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Sammanfattning 
 
Denna kvalitativa intervjustudie undersökte situationen på arbetsmarknaden i Sverige för 

högutbildade invandrare med gedigna utbildningar med sig från sina hemländer. Målet var att 

fånga invandrares egna upplevelser och ta reda på vad de upplevde för hinder respektive 

möjligheter i jakten på ett arbete som matchar deras utbildningsnivå. I studien deltog åtta 

invandrare från olika länder, där merparten var flyktinginvandrare från Asien. De huvudsakliga 

hinder intervjupersonerna identifierade var språkkunskaper, brist på socialt nätverk, etnisk 

diskriminering samt svårigheter att få utbildningen verifierad av svenska myndigheter. 

Intervjupersonerna upplevde att det inte fanns särskilt mycket möjligheter, men de flesta 

uttryckte en önskan att få chansen att visa sina kunskaper via praktik. Några såg en flytt till 

utlandet som deras enda möjlighet att få arbeta inom deras respektive specialområden.  

 

Nyckelord: invandrare, flyktning, högutbildad, integration, arbetslöshet, validering, 
kompetens.  
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Summary 
 
This qualitative interview-based study investigated the current situation on the Swedish labour 

market for highly educated immigrants having acquired their education from their respective 

home countries. The aim was to capture the immigrants’ experiences on the Swedish labour 

market regarding the challenges in finding a job that is on par with their level of education. The 

study aimed to identify what immigrants viewed as the main obstacles and possibilities in doing 

so. Interviews were conducted with eight immigrants currently living in Sweden, most of whom 

had immigrated from countries in Asia. The main obstacles according to the immigrants were 

language barriers, lack of an adequate social network, ethnic discrimination and difficulties in 

having their foreign education verified by Swedish authorities. There was a sense of 

hopelessness regarding possibilities, but most of the interviewees wanted to be given the 

possibility to show their expertise via internships. Some of them felt that a move to yet another 

country was their only and last resort.  

 

Keywords: Immigrant, refugee, highly educated, integration, unemployment, validation, 
competence. 
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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Karl Hedman som varit till mycket 

stor hjälp och ett bra stöd under arbetet med denna studie. Vi vill också tacka samtliga 

intervjupersoner som tagit sig tid och energi att delta i studien.   
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1. Inledning 

De flesta invandrare i Sverige får inte arbeten som matchar den utbildning och yrkeserfarenhet 

de har med sig från hemlandet (Angel & Hjern, 2004). Det finns en ytterst kompetent resurs för 

arbetsmarknaden i Sverige som inte utnyttjas. Den svenska arbetsmarknaden är dålig på att ta 

tillvara kompetensen hos högutbildade invandrare. Utgångsläget på arbetsmarknaden för 

utrikes födda akademiker är betydligt sämre än för personer med motsvarande utbildning i 

Sverige. Särskilt gäller detta personer födda i Asien och Afrika. På grund av dessa personers 

utdragna väntan ger många upp försöken att hitta ett jobb som motsvarar deras utbildning och 

slår sig till ro med ett okvalificerat arbete (Aktas & Persson, 2017, s 200). ”Det brukar sägas att 

Sverige har världens bäst utbildade städ- och restaurangpersonal. För många känns det ändå till 

en början bättre att göra sig fri från allmosor och ta vilket arbete som helst” (Angel & Hjern, 

2004, s 129). I denna studie undersöks de problem som finns för invandrare med en hög 

utbildning att etablera sig i det svenska arbetslivet inom sitt utbildningsområde. Företag och 

institutioner inom de flesta områden har svårt att hitta arbetskraft. Arbeten som städare, 

vårdpersonal, taxichaufför är vanliga bland invandrare, även bland högutbildade sådana. 

Samhället borde vara bättre på att ta vara på invandrares utbildning och erfarenheter. Språkliga 

och byråkratiska hinder åberopas ofta som skäl, men är detta hela sanningen? I Sverige finns 

cirka 1,6 miljoner invandrare varav nästan en tredjedel kommer från Asien. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka hinder och möjligheter som utlandsfödda 

akademiker upplever på den svenska arbetsmarknaden, samt vilka möjligheter de upplever att 

de har att få tag på arbete som matchar deras utbildningsnivå.  

 

De huvudsakliga frågeställningar studien ämnar finna svar på är följande: 

 

-  Vilka hinder och möjligheter upplever högutbildade invandrare att de har att komma ut i 

arbete som matchar deras utbildningsnivå?   

 

- Vad anser högutbildade invandrare skulle kunna göras annorlunda för att öka deras 

möjligheter och framtidsutsikter vad gäller att komma ut i arbete som matchar deras 

utbildningsnivå?  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att använda oss av teorier om humankapital och sociala nätverk, eftersom dessa 

teorier har stor inverkan på invandrares möjlighet att få jobb. Invandrare har kompetens med 

sig från sina hemländer. Ett sätt att värdera och få en förståelse av denna kompetens är att 

använda teorin om humankapital. Deras sociala nätverk ändras däremot drastiskt när de 

kommer till ett nytt land (Behtoui 2018, Sjögren & Zenou 2007).  

3.1 Humankapitalteorin 
 

Humankapitalteorin ger perspektiv på den effekt som invandrarens utbildning och kompetens 

har för personens liv i det nya landet. En investering genom utbildning i humankapital medför 

oftast att personens produktivitet ökar, vilket i sin tur medför bättre lön, position, bostad och 

ökad trygghet (Broomé, Bäcklund, Lundh och Ohlsson, 1996, s.79). Grundläggande i denna 

teori är att ett flertal val och aktiviteter så som till exempel val av utbildning, migration, 

arbetssökande och strävan efter en karriär ses som en typ av investering i ens så kallade 

humankapital. (ibid.).  

Enligt Olli Segendorf och Zenou (2011) kan migration både öka och minska värdet av 

humankapitalet hos individen. De menar att en del utbildningar och erfarenhet kan användas i 

det nya landet, andra bara delvis och några inte alls. De säger vidare att kunskapskraven varierar 

mellan olika länder och att det kan vara svårt för arbetsgivare i det nya landet att bedöma en 

persons produktivitet och kompetens om hen inte känner igen de formella meriterna (ibid.) En 

del av en persons humankapital går förlorat vid flytt till ett annat land när migrationen sker av 

flyktingskäl (Sjögren & Zenou 2007, Olli Segendorf & Teljosuo 2011). En viktig del av 

humankapitalet är språkkunskaper. De omedelbara skälen att fly från sitt hemland och flykten 

i sig har vanligtvis medfört svåra både psykiska och fysiska påfrestningar, som påverkar 

individens humankapital. Dessutom tappar kunskaper om hur samhället och arbetsplatser 

fungerar värde. Vid flytten förlorar individen också nätverk från födelselandet (ibid). Ett annat 

sätt att öka sitt humankapital är enligt Broomé et al. (1996) att få chans till yrkesträning via 

praktik.  

3.2 Sociala nätverk 
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Begreppet socialt nätverk kan spåras tillbaka till 1950-talet då socialantropologen John Barnes 

myntade uttrycket (Borell & Johansson 1996). Detta begrepp har sedan utvecklats och 

bearbetats av ett flertal forskare (Granovetter 1973, Aldén & Hammarstedt 2014). Sjögren & 

Zenou (2007) menar att en individs sociala nätverk har stor betydelse för chanserna att få ett 

arbete och att sociala kontakter fungerar som en viktig länk mellan arbetssökande och 

arbetsgivare. Tillgång till sociala nätverk samt nätverkens kvalitet är viktigt för att en person 

skall få information om lediga jobb och ställa upp som betydande referenser i jobbansökan 

(Aldén & Hammarstedt 2014). Varierande typer av sociala nätverk spelar en stor roll på 

arbetsmarknaden. I dagsläget erhåller många sina arbeten via informella sökkanaler snarare än 

exempelvis genom jobbannonser i tidningar. Detta visar betydelsen av att ha tillgång till, och 

vara aktiv i, olika sociala nätverk
 
(ibid.).  

De nätverk där invandrare samlas är ofta nätverk bestående av andra invandrare och svenskar 

med okvalificerade arbeten. Studier har funnit att invandrare, oberoende av utbildningsnivå, är 

medlemmar i sämre sociala nätverk än inrikes födda och detta kan vara förklaring till att de ofta 

får sämre löner och arbetar på lägre positioner inom arbetsmarknaden (Aldén & Hammarstedt 

2014). Studien pekar också på att utrikes födda chefer har en tendens att i högre grad anställa 

utrikes födda, chefer har en förkärlek att välja personal med en liknande bakgrund som deras 

egen, vilket förstärker segregeringen inom arbetsmarknaden (Aldén & Hammarstedt 2014, s 

26–27). 

Granovetter (1973) har studerat något han kallar för starka och svaga band i sociala nätverk. 

Med starka band syftas band med nära relationer, som till exempel familjen och nära umgängen. 

Styrkan på relationsbanden är en sammanvägning av tid, känslomässig styrka och muntlig 

kontakt som används för att stärka gemenskapen. När bandet mellan personer är starkt är 

chansen att deras umgängeskrets går om lott, medan däremot om banden är svaga ökar 

chanserna att nätverket växer till fler personer genom att det utökas av individer från båda 

parters håll. Ett starkt band blir en relativt enhetlig grupp och är därför inte så användbart vid 

sökandet efter arbete. Svaga band ger personen mer tillgång till ny upplysning än via starka 

band, detta på grund av att personerna har olika bekantskapskretsar. Att skapa nya band utökar 

nätverket t.ex. då man byter arbete blir personen en bro mellan det gamla och det nya arbetets 

nätverk (ibid.).  
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Avslutningsvis kan konstateras att det råder en slags konsensus bland forskare att en individs 

humankapital samt hur dess sociala nätverk ser ut är faktorer som har stark påverkan på 

möjligheterna att ta sig ut på arbetsmarknaden.  

4. Bakgrund 

4.1 Begreppet invandrare 

Begreppet invandrare definieras olika beroende på sammanhang. Den officiella definitionen av 

begreppet invandrare är en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig en 

längre tid (Nationalencyklopedin 2019). Enligt denna definition måste personen även ha varit 

folkbokförd i Sverige minst ett år. I slutet av 1960-talet ersattes det mer negativt laddade ordet 

utlänning med invandrare, men också ordet invandrare har nu omvärderats (Regeringskansliet 

2004:43, s 30–31). Vi är medvetna om att begreppet invandrare har kommit att få en negativ 

folklig betydelse av icke-svensk och kan vara problematiskt. Det talas i officiella sammanhang 

om andra generationens invandrare trots att personer som är födda i Sverige näppeligen kan 

placeras i denna kategori. I denna studie syftar begreppet invandrare på en person som är född 

i ett annat land och kommit till Sverige som vuxen samt är stadigvarande bosatt här.  

4.2 Litteraturöversikt och tidigare forskning 

Enligt rapporten Rätt jobb åt utrikes födda akademiker (Jusek 2017) bor idag över 300 000 

utrikes födda akademiker med minst tre års eftergymnasial utbildning i Sverige. Dessa utgör en 

femtedel av alla akademiker i Sverige. Denna grupp har sedan 2006 ökat med över 100 000 

personer. Samma rapport visade att utrikes födda akademiker har en sysselsättning som är 

betydligt lägre än akademiker födda i Sverige. 129 000 av de utrikes födda har inte ett arbete 

som matchar deras utbildningsnivå eller saknar sysselsättning över huvud taget (Ibid.).   

Enligt en OECD-studie var Sverige ett av de länder där utländsk utbildning nedvärderades mest. 

Av de högutbildade invandrarna hade 44% ett arbete som de var överkvalificerade för (Jusek 

2017, s 13). Att överkvalificerade utrikes födda akademiker tar lågkvalificerade arbeten från de 

arbetslösa som saknar högskoleutbildning är ett samhällsproblem som påverkar i alla led (Jusek 

2017). En ändring av detta skulle inte bara gynna samhälles ekonomi utan skapar en jobbkedja 

som gynnar alla (ibid.).  

 
Ett genomgående tema i större delen av den litteratur och tidigare forskning inom kategorin 

överkvalificerade invandrare på arbetsmarknaden är att invandrare i betydligt högre 
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utsträckning är just överkvalificerade för det yrke de utövar i sitt nya land. Studien 

Overeducation among immigrants in Sweden: incidence, wage effects and state dependence av 

Andersson Joona, Gupta och Wadensjö (2014) har använt sig av svenska registerdata mellan 

åren 2001 till 2008 och fokuserar på utnyttjandet av humankapitalet hos invandare på den 

svenska arbetsmarknaden. Studien jämför och analyserar sekundärdata med fokus på individer 

som arbetar inom yrken som inte matchar deras högre utbildningsnivå. Andra kvantitativa 

studier med fokus på svenska arbetsmarknaden pekar åt samma håll. Bjurlings (2004) 

kvantitativa studie kompletterad med kvalitativa intervjuer, finner att högutbildade utrikesfödda 

är oftare överkvalificerade för sina arbeten i jämförelse med övriga befolkningen eller arbetar 

inom yrkesområden de saknar utbildning för. Detta framkommer även i avhandlingar och annan 

litteratur (Dahlstedt 2017, Aktas & Persson 2017).   

 

I studien Perfect for the job? Overqualification of immigrants and their descendants in the 

Norwegian labor market (Larsen, Rogne och Birkelund, 2018) med fokus på den norska 

arbetsmarknaden, kommer forskarna fram till liknande resultat som de svenska studierna. Även 

hos grannarna i väst är invandare i högre frekvens överkvalificerade för sina yrken i jämförelse 

med majoritetsbefolkningen i landet, alldeles oavsett vilket land individerna invandrat från. The 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), som är en 

samarbetsorganisation med sammanlagt 35 medlemsländer med representation från samtliga 

kontinenter, har sammanställt statistik som berör invandrare på arbetsmarknaden i OECD:s 

medlemsländer. Rapporten Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling in (2015) visar 

att ungefär 35% av den grupp som OECD definierar som högutbildade invandrare är 

överkvalificerade för sitt nuvarande yrke, sett till genomsnittet av alla medlemsländer. I 

rapporten framkommer också att andelen överkvalificerade invandrare inom EU som erhållit 

sin utbildning utanför landet de är bosatta i är i snitt dubbelt så stor i jämförelse med invandrare 

som erhållit utbildningen inom sitt nuvarande land. Baserat på de studier som nämnts ovan kan 

konstateras vad som misstänkts från början; invandrare är oftare överkvalificerade för sina 

yrken i jämförelse med inrikes födda både på lokal nivå, det vill säga inom Sverige, och vad 

det verkar i stor utsträckning även på en europeisk och global nivå. Några studier har även 

identifierat skillnader inom gruppen invandrare. Flera studier visar att särskilt svårt att få tag på 

ett arbete som matchar individers utbildningsnivå har ofta de som invandrat från länder i Asien 

och Afrika (Aktas & Persson 2017, Aldén & Hammarstedt 2014, Bjurling 2004). Bjurling 

(2004, s.15) menar att ”det har skapats en etnisk hierarki på arbetsmarknaden där personer 

födda i Asien eller Afrika oavsett kön, ålder och utbildning har lägre sysselsättning än andra”. 
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Det har gjorts försök att inte bara konstatera att invandrare har det förhållandevis svårt att få 

tag på ett arbete i paritet med deras utbildning, utan även ta reda på varför det ser ut som det 

gör. Granovetter (1973) fann i sin studie att det var främst de sociala nätverk med vad han 

kallar svaga band som hade störst påverkan på individens möjlighet att få ett jobb, och det var 

med detta som utgångspunkt Granovetter formulerade sin ovan nämnda teori om sociala 

nätverk. Behtoui (2008) undersöker vilken väg yrkesverksamma i Sverige har tagit för att få 

tag på ett arbete och jämfört det med olika grupper av utrikesfödda invandrare. Studien visar 

att det allra vanligaste sättet för en inrikes född att få tag på jobb är via informella metoder 

(till exempel personliga kontakter) och att de har betydligt större lycka än utrikes födda när de 

söker jobb med hjälp av just dessa informella metoder. Detta kan tolkas som att det helt enkelt 

är viktigt att ha ett existerande socialt nätverk med kontakter och en väg in för att underlätta 

att ta sig in på arbetsmarknaden. Kontakter som utrikes födda, av förklarliga skäl, får antas i 

de flesta fall inte förfoga över på samma sätt som inrikes födda.   

Povrzanović Frykman (2012) skriver om bosniska flyktingars integration i Sverige. 

Flyktingarna kände sig bortkomna och förödmjukade av den brist på information och den 

utbildning som de fick i sitt nya land. Även bosnierna blev till början hänvisade till 

underkvalificerade arbeten, som till exempel städare, och deras förhoppningar om att hitta ett 

jobb som matchar deras utbildningar grusades. Povrzanović Frykman passar också på att 

kritisera statens finansiering av praktikplatser via arbetsförmedlingen, som företagen endast 

såg som en chans att temporärt få gratis arbetskraft (ibid.). 

Petersson (2014) har identifierat olika faktorer som han menar har starkast påverkan på 

utrikesfödda invandrares möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Studien tar upp 

framförallt fyra huvudsakliga faktorer. Den första är humankapital. Här betonas vikten av att 

ha en utbildning för att öka möjligheten att få tillgång till arbetsmarknaden. Den andra faktorn 

är diskriminering. Petersson menar att diskriminering bland olika samhällsgrupper på 

arbetsmarknaden starkt påverkar utrikesföddas sysselsättningsgrad och deras möjlighet att få 

ett yrke som matchar deras utbildningsnivå. Tredje faktorn är sociala nätverk och normer. 

Vidare menar Petersson att de invandrare som har inrikes födda personer i sitt sociala nätverk 

stärker sina möjligheter på arbetsmarknaden. Till sist tar Peterson också upp Kraven för 

anställningsbarhet och arbetsmarknadens struktur. Här liknas utrikes föddas situation på 

arbetsmarknaden i Sverige med den hos ungdomar. Både invandrare och ungdomar är i liknande 

situationer då de båda grupperna står inför utmaningen att starta upp sin yrkeskarriär i Sverige. 
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Detta påverkar anställningsbarheten hos invandrare på samma sätt som det påverkar ungdomar. 

Petersson nämner även andra faktorer som påverkar invandrares anställningsbarhet, så som 

invandringsskäl, medborgarskap och hälsa (ibid).  

 

Helgesson (2000) har genomfört kvalitativa intervjuer med högutbildade invandrare för att få 

deras beskrivningar och upplevelser på den svenska arbetsmarknaden. I intervjuerna identifierar 

Helgesson framförallt tre återkommande teman som kan förklara svårigheterna invandrare har 

på arbetsmarknaden. De tre teman som tas upp är: 1) Skillnader i till exempel språkkompetens, 

yrkeskompetens, social kompetens och kultur. 2) Avsaknad av sociala nätverk, informella 

kontakter och kunskap om det svenska samhället. 3) Etnisk diskriminering och rasism. 

Intervjupersonerna upplevde att deras kunskaper i det svenska språket inte anses vara tillräckligt 

utvecklade för att arbeta inom vissa yrkesområden. Helgesson talar om bland annat att individer 

som bott på en plats länge och har skaffat sig en formell kunskap och ett kulturellt kapital, något 

hon menar inte kan erhållas genom enbart utbildning (2000). Vikten av att ha bott en längre tid 

i landet är ett tema som på ett eller annat sätt tas upp även i andra studier. Den tidigare nämnda 

norska studien av Larsen, Rogne och Birkelund (2018) fastställer att ju längre en individ 

befunnit sig i landet den invandrat till desto mer ökar möjligheterna att få tag på ett yrke som 

matchar individens utbildningsnivå. Även Bjurling (2004) berör samma ämne då hon i sin 

studie talar om att en av de utmaningar invandrare möter på arbetsmarknaden kan härledas till 

långa väntetider på uppehållstillstånd. OECD:s statistiska sammanställning (2015) visar dock 

på att även efter att invandrare bott en längre tid i sitt nya land finns det fortfarande en skillnad 

på hur många som har ett yrke som matchar utbildningsnivån i jämförelse med individer födda 

i landet i fråga. De ser också en skillnad på OECD:s medlemsländer i stort i jämförelse med EU 

isolerat, där skillnaderna är än större. Detta bekräftas även av Bjurling (2004) som menar att 

skillnader i utbildningsnivå inte håller som förklaring, då utrikes födda har större svårigheter 

oavsett hur lång tid de varit i landet. Precis som Helgesson (2000) är Bjurling inne på att det 

förekommer etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, där individer som invandrat från Afrika 

och Asien är särskilt drabbade.  

 

En annan faktor som påverkar tillgången till arbetsmarknaden och rätt yrke för invandrare är 

enligt Dahlstedt (2017) vilken typ av utbildning individerna har med sig från sitt hemland. 

Dahlstedt menar att det är betydligt större chans att yrket matchar individens utbildningsnivå 

om utbildningen är yrkesspecifik, till exempel en läkarutbildning, i jämförelse med mer 

generella utbildningar.  
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Sammanfattningsvis går det alltså att urskilja ett tydligt mönster som visar på att utrikesfödda 

invandrare har i betydligt större utsträckning än befolkningen i övrigt överkvalificerade för sitt 

arbete, och att det dessutom är ett fenomen som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. 

Dessutom konstateras att vissa grupper av invandrare har ännu svårare än andra. Det talas om 

hur humankapitalet påverkas när en individ kommer till ett nytt land och en stor del av 

forskningen verkar också överens om att sociala nätverk är en stor faktor till svårigheterna att 

få tag på ett lämpligt arbete. Några andra faktorer som tas upp är bland annat språk, kultur samt 

etnisk diskriminering. 

5. Metod 

Studien ämnar öka förståelsen för högutbildade utrikesföddas upplevelser och erfarenheter av 

hur det svenska samhället tar vara på deras kunskap, något som inte på ett bra sätt kan mätas 

kvantitativt. Därför används i denna studie en kvalitativ metod vilket enligt Bryman (2011) 

”bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid 

insamling och analys av data” (Bryman, 2011, s 340). Enligt Bryman anser forskaren som 

använder kvalitativa metoder att deras inställning och engagemang i en viss fråga resulterar i 

mera djupgående, nyanserad och detaljrik information än kvantitativa metoder som ger resultat 

i siffror och skapar en ansenlig distans mellan forskare och intervjupersoner. Kvalitativa 

intervjuer ska enligt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 41, 43) ge den intervjuades perspektiv på 

situationen fritt och utförligt i hens egna ord.  

 

Data har inhämtats genom att utföra semistrukturerade intervjuer med åtta högutbildade utrikes 

födda personer som inte har ett arbete som matchar deras utbildningsnivå och som varit bosatta 

i Sverige olika lång tid. Enligt Bryman (2011) ger semistrukturerade intervjuer oss ett embryo 

till en kvalitativ studie som kan inrikta sig på det ämne som ska undersökas. Semistrukturerade 

intervjuer är användbara då forskaren har flera huvudfrågor att ta upp under intervjun. Metoden 

ger en flexibilitet att inrikta intervjun på de aspekter som intervjupersonen framhåller. 

Semistrukturerade intervjuer ger den intervjuade personen att sätta egna ord på sina upplevelser 

och därmed ge en bättre bild av dem. Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer bidrar till 

stor flexibilitet och frågorna kommer att vara så öppna som möjligt utan att vara ledande. 

Frågorna har inte lämnats ut till intervjupersonerna innan intervjun eftersom detta kan skapa 
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frågetecken om vem som i verkligheten har svarat på frågorna. Intervjuerna har utförts med 

enskilda intervjupersoner inga gruppintervjuer har gjorts.  

5.1 Databearbetning 

Under intervjuerna spelades samtalen in med mobiltelefon och sedan har dessa inspelningar 

transkriberats till text. Ljudinspelning gör det lättare för forskaren att koncentrera sig på ämnet 

och ge feedback till intervjupersonen på vad hen säger Kvale & Brinkmann (2014, s. 218). Den 

hjälper forskaren också att inte missa viktiga information (ibid). 

Det finns viktiga skillnader mellan det talande språket och skriftspråk. Vid transkriberingen 

måste det talade språket översättas till skriftspråk för att kunna användas för analysen (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 217). Transkriberingen innehåller också en tolkning av vad intervjuerna 

har menat, detta har varit ett betydande arbete i vårat fall eftersom intervjupersonernas kunskap 

i svenska språket har varierat. Den transkriberade texten har dock inte sänts till 

intervjupersonerna för rättelser och kommentarer. Den transkriberade texten kan därför 

innehålla missförstånd. Kvale & Brinkmann (2014, s. 228) skriver att en del intervjupersoner 

inte känner igen vad de sagt under intervjun i den transkriberade texten. För att undvika 

missförstånd har en del frågor omformulerats eller utvecklats under intervjuerna så fort 

intervjupersonen visade tecken på att ha feltolkat frågan. Det har också gjorts försök att klargöra  

och bekräfta vad personerna menat med deras svar för att undvika missförstånd. Vissa fall har 

även en del av frågorna översatts till arabiska. Kvale & Brinkmann (2014, s. 227) påpekar att 

det är omöjligt att få svar på frågan: ”Vilken är den korrekta valida utskriften”. 

5.2 Reliabilitet och validitet 

Genom att använda reliabilitet och validitet mäter forskaren värdet av sin studie. Inom kvalitativ 

forskning används begreppen trotts att de är modifierade för kvantitativa metoder där 

reliabiliteten och validiteten är enklare att mäta. Bägge begreppen ger forskaren även inom 

kvalitativa metoder stimulans till att inte förlora studiens trovärdighet (Bryman 2011, s.49, 351–

352) 

Kvale & Brinkmann (2014, s. 295) definierar begreppet reliabilitet med att samma resultat ska 

erhållas vid test utförda vid olika tidpunkter, en annan grupp av intervjupersoner eller utförd av 

olika personer. Reliabilitet kan också beteckna hur pålitligt en persons uttalande är (ibid).  
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Validitet definieras av Kvale & Brinkmann (2014, s. 296, 298) att en metod verkligen utreder 

det metoden säger att den undersöker. ”Mäter du vad du tror du mäter?” Att validera sin 

forskning är att ha en kritisk syn på sin indata och analys. Validiteten beror också på de 

antaganden och härledningar från teorier forskaren gör under studien (ibid). 

5.3 Urval och avgränsning 

I studien har intervjuer gjorts med högutbildade utrikes födda personer som inte har, eller har 

haft, ett arbete i Sverige som matchar deras utbildningsnivå. Att definiera begreppet 

högutbildad är ingen lätt uppgift och det varierar sannolikt beroende på vem du frågar. 

Definitionen denna studie valt att utgå ifrån är en person med en minst tre års avslutad 

eftergymnasial utbildning vid universitet, högskola eller annan likvärdig institution. Intervjuer 

har hållits med både män och kvinnor för att minimera risken att studiens resultat ska vara 

vinklat på grund av mäns och kvinnors olika situationer, både i utlandet och i Sverige, och även 

för att belysa de skillnader som eventuellt finns mellan deras situation. Hur länge 

intervjupersonerna befunnit sig i Sverige varierar. Genom att intervjua både individer som 

kommit hit relativt nyligen och de som varit här en längre period tror vi att vi får en bättre bild 

av deras situation på arbetsmarknaden. Studien begränsas till intervjupersoner som har bott i 

Sverige åtminstone tre år eftersom det har varit viktigt att båda parter förstår varandra på ett bra 

sätt och att intervjupersonerna har tillräckligt goda kunskaper i språket så att de på ett adekvat 

sätt kan beskriva sina upplevelser så att de förstås korrekt och att risken för feltolkningar 

minimeras. Det är dessutom relevant att individerna har varit i Sverige tillräckligt länge för att 

ha hunnit försöka börja integrera sig på arbetsmarknaden. Samtliga intervjuer har genomförts 

på svenska. Samtliga intervjupersoner är flyktinginvandrare, alltså en utrikes född person som 

ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl (se Genève-konventionen), 

varav de flesta kommer från Asien där Syrien och Irak är allra mest representerade. Alla 

deltagare har erfarenhet av att ha arbetat i sitt respektive hemland med ett yrke som matchar 

deras utbildning. Våra intervjupersoner är mellan 35 och 55 år. I studien används ett målinriktat 

urval för att få fram lämpliga intervjupersoner. Bryman (2011, s.434) beskriver målinriktad 

urval som att forskaren väljer intervjupersoner för att dessa ska besvara de frågor som är 

relevanta för forskningen. Detta typ av urval har valts då det är en specifik grupp individer som 

uppfyller studiens kriterier. Kontakt har tagits med lämpliga intervjupersoner med rätt 

utbildningsnivå delvis via personliga kontakter och delvis genom att intervjupersonerna själva 

varit en länk till fler kontakter med individer som uppfyller studiens kriterier. Att hitta flera 
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relevanta intervjupersoner genom att en kontakt leder till flera kallar Bryman (2011, s. 196) 

snöbollsurval. 

5.4 Etiska överväganden 

För att skapa trygghet hos intervjupersonerna har använts vad Kvale & Brinkmann (2014, 

s.107) kallar för informerat samtycke och Bryman (2011, s.131) informationskravet. Detta 

innebär att intervjupersonerna har informerats om syftet med studien, att de har informerats om 

att intervjun är frivillig och att de får avbryta intervjun när de så önskar (ibid). För att 

intervjupersonerna ska känna sig trygga och bekväma fick de själva välja plats och tid för 

intervjun. I samband med överenskommelsen om intervjun har samtycke från samtliga 

intervjupersoner inhämtats, vilket Bryman (2011, s.132) kallar samtyckeskravet.   

 

Intervjupersonerna kommer vara helt och hållet anonyma i studien. De namn som används på 

intervjupersonerna är fingerade, i linje med Brymans (2011, s.132) konfidentialitetskrav. Syftet 

med studien, samt vad den används till och att den kommer förvaras på ett sådant sätt att ingen 

obehörig har tillgång till den har delgivits samtliga deltagarna vid telefonkommunikation, vilket 

Bryman (2011, s.132) kallar nyttjandekravet.  

 

Maktasymmetrier kan förekomma i kvalitativa intervjuer. Maktasymmetrier uppstår då 

intervjuaren leder den intervjuade att svara på frågorna så som intervjuaren har väntat sig.   

Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s.52–53) är intervjun inte ett vardagligt samtal mellan lika 

parter och forskaren kan se sig ha rätt att fritt tolka vad intervjupersonen säger.  

Intervjupersonerna ska inte känna sig pressade av forskaren utan respekteras i dennas nuvarande 

roll. Detta har försökts undvikas genom att inte ställa sådana frågor som ifrågasätter deras 

livsbeslut, åsikter och tankar med tanke på att intervjupersonerna i sina hemländer har haft en 

relativt hög ställning i samhället. Hänsyn har tagits till de etiska problem som Kvale & 

Brinkmann (2014, s.99) framhåller under studiens sju stadier: tematisering, planering, 

intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering.  
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer data som insamlats via åtta intervjuer presenteras. Det presenteras också 

en sammanfattning av det viktigaste som framkommit under samtal med respektive 

intervjuperson.  

6.1 Ali, man, 49 år 

Ali är gift och har tre barn. Han kommer från Pakistan och har bott i Sverige i sex år. Han har 

en magisterexamen i företagsekonomi med sig från sitt hemland. I Pakistan har han haft en 

chefsposition i ett byggföretag. I Sverige har han inget fast jobb, men han arbetar ibland som 

vikarie en till två dagar i veckan som elevassistent. Vid något tillfälle har han arbetat tillfälligt 

på Postnord. Ali har försökt få sin utbildning validerad i Sverige men fått som svar från 

Universitets- och högskoleverket (UHR), som bedömer och validerar utländska utbildningar, 

att hans betyg måste attesteras av någon i Pakistan. Efter att detta gjorts har efter ett år och 

flertalet påtryckningar inget svar kommit från UHR. Arbetsförmedlingen föreslog att Ali skulle 

läsa utbildningen ”lön och personal-assistent”, där en månads praktik ingår, en utbildning de 

ansåg skulle göra nytta för Ali i hans jobbsökande.  

 

”Men jag fick tyvärr inget jobb efter utbildningen och jag vet inte varför. Jag har sökt 

jättemånga jobb och arbetsförmedlingen och lärarna på skolan sa att det var stor brist på 

personer med denna utbildning” 

 

Ali tycker att arbetsgivarna ställer högre krav på högutbildade invandrare än på andra, kanske 

lite för höga. Han menar att bristen på yrkeserfarenhet i Sverige som finns hos många 

invandrare medför att de ofta behöver mer tid på sig att sätta sig in i hur det fungerar. Språket 

anser Ali inte vara ett hinder. Dessutom, påpekar han, är engelska hans andraspråk vilket Ali 

menar borde öppna fler möjligheter. Ali pekar istället på att det kan vara bristen på kontakter 

inom arbetslivet som hindrar honom att få tag på ett yrke. Dessutom spekulerar han i om etnisk 

diskriminering av arbetsgivare också sätter käppar i hjulen för honom.  

 

” Arbetsförmedlingen och andra säger att jag har jättebra CV. Men när arbetsgivaren läser 

mitt namn och ser att jag kommer från Asien så blir det problem och jag tror att de direkt kastar 

ansökan i papperskorgen. Är man lite mörkare i hudfärgen blir man diskriminerad. Kanske är 
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det min utländska bakgrund som gör att jag inte kallas till någon intervju. Kanske litar de inte 

på min utbildning.” 

 

Ali är missnöjd med sin situation. Han vill arbeta, och han vill arbeta med något meningsfullt 

inom sitt specialområde. Ali berättar att han trivs bra när han jobbar eftersom han inte vill sitta 

hemma hela dagen. Han har sökt många jobb men har fått nöja sig med yrken med lägre krav 

och lägre lön. Ali har flyttat från en mindre stad till en större för att få ett större jobbutbud och 

kan även tänka sig att i framtiden flytta till ett annat land om han inte hittar något meningsfullt 

arbete i Sverige.  

6.2 Nadia, kvinna, 40 år 

Nadia är gift och har tre barn. Hon kommer från Irak och har bott i Sverige i cirka 15 år. Kriget 

fick henne att fly till Sverige tillsammans med sin familj. Nadia har en advokatutbildning med 

sig från hemlandet och har mer än två års arbetserfarenhet inom sin profession i Irak. I Sverige 

arbetar hon som vikarie inom kök och städ.  

 

Nadia vill fortsätta jobba som advokat i Sverige, men vägen dit är lång. Hon säger att det krävs 

att hon går om hela advokatutbildningen i Sverige kombinerat med språkutbildningar för att bli 

behörig. Någon kort väg finns inte. Nadia säger att i Sverige, till skillnad från till exempel 

Storbritannien, är det betydligt svårare att komplettera sin utbildning för en advokat. Att börja 

om från ruta ett är inget Nadia vill göra. ”Det känns hopplöst”. Hon har gjort försök att hitta 

advokatbyråer via arbetsförmedlingen som tar emot praktikanter, men utan lycka. Nadia önskar 

att det fanns ett smidigare sätt att komplettera sin utbildning i Sverige utan att behöva börja om 

från början. Att få möjlighet att praktisera tycker hon vore en bra idé. Nadia har gjort försök att 

hitta advokatbyråer som tar emot praktikanter, men utan lycka.  

 

Nadia tycker att det är viktigt att ha sociala kontakter med svenskarna och inte bara med 

invandrare, eftersom hon menar att inrikes födda har en bättre kännedom om samhället och 

arbetsmarknaden. Nadias sociala nätverk består bara av andra invandrare som är i liknande 

situationer som hon själv - arbetslösa eller överkvalificerade.  

 

”Kanske om jag hade kunnat få tag på någon svensk kompis hade jag kunnat skaffa ett bättre 

yrke, eller kanske fått bättre information om hur man ska gå vidare med sin utbildning eller 

hitta en lösning på min situation.”  
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Nadia mår inte bra och är mycket trött. Nadia trivs förvisso bra med sina kollegor och chefer 

på jobbet, men yrket är påfrestande och kräver mycket fysiskt arbete. ”Nu städar jag toaletter 

och diskar för att försörja mig och min familj eftersom jag inte har något val.” Hon säger att 

hon skäms över att behöva berätta vad hon arbetar med.  

6.3 Samira, kvinna, 52 år 

Samira är gift och har fyra vuxna barn. Hon kommer från Irak och har bott i Sverige i elva år. 

Hon flydde från sitt hemland tillsammans med sin familj efter att kriget brutit ut. Samira har 

utbildning från hemlandet som lärare i arabiska och har arbetat i 12 år som lärare i grundskolan, 

samt som rektor i tre år. Här i Sverige har hon läst svenska för invandrare (SFI) samt läst en 

kortare utbildning till undersköterska och har nu arbetat med detta i sju år. Samira har försökt 

få sin lärarutbildning validerad av UHR i Sverige, men för att hon ska bli legitimerad lärare 

krävs en ytterligare utbildning på ungefär två år. Det var svårt för Samira att ha tid och råd att 

läsa en så lång utbildning när barnen var små och allt eftersom hon blir äldre minskar också 

hennes motivation.  

 

”Jag känner att jag inte orkar att läsa några år till för att få min lärarutbildning kompletterad. 

När man blir lite äldre blir man ännu tröttare. Familjens situation och ekonomin påverkar 

också jättemycket”.  

 

Hon tror att de flesta invandrare befinner sig i liknande situationer och menar att det är svårt att 

komma till ett nytt land i vuxen ålder och behöva lära sig en ny kultur och ett nytt språk. Även 

Samira är inne på att bristen på bra personliga kontakter och sociala nätverk påverkar hennes 

situation. 

 

”När jag flyttade till Sverige hade jag inga kontakter alls med svenskar utan bara med 

invandrare. Jag saknade kunskap om samhället och arbetsmarknaden. Jag saknade 

information”.  

 

Yrket som undersköterska har hon enbart för att kunna försörja sig och sin familj. Samira tycker 

om äldre människor och har trevliga kollegor på jobbet men det känns ändå inte bra för henne. 

Hon tycker inte att hon passar bra som undersköterska och är inte nöjd eftersom det är ett 

mycket stressigt yrke. Det är också ett fysiskt och tungt arbete vilket hon inte är van vid och 
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som ibland orsakar henne ryggsmärtor. Samira har fått anpassa sig och helt enkelt ”gilla läget”, 

men situationen hon är i sätter sina spår.  

 

”När jag går förbi skolor mår jag mycket dåligt och jag får ångest för jag tänker hur roligt det 

hade varit om jag hade kunnat komplettera min utbildning och kunnat jobba som lärare som 

jag gjorde i mitt hemland. Det skulle ha varit annorlunda då” 

6.4 Zina, kvinna, 39 år  

Zina är gift och har tre barn. Hon kommer från Syrien och har bott i Sverige cirka fyra år. Zina 

har studerat i fyra år till lärare i franska i sitt hemland och även har arbetat som fransklärare i 

Syrien en längre tid. Hon jobbar för tillfället som lärarassistent här i Sverige och har ett 

anställningskontrakt på ett år. Hon har gått en utbildning vid Linköpings universitet under sex 

månader där hon fick lära sig hur det svenska skolsystemet fungerar, samt gjorde praktik i en 

gymnasieskola som assistent åt en fransklärare.  

Zina vill läsa vidare på universitet för att få sin lärarutbildning kompletterad och erhålla 

lärarlegitimation, men tiden det skulle ta är ett hinder för henne. För att det ska kunna ske 

behöver hon, precis som Samira, läsa i ungefär två år på universitetet. Zina behöver också 

komplettera detta med tre språkkurser. Hon har små barn och det är svårt för henne att resa till 

annan ort för att studera.  

Zina blir nedstämd och bekymrad när hon tänker på sitt gamla yrke. Hennes nuvarande yrke 

har hon då hon känner sig tvungen för att kunna hjälpa till att försörja sin familj. Hon vill inte 

sitta hemma och vara arbetslös och accepterar att hon inte har så många val eftersom hon har 

kommit till ett nytt land, en ny kultur och ett nytt språk. Det jobbigaste för henne, berättar hon, 

är när en lärare som har samma utbildning som hon har styr och bestämmer.  

”Jag måste göra exakt allt läraren säger. Det är läraren som planerar allt. Jag kan inte ens 

göra något utan att fråga för jag är bara en assistent.” 

 

Zina önskar att hon får en chans att visa att hon kan arbeta som fransklärare, eftersom hon har 

utmärkta kunskaper. Hon tycker att samhället bör ta större hänsyn till utrikes födda invandrares 

erfarenheter och kunskaper. Kraven för komplettering och validering av utbildningar borde, 

menar Zina, sänkas eller på annat sätt ändras för att underlätta processen.  
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6.5 Rima, kvinna, 43 år  

Rima är ensamstående med två barn. Hon kom till Sverige från Irak med tillsammans med sina 

barn och har bott här i cirka 14 år. De flydde till Sverige på grund av kriget. Rima har en 

advokatutbildning från Irak och har jobbat som advokat i cirka fem år.  Här i Sverige har hon 

mestadels varit arbetslös och hon har levt på socialbidrag i många år. Rima jobbade som 

städerska på en skola förra året och för tillfället jobbar hon som barnskötare och har ett 

anställningskontrakt på sex månader. Om hon inte får sitt kontrakt förnyat när det löpt ut 

planerar hon att påbörja en utbildning till barnskötare eller undersköterska.  

 

Rima tycker att det är synd att invandrares utbildning, kunskaper och erfarenheter nedvärderas 

här i Sverige och tror att detta beror på att hon kommer från ett land där UHR har svårare att 

göra en bedömning av utbildningen. Rima menar att det är lättare att få en utbildning inom 

hälsovård eller skola validerad eller kompletterad i jämförelse med en advokatutbildning. Rima 

vill inte läsa om hela utbildningen. I och med att hon har blivit lite äldre och har barn är studier 

inte det enklaste att hinna med, menar hon, särskilt som ensamstående. För Rima är fem år en 

lång tid och dessutom menar hon att svårigheter med språket skulle göra att det förmodligen till 

och med skulle ta längre tid än så för henne.  

 

”Det är inte bara att man ska prata svenska utan man måste kunna juridiska ord, yrkesspråket 

och kunna kommunicera på ett bra sätt. För en svensk skulle det ta kanske fem år men för mig 

det skulle ta dubbelt så lång tid, för jag måste sitta och översätta allting”. 

 

Rima har inte någonting att klaga på med sitt nuvarande arbete, men att hon inte kan arbeta 

inom sin profession är tufft för henne. Detta gör henne mycket bekymrad, men hon känner att 

hon inte har något annat val än att acceptera situationen som den är. Rima tycker att det är 

viktigt att samhället inte nedvärderar utrikes födda akademikers kunskaper, utan istället ger 

dem en chans att visa vad de går för och testa deras kunskaper med hjälp av en praktikplats och 

en typ av snabbspårsutbildning likt den lärare har möjlighet till, så att det går att komplettera 

sin utbildning på en kortare tid.  

6.6 Ahmad, man, 51 år 

Ahmad är gift och har sex barn. Han flydde från kriget i Syrien och har bott i Sverige i fem år. 

Ahmad har en femårig civilingenjörsutbildning med sig från sitt hemland. Han har arbetat som 
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civilingenjör i cirka 20 år i Syrien. Innan han flyttade från sitt hemland ägde han sitt eget bolag. 

Han utbildar sig just nu till bygglovshandläggare på en yrkeshögskola.  

 

Ahmad berättar att när han kom till Sverige trodde han att språket var det viktigaste för att 

kunna hitta ett arbete snabbt och integreras väl i det svenska samhället, men att han nu, trots 

goda kunskaper i det svenska språket upptäckt den hårda vägen att det inte är riktigt så enkelt. 

Enligt Ahmad har han fått sin utbildning validerad av UHR, men trots detta menar han att det 

är hopplöst att hitta ett arbeta som civilingenjör i Sverige och likaså ett yrke på lägre nivå. Han 

har sökt arbeten i flera större städer utan lycka. Detta är anledningen att han påbörjat en helt ny 

utbildning.  

 

”Men jag är säker att jag inte får ett jobb även om jag blir klar med min utbildning som 

bygglovshandläggare. Eftersom om man saknar kontakter blir det jättesvårt att hitta ett jobb 

när man är invandrare. Alltså det är jättesvårt för mig. Det är katastrof.” 

 

Ahmad menar att han inte får någon chans att testa sina kunskaper och långa arbetserfarenhet, 

något han menar borde kunna lösas genom att få komma ut på praktik. Han är missnöjd med 

hur han tagits emot och behandlats av myndigheter i Sverige, till exempel arbetsförmedlingen, 

och han känner sig orättvist behandlad och dömd på förhand. Han går till och med så långt att 

han kallar arbetsförmedlingen för ”den sämsta organisationen i Sverige, det är en katastrof.” 

Ahmad tror att avsaknaden av rätta kontakter och att det förekommer etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden gör att han inte kan få tag på ett arbete. Han kan inte hitta någon annan 

förklaring. Ahmad känner hopplöshet inför situationen och berättar att han inte är främmande 

för en eventuell flytt.  

 

”Jag tänker hela tiden på att byta land och flytta till ett annat land där de uppskattar vad 

personen har för erfarenheter och kunskaper.” 

6.7 Khaled, man, 37 år  

Khaled är gift och har två barn. Han kommer från Egypten och har bott i Sverige 7 år. Khaleds 

familj bor kvar i Egypten. Han har en utbildning med sig från hemlandet som jordbruksingenjör 

och har tidigare erfarenhet av arbete med biogas och förnybar energi. Här i Sverige har han gått 

en grundkurs inom el och har jobbat som elmontör i cirka fem år.  
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Khaled tycker att det är svårt att orientera sig i systemet och veta vart han ska vända sig och 

vilka som kan hjälpa honom att få tag på ett arbete. Khaled har försökt att få sin utbildning 

validerad av UHR men har fått beskedet att det är något fel med ansökan. Vad felet är vet han 

inte.  

 

”Jag har ingen som kan hjälpa mig med den [ansökan] och ingen som bryr sig, jag måste göra 

det helt själv” 

 

Khaled pekar på vikten av att få möjlighet att visa vad man kan, en plats där han får chansen 

kan testa sina kunskaper. Han vill att arbetsgivare ska ta mer hänsyn till hans tidigare 

erfarenheter och att företag i större utsträckning bör erbjuda praktikplatser. 

 

Biogas och förnybar energi är vad Khaled brinner för. Han talar mycket om sin inre drivkraft 

och hans nuvarande arbete ger honom ingen tillfredsställelse utöver att han får en lön vid 

månadens slut som betalar hyran. Att syssla med något han inte utvecklas av ser han som 

förlorad tid. Khaled har stora drömmar. Drömmar han menar att han inte får chansen att 

förverkliga i Sverige. 

 

”Jag kommer att flytta härifrån om det är det som behövs. Byta stad eller byta land. Varför ska 

man stanna om det inte går att få det jobb du vill ha? Det finns mer i livet än att bara jobba 

och tjäna pengar. Man vill göra något som ger livet betydelse.” 

6.8 Nabil, man, 46 år  

Nabil är gift och har tre barn. Han kommer från Syrien och har varit i Sverige cirka fem år. 

Nabil har en utbildning på två år som tekniker efter gymnasiet från hemlandet. Därefter fortsatte 

han sin utbildning på en högskola i Tyskland och specialiserade sig som IT-tekniker i två år. I 

Syrien arbetade Nabil mycket med nätverk och programmering. Han har mer än fem års 

arbetserfarenhet inom det. I Sverige har Nabil arbetat i en fabrik där han monterade led-armatur 

i tre och ett halvt år och numera arbetar han som produktionschef. Nabil har fått sin utbildning 

validerad och godkänd i Sverige. Nabil tror att utbildningen han har med sig från sin tid i 

Tyskland har varit honom till hjälp gällande valideringen. Nabil berättar att det var tufft i början 

och det kändes som att han började om på nytt från ruta ett. Han kunde inte språket så bra då. 
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Språket menar han kanske inte är det viktigaste på alla ställen men han känner många som inte 

kan få jobb på grund av att de inte pratar tillräckligt bra svenska. Nabil menar att det blir svårt 

att få tag på ett yrke och integrera sig väl i samhället utan att behärska det svenska språket. 

Nabil kan prata engelska, tyska och arabiska, men han menar att det ändå inte räcker. Nabil 

menar att alla måste lära sig svenska och att ”det är ju egentligen helt rätt”. Han tror också att 

åldern påverkar.   

 

”Jag är 46 och har tre barn. Tiden är knapp och ibland är det svårt att få tid att fortsätta 

att studera till exempel språket. När man är ung är det också lättare att lära sig språket än när 

man är äldre.”  

 

Nabil har fått kämpa hårt för att få positionen som produktionschef som han har nu, som trots 

allt inte är inom det område han önskar och egentligen utbildat sig till. Nabil pekar även han på 

bristen på ett socialt nätverk som ett hinder för att få tag på rätt yrke.  

7. Analys 

I denna del presenteras först de huvudsakliga teman beträffande hinder och möjligheter som 

identifierats som ett resultat av insamlade data samt koppla dessa till teorier och tidigare 

forskning.  

7.1 Hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden 

Utifrån humankapitalteori finns det många hinder att invandrare har svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Detta framgår också av våra intervjuer. Även om språket ses som ett hinder 

för de flesta finns det individer som har satsat på att förbättra sitt humankapital och lärt sig 

svenska på ett utomordentligt sätt och fått sin utbildning validerad. Det har dock visats sig att 

även dessa har problem att få sitt första jobb inom sina specialområden.  

7.1.1 Språket 

Enligt Broomé et al. (1996) är språket en stor del av individens humankapital. Också i Broomés 

intervjuer hävdar de flesta att språket är en av de viktigaste orsakerna att de inte får jobb. 

Broomé et al (1996) berättar vidare att språk och kommunikationsförmågan har blivit allt 

väsentligare i arbetslivet. Även Aktas och Persson (2017) menar att goda kunskaper i svenska 

språket är på de flesta arbetsplatser ett krav för att kunna tävla om befintliga jobb. Språket är 
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också ett genomgående tema i vår studie. De allra flesta tar upp språket som en faktor som kan 

påverka möjligheterna att få tag på rätt yrke, men de talar om det på lite olika sätt. Några av 

intervjupersonerna ser deras brister i det svenska språket som ett direkt hinder för att få tag på 

ett önskvärt yrke i paritet med deras utbildningsnivå. Andra, som till exempel Nabil, menar att 

språket har betydelse och uttrycker en förståelse och acceptans för detta. Som han själv 

uttryckte det: ”Det är ju egentligen helt rätt”. Däremot menar han att betydelsen är olika stor 

beroende på vilket yrke du söker. Rima stärker Nabils tankar då hon pratar om hur tufft det är 

för en advokat som måste lära sig till exempel nya juridiska termer och att kunna kommunicera 

på ett bra sätt i sitt yrke. Nabils och Rimas analyser av situationen kan kopplas till vad som 

framkommit i Dahlstedts studie (2017), att en mer yrkesspecifik utbildning påverkar individens 

möjligheter att få tag på ett arbete. Khaled talar inte uttryckligen om språket som ett hinder, 

men problemen han haft med sin ansökan, där han inte förstår vad som saknas eller är felaktigt, 

kan tolkas som ett resultat av språkliga brister.  

7.1.2 Komplettering och validering av utbildning 

Petersson (2014) menar att en utbildning stärker en persons humankapital. Samtliga 

intervjupersoner har dock ingen nytta av deras utbildning, vilket gör att de sitter på ett egentligt 

humankapital de inte har möjlighet att utnyttja. Det största hindret de möts av i jakten på ett 

yrke som motsvarar deras utbildning är att lyckas komplettera sin utbildning, eller få den 

validerad. Sex av åtta har inte lyckats få sina utbildningar validerade. Av dessa måste alla på 

ett eller annat vis komplettera sin utbildning eller i värsta fall gå om den helt och hållet. Några 

tar upp att kompletteringen kan ta lång tid och att det för vissa till och med kan ta tid att ens få 

påbörja sin komplettering då de saknar behörighet för utbildningen. Enligt Olli Segendorf och 

Teljosuo (2014) kan en svensk arbetsgivare ha svårt att bedöma en utbildning som erhållits 

utomlands, vilket intervjupersonen Ali också är inne på. ”Kanske är det min utländska 

bakgrund som gör att jag inte kallas till någon intervju. Kanske de inte litar på min utbildning”. 

Två av intervjupersonerna har inte lyckats få sin utbildning validerad trots att de, så vitt de vet, 

har gjort allt som krävs. Antingen för att de inte vet vad som är fel på ansökan, eller för att de 

helt enkelt inte fått något svar från UHR. Några intervjupersoner upplever komplettering och 

validering som en utdragen process. I några fall är utbildningen flera år långa och vissa av 

intervjupersonerna har familjer och barn att ta hand om vilket hindrar dem att färdigställa 

utbildningar som ofta sker på annan ort.  
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7.1.3 Sociala nätverk 

Det kanske allra största hindret denna studie identifierat är bristen på ett socialt nätverk, vilket 

samtliga intervjupersoner talar om. Precis som tidigare forskning visar (Behtoui 2008, 

Granovetter 1973, Helgesson 2000, Petersson 2014), upplever intervjupersonerna att personliga 

kontakter spelar stor roll för att få tag på ett arbete. Sjögren och Zenou, (2007) betonar vikten 

av en individs sociala nätverks betydelse för chanserna att få ett arbete och menar att det är ofta 

sociala kontakter som länkar samman arbetssökande och arbetsgivare. Nadias sociala nätverk 

består bara av andra invandrare och hon har insett vikten av sociala kontakter med svenskar 

som har bättre kunskap om samhället och arbetsmarknaden. ”Kanske om jag hade kunnat få 

tag på någon svensk kompis hade jag kunnat skaffa ett bättre yrke”. Detta kan kopplas till 

Granovetters (1973) teori om starka och svaga band i sociala nätverk. Nadias sociala nätverk 

tycks bestå av mestadels starka band inom en enhetlig grupp som inte har lika stora möjligheter 

att utökas med nya kontakter. Hon saknar kopplingar till andra, mer relevanta, delar av 

samhället med kontakter som kan vara nyttiga på arbetsmarknaden. Även Olli Segendorf och 

Teljosui (2011) pratar om skillnader mellan dessa olika typer av sociala nätverk, där nätverk 

bestående av mestadels utrikes födda uppskattas vara mer ineffektiva ur 

arbetsmarknadssynpunkt. I brist på bra sociala nätverk har flera av intervjupersonerna, utan 

lycka, vänt sig till Arbetsförmedlingen för att antingen få tag på ett yrke eller en praktikplats. 

Det verkar också som att Arbetsförmedlingen är underordnad sociala nätverk när det gäller att 

lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden. Åtminstone är det vad Povrzanović Frykman (2012) 

hävdar. Enligt hennes artikel som berör bosniska invandrare har sociala kontakter och nätverk 

större betydelse än kontakt med arbetsförmedlingen i jakten på ett arbete. Ahmad är en av de 

som försökt få tag på en praktikplats via Arbetsförmedlingen, som han menar inget gjorde. 

”Sämsta organisationen i Sverige”, som han själv uttryckte det.  

 

7.1.4 Diskriminering 

Några av intervjupersonerna upplever sig etniskt diskriminerade på arbetsmarknaden. Då de 

trots att de anser sig ha god yrkeskompetens, goda språkliga färdigheter samt har fått sin 

utbildning kompletterad ändå inte lyckas få tag på något arbete. ”Är man lite mörkare i 

hudfärgen blir man diskriminerad”, säger Ali. Han har helt enkelt svårt att hitta andra 

förklaringar till varför han inte kallas på några arbetsintervjuer. Att etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden kan förekomma konstateras också i tidigare forskning (Helgesson 2000, 

Petersson 2014).  
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7.2 Möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden 

Intervjupersonerna pratar över huvud taget inte särskilt mycket om möjligheter, utan ser 

mestadels hinder. En känsla av hopplöshet präglar svaren. Däremot går det att utläsa några 

möjligheter ur deras genomgående ganska negativa syn på framtiden. 

 

Ett sätt att öka individens humankapital är enligt Brommé et al. (1996) att få chans till 

yrkesträning via praktik. Detta framhålls också av flera intervjupersoner. De uttrycker en 

önskan att få komma ut på praktik för att sätta sina kunskaper på prov. De menar att det är svårt 

att veta vilka specifika kunskaper de behöver ha för att jobba på en särskild arbetsplats, något 

en praktikplats eller något så enkelt som ett studiebesök skulle underlätta. Nadia och Ahmad är 

två av de som vid flera tillfällen gjort försök att få tag på en praktikplats, men utan framgång. 

Även om en praktikplats av flera intervjupersoner ses som kanske den bästa möjligheten att få 

tag på ett yrke kan dock språket utgöra ett hinder även här (Brommé et al. 1996 s. 80-81). Att 

tillgodogöra sig ny kunskap under praktik och utbildning kan nämligen försvåras av språkliga 

brister (ibid.).  

 

Några av intervjupersonerna är överens om att kraven i Sverige för att få tag på ett arbete som 

matchar deras utbildningsnivå är alldeles för höga. Alla intervjupersoner har uppfattningen att 

de besitter mycket goda yrkeskunskaper, gedigna utbildningar och erfarenheter som de ser som 

en stor tillgång. Även om några ser deras brister inom det svenska språket som ett hinder, så är 

det många som ser sina goda kunskaper i många andra språk som ytterligare en tillgång som 

bör kunna utnyttjas på ett bättre sätt på den svenska arbetsmarknaden. Flera intervjupersoner 

upplever att denna kompetens och starka humankapital inte tas tillvara på i Sverige, och ser 

som en sista utväg att helt enkelt flytta härifrån, till ett annat land där deras kompetens och 

erfarenheter tas utnyttjas på ett bättre sätt.  

 

 

 

8. Slutdiskussion 
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Syftet med vår studie har varit att via kvalitativa intervjuer med högutbildade invandrare 

undersöka vilka hinder och möjligheter de upplevt i strävan att hitta ett arbete som matchar 

deras utbildningsnivå på den svenska arbetsmarknaden. Denna studie har funnit fyra 

huvudsakliga hinder: Språkkunskaper, validering och komplettering av utbildningen, sociala 

nätverk samt diskriminering. Dessa hinder framkommer även i tidigare forskning. Så långt kan 

konstateras att inget egentligen kommit som är nytt och banbrytande. Däremot anser vi att det 

trots allt finns en del att ta till sig av från den här studien. Det är kanske svårt att komma ifrån 

att språket har stor betydelse när det gäller att få tag på ett arbete, särskilt inom vissa specifika 

områden, och att integrera sig i samhället i stort, vilket de flesta intervjupersoner också är 

införstådda med. Några menar att de har tillräckligt bra kunskaper i svenska. Vi upplevde dock 

att några av intervjupersonerna, trots att de kunde göra sig förstådda, möjligen överskattade 

sina egna språkliga förmågor. Någon fick växla mellan svenska och engelska för att göra sig 

helt förstådd, några andra fick frågorna ställda till sig även på sitt modersmål då vi tvivlade på 

att de helt förstått frågan, vilket gör att det finns utrymme att vara något kritisk till studiens 

resultat inom detta område.  

 

De flesta intervjupersonerna är inne på att det tar alldeles för lång tid att få sin utbildning 

validerad och kompletterad. Några tvingas börja om från ruta ett och läsa om hela sin långa 

utbildning, medan andra kan få den kompletterad på en kortare tid. Även här kan det kanske 

vara svårt att komma ifrån att det kommer att ta tid för vissa grupper, som till exempel 

advokater, som kommer tvingas lära sig ett helt nytt system och en ny lagbok att förhålla sig 

till. Detta är också ett yrke där mycket goda kunskaper inom det svenska språket är nödvändigt. 

UHR ställer höga krav och tar enligt vissa alldeles för lång tid på sig att ens göra en bedömning. 

Det finns ett generellt missnöje med myndigheter i Sverige som riktas både mot UHR och 

Arbetsförmedlingen. Några intervjupersoner har fått sin utbildning validerad och upplevs 

dessutom ha goda språkliga kunskaper, men har trots detta inte lyckats få tag på ett yrke inom 

deras specialområde. Är det arbetsgivarna som trots valideringen inte litar på en utländsk 

utbildning? Saknar de tillgång till rätt information för att hitta rätt yrke? Det uppstår många 

frågetecken, fler sådana än svar, när intervjupersonerna själva funderar kring vad som saknas 

när allt ser så bra ut på papperet men de ändå inte kommer ut i arbete. Samtliga respondenter 

kommer till samma slutsats: antingen utsätts de för etnisk diskriminering, eller så saknar de 

rätta kontakterna. Det vore kanske naivt att tro att det inte förekommer etnisk diskriminering, 

men det är inget som kan fastslå av denna studie. Däremot är det så intervjupersonerna upplever 

det, vilket såklart är ett problem i sig. Denna studie, precis som så gott som alla studier vi gått 
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igenom som försöker hitta förklaringar till invandrares svårigheter på den svenska och 

internationella arbetsmarknaden, kommer fram till att det till syvende och sist kanske trots allt 

är det sociala nätverket som har allra stört påverkan på möjligheterna att få tag på ett arbete, en 

känsla som också delas av de flesta intervjupersonerna.  

 

Som tidigare konstaterats upplever intervjupersonerna att det inte finns särskilt stora 

möjligheter för dem att i framtiden få tag på rätt yrke. Att få möjlighet att komma ut på praktik 

är dock en av de möjligheter som identifieras, och kanske är det rätt väg att gå i de 

yrkeskategorier där detta är möjligt. Att få chansen att komma ut på praktik skulle, utöver att 

ge ren yrkesträning, också kunna utöka en individs sociala nätverk och skapa nya nyttiga 

kontakter.  

 

Det går att konstatera att det finns mycket erfarenheter och kunskaper hos dessa individer som 

arbetsgivare och samhället i stort bör försöka ta tillvara på ett bättre sätt. Våra intervjupersoner 

är mycket väl medvetna om deras egen kompetens och har en stark vilja att få chansen att visa 

vad de går för. Här finns mycket outnyttjad potential och kanske bör arbetsgivare bli bättre på 

att ta vara på den. I och med att de flesta invandrare saknar ett socialt nätverk ligger kanske 

även en särskilt stor del av ansvaret hos Arbetsförmedlingen, som i studien får en del kritik, att 

i samverkan med arbetsgivare vara en länk mellan invandrare och deras potentiella framtida 

arbetsgivare, då Arbetsförmedlingen ofta kan vara den enda kontakten de har med 

arbetsmarknaden.  

 

Vi är medvetna om att studiens resultat kan ha påverkats av vår förförståelse och teorierna kring 

detta område. Vår förförståelse har såklart till viss mån påverkat vilka frågor vi valt att ställa 

och möjligen har detta gjort att vi också undermedvetet styrt frågorna åt ett visst håll, även om 

vi gjort allt för att ställa så öppna frågor som möjligt för att ge utrymme för intervjupersonerna 

att berätta sin egen historia utan att vi påverkar den för mycket. Som nämnts ovan har det även 

funnit vissa språkliga svårigheter hos några av intervjupersonerna som kan ha påverkat hur 

frågorna uppfattades samt hur vi uppfattat intervjupersonernas svar.  

 

Överkvalificerade invandare på den svenska arbetsmarknaden är en ständigt aktuell fråga, 

kanske mer aktuell nu än någonsin, som samhället uppenbarligen inte lyckats lösa. Därför anser 

vi det vara oerhört viktigt att fortsätta forska i området och att framförallt försöka fånga 

invandrarnas egna berättelser och perspektiv, något vi upplever vara en bristvara. Det finns 
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mängder med statistiskt underlag men enligt oss inte tillräckligt många försök till att förklara 

och ta reda på varför det ser ut som det gör. Förhoppningsvis har denna studie bidragit till 

ytterligare kunskap och inte bara skapat fler frågetecken, men det står klart att arbetet definitivt 

inte slutar här.  
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10. Bilaga 

 
Civilstånd, barn? 

Hur gammal är du? 

Varifrån kommer du? 

Hur länge har du varit i Sverige? 

Vad har du för utbildning från hemlandet? 

Vad jobbar du med här i Sverige? 

Hur trivs du på ditt arbete? Kollegor? Chefer? 

Hur känns det att du inte kan jobba inom ditt yrke? 

Har du tidigare jobbat i inom ett yrke där du har haft användning av din utbildning i ditt 

hemland? 

Har du gått någon typ av utbildning i Sverige? 

Vad tror du krävs för att ska kunna få ett jobb på samma nivå som din utbildning? T.ex. 

språkkunskaper? 

Finns det någon annan i ditt liv som påverkar dina möjligheter att få tag på ett jobb som matchar 

din utbildning?  

Har du tänkt att komplettera din utbildning för att få den godkänd i Sverige, och i så fall hur?  

Hur tänker du kring att flytta till en annan stad eller ett annat land för att få utbildning eller ett 

mer jobb som matchar din utbildning? 

Har du något mer att tillägga? 

 
 
 


