevligt, jag gillar att lära mig dessa saker. Typiskt svensk. 
Och fysisk kultur” - Juliet 
  
Detta påstående bekräftar vikten av samspel mellan människor ur ett lärandeperspektiv. 
Kunskaper förs vidare i aktivitet där individen är deltagande (Illeris, 2007; Lave & Wenger, 
1991). Det är också upp till individens och dennes intresse att lära sig ny kultur och mönster 
för att “passa in”. Ju mer aktiv individen är desto mer engagerad är den, vilket ökar chansen 
att lära sig något (Illeris, 2007). Juliets intresse för kultur och samhälle effektiviserar 
processen till integrering och möjligheten till arbete relaterad till hennes utbildning. 
 
 
6.4.3 Identitet 
Gottskalksdottir (2000) menar att utlandsfödda akademiker har ett behov av att känna sig 
accepterade i samhället och följaktligen i arbetslivet. Trots hög utbildning, tilldelas de 
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underordnade positioner på arbetsplatsen. Integration är enligt Gottskalksdottir (2000) 
nyckeln till social tillhörighet i samhället och känslan av stabil identitet. 
  
En del av intervjupersonerna upplever det lättare att bli accepterade i homogena grupper. På 
platser där de inte känner någon sviktar känslorna av tillhörighet. Detta bidrar till att de 
begränsar sitt umgänge och sluter sig till det som känns mest bekant. 
  
Illeris (2007) diskuterar vad som kan få människor att vilja utveckla sin identitet och menar 
på att det är motivationskrafter som styr. Det är inte endast de genetiska dispositionerna som 
styr utan också påverkan utifrån. Det vill säga om människor känner motivation kan de 
förändra sitt tidigare jag och utveckla nya färdigheter. Illeris (2007) poängterar även att det 
bör finnas goda skäl för en sådan förändring. En anledning till att människor grupperar sig 
kan vara det sociala kapitalet en människa besitter, där begreppet habitus blir centralt. De 
sociala relationerna styrs av smak och livsstil som leder till att människor delar upp sig i 
grupper (Fowler, 1997). 
  
Att uppleva svårigheter med inträdet på svensk arbetsmarknad kan påverka självkänslan 
(Gottskalksdottir, 2000). Flera av intervjupersonerna vittar om arbetsgivare som inte svarar 
på ansökningar eller att de gång på gång får höra att de inte platsar på grund av svårigheter 
med språket. Detta är också en anledning till att de istället söker sig till underordnade 
positioner där de egentligen är överkvalificerade.  
  
“Jag anmäler mig till så många jobb men dom svarar inte så det är inte problem om jag inte har jobb. Men de 
måste ge mig chansen för intervju. Så jag fick ingen intervju fram till nu. Det är jätte konstigt för mig. Samma 
sak för personer i min klass.” - Dakini 
  
Dakini tror att arbete kan återupprätta hennes identitet då hon just nu är “beroende av en 
annan person” och tjänar inte egna pengar. Tolkningen av detta är att hon vill känna sig 
självständig. I Gottskalksdottirs (2000) studier finner hon att identiteten knyts samman med 
den sociala tillhörigheten som en plats arbetslivet kan ge. Ett arbete kan således bekräfta 
identiteten och få sin självständighet återupprättad. Franzén (2005) diskuterar en positiv 
synvinkel om reproducering av identitet. Genom flytt till nytt land får individen möjligheten 
att forma identiteten till den man vill vara. Juliet beskriver sin inställning på följande sätt: 
  
“...men jag vill byta dåliga sidor nu. Jag började känna mig som en stranger i Italien. Så det är konstigt för mig. 
Okej om jag ska vara en stranger, jag vill välja var jag ska vara det” - Juliet 
  
Detta kopplas till Illeris (2007) syn på vad identitet innebär. Identitet kan handla om att man 
känner igen sig själv i olika situationer och sammanhang och att även andra känner igen en 
som samma person. Linell (1978) menar att identiteten utvecklas som gruppmedlem. I grupp 
utvecklar individen sin egen identitet samtidigt som denne bidrar till gruppens utveckling - 
det är två aspekter av samma process (Ibid). Individens identitet är beroende av 
gruppkulturen; det vill säga vilka de gemensamma målen, intressena samt värderingarna är, 
och den offentliga uppfattningen av individen är beroende främst av hur den uttrycker sig 
språkligen (Ibid). 
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Som tidigare nämnt så är det många av intervjupersonerna som umgås med personer som har 
gemensamt språk och kultur som de själva. Det kan tolkas utifrån hur Linell (1978) menar att 
identiteten utvecklas och vad Illeris (2007) menar att den innebär. 
  
“... jag inte har svenska kompisar, jag har persiska och från annan land” - Lily 
  
Utifrån detta tema dras slutsatserna att integration genom samspel med människor, förståelse 
av kultur och trygg identitet är viktiga faktorer för socialisationsprocessen. För att få tillträde 
till arbetsmarknaden bör du vara integrerad i det svenska samhället. Men vad 
intervjupersonerna upplever kan detta inte uppnås om de inte får möjligheten att arbeta på en 
svensk arbetsplats eller vistas i liknande miljöer. Att känna sig som en del av samhället 
kräver enligt samtliga intervjupersoner ett tillträde på arbetsmarknaden. 
 
 
6.5 Vem visar vägen? 
Efter analys av den empiriska datainsamlingen har vi uppmärksammat att intervjupersonerna 
har vägletts av myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Jusek2 och SFI samt av personliga 
kontakter. Detta leder till olika upplevelser av inträdet på svensk arbetsmarknad och har 
medfört olika konsekvenser för intervjupersonerna. Nedan presenteras intervjupersonernas 
upplevelser från olika vägledare. Med vägledare menas informanter på institutioner likväl i 
privata sammanhang. 
  
Laura fick stipendium för att studera i Stockholm vilket gjorde att hon hade universitetet att 
stödja sig till. Hon fortsatte med samma förhållningssätt i ett annat land vilket hon beskriver 
som “jättelätt”. 
  
‘’... jag fick ju stipendium och så gav dom allt till mig. Det var jättelätt för mig, jag fick en lägenhet för första 
året. När du får stipendium från Sverige och regeringen så får du allting.’’ – Laura  
  
Sabinas familj hade bott i Sverige i 12 år när hon flyttade hit. Enligt henne var detta mycket 
givande eftersom de ‘’visade vägen’’. Hon fick information av familj och familjevänner att 
vända sig till SFI för mer information kring valideringen av sin utbildning. Hon stämde träff 
med en studievägledare på SFI vilket inte var givande. Upplevelsen av mötet beskrivs som 
‘’hon ljög för mig’’. Efter att vänt sig till Arbetsförmedlingen blev hon vägledd att skicka 
diplomintyg till UHR - intyget validerades på 3 månader. 
  
Upplevelsen av vägledningen hos de institutionella myndigheterna skiljer sig. Gemensamt för 
samtliga intervjupersoner är att Arbetsförmedlingen har upplevts som relativt dåliga på att 
hjälpa, informera och vägleda i rätt riktning (undantag för Sabina). Däremot har mentorer på 
Jusek varit hjälpsamma och informationen har visats vara korrekt. Den institutionella 
myndigheten som har upplevts komplex är SFI. Våra intervjupersoner har skilda upplevelser 
av SFI där vissa har upplevt det missledande och andra givande. Intensivkursen i svenska på 

                                                
2 Fackförbund – Akademikerförbund  
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SIFA, institutionen som intervjupersonerna gemensamt studerar på idag, anses effektiv för 
den svenska språkinlärningen med hjälpsam personal. 
  
‘’... här i SIFA det finns olika människor som kan hjälpa oss, Jusek också hjälper. Med Arbetsförmedlingen och 
SFI - ingen hjälp.’’ - Lily 
  
‘’Jag har fått ingen hjälp i början men nu har jag fått hjälp av mentor i Jusek.’’ - Dakini 
  
‘’Jag känner mycket stöd från människor jag träffade på SFI, mycket professionell personer.’’ och ‘’...jag hade 
jättedålig upplevelse med Arbetsförmedlingen. Mycket byråkrati, det fungerar inte bra.’’ - Juliet 
  
Informationen om utbildnings- och arbetsmöjligheter intervjupersonerna har mött har medfört 
olika förutsättningar som således gjort att deras process till inträdet, som dem ännu är i, på 
svensk arbetsmarknad har startat beroende på när de fått korrekt information. 
  
 
6.6 Sammanfattning av resultat och analys 
Tillsammans med ovanstående teman har vi kommit fram till att processen in till svenskt 
arbetsliv för utlandsfödda akademiker skiljer sig beroende på person. Det finns gemensamma 
faktorer och svårigheter samtliga intervjupersoner upplever. Resultatet bekräftade på olika 
sätt de tre faktorer vi valde att fokusera på i början av studiens gång. Men ur det empiriska 
materialet tillkom det tema som inte gick att undvika, benämnt Vem visar vägen?. Processen 
in till svenskt arbetsliv har på olika sätt påverkats av intervjupersonernas tidigare utbildningar 
och kompletterande studier. Validering av utbildning ansågs till en början vara ett möjligt 
hinder, däremot framgick det inte var något problem för den här studiens intervjupersoner, 
något som kommer diskuteras vidare i diskussionsdelen. Inträdet på arbetsmarknaden 
upplevdes svårt trots godkända utbildningar och masterutbildning på svensk 
högskola/universitet. Intervjupersonerna upplevdes nedvärdera sin egen utbildning, detta 
tycks påverkat erfarenheter av arbetssökandet. Utbildning är ett redskap och ett maktmedel på 
arbetsmarknaden som ger vissa privilegier. Ingen av våra intervjupersoner har fått tillfälle att 
tillämpa sina kunskaper på arbetsmarknaden vilket kan beröva känslor av frihet. De språkliga 
hindren är ett centralt problem för de alla. Det svenska språket ses som ett informellt 
kriterium som kan försvåra inträdet på arbetsmarknaden. Språk ses som ett det främsta 
verktyget i kommunikation med omvärlden. Det finns tydliga indikationer utifrån empirin att 
exkludering från arbetsmarknaden utgörs av brist på kunskaper svenska snarare än 
yrkeskompetens. 
  
Integration och socialisering anses påverka parallellt. Det vill säga att arbetsmarknaden 
kräver någorlunda integration i det svenskt samhälle. Men har personen i fråga inget arbete är 
det svårt att känna sig integrerad. Samspel mellan människor genom interaktion, deltagande 
och kommunikation resulterar att få kontakt med andra svenskar samt det svenska samhället. 
Vi vill påstå att det är upp till individen och dennes intresse att ta del av svensk kultur. Kultur 
påverkar människans uppsättningar av idéer, värderingar och kunskaper och blir således ett 
sätt att “passa in” i ett nytt samhälle. Våra intervjupersoners upplevelse av processen in till 
svenskt arbetsliv kan påverka den sociala tillhörigheten och den sociala identiteten. 
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Motgångar gör de osäkra var det tillhör och resulterar att de söker sig till arbeten där deras 
kompetens är överkvalificerade. Processen in i svenskt arbetsliv påverkas av 
rekommendationer, information och tips av myndigheter och institutioner men även personer 
i privat omgivning. En del fick felaktig information och dåligt bemötande. Andra fick korrekt 
information och vägledning som effektiviserade deras process. 
  
Det är tydligt att det finns ett relevant samband mellan våra teman, betydelsen av språk och 
integration samspelar med varandra. Kommunikation är ett redskap i det sociala samspelt i 
samhället och på en arbetsplats. Utbildningsmöjligheter påverkas av den information 
myndigheter och institutioner ger ut och blir således en del av vägen in i svenskt arbetsliv. 
  
Vi vill återigen påpeka att ingen av våra intervjupersoner hade vid intervjutillfället något 
arbete men är ändå i den process som förhoppningsvis leder till det. De teman som har 
bearbetats i detta avsnitt de faktorer samtliga intervjupersoner har gått igenom på olika sätt. 
  
 
 

7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat och genomförande tillsammans med studiens syfte och 
frågeställningar. Även sammanfattningar, slutsatser samt studiens begränsningar och bidrag 
redogörs. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning. 
 
 
7.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att undersöka utlandsfödda akademikers upplevelser av 
processen in i svenskt arbetsliv. Avsikten var att undersöka det i förhållande till de 
påverkande faktorerna språk, integrering och värdering av utbildning. För att besvara studiens 
syfte har följande frågeställningar används: Hur upplevs processen in till svenskt arbetsliv ut 
för utlandsfödda akademiker? Vilka faktorer upplevs påverka inträdet på svensk 
arbetsmarknad? 
  
Studiens resultat visar att intervjupersonernas upplevelse av de olika faktorerna skiljer sig 
beroende på person och dennes förutsättning. Däremot kan vi urskilja vissa likheter och 
gemensamma mönster som låter oss dra slutsatser. Enligt tidigare forskning (Bjurling, 2004; 
Andersson & Osman, 2008) och myndigheter (Edström, 2013; UHR, 2015) är ett av de större 
problemen utlandsfödda akademiker stöter på värdering av utbildning. Valideringsprocesser 
tar lång tid och utbildningar kan behöva kompletteras för att bli godkända. Men utifrån vårt 
empiriska material har samtliga intervjupersoner fått sina utbildningar validerade utan att de 
upplevde det som ett problem. Tre av sex intervjupersoner flyttade till Sverige på grund av 
masterutbildning på svenskt universitet/svensk högskola vilket automatiskt resulterar i 
validerad kandidatexamen. De andra tre hade redan utländsk masterutbildning som 
validerades i Sverige utan svårigheter. 
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Kunskap har ett marknadsvärde och används som ett maktmedel. Samtliga intervjupersoner 
har hög kunskap och kompetens inom deras utbildade yrkesområde men den svenska 
arbetsmarknaden har hittills inte gett dem möjligheten att använda sina yrkeskompetenser. På 
grund av detta tycks intervjupersonerna nedvärdera sina egna utbildningar då de istället söker 
sig till arbeten de är överkvalificerade. De får ofta höra att de inte har ‘’tillräckliga kunskaper 
i svenska’’ av arbetsgivare. Arbetsgivare förbiser deras höga utbildning på grund av deras 
otillräckliga kunskaper i svenska. Detta är något vi under studiens gång ständigt ifrågasatt. 
Vad är tillräckligt bra svenska? Samtliga personer intervjuades i 25-40 minuter på svenska 
utan några problem. Vi upplevde inte intervjupersonernas kunskaper i svenska som 
otillräckliga för att exkluderas från en arbetsplats. Samtliga intervjupersoner upplever att 
deras utbildning inte nedvärderats av arbetsgivare utan det är språket som inte varit 
tillräckligt Två av de uttrycker sig följande; “jag vet inte vad problemet är’’- detta medför att 
nedvärderingen från arbetsgivarnas sida upplevs som personlig. Detta bekräftar att kunskaper 
i svenska är ett informellt kriterium på arbetsmarknaden. 
  
Den tredje faktorn vi undersökte var betydelsen av integration i processen till arbetslivet. Det 
var ingen av intervjupersonerna som upplevde sig som en del av det svenska samhället. 
Motiveringen var brister på yrkeskontakter på svensk arbetsmarknad. En förekommande 
fundering har varit: Hur ska de kunna samspela om de inte får chansen till inträde i 
arbetslivet? Möjligheten till inkludering i det svenska arbetslivet finns - men den ges inte på 
grund av informella skäl. Intervjupersonerna har alla uttryckt sitt stora intresse för att tillämpa 
svensk kultur men känner att de inte får chansen att samspela. Dessa upplevda svårigheter får 
negativ påverkan hos intervjupersonernas självförtroende och identitetskänslan. 
 
Vi såg ett mönster i det empiriska materialet där samtliga intervjupersoner blivit vägledda av 
olika aktörer. Temat Vem visar vägen? uppstod för att vi ville diskutera vad respektive 
vägledning tillfört i deras processer. Varje intervjupersons process har sett olika ut, bland 
annat på grund av hur de har blivit bemötta och vägledda av myndigheter 
(Arbetsförmedlingen, Jusek och SFI). Detta innebär att upplevelsen av inträdet på den 
svenska arbetsmarknaden är olika. Men gemensamt är att språk och svensk kulturkontakt 
upplevs som de främsta svårigheterna. 
  
Intervjupersonen Sari, från Finland, urskilde sig från de mönster vi kunde se i det empiriska 
materialet. Vi tolkar utifrån det att inkludering på den svenska arbetsmarknaden är enklare för 
personer med liknande kultur. Upplevelsen av möjligheten till anpassning i samhället och 
svårigheter på arbetsmarknaden stämde inte överens med de resterande som upplevde fler 
hinder. 
  
Avslutningsvis anser vi att studiens intervjupersoners upplevelse av inträdet på svensk 
arbetsmarknad tyder på orättvisa möjligheter. Vi drar slutsatsen att de diskrimineras på grund 
av informella skäl. 
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7.2 Studiens begränsningar och bidrag 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ studie som gav oss en djupare förståelse kring de 
fenomen som undersöktes. Med semistrukturerad intervjuform blev intervjun flexibel med 
utrymme för följdfrågor och fokus på vad intervjupersonerna upplevde viktigt i ämnet 
(Bryman, 2011). Eftersom intervjuerna var frivilliga och de själva kontaktade oss angående 
deltagande fick vi uppfattningen att de var genuint intresserade av att dela med sig av sina 
upplevelser. En av studiens begränsningar är det faktum att ingen av intervjupersonerna 
arbetar på den svenska arbetsmarknaden. Samtliga intervjupersoner är under pågående 
process för vägen in till den svenska arbetsmarknaden, det innebär att vi inte fått tagit del av 
upplevelser av en avslutad process.  
 
De sex intervjuerna och informantintervjun gav oss tillräckligt empiriskt material. 
Intervjupersonerna är kvinnor i åldern 30-45 med utbildningar inom ramen för 
samhällsvetenskap. Vi reflekterade kring att hade varit intressant att få större spridning kring 
kön- och åldersfördelning med olika typer av utbildningsbakgrund. Hade resultatet sett 
annorlunda ut? Vi anser att de perspektiv och teorier vi använt passade väl in på studien. I 
kombination med varandra kunde de ge en bred förståelse kring undersöka fenomen. Studien 
skulle likväl kunna ha ett intersektionellt perspektiv, det vill säga individers positioner och 
kategorisering i samhället baserat på etnicitet, kön och klasstillhörighet (Rayes och 
Martinsson, 2011). 
  
Denna studie tillför aspekter och faktorer till ett aktuellt ämne i samhällsdebatten. Vi har 
försökt redovisa en rättvis bild av våra intervjupersoner och därför anser vi att trovärdigheten 
är hög. I studien har vi främst redovisat forskning och litteratur gällande den svenska 
arbetsmarknaden samt det svenska samhället. Ett kortare avsnitt av internationell forskning 
redovisades. Det internationella perspektivet sätter utlandsfödda akademiker i större kontext i 
en global värld där internationalisering av utbildning aktualiseras. Detta perspektiv påvisar en 
annan syn på utlandsfödda akademiker än vad vi har upplevt hur svensk forskning beskriver 
samhällsfenomenet.  
 
 
7.3 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har vi sett att dessa frågor öppnar upp för ett stort forskningsfält. Vi fick 
en inblick på hur detta kan ses från andra sätt än vi har valt att undersöka det ifrån. Det är ett 
aktuellt ämne som kan ses och förklaras från många olika håll. Det kan studeras utifrån olika 
aspekter och aktörer som påverkar inträdet. Utifrån vårt empiriska material framkom ett nytt 
tema fram (Vem visar vägen?). Vi stötte inte på denna infallsvinkel under inläsningen av 
ämnet. Därför hade vi ingen förkunskap om detta utan det framkom under analysen av vår 
empiriska data. Vi vill belysa detta till vidare forskning där en undersökning kan göras om 
aktörers inverkan i inträdesprocessen. 
  
Ytterligare förslag till vidare forskning är bland annat att titta på specifika yrkesgrupper och 
jämföra dessa. Detta för att se om det finns något samband mellan olika yrkesgrupper i 
inträdesprocessen. En annan aspekt som har intresserat oss är att se det från arbetsgivares 
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perspektiv. Vilka faktorer gör att utlandsfödda akademiker exkluderas? Samt få en definition 
av vad som är tillräckliga kunskaper i det svenska språket enligt arbetsgivare. Det går också 
att jämföra företag som är öppna för personer med utländsk utbildning samt företag som 
informellt inte är det. 
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Bilaga 1  
 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Uppsala universitet som planerar att skriva en kandidatsuppsats vid 

institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Vi vill genomföra en intervjustudie där vi 

undersöker utlandsfödda akademikers väg och process in i svenskt arbetsliv. 

Vi vill intervjua dig om dina erfarenheter av vägen in i svenskt arbetsliv. Vi vill veta mer om dina 

upplevelser om de processer du går igenom. 

Vi är flexibla för var och när intervjun sker. Din medverkan kommer att behandlas anonymt och inga 

personuppgifter kommer publiceras eller föras vidare. Intervjun är också helt frivillig. Vill du delta i 

vår studie är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon. 

Med vänliga hälsningar 

Kajsa Lidén och Elena Bidar 

Kajsa: Mobil 070 xxx, mail xxx@gmail.com 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Bakgrund 
 
- Vad har du för akademisk bakgrund? 
- När tog du examen? 
- Vad arbetade du med i ditt hemland? 
- När kom du till Sverige? 
- Hur gammal är du? 
 

Anpassning i det svenska samhället 
 
- Hur upplevde du Sverige när du kom hit? 
- Upplevde du svårigheter med anpassning till det svenska samhället? 
- Hur viktigt upplever du att det svenska språket är? → Hur och varför? 
- Hur viktigt upplever du att ta del och förstå den svenska kulturen? (om det inte redan kommit på 
tal) 
- Känner du dig inkluderad i det svenska samhället? 
 

Vägen in i svenskt arbetsliv 
 
- Har du fått din utbildning tillgodoräknad? 
- Om inte - är den processen påbörjad? 
- Har du gjort någon kompletterande utbildning? 
- Hur upplever du det svenska utbildningssystemet? 
- Vad har du för erfarenheter av svenskt arbetsliv så här långt? 
- Vilka hinder och svårigheter har du stött på? 
- Uppfattar du att du har en fördel av din akademiska bakgrund allmänt? 
- Finns det skillnader här och i ditt hemland? 
- Har du känt att du har fått och får den hjälp (information) du behöver? 
 

Påverkan 
 
- Upplever du att du har påverkats av svensk kultur sen du kom till Sverige? På vilket sätt? 
- Vad har du lärt dig? 
- Är det något du saknar i svenskt arbetsliv eller det svenska samhället? 
- Har du ändrat din syn på något särskilt sedan du kom till Sverige? 

 


