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SAMMANFATTNING  
I Sverige finns det många utländska akademiker som varken jobbar inom det dom är utbildade till i 

sitt hemland eller arbetade med i sitt hemland. Anledningen till att de utländska akademikerna inte 

jobbar inom sitt yrke beror på att de upplever olika hinder i samhället, från myndigheter men också 

från sina nätverk och kontakter när de ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Denna studie 

har som syfte att undersöka vilka dessa hinder är och redogöras utifrån fem olika analysenheter; 

utbildning och kompetens, svenska språket, arbete och praktik, relationen till och med myndigheter 

och slutligen nätverk och kontakter. Denna studie kommer också att redogöra för hur akademikerna 

gått förbi dessa hinder för att etablera sig snabbare på den svenska arbetsmarknaden. Analysenheterna 

kommer att analyseras utifrån analysverktygen implementering, styrning (governance) och 

ansvarsutkrävande.   

Några slutsatser är bland annat att de utländska akademikerna inte får sina utbildningar från hemlandet 

fullt godkända så de tvingas antingen läsa om utbildningen eller delar av den, det svenska språket är 

mycket central del vid jobbsökning där studierna visar att de som bryter på svenska har det svårare att 

etableras på den svenska arbetsmarknaden. Relationen med och till myndigheter är positiv och negativ 

beroende på vem man frågar; de som fått bra stöd från Arbetsförmedlingen är positiva medan de som 

inte fått bra stöd från Arbetsförmedlingen är negativa. Slutligen ses även nätverk och kontakter som 

mycket viktiga eftersom för de utländska akademikerna handlar det främst om vilka nätverk de ingår 

och vilka kontakter man har; för mycket kontakt och hjälp från sina landsmän leder till lägre 

kvalificerat arbete med lägre lön, medan svenska kontakter är svårare att skapa och behålla.     

 

NYCKELORD: integration, hinder, utländska akademiker, arbetsmarknad, svenska, utbildning, 

kompetens, arbete, praktik, nätverk, kontakter, governance, styrning, implementering, 

ansvarsutkrävande  

Antal ord: 23 163 
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KAPITEL 1.  
Det första kapitlet kommer att innehålla en inledning kring studiens ämne, för att sedan gå över till en 

presentation av studiens syfte, frågeställningar och forsknings-problem. Kapitlet avslutas med en 

disposition över studien.    

 

1. Inledning  

Våren 2009 utförde Statistiska Centralbyrån (SCB) undersökningen ”Svensk utbildning ger jobb” 

(Statistiska Centralbyrån, 2009) bland högskoleutbildade invandrare i åldrarna 25-64 år, som invandrat 

till Sverige mellan åren 1996 och 2007. Flera av dessa hade en högskoleutbildning från hemlandet. 

Undersökningen visade att det fanns fler arbetslösa bland utrikesfödda än bland inrikes-födda men att 

skillnaderna inte fanns i alla branscher, där hälso- och sjukvårdsutbildningar visade på lika stor andel 

utrikes-födda som inrikes-födda som arbetade inom detta yrke. Av de utrikesfödda deltagarna var det 

en tredjedel som ansåg att deras arbete helt eller delvis överensstämde med deras utbildning, en 

femtedel ansåg att de hade ett arbete som inte krävde högskoleutbildning och utav dessa var det en 

tredjedel som inte sökt ett arbete som överensstämde med deras utbildning. Undersökningen från SCB 

visade också att kvinnliga akademiker har svårt att få jobb och att tidsbegränsade anställningar är 

vanligt förekommande hos kvinnliga akademiker. Resultatet visade också att en svensk utbildning 

hade gett en invandrad person bättre utdelning i form av arbete än deras utländska utbildningar. Enligt 

undersökningen så är sysselsättningen lägre bland personer utan eftergymnasial utbildning än personer 

med en eftergymnasial utbildning. Andra aspekter som spelar roll är vilken utbildning personen har 

och vilket ursprungsland personen kommer ifrån. Många som inte arbetar väljer att studera istället.  
Sju år senare, våren 2016 kom SCB ut med temarapporten ”Arbetsmarknadssituationen för 

migranter och deras barn 2014” (SCB, 2016). I undersökningen granskades flera europeiska länder 

där även Sverige ingick och SCB valde att publicera en temarapport av det mest centrala men också 

jämföra hur Sveriges inrikes- och utrikesfödda stod i relation till de europeiska ländernas 

sysselsättningsgrad.  Av de utrikesfödda var det både män och kvinnor, kvinnor något högre andel, 

som hade upplevt hinder relaterat till sin bakgrund med att komma in på den svenska arbetsmarknaden, 

något som även inrikes-födda med utrikesfödda föräldrar upplevt. De utrikesfödda som ansåg sig vara 

överkvalificerade för sitt arbete var 33,3 procent medan de inrikes-födda var 17.3 procent (SCB, 2016). 
Dessa två undersökningar är bara några av tidigare undersökningar som visar att utländska akademiker 

upplever hinder när de ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Frågan som uppstår, som 

denna studie ska undersöka, är vilka är dessa hinder som försvårar inträdet på den svenska 

arbetsmarknaden för utländska akademiker, där följdfrågan är hur detta problem kan analyseras ur ett 

styrnings-perspektivet och perspektivet om ansvarsutkrävandet från medborgarna gentemot 

myndigheterna och frontlinjebyråkraterna. Denna uppsats har till uppgift att genom frågeställningarna 

undersöka vilka hinder det finns och ansvaret som kommunerna och myndigheterna har för att 

möjliggöra inträdet på den svenska arbetsmarknaden.  
 

1.1.  Forskningens syfte och frågeställningar   

Denna masteruppsats är en studie med två huvudsyften där det första syftet handlar om att undersöka 

vilka hinder som utländska akademiker har upplevt med att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden. Uppsatsen kommer att utgå från tidigare forskning inom ämnet där studien kommer 

att undersöka om det finns likheter och skillnader i vilka hinder som tidigare forskning redogör för, 
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men också om det finns likheter och skillnader i hur dessa hinder upplevs av respondenterna. Syftet är 

att redovisa och förklara dessa hinder men också analysera dessa hinder utifrån de valda 

analysenheterna. Det andra syftet kommer utgå från teoretiska perspektiv där styrning, implementering 

och ansvarsbefogenheterna, här kallad för analysverktygen, kommer tillämpas i hur myndigheter och 

samhället hanterar de hinder som utländska akademiker upplever. Dessa analysverktyg kommer att 

användas för att komma fram till vilka lösningar som kan härledas utifrån problemet.  

För att uppnå dessa syften kommer dessa frågeställningar att undersökas;   

 

 Vilka hinder, utifrån tidigare forskning, upplever utländska akademiker med att komma in på 

den svenska arbetsmarknaden ? 

 Kan man härleda några lösningar utifrån ett implementerings- och styrnings- och 

ansvarsperspektiv?  

 

Den första frågeställningen utgår från vilka hinder som tidigare studier redogör för, och dessa olika 

hinder kommer att presenteras och slutligen analyseras i denna studie.   

Den andra frågeställningen ska undersöka vilka lösningar som kan härledas till problemet, där 

problemet är att utländska akademiker upplever hinder på den svenska arbetsmarknaden och därför får 

inte eller har inte möjligheten att arbeta inom sitt yrke. Den andra frågeställningen utgår från ett 

struktur-aktör perspektiv där staten-individen kommer att analyseras för att presentera möjliga 

lösningar inför framtiden.  

 
1.1.1. Forskningens problemformulering   

Det finns både fördelar och nackdelar med migration, en av fördelarna kan vara att migrationen till ett 

annat land är en möjlighet till skydd medans nackdelarna med att migrera till ett annat land är bland 

annat att migranterna får lämna sin vardag och ibland sin familj för det nya landet. De flesta problemen 

med migration uppkommer vid en senare tidpunkt som har med integrationen att göra då det tar för 

lång tid för personer med utländsk bakgrund att integrera sig i det svenska samhället inom såsom 

studier, språk och arbete. Denna studie kommer att inrikta sig på hur utländska akademiker upplever 

inträdet på den svenska arbetsmarknaden eftersom det finns studier som visar på att det tar uppemot 

sju år för en nyanländ tills han eller hon har ett arbete (Matte, 2011) vilket ses som ett stort problem 

för en snabbare integration.  

Problemet är att utländska akademiker upplever hinder när de ska träda in på den svenska 

arbetsmarknaden. Det är dessa hinder som måste undersökas för att dels förstå och diskutera kring 

varför dessa hinder existerar men också diskutera kring vad myndigheter och arbetsmarknaden gör  

som har uppstått är de hinder som utländska akademiker upplever, vilket kommer att undersökas i 

denna forskningsstudie. Detta kommer att undersökas både ur ett nationellt perspektiv och lokalt 

perspektiv med fokus på individen (här: utländska akademikern).  

Enligt Jenny K. Larsson (2015) så har den politiska agendan för integrationspolitiken kommit att 

ombildas till en arbetslinje i och med det nya borgerliga regeringsskiftet år 2006, eftersom den nya 

regeringen ansåg att den tidigare integrationspolitiken har misslyckats. År 2010 implementerades 

Etableringsreformen som lag, med mål att främja en snabbare integration av nyanlända personer.    

Denna studie kommer att endast beröra akademiker med utländsk utbildning, även om den finns 

ytterligare tidigare forskning som säger att utländskfödda personer har det svårare att etablera sig på 
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den svenska arbetsmarknaden (SCB, 2009; SCB, 2016). Genom att begränsa sig till endast utländska 

akademiker bidrar det till ett mer avgränsat ämne men med nackdelen att det varit svårt att finna 

tidigare forskning inom detta ämne, vilket diskuteras mer i kapitel 2.  

Det finns många med utländsk bakgrund i Sverige som har en högre utbildning från sitt hemland, men 

när de väl är i Sverige så tar det tid att finna ett arbete inom det som de är utbildade till. Det är ofta det 

som skrivs om i media, att utländska akademiker som jobbar inom yrken som inte kräver höga 

kvalifikationer. Ett annat problem är att många utländska akademiker väljer att ta det jobb som erbjuds 

även om kvalifikationerna som krävs för det jobbet är mycket låga utifrån deras utbildningsbakgrund. 

Och det är det studiens titel syftar på. Många utländska akademiker har genom sitt yrke haft ett bättre 

socialt och ekonomisk tillvaro i deras land, men väl i Sverige har de hamnat i grupper med lägre social 

och ekonomisk status. Vissa har levt på bidrag en längre period och vissa har jobbat sig uppåt i 

karriärstegen i Sverige. Citatet på masteruppsatsens titel visar också på problematiken att den kunskap 

som de utländska akademikerna besitter inte utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden.  

Denna forskningsstudie ska undersöka de hinder som dessa akademiker upplever när de ska etablera 

på den svenska arbetsmarknaden och hur teorierna (här: analysverktygen) om implementering, 

styrning och ansvarsbefogenhet kan tillämpas för att komma fram till lösningar på detta problem.   

 

1.2.  Studiens disposition  

Denna studie är uppdelad på fem kapitel där det första kapitlet innehåller ett avsnitt om inledning inom 

ämnet, där det andra avsnittet redovisar studiens syften och studiens frågeställningar som ska besvaras 

med hjälp av resultatet som uppkommer i framtida kapitel och avsnitt. Inledning, syfte och 

frågeställningar ska finnas med i uppsatser för att leda in läsaren på vad forskningen ska handla om 

men också vad som är syftet med forskningen och vilka frågeställningar forskningen ska svara på.  

Det andra kapitlet presenterar den metodologiska tillvägagångsättet som användes vid utförandet av 

denna studie. Avsnitten i detta kapitel kommer att beröra valet av metod, en utförd pilotstudie, hur 

urvalet av tidigare forskning gjordes men också hur de tidigare studierna har används i denna studie. 

Här kommer även ett avsnitt om studiens avgränsningar och ett bakgrundsavsnitt som ska ge en 

bakgrund om ämnet till läsaren.   

Det tredje kapitlet är ett teoriavsnitt där analysverktygen om implementering, styrning och 

ansvarsbefogenhet kommer att presenteras. Under uppsatsens gång kommer dessa att benämnas som 

analysverktyg. Analysverktygen kommer sedan att prövas i Resultat-kapitlet utifrån de valda 

analysenheterna.   

Det fjärde kapitlet är Resultatkapitlet där resultatet kommer att presenteras utifrån de valda 

analysenheterna utbildning och kompetens, språk, arbete och praktik, relationen till och med 

myndigheter och slutligen kontakter och nätverk. Varje analysenhet kommer att undersökas i ett 

separat avsnitt där varje avsnitt kommer att avslutas med en analys utifrån analysverktygen. 

Anledningen till att analysen kommer i slutet på varje avsnitt istället för som eget kapitel efter 

Resultatet är för att det ska underlätta för läsaren då det kommer vara mycket att läsa och komma ihåg. 

Genom att analysen kommer direkt efter att analysenheten presenterats så blir det lättare att komma 

ihåg vad som skrevs om respektive analysenhet och analysverktyg  men också förstå hur 

analysverktygen har tillämpas.   
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Forskningsstudien avslutas med ett femte kapitel som innehåller egna slutsatser utifrån de tidigare 

forskningarnas resultat och möjliga lösningar utifrån de tidigare studierna. Det kommer även finnas ett 

avsnitt om framtida forskning inom detta ämne.  

Uppsatsen avslutas med en lista på vilka referenser som har använts i denna studie.   
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KAPITEL 2.  
Det andra kapitlet är ett metodkapitel där valet av metod, en pilotstudie, vilka urvalsmetoderna av 

tidigare studier var men också tillvägagångsättet i hur de tidigare studierna har använts och 

analyserats kommer att presenteras. Här kommer också forskningens avgränsningar och viktiga 

begrepp som används genomgående i uppsatsen att presenteras.  

 

2. Metodologisk utgångspunkt- den kvalitativa metoden  

Den kvalitativa metoden innebär att ta fram det mest väsentligaste ur en text. En orsak till valet av 

denna metodologiska metod beror på att forskaren vill fånga in det centrala i texten, en annan orsak är 

att forskaren kan få fram det dolda innehållet i texten. Den kvalitativa metoden sker genom en 

noggrann läsning av texten och genom att ställa frågor till texten som forskaren sedan med hjälp av 

texten kan svara på dessa frågor. Med andra ord är denna studie en innehållsanalys där innehållet i en 

text, här tidigare studier, är det viktiga och som ska analyseras.    

Enligt Esaiasson och Gilljam och Oscarsson & Wängnerud (2012) så ska texterna läsas flera gånger, 

både snabbt och långsamt men också fundersamt (Esaiasson et al., 2012). Fördelarna med den 

kvalitativa metoden som tillvägagångsätt är att materialet är detaljerat och innehållsrikt och att det 

finns en ”förankring” (Denscombe, 2010, s. 398) i data materialet och analysen (Denscombe, 2010). 

Nackdelarna med den kvalitativa är att det blir svårt att generalisera materialet men också att forskarens 

bakgrund och övertygelser spelar roll i ”frambringandet och analysen av materialet” (Denscombe, 

2010, s. 399).  

Den kvalitativa metoden kan ske med hjälp av två olika metoder, eller grupper som Esaiassopn et al 

(2012) benämner; den systematiska och den kritiskt granskade gruppen. Eftersom det är den 

systematiska som ska användas i denna forskningsöversikt så kommer endast denna att presenteras 

ytterligare. Den systematiska metoden handlar dels om att klargöra en tankestruktur genom att ordna 

logiskt men också klassificera. Att klargöra handlar om att lyfta fram och förklara det väsentliga i 

innehållet, att ordna logiskt innebär att formalisera tankeinnehållet i överblickbara kategorier, att 

klassificera handlar om att klassificera innehållet i texten under sammanfattade rubriker (Esaiasson, 

2012).     

En forskningsöversikt sammanställer resultaten och analyserna från tidigare forskning. Det för 

att få en överblick på vad det finns för studier kring det valda ämnet men också för att en 

forskningsöversikt underlättar för forskare inför framtida studier eftersom det sammanfattar tidigare 

studier. Denna studie kan delvis klassas som en forskningsöversikt, dels för att det ger en översikt på 

vad tidigare studier har kommit fram till, men eftersom det finns så få tidigare studier inom detta ämne 

så är det svårt att benämna denna studie som en forskningsöversikt så denna studie kommer att 

benämnas som ”studie” i den löpande texten.     

 De frågor som ställdes under den noggranna läsningen handlade om de hinder som uppkom i en 

studie hade upplevts av andra akademiker i de andra studierna. Samtliga studierna har också lästs om 

flera gånger och även delar av studierna har lästs om flera gånger. Materialet som använts för studien 

har varit både innehållsrikt och detaljerat. Det blir svårt att generalisera resultatet för hela Sverige men 

det är viktigt att dessa hinder som de utländska akademikerna upplever uppmärksammas. Som forskare 

har jag varit så neutral och objektiv när det gäller frambringandet av materialet och analysen av 

materialet. Det är endast vid avsnittet om framtida lösningar i Kapitel 5 där jag som forskare har med 

egna synpunkter.   
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Utifrån den systematiska metoden så har samtliga delgrupper använts för denna forskningsöversikt. 

Den tankestruktur som behövs för att klargöra har handlat om att klargöra att det finns ett problem där 

att utländska akademiker har det svårt med att träda in på den svenska arbetsmarknaden där de olika 

hindren som de upplevt har varit det väsentliga i innehållet. Genom att placera hindren i olika 

kategorier så ger det mer överblickbara kategorier. Vidare har de hinder som utländska akademiker 

upplevt klassificerats så att varje hinder har fått en egen klassifikation och eget avsnitt och rubrik i 

denna studie. Klassifikationerna i denna studie är analysenheterna utbildning och kompetens, språk, 

arbete och praktik, relationen till och med myndigheter och slutligen kontakter och nätverk. Utifrån 

läsningen så har dessa hinder varit de vanligaste hindren som de utländska akademikerna upplevt och 

därför har dessa klassificerats till analysenheterna i denna studie.  

Anledningen till att kvalitativ metod valdes som forskningsmetod var på grund av att ämnet som denna 

studie ska behandla; de hinder som uppstår när utländska akademiker som ska tillträda den svenska 

arbetsmarknaden, har i tidigare studier undersökts utifrån olika perspektiv, det vill säga att använda 

olika analysinstrument, allt från upplevelser och hur nyanlända utnyttjat den första tiden i Sverige, till 

vilka kunskaper man har i det svenska språket, till vad som är bra och dåliga kontakter och nätverk. 

Detta innebär att en forskningsöversikt kan sammanställa samtliga analysenheter för att undersöka om 

det finns något samband mellan dessa analysenheter, och därför kommer denna metod att användas 

för denna studie.   

En annan anledning till att den kvalitativa metoden valdes som tillvägagångsätt är för att temat 

kan undersökas utifrån olika vetenskapliga discipliner, vilket också har skett tidigare. Ska forskare 

undersöka upplevelser och använt sig av den första tiden i Sverige bör forskare undersöka ur ett 

psykologiskt perspektiv, undersöker forskare kunskaperna i det svenska språket bör forskare utgå från 

ett lingvistiskt perspektiv, om forskare i sin tur vill undersöka hur kontakterna och nätverken skapas 

bör forskare undersöka främst ur ett socialt perspektiv. Detta innebär att detta ämne kan behandlas 

utifrån olika discipliner beroende på vilket intresse forskaren och vilken inriktning forskningen har.   

Denna studiens inriktning är integrationspolitisk eftersom de hinder som upplevs av de utländska 

akademikerna ingår i den integrationspolitiska disciplinen och ämnet diskuteras flitigt i dagens 

politiska agenda. Även om språket och nätverk kommer att undersökas i denna studie så är det inte det 

lingvistiska i språket som kommer att undersökas utan främst att språket som verktyg ses som ett 

hinder för integration och ett hinder för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.       

 

2.1.  Utförandet av en pilotstudie och pilotstudiens oanvändbarhet 

 
Den nuvarande metoden och valda analysverktygen i denna studie har inte varit självklara från studiens 

början. Dessa har kommit fram utifrån en pilotstudie som utfördes av mig. Två samordnare för två 

olika verksamheter, som på olika sätt jobbar med utländska akademiker, intervjuades. En verksamhet, 

Korta vägen, är ett samarbete mellan Högskolan i Jönköping, Arbetsförmedlingen och 

Folkuniversitetet i Jönköping. Korta vägen är ett projekt som antar personer som är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen som arbetssökande och erbjuder aktiviteter såsom svenska undervisning, studie- 

och yrkesvägledning, praktik, jobbcoachning och CV-granskning (Korta vägen, 2016). Den andra 

verksamheten är Mitt Liv som är ett ”socialt företag” med huvudkontor i Stockholm men med 

avdelningskontor i flera större svenska städer runt om i landet, (Mitt Liv, 2016) som genom adept- och 

mentorprogram arbetar med att föra samman utländska akademiker med näringsliv och organisationer 

och anordnar nätverksträffar och föreläsningar för deltagarna (Mitt Liv, 2016).  
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Intervjuerna med samordnarna kom att ge tillräckligt med information om hur de jobbar med att hjälpa 

utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det som inte kom fram under 

pilotstudien var vilka hinder som utländska akademiker upplever när de ska komma in på den svenska 

arbetsmarknaden. Trots att akademikerna får jobbcoachning och mer svenska undervisning så upplever 

utländska akademikerna ändå hinder när de ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Denna 

problematik som utländska akademiker upplever har lett till denna studie.   

 

2.2. Urval av tidigare forskning  

Den tidigare forskning som använts i denna studie har genomgått en strikt urvalsprocess, kraven var 

flera, dels att studierna ska vara författade på svenska och handla om akademiska invandrare i Sverige. 

Denna studie belyser endast utländska akademiker i Sverige. Det hade blivit för komplicerat och 

tidskrävande om denna studie hade undersökt och jämfört hur det ser ut för utländska akademiker i 

andra länder, även om det hade stärkt denna uppsats om jag hade jämfört om de utländska 

akademikerna upplever liknande hinder inför inträdandet på exempelvis den tyska eller franska 

arbetsmarknaden. Dels för att inte nog med att det finns få tidigare forskningar på en nationell 

forskning inom detta ämne så kan samma problem uppstå vid sökning av forskning från internationell 

forskning, men också svårigheterna som kan uppstå vid översättning av texter på andra språk i andra 

länder (utöver engelskan).  

Enligt Esaiasson et al. (2012) kan kriterier innebära att många ”potentiellt relevant material” (Ibid. s. 

220) försvinner eller att forskare drar tveksamma slutsatser utifrån det material forskaren har. Men på 

grund av att det inte finns så mycket tidigare forskning inom detta ämne så finns det inte så mycket 

material som kan missas och det blir därför lättare att dra slutsatser utifrån de få tidigare studierna som 

finns. Men det innebär inte att det sker en generalisering av situationen utifrån denna studie utan denna 

uppsats vill endast påvisa vilka hinder utländska akademiker upplever och om det går att härleda några 

lösningar utifrån analysverktygen implementering, styrning och ansvarsutkrävande.    

Samtliga tidigare forskning har utfört intervjuer med utländska akademiker. Detta var ett ytterligare 

kriterium för denna studie eftersom det är genom intervjuer som en forskare får reda på mer om vilka 

upplevelser som akademikerna upplevt med att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Eftersom 

akademikerna personligen upplevt dessa hinder så är det lämpligast att dessa intervjuas. Dessutom blir 

det inte vetenskapligt korrekt att göra en innehållsöversikt utifrån en annan forskningsöversikt. De 

tidigare studierna har också författats under olika årtal, där ett ytterligare kriterium ha varit att studierna 

skulle vara författade under 2000-talet. En studie är från 2004, en från 2006, tre från 2011, en är från 

2012 och en från 2014. En innehållsöversikt kan på så sätt dels sammanfatta men också redovisa om 

det har skett någon förändring eller utveckling över tid av de hinder som utländska akademiker har 

upplevt med inträdet på den svenska arbetsmarknaden. 

Vetenskapliga artiklar finns i olika vetenskapliga journaler och olika databaser beroende på inom 

vilket ämne forskaren skriver inom. Många databaser publicerar artiklar eller studier på nätet för att 

allmänheten ska kunna ta del av studierna. Den databas som användes för denna studie var Academic 

Search Elite, som är en databas med vetenskapliga artiklar inom olika ämnen där statsvetenskapliga 

och samhällsvetenskapliga artiklar ingår. Jag fick tillgång till denna databas genom Linköpings 

Universitets bibliotekskatalog över databaser. Anledningen till att denna databas användes var för att 

i presentationen av databasen så stod det skrivet att databasen innehåller vetenskapliga artiklar inom 

bland annat ekonomi, samhällsvetenskap och statsvetenskap.  
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Sökorden på Academic Search Elite´s hemsida var ”utländska akademiker” och sökningen 

begränsades till vetenskapliga artiklar (scholarly journals, peer reviewed) och akademiska journaler 

(academic journals). Dessa avgränsningar ger ett större förtroende för att sökresultaten är framstående 

vetenskapliga studier. Eftersom det var ett få urval i sökresultat så var antalet gånger de citerats eller 

nedladdats av mindre intresse så länge det passade med ämnet.  En studie fick jag av min handledare 

inför planeringen av intervjuerna, men som kom att bli denna studiens pilotstudie.  

Utifrån sökorden så blev sökresultatet totalt nio (9) studier. Efter att ha läst samtliga studiernas 

abstract, syften och frågeställningarna så var det tre som inte uppfyllde denna studie syfte eller 

besvarade studiens frågeställningar så endast sex (6) tidigare studier valdes till denna studie. Den 

studien som min handledare gav mig tidigt i forsknings-fasen har också används som tidigare 

forskning. Fem av de tidigare studierna är skrivna utifrån ett individ-perspektiv då forskarna har 

befunnit sig bland respondenterna, medan två av dessa utgår från ett nationellt perspektiv då de är 

skrivna av svenska statliga myndigheter. De två myndigheterna som har författat respektive studie är 

Högskoleverket (Bjurling, 2004) och Riksrevisionen (Riksrevisionen, 2012). Det visar på att det sker 

forskning inom detta ämne inte bara inom olika vetenskaper och discipliner utan också på nationell 

nivå. 

 

Denna forskningsöversikt kommer att utgå från dessa forskningar;   

 Komma till sin rätt- Om invandrade akademikers väg till kvalificerade arbeten: hinder och 

öppningar (Bjurling, 2004) 

 Invandrade akademikers vägar och strategier till arbete (Weberg & Roswall, 2006)  

 Det är något konstigt med Sverige – En kvalitativ studie om invandrade akademikers 

erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. (Bergmark, 2011)  

 Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning- förutsägbara, ändamålsenliga 

och effektiva? (Riksrevisionen 2012:16) 

 Utbildade invandrare och kampen för ett jobb – En kvalitativ studie om hur några 

invandrare med akademisk utbildning beskriver sin situation på den svenska arbetsmarknaden 

av (Matte, 2011) 

 Utbildning och Integration: Hur invandrade akademiker integreras inom högre utbildning  

(Jaffari, 2012)  

 Vägen till arbetsmarknaden- En studie om upplevelser på arbetsmarknaden hos invandrare 

med akademisk bakgrund (Brajshori Dervodeli & Luaibi, 2014) 

 

Rapporterna från Högskoleverket och Riksrevisionens undersökning skiljer sig dels från varandra men 

också från de andra tidigare forskningarna. I Högskoleverkets rapport ”Att komma till sin rätt- om 

invandrade akademikers väg till kvalificerade arbeten: hinder och öppningar” (Bjurling, 2004) 

författad av Caroline Bjurling så presenteras och diskuteras många hinder som förhindrar akademikers 

inträde på den svenska arbetsmarknaden. Utöver de hinder som denna studie uppmärksammar så 

undersöker Bjurling (2004) även mentala barriärer men som inte kommer att undersökas ytterligare i 

denna studie då det är utanför denna disciplin. Men det är ändå viktigt att nämna det eftersom även det 

kan påverka inträdet på den svenska arbetsmarknaden; invandrarna befinner sig i en psykologisk kris, 

de har upplevt mycket då de varit oförberedda för flytten. För vissa har det blivit svårt att acceptera 

var man befinner sig och i början är det många som vill återvända men när de väl har skapat sig en 
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tillvaro i Sverige så finns det inget annat alternativ än att stanna kvar. Det kan bero på fortsatta 

oroligheter i hemlandet eller att man är förföljd av personer eller myndigheter i hemlandet. En annan 

viktig psykologisk aspekt vid jobbsökande är att enligt arbetsförmedlarna så har akademikerna en hög 

motivation och målsättning med jobb-sökandet samtidigt som de har realistiska förväntningar och goda 

självuppfattningar om sig själva.  

Riksrevisionens rapport ”Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning- förutsägbara, 

ändamålsenliga och effektiva?” (Riksrevisionen, 2012:16) utgår å andra sidan från ekonomiska 

aspekter där räkenskaper om bland annat hur mycket pengar som svenska staten hade kunnat spara in 

om de utländska akademikerna snabbare kommit in på den svenska arbetsmarknaden. De undersöker 

också hur mycket det kostar för staten att de utländska akademikerna får läsa upp eller läsa om sina 

utbildningar. Denna studie kommer inte presentera samtliga siffror från Riksrevisionens rapport utan 

kommer endast att presentera de siffror som kan stärka denna studie. Rapporten undersöker dessutom 

endast yrkena  sjuksköterskor, läkare och lärare men det är viktigt att uppmärksamma att det 

uppkommer kostnader för staten inom andra yrken med. En annan intressant aspekt från 

Riksrevisionens rapport är att det är tydligt att rapporten undersöker de yrken som det är brist på 

arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Det är ett tydligt incitament på att de utländska 

akademikerna behövs på den svenska arbetsmarknaden snarast.    

 

När urvalet av de tidigare forskningarna var bestämt så lästes samtliga studier för att finna ämnen eller 

teman som kan relatera till varandra. Resultatet blev de analysenheter som denna studie utgår ifrån; 

utbildning och kompetens, svenska språket, arbete och praktik, relationen till och med myndigheter 

och nätverk och kontakter. När dessa analysenheter bestämdes skedde en ytterligare läsning av 

studierna för att finna skillnader eller likheter utifrån analysenheterna. Dessa analysenheter och 

studiernas likheter och skillnader utifrån analysenheterna är det som kommer att presenteras i Resultat-

avsnittet i denna studie. För att en studie inte ska få mer plats än de andra studierna så har jag valt att 

de studier som har kommit fram till liknande slutsatser i en analysenhet att sammanföra dessa för att i 

en annan analysenhet presentera de mer. På så sätt blir det mer likvärdig presentation av samtliga 

studier där jag har försökt ge lika mycket plats till samtliga studier, utöver de med mer intressanta eller 

annorlunda slutsatser som kan behövas presenteras, förklaras eller analyseras ytterligare.     

När Resultat-avsnittet var färdig lästes studierna återigen för att se om det fanns något mer att tillägga 

för att förbättra resultatet. Så sammanfattningsvis har studierna lästs i sin helhet cirka 6 gånger. Som 

Esaiasson (2012) hävdat så är det viktigt att materialet som forskaren ska använda sig av i sin forskning 

läses om flera gånger, vilket jag har gjort.  

Tyvärr har antalet tidigare studier inte varit så många för att kalla det en fullständig forskningsöversikt 

med det berodde på att det var svårt att finna studier inom detta ämne. Om jag hade haft med samtliga 

studier från första sökresultatet på databasen Academic Search Elite så hade det blivit flera studier men 

om tre studier inte passar till ämnet så blir Resultat-kapitlet svagt och på så sätt försvagat uppsatsen 

genom att ha med material som inte går att koppla med de andra studierna. Anledningen till att det kan 

bli svårt att finna studier inom detta ämne kan bero dels på att det ämnet kan ingå i olika discipliner 

men också för att det helt enkelt är ett nytt samhälls- och statsvetenskapligt tema som inte har forskats 

kring tidigare. De få resultat som fanns visar på att det finns en kunskapslucka inom detta ämne, denna 

studie kan inte fylla hela luckan men kan vara ett bidrag till framtida forskning inom detta ämne. Av 

de utvalda tidigare studierna utgår fyra utifrån ett pedagogiskt perspektiv (Bjurling, 2004; Weberg & 

Roswall, 2006;; Matte, 2011 Jaffari, 2012), två studier utgår från sociologiskt perspektiv (Bergmark, 
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2011; Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014) och en utifrån ett ekonomiskt perspektiv (Riksrevisionen, 

2011:16). Det tyder på att detta ämne inte har studerats inom statsvetenskapen tidigare så det behövs 

studeras inom denna disciplin eftersom det är av samhällsintresse. Utifrån ett samhällsperspektiv så 

bidrar en arbetsför befolkning till välfärden för en stat. Denna forskning kan på så sätt minska 

kunskapsluckan inom detta ämne inom samhällsvetenskapen och statsvetenskapen.  

En annan begränsning är att dessa studier har varit begränsade till främst södra Sverige, där 

respondenterna har befunnit sig, så det kan vara svårt att generalisera då det kan finnas andra hinder 

(så som att personen inte har svenskt körkort, dyrt med pendling och så vidare) och möjligheter för 

utländska akademiker i norra Sverige. Även det kan ses som en kunskapslucka som bör fyllas i och 

som kan analyseras i framtida studier.   

  

2.2.1. Rapporter och tidigare forskning som empirimaterial    

Med hänvisning till Scott (1990) menar Bryman att det finns fyra bedömningskriterier kring dokument. 

Dessa är Autencitet som berör om materialet är äkta, trovärdighet, om det finns förvrängningar  eller 

felaktigheter i materialet, Representativitet om materialet representerar den kategori den tillhör och till 

sist om det finns Meningsfullhet som innebär om materialet är begripligt och tydligt (Bryman, 2011).  

I denna forskning har inga personliga dokument såsom dagböcker, brev eller självbiografier använts 

utan främst officiella dokument från statliga myndigheter såsom Högskoleverket, Riksrevisionen och 

utredningar från Statens offentliga utredningar men också tidigare studier kring detta ämne. Eftersom 

det är statliga institutioner och myndigheter som producerat och publicerat dokumenten så når de 

samtliga av kriterierna ovan; de är äkta, anses som trovärdiga och är representativa och är tydliga och 

begripliga vilket skapar meningsfullhet. I detta fall ses representativiteten som viktig då det handlar 

om statliga myndigheter (Bryman, 2011).  

Samtliga dokument som en forskare hittar måste granskas och ifrågasättas tillsammans med andra 

informationskällor (Bryman, 2011). Det är viktigt att dokument på nätet funna genom exempelvis 

Google-sökningar måste ifrågasättas utifrån samtliga kriterier ovan. (Bryman, 2011). En forskare bör 

också vara försiktig med hur författarna och forskare tolkar resultaten (Bryman, 2011). Samtliga 

dokument har ifrågasatt och granskas tillsammans med andra dokument och de slutsatser som 

framkommit har delvis stämt med de andras slutsatser, men det tyder på att författarna från början har 

utgått från olika syften och frågeställningar. Genom att jag använt mig av vad jag anser som en bra 

och tillförlitlig databas så ger det större tillit till studierna.  

Inom den vetenskapliga forskningen så brukar forskare skilja på primärkällor som en forskare själv 

producerar genom att exempelvis utföra egna intervjuer eller enkäter för att sedan skapa data utifrån 

enkäterna, och sekundärkällor som å andra sidan är material som någon annan har producerat för att 

andra ska kunna ta del av. Exempel på sekundärkällor är statistik från exempelvis Skatteverket, 

Högskoleverket och Riksrevisionen (Bryman, 2011; Denscombe, 2001). Denna studiens empiri utgår 

endast från sekundärkällor eftersom jag inte intervjuat deltagarna men om jag hade använt mig av 

materialet som framkom i pilotstudien i empiri så hade jag haft både primär och sekundärkällor i denna 

studie. Men eftersom jag inte använt mig av pilotstudien i min empiri så är slutsatsen att jag endast 

använt mig av sekundärkällor. Fördelarna är bland annat att jag sparat tid med att inte utföra egna 

intervjuer och att tidigare forskare har redan har utgått från ett problem som existerar men också att 

forskarna har några slutsatser utifrån deras material. Nackdelen är att det har tagit tid att inte bara läsa 
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men också jämföra och analysera den tidigare forskningen och att om jag hade utfört intervjuerna med 

deltagarna så hade jag kanske dragit andra slutsatser.   

 

2.3. Studiens avgränsningar  

Denna studie är endast en översikt som undersöker tidigare studier som behandlar de hinder som 

utländska akademiker upplever i Sverige. Det kommer inte ske någon jämförande översikt med studier 

från och situationen i andra länder. Det på grund av tidsbrist men också platsbrist på denna 

masteruppsats. Den tidigare forskning som använts i denna studie är författade på svenska och om 

utländska akademiker i Sverige. En annan begränsning är att dessa studier har varit begränsade till 

främst södra Sverige, där respondenterna har befunnit sig, så det kan vara svårt att generalisera för 

utländska akademiker i hela Sverige då det kan finnas andra hinder (såsom närhet till större stad, att 

den utländska akademikern inte har ett svenskt körkort och så vidare) och möjligheter för utländska 

akademiker i till exempel Värmland eller Norrland. Även det kan ses som en kunskapslucka som bör 

fyllas i lite i framtida studier.  

 

 

2.4.  Begrepp och begreppsanvändning  

I denna studie finns det begrepp med koppling till integration som återkommer flera gånger. Detta 

avsnitt har till syfte att redogöra för vissa av dessa och hur respektive begrepp kommer att användas 

i studien.       

 

Integration = Inom samhällsvetenskapen handlar det om processer för genom vilka samhällen förenas 

till större enheter. Medlemmarna i ett samhälle har gemensamma värden förmedlade genom skola, 

massmedier och religion. Inom migrationsforskningen används integration som en process som 

minoriteter slussas ut och blir delaktiga i det nya samhället. Det gäller arbete, bostad, kultur och så 

vidare (Nationalencyklopedin, 2016).  

I denna studie kommer begreppet integration att hänvisa till en process som minoriteter slussas ut för 

att bli delaktiga i samhället, i detta fall inom arbetsmarknaden.  

 

Invandrare = en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där under minst ett år 

(Nationalencyklopedin, 2016).   

 

SFI = En förkortning för svenska för invandrare, som är utbildning riktad till nyanlända vuxna som 

ska få kunskaper i det svenska språket och det svenska samhället. Det är kommunerna som är skyldiga 

att erbjuda SFI. År 1994 infördes nationella prov och betyg för SFI och år 2009 fick skolreformen ny 

kursplan. Eleverna läser SFI i 24 månader sedan övergår  eleverna i andra aktiviteter 

(Nationalencyklopedin, 2016).  

I denna studie kommer begreppet SFI att hänvisa till undervisning i det svenska språket för personer 

med utländsk bakgrund.  
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Utländsk akademiker = En person som är högutbildad och som migrerat till ett annat land, det vill säga 

högutbildade migranter. Med högutbildad här avses färdigställt gymnasiet och antingen påbörjat eller 

avslutat studier på högre utbildning inom universitet eller högskola (Bjurling, 2004).  

Detta begrepp hade jag som sökord på databasen Academic Search Elite när jag skulle söka på 

studierna. Jag kommer i fortsättningen att använda mig av detta begrepp när jag hänvisar till 

respondenterna i de tidigare studierna. På vissa ställen i studien kommer jag att använda mig av 

begreppet akademiker men även då syftar det begreppet till de utländska akademikerna. 

 

 

2.5.  Bakgrund  

Detta avsnitt är en bakgrund med syfte att ge en djupare inblick på hur situationen för 

arbetskraftsinvandringen i Sverige har förändrats över tid, till att belysa det ur ett integrationspolitiskt 

perspektiv, för att avslutningsvis belysa hur det ser ut idag och vilka hinder som utländska akademiker 

upplever när de ska etableras på den svenska arbetsmarknaden. Detta ger både ett 

arbetsmarknadsperspektiv och ett integrationsperspektiv på de hinder som utländska akademikerna 

upplever.   

 

2.5.1. Från arbetskraftsinvandring till arbetskraftsintegration 

I början på 1970-talet bestod invandringen till Sverige av främst arbetskraftsinvandring från Europa. I 

och med de förändrade migrationslagarna under mitten av 1970-talet som begränsade 

arbetskraftsinvandringen, till de kommande konflikterna, krigen och naturkatastroferna runt om i 

världen fram till nutid, så har invandringen från 1975 och framåt bestått av främst flyktingar och 

anhöriginvandring. Många av invandrarna i Sverige idag är födda i länder utanför Europa. De som 

invandrat på senare år har även haft en annan social tillhörighet än arbetskraftsinvandrarna; bland 

anhöriginvandrarna och flyktingarna finns det såväl lågutbildade som högutbildade. (Bjurling, 2004; 

Neergaard, 2006).  

Den rådande politiska situationen i världen såsom konflikter i och mellan länder har lett till att 

invandringen till Sveriges har påverkats; fler invandrar till Sverige vilket har lett till att 

integrationspolitiken har kommit att bli ett viktigt ämne i den svenska politiska agendan (Bjurling, 

2004). Regeringens integrationspolitik syftar till lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 

oavsett kulturell eller etnisk bakgrund, där det ska finnas generella insatser, oavsett etnisk bakgrund 

eller födelseland (Riksrevisionen, 2011:16).  

Mediantiden från att en person folkbokförs i en kommun till sysselsättning är drygt fem år för 

män och sju år för kvinnor (Riksrevisionen, 2011:16 s. 13).  

Det finns cirka 375 000 utlandsfödda i Sverige som har någon form av eftergymnasial utbildning 

(Riksrevisionen, 2011:16 s. 13). Statistik visar att det finns fler utlandsfödda akademiker som är 

arbetslösa eller överkvalificerade i deras nuvarande yrke än svenska akademiker i liknande situation 

(Riksrevisionen, 2011:16 s. 9+14). Det är viktigt för både individen och samhället att den kunskap 

som en utländsk akademiker besitter används och utnyttjas genom att akademikern anställs inom det 

yrket som akademikern är utbildad till (Bjurling, 2004; Riksrevisionen 2011:16). Eftersom 

kompetensen inte utnyttjas fullt ut så bevaras det inga viktiga samhällsfunktioner och välfärdsstaten 

kan därför inte upprätthållas. 
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Anledningen till att det finns så många utländska akademiker som antingen är överkvalificerade eller 

arbetslösa beror på att akademikerna stöter på hinder när de ska etableras på den svenska 

arbetsmarknaden. De hinder, som är analysenheter i denna studie, som utländska akademiker upplever 

är bristande kunskaper i svenska, akademikerna har antigen gått om eller läst upp sina utbildningar 

som tagit lång tid, för långa handläggningsärenden hos myndigheterna; men också den oanvändbara 

kontakten och vägledning från nätverk, personer eller myndigheter och svårigheterna med att få sin 

examen utvärderad (Bjurling, 2004; Riksrevisionen, 2011:16).  

De hinder som utländska akademiker upplever delas upp i analysenheterna utbildning och kompetens, 

språk, arbete och praktik, relationerna till och med myndigheter och nätverk och kontakter. Med hjälp 

av tidigare studier kommer dessa hinder att presenteras i denna studie. Men först följer en genomgång 

av etableringsreformen för att sedan presentera de valda analysverktygen implementering, styrning och 

ansvarsutkrävande. Men innan dess följer en kort presentation av hur integrationsprocessen kan se ut 

och vilka myndigheter som de utländska akademikerna (alla nyanlända) får möta på vägen.  

 

2.5.2. Integrationsprocessen – berörda myndigheter utifrån 

Etableringsreformen 

Etableringsreformen trädde i kraft 1 december 2010. Etableringsreformen är en lag med bestämmelser 

om insatser och ansvar av myndigheter och kommuner för att påskynda och underlätta vissa 

invandrares etablering i samhälls- och arbetslivet. Denna lag omfattar endast nyanlända flyktingar och 

anhöriga till flyktingar (Lag (2012:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare). 

Ansvariga myndigheter är bland annat Arbetsförmedlingen, länsstyrelser och kommunerna (§4). 

Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatserna och vara pådrivare och stöd till berörda parter 

(§3). Länsstyrelserna ska främja samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och 

organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända. Kommunerna ska erbjuda samhällsorientering 

till de nyanlända (§4+§5).  Men det generella syftet med samverkan mellan kommunerna är att 

åstadkomma en sammanhållen och överlappande etableringsplanering för nyanlända arbetssökande, 

och därmed ge individen möjlighet att snabbt hitta arbete. Samverkan kan regleras genom regionala 

och/eller lokala överenskommelser, som bör revideras årligen (Arbetsförmedlingen, 2016).  

Etableringsreformen inrättades av den borgerliga regeringen eftersom den då nya regeringen ansåg att 

det tog för lång tid för nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Cirka 15 procent 

av de nyanlända personerna år 2006 hade arbete efter ett år med uppehållstillstånd, tre år senare var 

det 35 procent och fem år senare var det 50 procent. Motsvarande siffor för kvinnor var 5 procent, 20 

procent och 30 procent (Nationalencyklopedin, 2016). Enligt Regeringen så är målet med integrationen 

”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund” 

(Regeringskansliet, 2016).  och att ”uppnå en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden” 

(Regeringskansliet, 2016). Det ska finnas möjlighet till utvecklande av språket, möjligheter till arbete, 

möjligheter till ett utökat nätverk och erhålla kunskap om det svenska samhället. Insatserna ska 

dessutom gälla på samma villkor för män och kvinnor (Regeringskansliet, 2016).  
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2.5.2.1.Myndigheternas och kommunernas arbete med etablering av nyanlända 

Det har skett en decentralisering över ansvaret för nyanlända där ansvaret har överlämnats till 

kommunerna. Kommunerna och myndigheterna mellan varandra har ett samverkanskyldighet som 

innebär att de ska samverka för att snabbare få ut nyanlända i arbetsmarknaden. De myndigheter som 

är inblandade i etableringen av nyanlända är bland annat Migrationsverket, Försäkringskassan, 

länsstyrelser, Arbetsförmedlingen och slutligen kommunerna. Nedan följer korta beskrivningar på 

deras ansvarsområden med nyanlända och etablering.  

Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd, ansvarar för bosättningen och om statliga ersättningar 

till kommuner och landsting (Arbetsförmedlingen, 2016). Eftersom de utländska akademikerna redan 

har fått uppehållstillstånd och är bosatta i en kommun i Sverige så kommer Migrationsverket att inte 

uppmärksammas mer i denna studie men det är viktigt att veta att för nyanlända är första kontakten 

med myndigheter oftast Migrationsverket. Försäkringskassan har till uppgift att besluta och betala ut 

etableringsersättningen (Arbetsförmedlingen, 2016). Försäkringskassan kommer inte heller att 

undersökas ytterligare eftersom de inte kan påverka arbetsmarknaden eller hur de utländska 

akademikerna upplever inträdandet på den svenska arbetsmarknaden.    

I enlighet med etableringsreformen ska länsstyrelserna dels främja en regional samverkan men också 

följa upp organiseringen och genomförandet av insatserna för nyanlända på regional och kommunal 

nivå (Arbetsförmedlingen, 2016).   

Den myndighet som fått dra det tyngsta lasset i och med etableringsreformen har varit 

Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal och upprätta en 

etableringsplan tillsammans med den nyanlände, ansvara för bosättning av den nyanlände och besluta 

om utbetalning av etableringsersättning till deltagaren. Varje möte, förändring och utveckling ska 

redogöras och dokumenteras (Arbetsförmedlingen, 2016). Etableringsplan kan endast upprättas när 

personen är inskriven på en kommun och etableringsplanen omfattar vilka aktiviteter som den 

nyanlända ska delta i. Aktiviteterna är (oftast) heltidsaktiviteter som pågår under 24 månader och kan 

bland annat vara SFI, arbetsförberedande aktiviteter såsom praktik eller validering av utländska 

utbildningar och meriter och samhällsorientering. Etableringsplanen sker i samverkan med kommuner, 

berörda myndigheter, organisationer och företag. Arbetsförmedlingen ska även stödja och driva på 

aktörer som anordnar svenskundervisning och praktikplatser (Nationalencyklopedin, 2016). 

Arbetsförmedlingen har också haft i uppgift att upphandla etableringslotsar. Etableringslotsarnas 

uppgifter har varit att stärka deltagarens nätverk, stödja utbildnings- och studieval, coacha till arbete 

och samtidigt ha kontakt med arbetsgivare om arbete och praktik. Men lotsverksamheterna har fått 

kritik från Riksrevisionen som ansett att det har varit för lite fokus på arbetsmarknadsaktiviteter och 

att lotsarna inte har agerat etiskt eftersom vissa lotsar har bland annat har engagerat sig i brottsliga 

verksamheter där man sålt folkbokföringsadresser eller utpressat deltagare för egen vinning. 

Etableringslotsen togs bort januari 2016 (Riksrevisionen, 2016). 

Kommunerna ansvarar för mottagande, bostadsförsörjning, undervisning i SFI och samhällsorientering 

och annan vuxenutbildning, men också barnomsorg och vård (Arbetsförmedlingen, 2016). Kommuner 

kan ansöka om ersättning för att stärka och utveckla verksamheter för ett bättre flyktingmottagande 

hos länsstyrelser (Länsstyrelsen, 2016).   

Kommunernas ansvar har utökas till att samtliga kommuner har ett gemensamt ansvar för mottagandet, 

det vill säga att kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända i sin kommun. Anledningen är den 

ojämna fördelningen av nyanlända bland kommunerna. I framtiden ska fördelningen baseras på bland 
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annat kommunernas befolkningsstorlek och vilka förutsättningar det finns för arbete i framtiden 

(Regeringskansliet, 2016). 

 

Anledningen till att etableringsreformen ingår i denna studie är för att även om det är en ny reform, så 

har det skett en förändring sedan den kom till. Etableringslotsarna är borta men arbetsförmedlingen 

har fortfarande det övergripande ansvaret av nyanlända. En annan aspekt som är viktig att tänka på är 

att etableringsreformen gäller samtliga personer som migrerat de senaste åren. Det innebär att eftersom 

etableringen inte har skrivits om det i de tidigare studierna så har respondenterna förmodligen inte 

ingått i etableringen. Det kan vara bra att ha etableringsreformen i bakhuvudet vid läsningen av 

Resultat-kapitlet och då främst hur relationen till och med myndigheterna upplevs.  
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KAPITEL 3.  
Teorier hjälper oss att förstå resultatet genom att tolka begreppen, tidigare studiers resultat, 

respondenternas omgivning och uppfattning om deras verklighet.   

Denna studie kommer att utgå från tre teorier, en övergripande teori om governance, eller som det 

heter på svenska; styrning, och implementeringsteorin om hur lagar och regler implementeras och en 

teori om ansvarsutkrävande, som kommer att undersöka om vem som är ansvarig, det vill säga vem 

de berörda kan utkräva ansvar från. Dessa tre teorier kommer att besvara den andra forskningsfrågan. 

Dessa teorier kommer att beskriva hur kommuner, myndigheter och staten jobbar med integrationen 

av utländska akademiker på den svenska arbetsmarknaden men också vem medborgarna (här: 

utländska akademikerna) kan utkräva ansvar från. Först kommer implementering och 

styrningsteorierna att presenteras för att sedan avsluta med teorin om ansvar, vilket jag har valt att 

benämna för ansvarsutkrävandet. Vidare kommer dessa teorier att benämnas som analysverktyg 

istället för teori, eftersom det är verktyg för analyser.     

 
Teorier används för att förstå sociala företeelser för att tolka forskningsresultaten (Bryman, 2011). 

Teorier på mellannivå ”representerar försök att förstå och förklara en viss begränsad aspekt av 

samhällsenligt liv” (Bryman, 2011 s. 24). Utifrån en deduktiv ansats så ska forskare enligt Bryman 

(2012) deducera hypotesen för att översätta den till operationella termer, vilket innebär att forskaren 

är specifik med hur insamlingen av informationen och empirin gått tillväga, det ”utifrån de data som 

utgör en del av hypotesen” (Bryman, 2011 s. 26). Bryman skriver vidare att teorier är upplysande och 

informativa men att teorier måste prövas innan teorierna kan betraktas som användbara eller hållbara 

(Bryman, 2011). Den induktiva ansatsen å andra sidan ser teorin som ett resultat av forskningsinsatsen, 

det innebär att ”man drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer” (Bryman, 2011 s. 

28).  

Denna studie utgår från både en deduktiv ansats men och en induktiv ansats då. I studiens metodkapitel 

finns en specifik information om hur insamlingen av tidigare studier har gått till, där databasen 

presenterades och motiverades men också vilka sökord som användes och hur urvalet av den tidigare 

forskningen skedde. Utifrån den induktiva ansatsen så presenteras resultatet utifrån den 

innehållsanalys som gjordes, det vill säga att det drogs slutsatser utifrån de tidigare studierna men att 

istället för observationer av människor och händelser så har det skett en innehållsanalys istället. Denna 

studie undersöker, observerar och drar slutsatser från tidigare studiers resultat.  

Nedan följer en presentation av de analysverktyg som används i denna studie. Dessa analysverktyg 

kommer sedan att appliceras på de fem analysenheterna i Resultat-kapitlet.    
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3.1. Implementeringsteorin 

Implementering kan förklaras som en process av politiska beslut och beslutens verkställande. 

Implementeringsteorierna har ett instrumentellt värde då de hjälper till att bättre förstå villkoren för att 

kunna genomföra politiska beslut. Men när de politiska besluten inte genomförs i enlighet med 

besluten sker det ett demokratiskt underskott, där ansvar och makt glider isär och den demokratiska 

styrningskedjan längre inte hålls samman (Hertting, 2014). När besluten genomförs uppifrån och ner, 

i enlighet med de folkvaldas beslut, så existerar det enligt Hertting (2014) ett så kallat ”demokratiskt 

svart hål” (Hertting, 2014 s. 187).  

Implementering kan ses utifrån tre olika begrepp; dels som ett utfall där effekterna eller 

resultaten av åtgärder i samhället för att nå politiska mål; dels där politiska beslut innehåller en idé om 

medel så för att uppnå målen så bör besluten definieras; det tredje begreppet delar 

implementeringsprocessen i del- och underfaser där implementeringsprocessen ses som en fas i en 

större policyprocess.  

Utifrån fasmodellen ses implementeringen som en arena där interaktionerna och processerna 

följer och stimuleras av de politiska beslut som tas. Det bygger på tre scener; dels en stor tilltro till 

beslutsfattarna som kan styra processen och styr utifrån en top-down-perspektiv; den andra scenen är 

en antites där samhällsproblemen är svåra att kontrollera genom besluten ovanifrån så processen måste 

ske från underifrån-perspektiv eller så kallad bottom-upp. Den tredje och sista scenen utgör en syntes 

där självorganisation är viktigt och att lokala aktörer har handlingsfrihet, men detta sker ändå inom 

ramar som beslutsfattare har satt, denna tredje bild kallas även för metastyrning (Hertting, 2014). 

Enligt Hertting finns det ett problem med implementeringsprocessen och det är ”att samma strategier 

och mekanismer i implementeringsprocessen kan få olika konsekvenser beroende på situation och 

kontext” (Hertting, 2014 s. 191). Implementering handlar om dels kommunikation mellan aktörerna 

men också om lärande då aktörerna måste lära sig men också lära om vid exempelvis regeringsskifte. 

Det är viktigt med tydlighet vid implementering där målsättningar bör förstås och preciseras (Hertting, 

2014).  

Ett politiskt beslut speglar ett existerande samhällsproblem och vad som krävs för att lösa dom 

och kan använda sig av programteorier som är idéer ”om orsakerna till ett problem som man vill 

åtgärda och vilka styrmedel som kan användas för att påverka orsaksrelationen” (Hertting, 2014 s. 

193). Implementeringen å andra sidan är beroende av medborgare som försöker påverka, att de är 

uppriktiga och bidrar, som också benämns som samproduktion. Problemet är dock att samarbete inte 

gynnar båda aktörer och att uppriktigheten inte är det bästa alternativet för den som står för kostnaderna 

(Hertting, 2014).  

Det finns en osäkerhet kring vilken programteori som är korrekt, vilket kan speglas i ett politiskt beslut 

med en viljeriktning men med en avsaknad av tydliga idéer om hur målen ska nås (Hertting, 2014).  

Om det finns vaghet i målformuleringarna så attraherar det olika aktörer och grupper vars kompetenser 

resurser och perspektiv anses som nödvändiga i implementeringsprocessen (Hertting, 2014). Otydliga 

programteorier och oklara mål skapar problem i implementeringen, också om 

implementeringskedjorna, som innehåller aktörer, handlingar och information, är onödigt lång. Ju 

kortare kedja desto bättre resultat utifrån målformuleringarna. Där är det viktigt att det sker så kallat 

clearences -  avstämning eller klartecken - mellan aktörerna (Hertting, 2014). Det är viktigt att 

beslutsfattare har direkta medel som de söker om tidigt i processen. Kedjan för besluten måste göras 

så kort som möjligt för att förhindra att politikens innehåll (för-) ändras under processens gång.  
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För varje program och beslut bör det upprättas dels nya men också särskilda organisationer som får ett 

helhetsansvar för implementeringen, vilket skapar mindre riskförskjutningar och förseningar 

(Hertting, 2014). Vid offentliga problem krävs det samverkan mellan olika aktörer, både offentliga 

och privata, där det skapas implementeringsnätverk. Dessa nätverk kan fungera utifrån ett hierarkiskt 

perspektiv där processen är självorganiserad och där horisontella förhandlingar mellan aktörer träder 

många olika mål än att aktörerna var för sig jobbar för ett mål. Inom implementerings-teorin ses 

nätverk som ett instrument för organiseringen av kapaciteten. (Hertting, 2014).  

Implementeringens grundläggande dilemma enligt Hertting (2014) är ”att kapacitet att 

genomföra politiska beslut står i konflikt med möjligheterna att politiskt kontrollera den mer precisa 

inriktningen på genomförandet” (Hertting, 2014 s. 206, författarens kursiv). Utifrån detta existerar det 

inte en perfekt implementering utan man måste välja mellan kapacitet och kontroll, men en perfekt 

implementering kräver båda och däri ligger dilemmat; att kombinera dessa två (Hertting, 2014).  

 

3.1.1. Gräsrotsbyråkrater- frontlinjebyråkrater  

Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater är också lämplig att använda i denna studie. 

Gräsrotsbyråkrater är de personer som har direktkontakt med medborgarna och på så sätt används 

gräsrotsbyråkraterna som tolkare av och implementering av besluten och reglerna. Dom är den sista 

länken i implementeringskedjan, de måste tolka och tillämpa lagar och regler utifrån vartenda fall och 

omständighet. På så sätt får dom en viss makt vid utövandet av sitt yrke. Men det finns slitningar i 

Lipsys teori, dels att tjänstemännen drivs utav egenintresse där tjänstemännen gör det så lätt och enkelt 

för sig och de engagerar sig inte alls i fallen, varav den andra sidan menar att tjänstemännen arbetar 

utifrån kompetens och professionella normer utifrån handlingsutrymmet. En kritik är dock att 

gräsbyråkraterna inte ges förtroende att agera utifrån sin yrkeskompetens där deras arbetsuppgifter har 

gått från att ägna sig åt själva sakfrågorna till att ha hand om pappersarbete i form av rapporter 

checklistor och debitering, vilket riskerar att leda till en av-professionalisering (Hertting, 2014).  

 

 

3.2. Styrning (Governance)   

Sverige ses som ett av världens mest ”framgångsrika samhällen” (Rothstein, 2014 s. 9). Enligt 

Rotshtein så har länder med marknadsekonomi lyckats bättre än de länder som har andra ekonomiska 

marknader eller med dåliga fungerande marknader (Rothstein, 2014). Den avgörande faktorn till att 

länder har förmåga att producera välfärd beror på kvaliteten i landets offentliga förvaltning, även de 

förvaltningar som arbetar med att producera välfärd för medborgarna (Rothstein, 2014).  

En välfärdsstat ses som en utbyggd statsapparat som besörjer för att medborgarna har någon form av 

”grundläggande ekonomisk trygghet” (Rothstein, 2014) och tillgång till tjänster såsom sjukvård, skola 

och äldreomsorg. Ett problem är den statliga tvångsmakt som följer med då det finns obligatoriska 

system som kan kränka medborgarnas självbestämmande i de frågor som berör deras sociala välfärd 

(Rothstein, 2014). Men trots det så är det många medborgare som är positiva till att staten står för den 

grundläggande ekonomiska tryggheten och tillhandahålla de sociala tjänsterna såsom sjukvård, skola 

och äldreomsorg (Rothstein, 2014). Ett annat problem inom välfärdspolitiken är problemet med 

asymmetrisk information som innebär att det inte kan ske en ideal marknadslösning eftersom säljare 

och köpare inte har tillgång till korrekt information om varan (Rothstein, 2014).  
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De senaste tjugo åren har medborgarnas värderingar och livsmönster förändrats. Det västerländska 

samhället har kommit att bli mer mångskiftande i kulturellt och etnisk avseende. 

Arbetskraftsinvadning, anhöriginvandring och flyktingströmmar har medfört att det skett sociala och 

ekonomiska förändringar i människors levnadsförhållanden. På senare år har även individens 

självbestämmande i valet kring livsstil och livsöde har kommit att förstärkas. Medborgarna har på 

senare år efterfrågat direkta krav utifrån deras individuella önskemål (Rothstein, 2014).  

Det kan finnas stora avstånd mellan regering och riksdagen där besluten fattas om hur 

verksamheten ska arbeta och vad som faktiskt sker på exempelvis institutioner, 

förmedlingar/myndigheter, förskolor och vårdcentraler (Rothstein, 2014). Det finns då ett 

legitimitetsproblem då medborgarna erhåller service som är beslutat av centrala instanser. Från ett 

förvaltningspolitiskt perspektiv finns det två problem; för det första sker besluten under snabba 

processer vilket gör det svårt att hinna med de förändringar som sker och för det andra så gäller många 

beslut endast för visa personer eller enskilda fall så kallad situationsanpassning av offentliga åtgärder. 

Ett annat problem är att det är den personal som bemöter klienten/medborgaren, de så kallade 

frontlinjebyråkraterna, är de som utformar politiken (Rothstein, 2014). I denna studie är 

gräsrotsbyråkrat och frontlinjebyråkrat det samma men det är begreppet frontlinjebyråkrat som 

kommer att användas.   

  

3.2.1.  Byråkrati och förvaltningspolitiken 

Byråkratins organisationsform kännetecknas av förvaltningar med enhetliga, precisa och centralt 

beslutade lagregler, som skulle tillämpas av opartiska, neutrala och professionella tjänstemän. 

Lagreglerna skulle vara generella så att ”lika fall skulle behandlas lika” (Rothstein, 2014 s. 20). 

Problemet med byråkraterna är att de har problem med situationsanpassning och flexibilitet och på så 

sätt får det svårt att klara av vissa uppgifter (Rothstein, 2014). Byråkratin skulle dels vara formrationell 

där den skulle sträva efter att besluten skulle vara förenliga med lagverket och målrationell som 

innebär att uppnå övergripande mål utifrån regelverket. En kombination av dessa är svårt då det inte 

finns regler som täcker in alla tänkbara situationer (Rothstein, 2014). 

Förvaltningspolitiken har flera idealtyper men den bäst passande i denna studie är den 

professionella modellen som innebär att staten överlåter besluten i genomförandeprocessen till en 

yrkeskår. Denna yrkeskår besitter en viss kunskap utifrån en utbildning och en etik som gör att man 

kan anförtro sig att dessa utövare kan fatta beslut utifrån ansvar (Rothstein, 2014). Relationen mellan 

medborgarna, yrkeskåren och staten är dock komplicerad, nedan följer en bild, Bild 1. Den 

professionella modellen, på hur relationen förefaller. Staten är i beroendeställning av yrkeskåren i form 

av stöd och kunskap, samtidigt som staten begränsas att ingå inom yrkeskårens arbetsuppgifter. 

Yrkeskåren å andra sidan är i beroendeställning av staten i form av monopol av yrkesutövandet. 

Yrkeskåren och medborgarnas relation är viktig då yrkeskåren måste upprätthålla ett förtroende i sitt 

yrkesutövande gentemot medborgarna, medans medborgarna är i beroendeställning av yrkeskårens 

kunskaper och bedömningsförmåga.  
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Bild 1. Den professionella modellen. Utformad utifrån texten på sidan 24-25 (Rothstein, 2014).   

 

Tidigare forskning har utgått från att det är staten och institutionerna som definierar policys och mål 

och sedan implementerar dessa policys, men på grund av globalisering och ökande social komplexitet 

och nedskärningar i offentliga budgetar så har insikten kommit att politiken endast är ett av flera 

styrsystem (Pierre, 2014). Ett mönster i västvärlden visar på att regeringens kapacitet att styra 

marknaden och samhället har minskat, där nyliberalismen präglar politiken genom att staten inte ska 

bedriva omfattande styrning – governance (Pierre, 2014)    

Governance avser styrning och samordning och anses mer omfattande än begreppet 

”government” (stat) eftersom governance kan inkludera både offentliga och privata aktörer (Pierre, 

2014). Governance-problematiken har två sidor; dels samhällets ökande komplexitet men också 

institutionernas minskande styrningskapacitet. Governance kan användas inom New public 

management, som är en idé om uppbrytandet av offentliga monopol där användningen av kontrakt med 

privata företag för att leverera offentlig service som gav möjlighet för kunder/klienter att välja mellan 

tjänster från olika producenter. Medborgarnas valfrihet innebär att marknader där klienter efterfrågar 

tjänster ersätts med reformer inom offentlig serviceproduktion (Pierre, 2014).  

Nya reformer inom governance kan medföra dessa problem; responsivitetsproblem; där exempelvis 

nätverk jobbar med de frågor som är orsaken till att nätverket skapades (ex. miljö), och man tar endast 

hänsyn till intressena inom nätverket. Det uppstår ansvarsproblem, där det blir svårt att utkräva ansvar 

från aktörerna. Det tredje problemet är normativt, där det i vissa fall är svårt att skilja på vad som är 

offentligt och privat i samhället (Pierre, 2014).   

 

 

3.2.2. Decentralisering  

En annan typ modell av styrning och samordning är decentralisering där beslutanderätten sker i lägre 

instanser eller nivåer. Det ger medborgarna möjligheter att bland annat påverka politiska beslut och 

lokalt självbestämmande. Decentralisering i sin tur påverkar samordningen, eftersom beslutanderätten 

och huvudmannaskapet flyttas från staten till kommunen. Decentralisering berör endast 

beslutsfattandes form som betyder vem och hur beslut fattas. Motsatsen till decentralisering är 

centralisering, som är mer inriktat på beslutens innehåll där svaga grupper inte kan göra sin röst hörd 

på grund av bland annat geografiska skillnader som existerar (Pierre, 2014). Inom decentraliering så 

fattas de viktiga besluten ändå av institutioner på högre nivå och inte på kommunal nivå. Centrala 

ämbetsverket ställning har försvagats i och med decentraliseringen. Idag existerar det en så kallad 
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multi-level governance där  som är en styrning genom förhandlingar mellan aktörer och institutioner i 

flera olika institutionella nivåer (Pierre, 2014).  

Decentralisering har tre dimensioner; dessa är reglering, huvudmannaskap och finansiering, där 

reglering avser de beslut från institutioner om en verksamhets allmänna inriktning, innehåll och mål. 

Reglering kan ske i olika former, exempelvis att staten överlåter ansvaret till kommunerna, en annan 

är att lagstiftningen anger målen för verksamheterna därefter är det kommunerna som bestämmer hur 

det ska organiseras. Huvudmannaskapet avser det operativa och administrativa ansvaret för en viss 

verksamhet. Exempel på det är att staten flyttat över huvudmannaskapet av skolorna till kommunerna. 

Finansiering i sin tur om vad som finansierar verksamheterna där offentlig service sker genom 

skattemedel och avgifter. Kommunerna har kritiserat staten då kommunerna har ansett att staten har 

vräkt över kostnader på kommunerna och inte kompenserar för kommunens åtaganden (Pierre, 2014). 

 

 

3.3. Teorin om ansvarutkrävande   

För medborgare och politiker kan det vara svårt att ha kontroll över den offentliga verksamheten och 

därför behövs det granskningar och kontroll från utomstående institut (Ahlbäck Öberg, 2014). 

Granskning och kontroll behövs för att säkerställa att uppdraget sker på ett godtagbart och ansvarsfullt 

sätt. Genom allmänna val har folket möjlighet att ställa den politiska ledningen till svars vilket innebär 

att medborgarnas kontroll utövas genom val- och röstningsförfarande.  

Det finns två viktiga aspekter när det gäller ansvarsutkrävandet; dels måste medborgarna ha 

kunskap om verksamhetens uppgifter och om verksamheten bedrivits bra eller dålig; den andra 

aspekten berör ansvarighetens subjekt där politiker kan hänvisa till myndigheter som har hand om 

frågan vilket gör det viktigt att även förvaltningen ställs i ansvar angående de politiska utfästelserna. 

Möjligheten till ansvarsutkrävande bygger på att tre förutsättningar uppföljs;  

 ”Det går att urskilja vem som är ansvarig 

 Det finns kunskap om huruvida den offentliga verksamheten bedrivits bra eller dåligt 

 Det finns mekanismer för att faktiskt utkräva ansvar” (Ahlbäck Öberg, 2014 s. 161).     

 
Att lokalisera vem som är ansvarig kan bli svårt eftersom Sveriges beslutsgenomförande är indelat i 

flera politiska nivåer, sektorer och huvudmän (stat, landsting, kommun), med andra ord krävs det bra 

med kunskap om vart ansvarsutkrävandet ska riktas. Ett ytterligare problem med dessa olika instanser 

och om en person inte har tillräckligt med kunskap om instansernas uppgifter så finns det risk att bli 

hänvisad till annan instans och på så sätt bollas fram och tillbaka mellan olika instanser (Ahlbäck 

Öberg, 2014). Då analysverktygen blivit introducerade kommer resultatet att redovisas, där varje 

avsnitt kommer att tillämpa av analysverktygen.   
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KAPITEL 4.  
Detta avsnitt kommer att leda läsaren genom samtliga analysenheter. Analysenheterna är enheter som 

kommer analyseras utifrån de valda analysverktygen som presenterades i Kapitel 3. Analysenheter 

här är de hinder som utländska akademiker upplever när de träder in på den svenska 

arbetsmarknaden. Analysenheterna är utbildning och kompetens, svenska språket, arbete och praktik, 

relationen till och med myndigheter och nätverk och kontakter. Analysenheterna kommer att 

presenteras under eget avsnitt för att sedan avslutas med att tillämpas på analysverktygen.  

 

4.1.  Kort om analysenheterna 

Tidigare studier har visat vilka hinder och möjligheter som utländska akademiker står inför när de dels 

ska träda in på den svenska arbetsmarknaden men också vilka hinder och möjligheter som kan uppstå 

när de utländska akademikerna väl befinner sig på den svenska arbetsmarknaden. Anledningen till att 

dessa analysenheter valdes var för att dessa hinder var de hinder som framkom mest i studierna. Vissa 

respondenter upplevde samma hinder, vissa upplevde ett visst hinder mer.    

Jag har valt att dela upp dessa hinder i fem olika teman, så kallade analysenheter, där jag presenterar 

de tidigare studierna utifrån dessa analysenheter och sammanfattar de tidigare studierna. Utvalda 

analysenheter i denna studie är utbildning och kompetens, svenska språket, arbete och praktik, 

relationen till och med myndigheter och nätverk och kontakter där varje analysenhet presenteras i ett 

eget avsnitt. Exempelvis inom analysenheten språk så ses bland annat brytningen som ett stort hinder, 

inom analysenheten utbildning så är hindret att det tar tid att få sin utbildning från hemlandet värderat 

och så vidare.   

Inledningsvis presenteras studiernas syfte/-n och en sammanställning av frågeställningarna,  val av 

metod och hur forskarna arbetat med metoden, resultat som framkommit (utifrån analysenheterna) och 

slutligen slutsatser författarna kommit fram till. I varje avsnitt av analysenheterna kommer 

analysverktygen att implementeras i de olika analysenheterna.   

 

4.2. Studiernas forskningssyfte och frågeställningar  

Samtliga studier har på ett eller annat sätt haft i syfte att förklara och förstå utländska akademikers 

uppfattningar och upplevelser om den svenska arbetsmarknaden. I deras syfte har det också ingått att 

undersöka vilka hinder de fått uppleva men också möjligheter (Weberg & Roswall, 2006; Bergmark, 

2011; Jaffari, 2012; Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014; Matte, 2011). Jaffari (2012) studie är riktat 

in sig på hur akademikernas upplever att deras högskolestudier i Sverige har värderats och hur 

akademikerna har upplevt sin situation i och med inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Bjurlings 

rapport från Högskoleverket (2004) och rapporten från Riksrevisionens (2012:16) frågeställningar är 

inriktade på den kunskap och kompetens som de utländska akademikerna besitter och frågar hur 

samhället bäst tar tillvara på kompetensen.  

Frågeställningar berör vilka möjligheter (Jaffari, 2011; Weberg & Roswall, 2006) och hinder som 

respondenterna upplevt, men också vilka strategier (Weberg & Roswall, 2006; Brajshori Devordoli & 

Luaibi, 2014) och metoder (Bergmark, 2011) respondenterna använt sig för att dels hitta ett arbete men 

också få ett arbete. Weberg & Roswall (2006) frågar sig ytterligare hur vägen till arbete kan förenklas, 

medan Matte (2011), frågar vilka som är de främsta orsakerna till att de befinner sig på den situationen. 
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Jaffari (2012) i sin tur frågar sig om vilka möjligheter och svårigheter akademikerna har med högre 

utbildning och i arbetslivet och samhället. Även om högre svensk utbildning kan ses som viktig så är 

det andra perspektivet, arbetslivet och samhället, det perspektiv som kommer att undersökas i denna 

studie. Bergmark (2011) å andra sidan har ytterligare frågor som berör respondenternas föreställningar 

om olikhet och upprätthållandet av maktrelationer, vilket inte heller kommer att undersökas djupt i 

denna studie, men kan ändå vara viktig att belysa att den frågan är viktig i forskningssynpunkt men 

inom en annan forskningsdisciplin.    

 

4.2.1. Avslutande kommentarer och slutsatser om studiernas syfte och frågeställningar  

Sammanfattningsvis går det att säga att studiernas syften har varit att förklara och förstå de 

uppfattningar och upplevelser akademikerna har upplevt. Studierna har också haft som syfte att 

undersöka vilka hinder och möjligheter det finns, vilket har speglats i deras frågeställningar där 

frågorna utgår från dessa aspekter; hinder, möjligheter, uppfattningar och upplevelser. Samtliga studier 

har haft tydliga syften och studiernas frågeställningar har besvarats utifrån deras valda metoder. 

Forskningarnas metoder och urval av respondenter ska presenteras härnäst. 

 

4.3. Studiernas genomförda metoder och urval av respondenter 

Samtliga studier har intervjuat utländska akademiker om deras upplevelser inför och på den svenska 

arbetsmarknaden. Akademikerna har befunnit sig i olika faser i livet; Weberg & Roswall (2006) har 

intervjuat akademiker som har ett jobb, Bergmark (2011) har intervjuat akademiker som tagit hjälp av 

ett nätverk som jobbar med mångfaldsfrågor och ”rekrytering av bredare målgrupper” (ibid. s 4), 

Jaffari (2012) intervjuar akademiker som valt att läsa om sin utbildning från hemlandet och läsa till 

kurser inom högre utbildning för att komplettera utbildningen från hemlandet, Brajshori Devordoli & 

Luaibi (2014) har i sin tur valt att intervjua akademiker som har ett jobb men som har som mål att 

jobba inom det dom utbildat sig i och arbetat med i deras hemländer. I Riksrevisionens rapport så har 

man inriktat sig på att undersöka personer som jobbar inom bristyrkena såsom läkare, sjuksköterskor 

och lärare (Riksrevisionen, 2012:16).   

Studierna har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv med syfte att förklara och förstå respondenternas 

situation, där intervju är en bra metod då respondenten kan berätta öppet om sin situation (Weberg & 

Roswall, 2006; Bergmark, 2011; Jaffari, 2012; Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014; Matte, 2011, 

Bjurling, 2004; Riksrevisionen, 2012:16). Intervjufrågorna som varit mer personliga för 

respondenterna har varit frågorna som varit inriktade på respondenternas upplevelser; hur de har 

upplevt dels sin situation som arbetssökande eller arbetslös (Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014; 

Matte, 2011), men också utifrån perspektivet att se sig själva som ”de andra” i arbetsmarknaden 

(Bergmark, 2011).  

 

Urvalet av intervjupersonerna har varit olika men samtliga har haft kriteriet att det ska vara en person 

med utländsk bakgrund som har utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom sin utbildning från 

hemlandet eller arbetserfarenhet i Sverige (Weberg & Roswall, 2006; Bergmark, 2011; Jaffari, 2012; 

Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014; Matte, 2011). Matte (2011) å andra sidan hade ett ytterligare 

krav; att personen inte ska ha bott i Sverige i mer än sju år, där Mattte (2011) hänvisar till tidigare 

studier som säger att det tar sju år för en utländsk person att etablera sig i Sverige. Trots sina strikta 

kriterier så Matte (2011) ändå lite svag i beskrivningen av var och hur han fann sina kandidater.  
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De strikta kriterierna har gjort att samtliga har haft svårt med att finna lämpliga kandidater. Men 

mycket har även här haft med kontakter att göra. Bergmark (2011) har fått hjälp av en rekryteringsbyrå 

att finna kandidater,  Brajshori Devordoli & Luaibi (2014) har använt sig av sina bekanta och vänner 

och använt sig av snöbollsmetoden, som innebär att en kandidat hänvisar till en annan och så vidare, 

för att finna lämpliga kandidater utifrån deras kriterier. Jaffari (2012) å andra sidan har en bakgrund 

med att jobba med utländska akademiker på ett svenskt universitet vilket har gjort att han har funnit 

lämpliga kandidater därifrån, vilket kan relateras till att han har valt att rikta in sin studie på akademiker 

som valt att studera i högre utbildningar.  

 

Även antalet kandidater som forskarna intervjuat är ungefär samma; Weberg & Roswall (2006) och 

Bergmark (2011) intervjuar sex kandidater i sina studier, Jaffari (2012) sju kandidater, Brajshori 

Devordoli & Luaibi (2014) åtta och Matte (2011) intervjuar endast 5 kandidater. Att forskarna har så 

få respondenter kan bero på deras kriterier har gjort det svårt med att finna lämpliga kandidater att 

intervjua men också att vissa väljer att inte delta eller som i Jaffaris fall att en blir sjuk och inte kan 

delta (Jaffari, 2012).  

 

Andra intressanta aspekter som bör nämnas kort är respondenternas härkomst, platsen där intervjun 

utfördes, vilket språk intervjun utfördes på och hur könsfördelningen bland respondenterna är. 

Respondenterna kommer från länder inom Europa och Asien och Afrika och Centralamerika (Weberg 

& Roswall, 2006; Bergmark, 2011; Jaffari, 2012; Brajshori Devordoli & Luaibi 2014; Matte, 2011). 

Matte (2011) har dock intervjuat endast personer med utomeuropeisk härkomst, medan de andra har 

respondenter från olika världsdelarna. Dock är det ingen av respondenterna som kommer från länder i 

Sydamerika eller Nordamerika, vilket tyder på att antingen är det jättesvårt att finna lämpliga 

respondenter eller så upplever dessa utländska akademiker få om inga hinder med att etableras på den 

svenska arbetsmarknaden. Majoriteten av intervjuerna utfördes antingen på respondenternas 

arbetsplatser eller i deras hem (Weberg & Roswall, 2006; Bergmark, 2011; 2006; Brajshori Devordoli 

& Luaibi 2014; Jaffari, 2012; Matte, 2011), varav en av intervjuerna i Mattes studie utfördes i ”en 

föreningslokal” (Matte, 2011 s. 21). Intervjuerna utfördes främst på svenska (Weberg & Roswall, 

2006; Bergmark, 2011; 2006; Brajshori Devordoli & Luaibi 2014; Jaffari, 2012; Matte, 2011), och där 

Bergmark (2011) utförde två av sina interjuver på engelska och Jaffari en intervju på engelska och en 

del av en annan intervju utfördes på persiska för att respondenten hade lättare för att uttrycka sig på 

persiska (Jaffari, 2012).  

Könsfördelningen bland de intervjuade har varit någorlunda jämn. Av samtliga 34 intervjuade 

respondenter så var 16 av dessa kvinnor och 18 var män (Weberg & Roswall, 2006; Bergmark, 2011; 

2006; Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014; Jaffari, 2012; Matte, 2011). Det är positivt att ha 

respondenter från olika världsdelar för då kan man undersöka om utländsk härkomst är en aspekt som 

kan vara en anledning men också om det kan förklara varför vissa har det svårare att etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden. Att intervjua en respondent på deras arbetsplats eller hem skapar en 

bättre trygghet för respondenten. Genom att genomföra intervjuerna på svenska och engelska (och 

delvis persiska) leder till bättre förståelse av frågorna och svaren och möjlighet till bättre analys av 

resultatet. En jämn könsfördelning visar på att hindren kan drabba både kvinnor och män men utifrån 

resultatet så går det att urskilja att det finns skillnader när det gäller etableringen på den svenska 

arbetsmarknaden.  
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Weberg & Roswall (2006) utförde en pilotstudie för att ”få underfund med områdenas omfattning” 

(Ibid. s. 17) Fördelen med att utföra en pilotstudie för att få en översikt över hur situationen ser ut för 

att kunna rikta in sig på ett visst tema eller område. Något även jag gjorde inför denna studie. En annan 

skillnad bland dessa studier är att Bergmark (2011) har utfört intervjuer med rekryteringsansvariga på 

en organisation, vilket de andra studierna inte har.  

 

Det är intressant att Weberg & Roswall (2006), Bergmark (2011), Brajshori Devordoli & Luaibi (2014) 

och Matte (2011) kallar sina respondenter för respondenter medan Jaffari kallar sina respondenter för 

”studenter” och själva intervjun för ett ”samtal” (Jaffari, 2012 s. 22 och 23).  

Detta kan ge intrycket att han ville att respondenterna skulle känna att en intervju blir för strikt så 

genom att kalla det för ett samtal så blir det mer avslappnat, trots att intervjun behandlar seriösa saker. 

En anledning till att Jaffari kallar hans respondenter för studenter beror också på att respondenterna 

var studenter när intervjun utfördes (Jaffari, 2012). Majoriteten av intervjuerna spelades in, endast 

Matte (2011) som spelade in två av sina fem intervjuer. Inspelning av intervjuer underlättar 

transkriberingen av intervjuer.  

 

 

4.3.1. Avslutande kommentarer och slutsatser om studiernas metod och urval 

Ursprungligen var det också meningen att denna studie skulle bli en liknande studie med intervjuer 

med utländska akademiker. Men som flera av de tidigare studierna påpekat så har det varit svårt att 

finna lämpliga kandidater om man inte har rätt kontakter. Genom att ha för strikta kriterier så blir det 

svårare att finna lämpliga och passande kandidater för intervju. Ett annat problem är att studien har en 

deadline och tiden är därför begränsad så man kan varken leta för länge efter kandidater eller vänta för 

länge på svar från kandidater.  

Det finns en någorlunda jämn fördelning mellan kvinnor och män vilket tyder på att de hinder som 

existerar drabbar både kvinnor och män. Samtidigt så hade ett större urval av respondenter gjort att det 

inte blir lika framtydande, men på grund av att det varit svårt att finna kandidater till intervjuer så 

förstår man att det är endast ett litet urval. Vid större urval hade det blivit svårare att utföra enskilda 

intervjuer då det tar tid men också att vissa väljer att inte delta. En annan aspekt som är intressant är 

att intervjupersonerna kommer från olika världsdelar, det bidrar till frågeställningen om ursprung har 

en orsak till varför vissa har det svårare att träda in/etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Men 

det återstår att se i resultatdelen. Anledningen till att Högskoleverkets och Riksrevisionens rapporter 

inte blivit presenterade i detta avsnitt beror på att de deras urval är annorlunda från de andra studierna. 

Bjurling (2004) endast har dragit slutsatser utifrån deras tidigare forskning och rapporter. Forskarna 

som skrivit Riksrevisionens rapport har inte utfört någon intervju alls utan använder sig främst av 

räkenskaper.   

  

 4.4. Studiernas teorier  

Studierna har använt sig av någorlunda liknande teorier trots att de har haft olika syften med deras 

forskning och olika forskningsfrågor. Rapporten från Bjurling (2004) och rapporten från 

Riksrevisionen (2012:16) har inte utgått från några specifika teorier eftersom studien och rapporten 

har skett i uppdrag från regeringen med syfte att endast undersöka och analysera för att rapportera hur 

situationen ser ut.   
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Den teoretiska utgångspunkt som tre av de fem studierna använts sig av är teorin om kapital, främst 

humankapital (Weberg & Roswall 2006; Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014; Matte, 2011) där 

utbildningen från hemlandet ses som ett förvärvat tillgångskapital men också det sociala kapitalet där 

nätverk ses som en viktig aspekt vid jobbsökande (Brajshori Devordoli & Luaibi 2014). Bergmark 

(2011) har vidare fördjupat sig inom nätverksteori och använt sig av teorin om nätverkssamhället där 

Bergmark skriver att nätverk är en central aspekt vid jobbsökning.   

Två andra teorier som har studerats i den tidigare forskningen är teorin om stigma (Bergmark, 2011; 

Matte, 2011; Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014) och teorin om etnisk eller strukturell diskriminering 

(Weberg & Roswall 2006; Jaffari 2012). Bergmark (2011), Matte (2011) och Brajshori Devordoli & 

Luaibi (2014) använder sig av Goffmans teori om stigmatisering i sina studier, där en person som 

avviker från det ”normala” stämplas för oduglighet och på så sätt får uppleva och möta reducerade 

möjligheter (Bergmark, 2011 s. 18; Matte, 2011 s. 11; Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014 s. 14), där 

Brajshori Devordoli & Luaibi (2014) menar att svenska språket kan ses som en orsak till stigmatisering 

av personer med utländsk utbildning som ska träda in på den svenska arbetsmarknaden (Brajshori 

Devordoli & Luaibi, 2014 s. 14), och därför exkluderas individen från gemenskapen i samhället 

(Matte, 2011).  

Den etiska och strukturella diskrimineringen i sin tur handlar om att de utländska akademikerna utsätts 

för diskriminering av främst arbetsgivare då arbetsgivare inte vill anställa personer med utländsk 

bakgrund eller en viss etisk bakgrund (Weberg & Roswall 2006; Jaffari 2012).  

Utöver dessa teorier så använder sig Jaffari (2012) även av Habermas teori om samhällsbeskrivning, 

utveckling och människans handlande, där Jaffari utgår från staten i teorin om makt, marknaden utifrån 

ett ekonomiskt perspektiv och civilsamhället utifrån normer i samhället. Vidare använder sig Bergmark 

(2011) av ytterligare teorier om etnicitet, identitet och tillhörighet, där etniciteten avviker från 

”svenskheten” (Bergmark, 2011, s. 19) och identiteten konstrueras av sociala strukturer i samhället där 

tillhörigheten ifrågasätts (Bergmark, 2011).  

 

 

4.4.1. Avslutande kommentarer och slutsatser om studiernas val och tillämpning av teorier 

Trots studiernas olika syften med forskningen och frågeställningar har ändå flera av dessa använt sig 

av samma teorier, men valet av teori beror på syftet med forskningen och vilken eller vilka teorier som 

kan bevara frågeställningarna. Forskarna i de tidigare studierna har dessutom tolkat teorierna på 

samma sätt. Studierna har använt sig av liknande metod i form av intervjuer, studierna har vidare haft 

olika syften och frågeställningar vilket tyder på att forskarna har undersökt olika saker men också tyder 

på dels vikten av utbildning och kunskap (humankapital), vikten av kontakter och nätverk (socialt 

kapital och nätverkssamhället) och människors handlande (stigmatisering och etnisk och strukturell 

diskriminering). Utifrån dessa teorier så anser författarna till tidigares studier att humankapitalet som 

de utländska akademikerna besitter måste utnyttjas fullt ut på den svenska arbetsmarknaden, kontakter 

och nätverk ses som viktig aspekt vid jobbsökande på den svenska arbetsmarknaden, och att det 

existerar både etnisk och strukturell diskriminering av utländska akademiker på den svenska 

arbetsmarknaden.   

En annan intressant synpunkt är att min studie kommer att utgå från helt andra teorier, dessa är 

styrning, implementering och ansvarutkrävande, för att undersöka om de hinder som utländska 

akademiker upplever vid inträdet på den svenska arbetsmarknaden kan tillämpas på dessa teorier. Detta 

innebär vidare att de tidigare studierna har utgått främst från ett aktörsperspektiv, då forskarna har 
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intervjuat personer agerande och upplevelser, medan min studie utgår från strukturperspektivet för att 

undersöka vilka strukturer som bidrar till att aktörerna upplever eller agerar på de sätt de gör.  

 

Då studiernas syfte, frågeställningar och teorier har presenterats är det nu dags för att gå igenom varje 

analysenhet. Det presenteras i kommande avsnitt. Analysenheterna kommer att presenteras var för sig 

för att sedan tillämpas på teorierna. Först ut av analysenheterna är Utbildning och kompetens eftersom 

det är en bakgrund de har främst från hemlandet för att sedan gå vidare till de andra analysenheterna 

som uppstår när de väl befinner sig i Sverige.   

 

 

4.5. Analysenhet 1. Utbildning och kompetens  

Detta avsnitt kommer att undersöka vad de utländska akademikerna upplevt för hinder när det gäller 

deras utbildning, dels från utbildningen som de förvärvat i hemlandet men också den utbildning som 

de har förvärvat sig i Sverige. Anledningen till att utbildning och kompetens presenteras först är för 

att utbildning och kompetens är något som de utländska akademikerna har från hemlandet, medan de 

andra analysenheterna är något de skapar och förvärvar när de väl befinner sig i Sverige.  

Ett krav som flera av studierna har haft vid deras undersökning har varit att deras respondenter har 

högre utbildning, det vill säga utbildning högre än gymnasieutbildning. Samtliga av respondenterna 

från studierna har läst inom högre utbildning i hemlandet. Det har bidragit till att de har haft bättre 

levnadsvillkor än andra i sitt hemland, respondenterna har kunnat uppnå status och erkännande i 

hemlandet utifrån yrke och genom sin utbildning och arbetslivserfarenhet har respondenterna klättrat 

på den socio-ekonomiska stegen (Matte, 2011). Det är i Sverige som hindren uppkommer; de saknar 

bland annat kompletta handlingar och dokument från hemlandet som kan styrka deras utbildning eller 

arbetserfarenhet. Tre av Jaffaris sju respondenter saknade kompletta handlingar såsom kursplaner och 

examen från sina hemländer (Jaffari, 2012), vilket krävs för att kunna få en komplett validering av sin 

utbildning utomlands. Orsaker till avsaknaden av dokument beror dels på svårigheter att få ut 

handlingarna från hemlandet på grund av korruption i hemlandet, ingen bra arkivering eller 

dokumentation eller på grund av oroligheter i landet som lett till att dokument har förstörts (Jaffari 

2012). Ett annat mer komplicerat hinder har varit att respondenternas utbildning från hemlandet inte 

har erkänts eller blivit likvärd värderat i Sverige, som i hemlandet (Brajshori Devordoli & Luaibi 

(2014; Matte, 2011; Bjurling, 2004). Ett ytterligare problem som uppstår i Sverige handlar om att det 

finns dålig kännedom om exempelvis möjlighet till kompletterande utbildningar och utfärdande av 

legitimation inom reglerade yrken (yrken där det krävs legitimation för arbete) bland utländska 

akademiker (Riksrevisionen, 2012:16). Ett annat problem som har med utbildning och kompetens 

handlar om att de utländska akademikerna skickar sina dokument till fel myndighet (Riksrevisionen, 

2012:16). Orsak till det kan vara att på grund av brister i det svenska språket inte vet vart dokumenten 

ska skickas och därför skickar till fel myndighet eller instans och sedan orkar de utländska 

akademikerna inte gå igenom samma process igen. Det är dessutom väldigt få som vet om möjligheten 

att överklaga beslutet om validering av utländska utbildningar. Bara en av de sexton respondenterna i 

Bjurlings studie (2004) har överklagat sin värdering och på så sätt höjt poängen. Det tyder på att det 

är väldigt få vet om möjligheten till omvärdering och få som efterfrågar en ytterligare värdering av sin 

utbildning, en anledning till det kan vara att akademikerna inte orkar gå igenom processen igen eller 



32 
 

att akademikerna helt enkelt tror att UHR som ska värdera utländska utbildningar och kurser, värderar 

högre på det andra försöket.  

I Sverige har de förlorat den sociala och ekonomiska trygghet som fanns i hemlandet, det har inneburit 

en förändring i deras sociala trygghet (Matte, 2011). Utbildningar som blivit mindre värderat eller inte 

erkänts alls har inte bara påverkat det sociala, det har dessutom påverkat det socioekonomiska eftersom 

studierna tyder på att arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden inte anställer personer med 

utländsk utbildning eftersom arbetsgivarna är osäkra på deras utländska kompetens (Jaffari 2012). 

Strukturen med validering ses också som ett hinder då det tar för lång tid och de utländska 

akademikerna blir tvungna i vissa fall att utföra en lång kompletteringsutbildning. Tiden är värdefullt 

för dessa individer då de vill komma ut på den svenska arbetsmarknaden så fort som möjligt. 

Alternativen har varit att dels läsa om sina utbildningar, eller läsa upp de kurser som inte blivit värderat 

i enlighet med utbildningen. Vissa har dessutom valt att byta inriktning helt och börja studera inom 

något annat. Varav resterande har helt enkelt tagit det första jobb som erbjuds för att åtminstone ha en 

inkomst och för mer arbetslivserfarenhet (Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014; Bjurling, 2004).  

Några av respondenterna har valt att ingå i utbildningsprogram, så kallade kompletterings-utbildningar 

som erbjuder utländska akademiker kurser inom deras utbildning (Riksrevisionen, 2012:16). Men 

kritiken till dessa har varit att det dels varit svårt med handledning, men också att många har ansett att 

dessa kurser är en repetition av deras utbildningar och därför vill man inte slösa tid på något man redan 

har utbildning/examen på (Weberg & Roswall 2006). Ett annat hinder som berört 

kompletteringsprogrammet har handlat om att kompletteringsprogrammen har varit för långa, vissa 

upp till två år (Riksrevisionen, 2012:16), vilket förhindrar akademikerna att komma ut fortare på den 

svenska arbetsmarknaden. Det positiva med kompletteringsprogrammen är att respondenterna har haft 

möjlighet att få bland annat stöd i svenska i både skrift och muntligt, matte, och större tillgång till 

litteratur vilket många respondenter varit positiva till (Jaffari, 2012). 

De utländska akademiker som inte vill komplettera eller studera något alls är de som bott längre i 

Sverige medan de som endast bott i Sverige en kort tid är mer positiva till komplettering av sin 

utbildning (Matte, 2011). Men många akademiker väljer att inte slutföra på grund av att de inte klarar 

av examinationen på grund av dåliga språkkunskaper, familjeskäl eller för att man helt enkelt börjar 

arbeta med något annat (Riksrevisionen, 2012:16).  

Riksrevisionen redovisar vidare räkenskaper som handlar om regeringens anslag för kompletterande 

av högskoleutbildningar. Under perioden 2008 till 2010 har regeringen endast använt sig av 110 

miljoner kronor av 225 miljoner kronor av anslagspengarna för anordnandet av kompletterande 

högskoleutbildningar vid olika lärosäten runt om i Sverige, med andra ord så använder lärosätena inte 

anslagen fullt ut.1 Samtidigt svarar lärosätena med att ersättningen inte täcker kostnaderna för att 

genomföra utbildningarna (Riksrevisionen 2012:16).   

 

  

                                                   
1 125 miljoner kronor räcker till 530 utbildningsplatser inom komplettering av läkarutbildningen eller drygt 

1500 utbildningsplatser till kompletterande lärarutbildningen. (RiR, 2011:16 s. 61) 
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4.5.1. Analys av Analysenhet 1. Utbildning och kompetens  

Nedan följer tillämpning av analysverktygen på analysenheten utbildning och kompetens och 

avslutas med kommentarer och slutsatser.  

 

4.5.1.1. Implementering  

Utländska akademikers utbildningar har blivit olika värderat utifrån de svenska kriterier och svenska 

utbildningar. Implementeringen från UHR som genomför dessa värderingar sker från ett top-down 

perspektiv eftersom regeringen har gett UHR ansvaret att utföra dessa arbetsuppgifter. Samtidigt som 

aktörerna (handläggarna på UHR) har handlingsfrihet att besluta om värderingar av utländska meriter 

så måste det ändå ske inom de ramarna som beslutsfattarna har satt, det sker med andra ord så kallad 

metastyrning. Ramarna är de kriterier och mål som utbildningar har för att akademikerna ska kunna 

arbeta inom det området. Exempelvis måste en läkare ha kunskap om läkemedel, kroppen och hur 

kroppens organ fungerar och reagerar, en lärare måste ha kunskap inom det ämnet han eller hon ska 

undervisa, en elektriker måste ha kunskap om hur el och andra tillhörande grejer fungerar och så vidare. 

Därför måste aktörerna (här: handläggarna på UHR) ha god kunskap om yrkeskåren och dess 

arbetsuppgifter. Det är också viktigt med kommunikation och avstämning från båda aktörerna, där de 

utländska akademikerna skickar in dokument till rätt instans och att instansen som utför 

utvärderingarna motiverar sina beslut. Myndigheten måste vara mer tydlig om vilka arbetsuppgifter 

man utför men också hänvisa akademikern till rätt myndighet eller instans där akademikern kan få 

hjälp om akademikern skickat dokumenten till fel myndighet.   

Denna implementeringskedja, från staten-yrkeskår-medborgare är viktig och kommer att även 

diskuteras i de andra analysenheterna.  

 

4.5.1.2. Styrning  

Genom att UHR värderar utländska akademikers utbildning från hemlandet så har UHR en form av 

makt över utländska akademikerna. Det är upp till UHR om den utländska akademikern får hela sin 

utbildning godkänt men om delar av utbildningen underkänns är det upp till individen att välja om han 

eller hon vill läsa om kursen/kurserna, läsa om utbildningen eller påbörja andra studier. UHR å andra 

sidan jobbar med uppdrag från regeringen där man har riktlinjer att följa. Detta är också ett tydligt 

exempel på decentralisering då besluten fattas av andra instanser än staten eller regeringen. Även här 

kan den professionella modellen tillämpas då staten även i detta fall överlåter att beslut och 

genomförande sker av en yrkeskår (handläggarna på UHR). Yrkeskåren har kunskap om kriterier inom 

olika utbildningar och vilka kunskaper som krävs inom en viss utbildning. Relationen mellan dessa 

aktörer och medborgarna (utländska akademiker) utgår från olika strukturer och lagar som regeringen 

har fastställt. Både staten och medborgarna måste ha förtroende för att handläggarna på UHR utövar 

sitt yrke på ett korrekt sätt, staten och medborgarna är också i beroendeställning till UHR som 

institution. Huvudmannaskapet, administrationen och operativa verksamheten sker av UHR, 

regleringen sker genom att staten överlåter ansvaret med att utvärdera utländska utbildningar till UHR, 

och finansieringen sker här genom skattemedlen. Beslutsfattarna på UHR är frontlinjebyråkraterna där 

de har den närmsta kontakten med medborgarna (utländska akademikerna). Men något som nämns lite 

är de studie- och yrkesvägledare som även de kan vara frontlinjebyråkrater, eftersom de ska vägleda 

personer i rätt riktning när det gäller jobb och studier, där utländska akademiker behöver stöd redan 

tidigt under SFI-perioden. Beslutsfattarna jobbar dels formrationellt då de har lagar att följa men kan 

också jobba målrationellt då de ska uppfylla mål utifrån regelverket.      
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4.5.1.3. Ansvarsutkrävande  

Inom analysenheten utbildning och kompetens ligger kontrollen och ansvaret främst på staten och 

delvis på medborgarna. Staten bildar instanser med syfte att utvärdera UHR´s jobb och då främst 

handläggarna på UHR. Som statlig myndighet så måste UHR granskas av regeringen. För 

medborgarnas del kan det vara värt att utvärdera utifrån motivet att det gäller deras framtid för både 

yrket, sociala men också den ekonomiska situationen. Beslutfattarna har kontakt med akademikern för 

att inhämta material och dokument för att kunna fatta ett beslut. Mekanismerna för akademikerna i 

detta fall är att be UHR utvärdera utbildningen för att få högre värdering av sin utbildning. För 

medborgarna gäller det att ha kunskap om vem som har utfört valideringen, för att sedan veta hur UHR 

som myndighet arbetar, för att vidare veta vilka mekanismer som krävs för ansvarsutövande. Då det 

är flera utländska akademiker som skickar sina dokument och handlingar till fel instans är det ett tydligt 

tecken på att strukturen i sig är komplicerad för en person som inte behärskar det svenska språket bra 

men också att det krävs bättre spridning av information från myndigheternas håll.     

  

4.5.2. Avslutande kommentarer och slutsatser  akademikernas utbildning och kompetenser 

De hinder som uppstår när det gäller utbildning och kompetens har främst att göra med att utländska 

akademiker saknar dokument och handlingar om deras utbildning och erfarenhet från hemlandet. Ett 

annat hinder är att utbildningen från hemlandet inte har värderats eller godkänts i likhet med en svensk 

utbildning, vilket har inneburit att de har tvingats att antingen läsa om hela eller endast delar av en 

utbildning. Vissa akademiker har valt att studera något annat. Slutsatsen är att det behövs likvärdigt 

utvärderingssystem av utbildningar för att de utländska akademikerna inte ska behöva läsa upp eller 

läsa om sina utbildningar.  

UHR arbetar utifrån ett top-down perspektiv där besluten som tas påverkar medborgarna, UHR har ett 

handlingsutrymme men som regleras utifrån ramar som staten utformat. Beslutsfattarna är 

frontlinjebyråkrater eftersom dom har den närmsta kontakten med medborgarna (utländska 

akademikerna). UHR måste upprätta förtroende för sitt yrkesutövande för både staten och 

medborgarna. Medborgarna måste ha kunskap om UHR´s arbetsuppgifter men också veta att det finns 

möjlighet att få sina utbildningar omvärderade av UHR. UHR och andra myndigheter och instanser 

måste vara mer tydliga om deras arbetsuppgifter i framtiden.  
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4.6.  Analysenhet 2. Svenska språket  

Ett återkommande tema i samtliga tidigare forskning har berört svårigheterna med att lära sig ett nytt 

språk. Respondenterna har upplevt att studierna i det svenska språket, SFI, tagit för lång tid och vissa 

akademiker har upplevt att studietakten varit för snabb medan andra har upplevt att studietakten varit 

för långsam (Bjurling, 2004). För dom som upplevt inlärningen som svårt har sagt att studietakten varit 

för snabb medan de som upplevt att studietakten varit långsam är de personer som har velat komma ut 

i arbetslivet så fort som möjligt, eftersom målet har varit att bli självförsörjande.   

Under 1960-talet kunde en nyanländ invandrare omedelbart få anställning vid exempelvis en maskin 

utan några djupa kunskaper i det svenska spårket. Men det har förändrats med tiden då även 

instegsjobben har minskat vilket har inneburit att arbetsmarknadens krav på att invandrare ska 

behärska svenska i tal och skrift har ökat (Matte, 2011). Det är länsstyrelserna tillsammans med 

kommunerna som ska jobba med att samordna svenskundervisningen. Enligt Riksrevisionen är det 

endast nio av tjugoen länsstyrelser som genomfört liknande insatser (Riksrevisionen, 2012:16).  

Samtliga tidigare forskning har haft det svenska språket som en analysenhet i deras studier, där 

studierna bedömer att bristande kunskaper i svenska språket är ett hinder vid inträdet på den svenska 

arbetsmarknaden. Språkkunskaper (kan) ses som en individuell egenskap eftersom vissa människor 

har det lättare att lära sig ett (nytt) språk och använder sig av språket vid behov. Svenska språket kan 

dessutom ses som en Sverige-specifik egenskap då svenska inte talas av så många människor runt om 

i världen.  

Bristande språkkunskaper i svenska ses som ett stort hinder i samtliga studier, där Weberg & Roswall 

(2006), Bergmark (2011), Brajshori Devordoli & Luaibi (2014) och Riksrevisionen (2012:16) utgår 

från individuella aspekterna och skriver att om en person inte behärskar det svenska språket så är det 

svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Dock är forskarna oeniga om vad som är bra 

svenska (Bergmark, 2011), där Weberg & Roswall (2006) och Matte (2011) istället menar att det är 

inte själva kunskaperna i språket som är ett hinder utan det är att en person (här: en utländsk 

akademiker) som bryter på svenska som är det främsta hindret (Weberg & Roswall, 2006; Matte, 

2011).   

Jaffari (2012) undersöker utländska akademiker som valt att komplettera sina studier där forskaren har 

inriktat sig mer på hur personerna använt sig av det svenska språket under utbildningen. 

Respondenterna i Jaffaris studie svarade att språket sågs som en svårighet i början på studierna 

eftersom det begränsade studenternas möjligheter att ta kontakt med sina medstudenter och 

möjligheten att samarbeta med sina medstudenter vid par- och/eller grupparbeten. Studenterna vågade 

inte heller prata öppet framför klassen på grund av rädslan att bli utskrattade av sina medstudenter, där 

även rädslan för att deras dåliga språkkunskaper gör de mindre förstådda framför medstudenter och 

professorer. Ett annat problem som Jaffaris respondenter upplevt har handlat om respondenternas uttal 

(Jaffari, 2012). Något även respondenter i andra studier hade problem med (Bergmark, 2011; Brajshori 

Devordoli & Luaibi, 2014). Det var också vanligt bland respondenterna att använda sig av engelskan 

på sin arbetsplats eller vid kontakten med andra svenskar (Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014).      

En ytterligare orsak till att språket ses som ett hinder vid inträdet på den svenska arbetsmarknaden är 

för att språket i sig ses som ett stigma (Brajshori Devordoli & Luaibi 2014; Matte, 2011) men där 

kunskaper i det svenska språket kan närma den utländska akademikern närmare till ”svenskheten” 

eftersom bristande språkkunskaper ses som en markör för att tillhöra ”de andra” (Bergmark, 2011). 

Enligt Jaffari (2012) och Brajshori Devordoli & Luaibi (2014) så är problemet att akademikerna har 
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kompetensen men deras bristande språkkunskaper är det största hindret vid inträdet på den svenska 

arbetsmarknaden.  

En annan aspekt som undersöks är de språkliga krav som ställs av arbetsgivare, där Matte (2011) anser 

att arbetsgivare ställer orimliga och höga krav när det handlar om språk och kultur. Mattes respondenter 

uttrycker sig att de kan göra sig förstådda och att de förstår men på grund av kraven från arbetsgivare 

så väljer de utländska akademikerna att antingen förbättra eller förfina sina svenska språkkunskaper 

för att lyckas bättre på den svenska arbetsmarknaden. Vidare skriver Matte (2011) att det är en paradox 

eftersom personerna med utländsk bakgrund kan öva på svenska språket på en arbetsplats men att en 

arbetsgivare inte anställer en utländsk person på grund av att den arbetssökande bryter på svenska.  

 

4.6.1. Analys av Analysenhet 2. Svenska språket   

Nedan följer en analys av Analysenhet 2. Svenska språket utifrån de valda analysverktygen 

implementering, styrning och ansvarsutkrävande och avslutas med kommentarer och slutsatser.  

 

4.6.1.1. Implementering  

De politiska målen med integrationen har varit att få personer med utländsk bakgrund att komma ut i 

arbetsmarknaden så snabbt som möjligt efter deras uppehållstillstånd. Det politiska beslutet grundar 

sig på etableringsreformen där åtgärder för snabbare integration finns. Besluten har i detta fall utgått 

från ett top-down perspektiv då det är regeringen som tagit de politiska besluten som lokala aktörer 

arbetar efter. Besluten implementeras med hjälp av frontlinjebyråkraterna där yrkeskåren (lärarna) har 

det direkta kontakten med medborgarna (eleverna). Lärarna måste tillämpa lagar och regler utifrån fall 

och omständigheterna. Samtidigt ska lärarna följa Skollagen, som regeringen har inrättat, regeringen 

som har gett lärarna monopol på deras yrkesutövande.   

 

4.6.1.2. Styrning  

I och med etableringsuppdraget så ska samtliga som ingår i etableringen delta i SFI. Det innebär att 

för att få ut sin etableringsersättning så måste personen delta på de aktiviteter som ingår i etableringen. 

Det innebär att individerna är styrda uppifrån där individen måste medverka i en aktivitet för att få sin 

etableringsersättning, på så sätt har staten en viss makt över deltagaren eftersom frånvaro från 

aktiviteterna innebär att deltagaren inte får ut sin etableringsersättning. De frontlinjebyråkrater som 

ska utforma politiken är SFI-lärarna som undervisar i det svenska språket. Utifrån den professionella 

modellen så har staten bestämt att lärarna ska ha hand om svenskundervisningen. Lärarna har kunskap 

från lärarutbildningen och lämplig etik för att kunna planera, förbereda och genomföra undervisningen 

men också betygsätta sina elever utifrån olika kursmål. Staten har överlämnat ansvaret till lärarna 

(yrkeskåren) som ska utföra sina arbetsuppgifter på medborgarna (eleverna). Mellan yrkeskåren 

(lärarna) och medborgarna (eleverna) upprättas det ett förtroende och eleverna är beroende av lärarnas 

kunskap och bedömningsförmåga. Samtidigt har staten begränsat yrkeskårens (lärarnas) 

arbetsuppgifter då lärare endast ska förbereda, planera och genomföra undervisning och betygsätta 

eleverna utifrån kursmål men inte hjälpa eleverna med att söka arbete eftersom det är 

Arbetsförmedlingen som ska bistå med den hjälpen. Relationen mellan yrkeskåren (lärarna) och staten 

är ett tydligt exempel på decentralisering eftersom staten har överlämnat huvudmannaskapet till 

kommunerna och lärarna, där finansieringen sker utifrån skattemedlen och avgifter. 

Lärarna vet vad eleverna kan och bör öva på, och det är lärarna som godkänner eller underkänner 

eleverna. Utifrån formrationalitet, där besluten är förenliga med regelverk så ska SFIn slutföras inom 
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två år. Målrationaliteten, att nå målen utifrån regelverket, är i sin tur att eleverna klarar SFI innan eller 

inom den perioden. Det i sin tur innebär att vissa elever måste skynda sig med att klara SFI, samtidigt 

som SFI-lärarna har pressen på att få eleverna att klara SFI.  Med andra ord sker det en styrning 

uppifrån men som syns mest på hur yrkeskåren (lärarna) arbetar med medborgarna (eleverna). 

Medborgarna i sin tur måste delta i undervisningen för att få ut sin ersättning, vilket gör att eleverna 

är tvungna att delta.  

 

4.6.1.3. Ansvarutkrävande   

Ansvaret utövas genom kontroll och granskning, där medborgarna har möjlighet i allmänna val ställa 

den politiska ledningen till svars. Men för medborgarna är det viktigt att veta vem som är ansvarig, de 

måste ha kunskap om verksamheten och att det ska finnas mekanismer för att kunna utkräva ansvar. 

För medborgarna (eleverna) ligger ansvaret på lärarna men för att kunna utkräva ansvar från lärarna 

måste medborgarna (eleverna) ha kunskap om hur det svenska skolsystemet är uppbyggd, de måste 

också ha kunskap om processerna därefter. Utländska akademiker har från sina egna erfarenheter från 

hemlandet kunskap om hur studier bedrivs och lärarens arbetsuppgifter men processerna kan vara 

annorlunda från hemlandet. Om en akademiker anser att en lärare eller lärosäte har agerat fel så bör 

akademikern veta vart han eller hon ska vända sig och det är där problemet uppstår, för i Sverige finns 

det olika myndigheter och instanser att vända sig till. Det finns också olika nivåer och sektorer som 

kan vara svårt att ha koll på för en som inte behärskar svenska språket jättebra. Så det är upp till 

medborgarnas ansvar att själv finna rätt sektor eller myndighet att vända sig till. Lärarna har å andra 

sidan mer kunskap om processerna och sektor de kan vända sig till och lärarna har dessutom Skolverket 

som granskar deras arbete utifrån resultat och mål. 

 

4.6.2. Avslutande kommentarer och slutsatser om studiernas slutsatser om svenska språket 

Det har skett en decentralisering från staten till yrkeskårerna i fråga om lärarnas arbetsuppgifter, staten 

har överlämnat ansvaret till yrkeskåren. Lärarna är frontlinjebyråkraterna som ska utforma politiken, 

där medborgarna har möjlighet att utkräva ansvar från lärarna. Lärarna i sin tur granskas från bland 

annat Skolverket.    

Slutsatserna inom det svenska språket är en paradox; en person med utländsk härkomst lär sig det 

svenska språket snabbare när han eller hon är ute på en arbetsplats då det finns möjlighet till interaktion 

och kommunikation med kollegor, samtidigt som det är vanligt att arbetsgivare inte anställer personer 

som bryter på svenska.  
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4.7. Analysenhet 3. Arbete och praktik 

Detta avsnitt kommer att undersöka vilka hinder utländska akademiker upplever inför inträdet på 

arbetsplatsen och när de befinner sig på en arbetsplats men också inför praktikplatser och när de 

befinner sig på praktikplatsen.    

Flera av studierna menar att integrationen sker i arbetslivet. På arbetsplatsen och praktiken får 

individen möjlighet att lära sig hur organisationen fungerar, hur kulturen inom organisationen är, vilka 

är och hur uttrycks och hur används de sociala koderna på den svenska arbetsmarknaden. På en 

arbetsplats och praktikplats finns det också möjlighet att utveckla språket och sina ämneskompetenser. 

Individen får även fler kontakter och ett större nätverk som en utländsk akademiker kan ha nytta av i 

framtida tjänster (Jaffari, 2012; Bjurling, 2004).  

Även respondenterna i de tidigare forskningarna har märkt att ju längre tid en person med utländsk 

bakgrund är ifrån arbetsmarknaden desto svårare är det att få ett arbete. Samtidigt var det vanligt att 

utländska akademiker tar ett underkvalificerat arbete för att ha ett arbete, dels för att man vill ha en 

inkomst men också komma ut ur bidragsberoendet och arbetslösheten (Weberg & Roswall, 2006; 

Matte, 2011). Det är vanligt att samhället ser på personer med utländsk bakgrund som bidragstagande 

och arbetslösa så därför tar personer med utländsk bakgrund det arbete som erbjuds för att inte hamna 

i det facket (Weberg & Roswall, 2006). Svårigheterna ligger inte enligt Matte (2011) i att inte ha jobb 

utan svårigheterna ligger i att respondenterna inte har arbete som passar deras utbildningsnivå eller 

utbildningsområde, något även Bjurling (2004) håller med. Många stannar kvar på det lågkvalificerade 

arbetet för att akademikerna känner att de har ett personligt ansvar gentemot sin familj genom att hand 

om sin familj men också den sociala aspekten då de utländska akademikerna får möjligheten att träffa 

människor och förbättra det svenska språket.   

Det är också vanligt att många akademiker jobbar inom yrken där deras kunskaper som utländska 

personer eftertraktas. Exempel på det är i (Weberg & Roswall, 2006) studie där en respondent  jobbade 

på en färja där många internationella besökare kom, och en respondent i Bergmark (2011) jobbade 

som hemspråkslärare på en flyktingförläggning som respondenten också bodde på under den första 

tiden i Sverige, i Bjurlings studie (2004) jobbade en respondent på dåvarande Invandrarverket och en 

annan respondent på en så kallad ”invandrarradio” (Bjurling, 2004 s. 27).  

Men utifrån den tidigare forskningen så har personer med annat namn, utseende och/eller hudfärg eller 

religiös tillhörighet har det svårare att få jobb, där Jaffari (2012) och Matte (2011) är tydliga med att 

det är främst personer från Afrika och Asien som har det svårare att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden.     

Ett problem med praktik är att det uppstår problem med att finna en lämplig praktikplats för vissa 

yrken som kräver legitimation för att kunna arbete inom det yrket. Ett exempel på det är läkare. Enligt 

Riksrevisionen som undersöker yrkena läkare, sjuksköterska och läkare i sin rapport, så uppstår det 

ekonomiska fördelar för samhället ju snabbare en person med utländsk utbildning kommer ut på den 

svenska arbetsmarknaden;  

 

Om de drygt 700 akademiker med utländsk utbildning som räkneexemplen är baserade 

på skulle kunna etablera sig på arbetsmarknaden inom sitt yrke en månad tidigare så 

skulle den samhällsekonomiska vinsten, det vill säga värdet av produktionstillskottet, bli 

i storleksordningen 40 miljoner kronor (Riksrevisionen, 2011:16 s. 10).   
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Det var också vanligt att akademikerna och rekryterarna använder olika kanaler vid rekrytering, där 

akademikerna har främst ett litet nätverk med främst sina landsmän och personer i sin SFI-klass medan 

rekryterarna hade ett större nätverk där personer med svensk bakgrund ingick. Studierna visade också 

att det var vanligt att arbetsgivare inte anställde personer med utländska meriter på grund av det anses 

ha en ”okänd kompetens” (Jaffari, 2014 s. 38; Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014). Flera i Mattes 

(2011) studie hade dessutom sökt flera jobb men inte ens kommit till en arbetsintervju för ett lågt 

kvalificerat jobb, vilket var vanligt förekommande i flera tidigare forskningar.    

Många respondenter har känt frustation, irritation och har haft allmänna negativa tankar om den 

svenska arbetsmarknaden (Weberg & Roswall, 2006; Bergmark, 2011; Jaffari, 2014 s. 38; Brajshori 

Devordoli & Luaibi, 2014;Matte, 2011). Tillvägagångssätten som de utländska akademikerna tagit till 

för att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden har varit att jobba inom bemanningsföretag eller 

sommarjobba. Vissa har valt att pendla eller flytta för ett jobb (Brajshori Devordoli & Luaibi (2014). 

Andra respondenter har övervägt att ta till mer drastiska åtgärder och övervägt att byta tilltalsnamn 

eller efternamn till något mer svenskklingande, en annan respondent kan tänka sig att jobba svart 

medan en respondent övervägde att flytta utanför Sverige om han inte fick jobb inom en viss period 

(Bergmark, 2011; Brajshori Devordoli & Luaibi; 2014; Matte, 2011) Detta visar på vilka metoder, om 

även olagliga, utländska akademiker är villiga att ta bara för att få ett arbete, även om det gäller ett låg-

kvalificerat arbete. Eftersom utländska akademiker är en liten minoritet i det svenska samhället, tänk 

då vilka drastiska metoder andra personer med utländsk bakgrund kan tänka sig att göra för ett arbete. 

Brajshori Devordoli & Luaibi (2014) tror också att anledningen till att utländska akademiker inte har 

ett arbete inom sin utbildning eller erfarenhet beror på efterfrågan på jobb. Ett exempel är en 

respondent som arbetar som läkare men som inte behärskar svenska språket så bra. Även läkaren är 

införstådd med det då han säger sig vara osäker om han gör sig förstådd för patienterna när de kommer 

(Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014). En slutats som är intressant då  det finns yrken som efterfrågas 

mycket av, efterfrågas det många läkare så kommer fler läkare att anställas om det finns utbud. vilket 

kan vara en orsak till att han fick jobb snabbt. Språket kan läkaren sedan förbättra med tiden.  

 

4.7.1. Analys av Analysenhet 3. Arbete och praktik    

Nedan följer en tillämpning av analysverktygen implementering, styrning och ansvars-utkrävande i 

analysenheten arbete och praktik, avsnittet avslutas med avslutande kommentarer och slutsatser.  

   

4.7.1.1.  Implementering  

Staten har gjort flera reformer för att inträdet för invandrare på den svenska arbetsmarknaden ska ske 

fortare, senaste exemplet på det är Etableringsreformen, som ska påskynda nyanlända personer att 

komma in på den svenska arbetsmarknaden. Detta ska ske genom samarbete mellan myndigheter, 

länsstyrelser och kommuner då de ska erbjuda aktiviteter som ska främja och snabba integreringen av 

nyanlända personer. Det politiska beslutet grundar sig på att lösa ett samhällsproblem (det tar för lång 

tid att etablera nyanlända på den svenska arbetsmarknaden) och har haft ett mål (påskynda inträdet på 

den svenska arbetsmarknaden för invandrare) genom ett medel där en myndighet 

(Arbetsförmedlingen) har fått ansvaret. Detta beslut har skett från ett top-down perspektiv då 

beslutsfattarna har en tilltro till myndigheten (Arbetsförmedlingen). Det krävs kommunikation mellan 

beslutsfattaren och myndigheten och clearences, så kallad avstämning och men också kontroll för att 

kontrollera om reformen funkar i enlighet med bestämmelserna. Arbetsförmedlingen som myndighet 

rapporterar också till regeringen om resultat och utfall.   
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Frontlinjebyråkraterna här är främst arbetsförmedlaren och i vissa falla arbetsgivaren. 

Arbetsförmedlare för att de har kontakten med respondenterna och ska stödja och guida de utländska 

akademikerna på rätt aktiviteter för att komma in på arbetsmarknaden så fort som möjligt men också 

förmedla ett lämpligt arbete utifrån de utländska akademikernas utbildning och erfarenhet. Dock har 

problemet varit att akademikerna har tyckt att vissa kurser och aktiviteter har varit på en lägre nivå 

utifrån den egna utbildningen och arbetserfarenheten. Det kan bero på att det finns en kunskapslucka 

hos arbetsförmedlare om de utländska akademikernas kunskaper. Mellan arbetsförmedlarna och de 

utländska akademikerna måste det därför finnas kommunikation och clearences. Arbetsförmedlingen 

måste även erbjuda lämpliga kurser och aktiviteter utifrån akademikernas utbildningsbakgrund och 

arbetserfarenhet.  

Arbetsgivare kan i vissa fall också vara en frontlinjebyråkrat då arbetsgivare har kontakt med 

arbetssökande. Genom att läsa arbetssökande personliga brev och CV och andra liknande  och 

kompletterande dokument så som licenser och examensbevis så vet arbetsgivare vem som är lämpligast 

för jobbet. När en arbetsgivare väljer att inte kontakta en person med utländsk bakgrund som har 

samma meriter som en person med svensk bakgrund, både utbildning och arbetserfarenhet då är det en 

form av diskriminering, vilket är olagligt enligt svensk lag. Arbetsförmedlarna är öppna med att tipsa 

om jobb medan det är arbetsgivarna som kan ses som ett stort hinder eftersom arbetsförmedlarna inte 

erbjuder utländska akademiker jobb utifrån deras kvalifikationer.  

 

4.7.1.2 Styrning  

Inom teorin om styrningen kan teorin om asymmetrisk information tillämpas, som innebär att det inte 

kan ske en ideal marknadslösning eftersom säljare och köpare inte har tillgång till korrekt information 

om varan (Rothetein, 2014). I detta fall är köparen en arbetsgivare som ska anställa säljaren; 

arbetstagaren (här: den utländska akademikern). Varan är då den kompetens, utbildning och erfarenhet 

som den utländska akademikern besitter. Det kan vara underligt att benämna kompetens och utbildning 

som en vara eller produkt, men eftersom en köpare (arbetsgivare) betalar för en vara (här: varor; 

kompetens och utbildning) i form av lön till säljaren (här: utländsk akademiker) för att säljaren ska 

utföra ett visst arbete (sin yrkesutövning) så kan kompetens och utbildning ses som en tjänst. Utifrån 

teorin om asymmetrisk information så kan inte en svensk arbetsgivare ha kunskap om utbildningar 

som finns i andra länder men också vilken kompetens de utländska akademikerna besitter. Därför kan 

praktik ses som det bästa alternativet då akademikerna får möjlighet att visa deras kompetens.  

Utifrån den professionella modellen så har staten överlämnat ansvaret till yrkeskåren (arbetsgivaren) 

att genomföra sina beslut. Yrkeskåren (arbetsgivaren) besitter kunskaper och etik och kan därför ta de 

rätta besluten för medborgarna (arbetstagaren). Exempelvis om en arbetsgivare ska anställa en 

mekaniker så är det endast de som jobbar inom mekanikeryrket som vet om en person är passande för 

tjänsten utifrån utbildning, kompetens och erfarenhet, samma gäller vid anställning av en lärare eller 

läkare. Det kan dock vara skillnad på exempelvis jurister eftersom länder har olika lagar och regler 

och kunskaperna kan därför inte tillämpas lika lätt i ett annat land. Samtidigt så har (och måste ha) 

staten översikt över situationen på den svenska arbetsmarknaden då arbetsföra personer bidrar till 

välfärden. Yrkeskåren måste visa förtroende som arbetsgivare gentemot medborgarna, men där även 

medborgarna är beroende av yrkeskårens kunskaper då yrkeskåren vet vem som är mest lämpligast 

och passande för tjänsten. Det finns även inom denna analysenhet en tydlig decentralisering då 

verksamheter, företag och kommuner arbetar på en lägre lokal nivå genom att de beslutar om 

anställning av medborgarna. Regleringen sker genom de beslut man väljer att anställa något utifrån de 
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mål man har, exempelvis att mekanikerna har som mål att reparera ett visst antal bilar per år eller att 

samtliga i en klass ska ha godkända slutbetyg vid slutet av terminen. Huvudmannaskapet utgår från 

arbetsgivarna, men finansieringen skiljer sig från de tidigare analysenheterna då det är väldigt sällan 

som staten finansierar företaget, utan företagets löner utgår från dess inkomster2  

 

 

4.7.1.3. Ansvarutkrävande   

Inom ansvarsutkrävandet är det tre kriterier som måste uppföljas; dels urskilja vem som är ansvarig, 

att det finns kunskap att verksamheten inte skötts bra, men också att det finns mekanismer för att 

utkräva ansvar.   

Ansvaret här ligger dels på arbetsgivarna men också de enskilda individerna. Arbetsgivarna kan välja 

vem de vill anställa där många väljer att hellre anställa en person med svensk bakgrund än en person 

med utländsk bakgrund, trots liknade utbildning och erfarenheter. På så sätt har arbetsgivarna mycket 

makt över arbetssökande personer och kanske främst invandrade personer (här: utländska akademiker). 

Att anställa någon person med svensk bakgrund framför en person med utländsk bakgrund, utifrån 

liknande meriter, är diskriminering och olagligt men som många respondenter har upplevt. De enskilda 

individerna har i sin tur kanske svårt att veta vart de ska vända sig, är det Arbetsförmedlingen eller 

annan instans eller myndighet. Även här är språket ett hinder då akademikerna inte vet vart de ska 

vända sig för inte bara rätt hjälp vid arbetssökandet men också när en person med utländsk bakgrund 

vet att denna har blivit utsatt för diskriminering av en arbetsgivare. Personer med utländsk bakgrund 

har många strategier för att bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden; de kan dels utveckla sina 

svenska språkfärdigheter, få mer kontakter med svenska och försöka ingå i nätverk där svenskar är 

men också söka arbete i närliggande städer. Personer med utländsk bakgrund ska inte behöva byta 

varken förnamn eller efternamn för att få ett arbete. 

 

4.7.2.Avslutande kommentarer och slutsatser om arbete och praktik  

Eftersom en del utländska akademikerna inte arbetar har de hamnat i ett bidragsberoende, men som 

många vill komma ifrån. En lösning har varit dels att få en svensk utbildning i likhet med deras men 

många har valt att ta det arbete som de har erbjudits, även om det inneburit att arbetet är lägre än deras 

kvalifikationer. Orsaken till att akademikerna tar det lågkvalificerade arbetet beror på att som 

respondenterna sagt att respondenterna har familjer att försörja och då är det bättre att ha ett låg-

kvalificerat arbete än inget alls.  

Arbetsgivare jobbar från det andra perspektivet då det är dom som anställer, men många arbetsgivare 

väljer att inte anställa någon med utländsk examen eller arbetserfarenhet då arbetsgivare är osäker på 

utländska akademikers kompetenser. Så länge som de utländska akademikerna har svårt att bevisa sin 

utbildningsexamen eller arbetserfarenhet så kommer arbetsgivare att fortfarande vara osäkra på deras 

kompetenser. Det finns dock arbetsgivare som trots utbildning och arbetserfarenhet väljer att inte 

anställa en person med utländsk bakgrund.  

Staten skapar reformer för att göra integrationen snabbare och lättare för inte bara utländska 

akademiker utan även för personer med utländsk bakgrund. Etableringsreformen kan ses som lyckat 

på nationell nivå då myndigheterna jobbar utifrån direktiven men det är på lokal nivå som reformen 

                                                   
2  Till skillnad från lärare som jobbar i kommunala skolor som har kommuner som huvudman men det 

vara bara för att ge ett exempel.  
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inte funkar lika bra. Det är arbetsgivarna som har den största makten här då det är dom som anställer 

personer. Men även hur arbetsmarknaden ser ut, där efterfrågan på arbete är viktigt, som i fallet med 

läkaren som ändå kunde arbeta som läkare trots sina dåliga språkkunskaper.  

Slutsatserna är att ju snabbare en person med utländsk utbildning kommer ut på arbetsmarknaden desto 

snabbare sker det integrering. Samtidigt som den kunskap som akademikerna besitter går förlorad i 

och med att kunskapen inte utnyttjas direkt på en arbetsplats så bidrar de utländska akademikerna till 

den svenska välfärden. Men den största makten ligger främst hos arbetsgivarna som ska anställa dessa 

personer.    

 

4.8. Analysenhet 4. Relationen till och med myndigheter  

Nedan följer de hinder och upplevelser som utländska akademiker har fått uppleva vid inträdet på den 

svenska arbetsmarknaden i relation till relationerna med och till svenska myndigheter. Här presenteras 

även vilka konkreta hinder som myndigheter orsakar som hindrar ett snabbare inträde på den svenska 

arbetsmarknaden för utländska akademiker.   

Sedan december 2010 i och med Etableringsreformens implementering är det Arbetsförmedlingen, 

länsstyrelserna och kommunerna som har hand om integrationen av nyanlända. Arbetsförmedlingen 

har som främsta uppgift att se till så att de som kan arbeta får ett arbete, länsstyrelserna i sin tur 

samordnar språkundervisning med kommunerna i länet.  

Utifrån de tidigare studierna så har de utländska akademikerna varit både positiva och negativa 

beträffande bemötandet från myndigheterna och kommunerna. De respondenter som fått bra hjälp från 

myndigheterna har var positiva till myndigheternas arbete vilket beror på att respondenterna har fått 

bra vägledning och rådgivning (Bjurling, 2004).  

Beträffande Arbetsförmedlingen så har kritiken varit att praktikplatsen och praktikuppgifterna eller 

kurserna har varit på nivåer som är lägre än deras utbildning. Respondenterna i Weberg & Roswall 

(2006) studie ansåg att handläggarna på Arbetsförmedlingen hade brisande kunskaper om deras 

kompetens och kunskaper (Bjurling 2004) och att arbetsförmedlarna inte var intresserad av att veta 

mer om deras utbildningar. Med andra ord har respondenterna fått möta nonchalanta arbetsförmedlare 

som inte har varit engagerade i deras fall. Tre respondenter från Bergmarks studie har också haft ett 

dåligt bemötande från sina arbetsförmedlare då de har fått fel information om kurser och aktiviteter 

och vilka aktiviteter man kan gå vidare med (Bergmark, 2011). Respondenterna i Jaffaris studie var i 

början positiva till hur mottagandet men blev sedan missnöjda med tiden (Jaffari, 2012).  

Något som flera av respondenterna har upplevt var att de utländska akademikerna trodde att 

Arbetsförmedlingen skulle söka jobb åt dom men Arbetsförmedlingen uppgift är att endast förmedla 

jobb (Weberg & Roswall 2006). De jobb som förmedlades genom Arbetsförmedlingen och dess 

arbetsmarknadsåtgärder skulle finansieras främst av kommunerna eller Arbetsförmedlingen men att 

kostnaderna för arbetsgivaren att ha den utländska akademikern var låga (Matte, 2011).   

En annan myndighet som de utländska akademikerna i Bjurlings studie (2004) varit negativa till har 

varit dåvarande Högskoleverket som har värderat de utländska utbildningarna. Akademikerna har tyckt 

att handläggarna har värderat deras utbildningar för lågt och på så sätt bidragit till att de utländska 

akademikerna antingen har fått läsa till, läsa om, eller omskola sig, vilket många respondenter känt att 

de inte har tid eller den ekonomiska situationen till att göra det. En högskola hjälpte en respondent i 

Brajshori Devordoli & Luaibis (2014) studie med att ge information om ett bemanningsföretag där 

respondenten senare blev anställt under en längre, med det står inte exakt på vilket sätt högskolan 
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hjälpte till. Även CSN (Centrala studiestödsnämnden) har hjälpt med ekonomin eftersom personerna 

sökt om studiestöd. En respondent har fått mycket hjälp från Arbetsförmedlingen med att bland annat 

betygsvärdering, reseersättning i samband med prov och pendling till praktikplats. Två av 

respondenterna i Brajshori Devordoli & Luaibi (2014) studie har fått hjälp från arbetsförmedlingen 

med jobb, en fick hjälp med att finna ett jobb men som inte trivs där men stannar på grund av att 

respondenten frångår bidragstagandet och får en inkomst istället. En av respondenterna var inte alls 

nöjd då hon blev hänvisad till kurser med för lägre kvalifikationer än hon hade utifrån hennes 

utbildning och arbetserfarenhet (Brajshori Devordoli & Luaibi (2014). Lösningen för flera 

respondenter i Bjurlings studie har varit att ta egna initiativ när det gäller jobb-sökandet och vilka 

utbildningar eller kurser de valt att läs vidare med.  

I denna analysenhet kan också aktivitetskravet kopplas in eftersom samtliga respondenter i Brajshori 

Devordoli & Luaibi (2014) har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det innebär att de aktiviteter, 

kurser eller jobb som arbetsförmedlaren hänvisar till måste akademikern delta i eller söka, annars får 

akademikerna ingen ersättning (Brajshori Devordoli & Luaibi (2014).  

 

4.8.1. Analys av Analysenhet 4. Relationen till och med myndigheter     

Nedan följer en tillämpning av analysverktygen implementering, styrning och ansvars-utkrävande i 

analysenheten relationen till och med myndigheter och avslutas med slutsatser och kommentarer.    

 

4.8.1.1. Implementering 

Implementering från myndigheter sker från ett top-down perspektiv eftersom det är myndigheterna 

som ska stå för strukturerna. Dessa aktörer har dessutom en stor handlingsfrihet men som är 

förutbestämt utifrån ramar, i detta fall Etableringsreformen. Eftersom det  är flera aktörer inblandade, 

Arbetsförmedlingen, länsstyrelser och kommunerna, så är behovet av både kommunikation och 

clearences mellan aktörerna stort. Implementeringskedjan måste också vara kort då det inte finns 

möjlighet att politikens innehåll förändras under processens gång, det innebär i detta fall om det är 

flera aktörer inblandade så sker besluten snabbare utifrån de bestämda ramarna för samtliga berörda 

aktörer.  

I denna analysenhet är det handläggarna på Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna som är 

frontlinjebyråkraterna där dessa har den närmsta kontakten med medborgarna (utländska 

akademikerna). Byråkraterna ska tolka och tillämpa regler och lagar utifrån fall och omständighet. Ett 

exempel som respondenterna varit med om är när arbetsförmedlare hänvisat akademikerna till arbete, 

aktiviteter eller kurser som akademikern kan delta på. Men många respondenter upplevde att de inte 

blivit rätt bemötta eftersom de blir hänvisade till aktiviteter som kräver lägre utbildning än deras, men 

det skiljer sig från fall till fall.    

 

4.8.1.2. Styrning  

Relationen mellan myndigheter och medborgare är ett tydligt bevis på att det existerar ett 

maktförhållande mellan dessa två aktörer. Det är oftast medborgarna som förtrycks av myndigheternas 

arbete och beslut. Det är till myndigheterna som  medborgarna vänder sig till vid behov, vilket gör 

handläggarna på myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna till gräsrotsbyråkrater. Dom har 

mest kontakt med medborgarna och jobbar närmast medborgarna. Myndigheternas beslut utgår från 

formrationell byråkrati där besluten ska vara förenliga med regelverken men också målrationell 

eftersom myndigheterna vill uppnå mål utifrån regelverket. Utifrån den professionella modellen så är 



44 
 

det tydligt att staten har överlagt ansvaret till myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna. Även 

här jobbar handläggarna utifrån förtroendeuppdrag gentemot staten och medborgarna. Medborgarna 

(utländska akademikerna) å andra sidan är väldigt beroende av handläggarnas kunskap om lagar och 

regler eftersom lagarna och reglerna ska tillämpas på individen vid behov.  
I enlighet med etableringsreformen så krävs det samordning mellan myndigheter, länsstyrelser och 

kommuner. Inom etableringsreformen så fanns det möjlighet för utomstående aktörer och företag att 

leverera service till myndigheter och kommuner, den idén kallas för new public management. Ett 

exempel på det är företagen som erbjöd etableringslots till nyanlända som skulle hjälpa dom med 

integreringen. År 2014 utvärderade Riksrevisionen etableringslotsens arbete och Riksrevisionens 

slutsatser var att etableringslotsen inte arbetat effektivt, arbetat oetiskt och olagligt i vissa fall och att 

lotsen inte heller har nåt uppsatt mål med att integrera nyanlända dels i samhället och på den svenska 

arbetsmarknaden. Påföljderna blev att etableringslotsen togs bort. Etableringslotsen var, utöver 

handläggarna, frontlinjebyråkraterna, eftersom lotsen och handläggarna hade närmast kontakt med 

medborgarna (nyanlända personer och utländska akademikerna).  

Decentralisering är en styrning och samordning-modell där beslutanderätten sker på lägre instanser. 

Handläggarna som har huvudmannaskapet är de som tar besluten utifrån bestämda regler och har 

ansvaret över det operativa och administrativa arbetet. Även här sker finansiering från skattemedel.  

       

4.8.1.3. Ansvarutkrävande  

Samtliga svenska myndigheter granskas och kontrolleras från ett utomstående institut som jobbar 

utifrån regeringens beslut. För akademikerna kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig för att 

få hjälp och stöd. Det kan också vara svårt att veta vem som är ansvarig, är det handläggaren på 

Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen eller kommunen akademikern ska vända sig till? Akademikerna 

måste också veta hur myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna arbetar. Flera av 

respondenterna i den tidigare forskningen har fått för sig att handläggaren på Arbetsförmedlingen ska 

söka jobb åt en men arbetsförmedlarnas huvudsakliga uppgift är att förmedla jobb.  

Anledningen till att det har skett ett missförstånd bland utländska akademikerna är svårt att veta men 

en anledning kan vara att informationen från Arbetsförmedlingen till de utländska akademikerna har 

varit bristfällig i vissa aspekter eller att de utländska akademikerna inte har förstått 

arbetsförmedlingens information på grund av brister i svenska språkkunskaper. När en 

arbetsförmedlare informerar om jobb kan individen känna sig besviken över att de inte hjälper till att 

söka jobbet. Men det är också upp till arbetsförmedlaren att vara tydlig med att informera om 

förmedlarens arbetsuppgifter. I och med den nya reformen så har arbetsförmedlingen inte bara fått fler 

arbetsuppgifter, där mycket ska dokumenteras utan de har fått det övergripande ansvaret med att 

integrera de nyanlända (och andra personer med utländsk bakgrund) på den svenska arbetsmarknaden.       

 

4.8.2. Avslutande kommentarer och slutsatser om utländska akademikers relationer till 

och med myndigheter  
Det är intressant, men inte oväntat, att se att de utländska akademikerna har haft olika relationer med 

myndigheter. Vissa har varit positiva medan andra har varit negativa till myndigheterna. Detta avsnitt 

har främst behandlat Arbetsförmedlingen men även UHR är viktiga då de beslutar om värderingar om 

de utländska akademikernas utbildningar. De som varit positiva har varit främst de med liknande 

utbildningar som inte behövs läsa om så många kurser men de som varit negativa till UHR har varit 

de som sina utbildningar från hemlandet för lågt värderat. Samtidigt är det viktigt att understryka att 
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upplevelserna med myndigheter skiljer sig från fall till fall så det går inte att dra några generella 

slutsatser kring det. Men det bemötande akademikerna har fått i början har påverkat hur akademikerna 

ser på myndigheten i framtiden. Flera trodde Arbetsförmedlingen skulle söka jobb åt en men 

arbetsförmedlare skulle endast förmedla jobb.  

Eftersom det är arbetsförmedlarna som är frontlinjebyråkraterna så bör det finnas bättre 

kommunikation mellan arbetsförmedlare och de utländska akademikerna kring arbetsförmedlingens 

arbetsuppgifter men också vilka kunskaper och vilken kompetens som de utländska akademikerna 

besitter.  

Staten har överlagt ansvaret med integration till myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna. Det 

har skett en tydlig decentraliering med integrationsansvaret. Även mellan dessa myndigheter behövs 

det både kommunikation och clearences för att dels samordningen ska fungera mellan myndigheterna 

men också så att myndigheterna ska arbeta på korrekt sätt gentemot sina medborgare (utländska 

akademiker).   

 

 

4.9. Analysenhet 5. Nätverk och kontakter  

Samtliga deltagare i tidigare forskning ansåg att nätverk och kontakter är det bästa sättet att dels lära 

sig det svenska språket men också ett steg närmare till arbete. Få av de intervjuade respondenterna 

hade kontakter och ett etablerat nätverk i Sverige innan de kom till Sverige. Det var få respondenter 

som hade partners i Sverige innan egna ankomsten. Dessa har haft det lättare dels med språket men 

också kontakterna. Samtidigt som kontakter är bra menar studierna att svenska kontakter och nätverk 

är mest fördelaktigt (Weberg & Roswall, 2006; Bergmark, 2011; Jaffari, 2012; Brajshori Devordoli & 

Luaibi, 2014; Matte, 2011, Bjurling, 2004). Med andra ord var det många av respondenterna som var 

tvungna att skapa sig ett nätverk när de väl befann sig i Sverige men också att det är främst svenska 

kontakter som är viktigt för att ha för en snabbare etablering på den svenska arbetsmarknaden.   

Vid ankomsten är det svårt med att finna nya kontakter då migranter och nyanlända håller sig främst 

nära sina landsmän eller när personer med utländsk bakgrund är engagerade i aktiviteter såsom SFI så 

är de kurskamraterna den närmsta kontakten. Men alla befinner sig i samma situation så det är få som 

kan hjälpa varandra i den fasen (Weberg & Roswall, 2006; Bergmark, 2011)  

Vad det var för arbete man fick genom sina kontakter var inte så viktigt så länge man hade kontakter 

som kunde tipsa eller hjälpa med att få ett arbete (Weberg & Roswall, 2006; Bergmark, 2011; Jaffari, 

2012; Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014; Matte, 2011). En annan anledning till att nätverk och 

kontakter är viktiga är att många lediga tjänster på arbetsmarknaden inte annonseras ut alls, utan 

arbetsgivare anställer folk främst genom kontakter och de nätverk man ingår i (Bergmark, 2011).   

Utländska akademiker som grupp har mindre kontakter och sociala nätverk och utifrån de tidigare 

studierna var det vanligt att många av respondenterna kände ett utanförskap (Bergmark, 2011; Jaffari, 

2012; Brajshori Devordoli & Luaibi, 2014). Brajshori Devordoli & Luaibi (2014) hänvisar vidare till 

Bourdieus teori om socialt kapital och skriver att om en person har för lite av det sociala kapitalet så 

leder det till att personen väljer att isolera sig mer eller helt från samhället. Vilket leder till paradoxen 

att uteslutning leder till mer isolering från samhället.    

En annan gruppkänsla som uppkom berörde det kollektiva bedömandet enligt Bjurling (2004). Det 

kollektiva bedömandet innebär att ”att en individs kompetens bedöms utifrån de uppfattningar eller 

erfarenheter arbetsgivare gjort i mötet med andra invandrare” (Bjurling, 2004, s. 10). Då många 
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nyanlända väljer att hålla sig till sina landsmän kan kollektiv bedömning av personer från det landet 

och på så sätt förhindra inträdet på den svenska arbetsmarknaden för vissa utländska akademiker. Vissa 

har dock haft tur och vänt det till sin fördel inom ett eftertraktat yrke. Bjurling (2004) ger ett exempel 

på en iranier som var duktig på svårare matematiska formler där arbetsgivaren var ute efter fler duktiga 

matematiker och då tipsade den iraniern om en landsman som också fick anställning vid ett senare 

tillfälle. Det tyder på att ett bra nätverk och bra kontakter leda vägen för ett arbete i framtiden.   

Det är främst de som kommer från Afrika och Asien som upplever att de har haft svårast med att knyta 

kontakter och relationer med personer i det svenska samhället samtidigt som det är dom som har svårast 

att etableras på den svenska arbetsmarknaden (Jaffari, 2012).  

 

4.9.1. Analys av Analysenhet 5. Nätverk och kontakter     

Nedan följer endast avslutande kommentarer och slutsatser. Tillämpningen av analysverktygen 

kommer inte ske inom denna analysenhet eftersom det var svårt att tillämpa analysverktygen på denna 

analysenhet. Så nedan följer endast avslutande kommentarer och slutsatser.   

    

4.9.1.1. Avslutande kommentarer och slutsatser om nätverk och kontakter  

I analysenheten nätverk och kontakter är det svårare att tillämpa analysverktygen om implementering, 

styrning och ansvarsutkrävande eftersom vilka nätverk en person väljer att ingå i eller vilka kontakter 

en person väljer att ha inte kan regleras av lagar och regler utan det är upp till varje individ att skapa 

sitt eget sociala nätverk. Det är inget som arbetsförmedlare eller SFI-lärare heller kan påverka eller 

besluta över. När det handlar om nätverk och kontakter så gäller det att ha ”rätt” kontakter då det är 

dom rätta kontakterna som ger möjlighet till att få ett bättre arbete, förhoppningsvis inom sin 

utbildning. För utländska akademiker är de rätta kontakter svenskar som kan erbjuda ett jobb eller som 

kan tipsa om ett jobb. För mycket kontakt med sina landsmän så leder det till ett snävare nätverk så 

personer mer utländsk bakgrund måste utvidga sitt nätverk till inte bara fler personer men också 

svenska personer. Det innebär inte att all kontakt mellan landsmän ska försvinna utan den kontakten 

är viktig också dels på grund av saknaden till sitt hemland men också för att landsmän kan hjälpa 

varandra och främja en snabbare etablering på den svenska arbetsmarknaden.      
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KAPITEL 5.  
 

5.1 Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka hinder som utländska akademiker upplever när 

de ska träda in på den svenska arbetsmarknaden. Det andra syftet har varit att redovisa och förklara 

dessa hinder och analysera utifrån teoretiska perspektiven om implementering, styrning och 

ansvarsbefogenhet. Masteruppsatsens frågeställningar har varit; 

 Vilka hinder, utifrån tidigare forskning, upplever utländska akademiker med att komma in på 

den svenska arbetsmarknaden ? 

 Kan man härleda några lösningar utifrån ett implementerings- och styrnings- och 

ansvarsperspektiv?  

 

De utländska akademikerna har upplevt flera hinder med inträdet på den svenska arbetsmarknaden. 

Det första hindret berör att deras utbildning och kompetens från hemlandet inte godkänts så 

akademikerna har blivit tvungna att antingen läsa vissa kurser eller läsa om hela utbildningen. Ett annat 

hinder har varit att de utländska akademikerna inte besitter tillräckliga svenska språkkunskaper för att 

få ett arbete medan vissa forskare ser brytningen på  svenska som ett problem. Inom analysenheten 

arbete och praktik är det största hindret att arbetsgivare är osäkra på den kunskap som den utländska 

akademikern besitter och därför vågar inte anställa en utländsk akademiker.  Relationen till och med 

myndigheter är viktig eftersom det är myndigheterna och kommunerna som har hand om integrationen 

av personer med utländsk bakgrund, de hinder som uppstått då har handlat om att handläggning tar tid 

men också att de utländska akademikerna får fel information eller hänvisas till fel instans eller 

aktiviteter som är lägre än akademikernas utbildning och arbetserfarenhet. Den sista analysenheten 

berör vilka nätverk och kontakter som en utländsk akademiker har, där rätt kontakter och att ingå i rätt 

nätverk är viktigt.   

Denna studie har undersökt vilka hinder utländska akademiker upplever inför inträdet på den svenska 

arbetsmarknaden men också när de befinner sig på den svenska arbetsmarknaden. Det intressanta är 

att trots att utländska akademiker befinner sig på botten i Sverige så är det ändå många som kämpar 

sig uppåt på den sociala och den ekonomiska karriärstegen. Det tyder på vilken stark vilja och 

motivation de utländska akademikerna har och inte bara kunskap och kompetens från hemlandet. 

Många vill befinna sig på liknande och vissa på samma arbetssituation som i hemlandet.  

Etableringsreformen som ska främja och snabba på integreringen på den svenska arbetsmarknaden 

tyder på att regeringsbesluten är inriktade på att så fort som möjligt komma ut i arbete, det gör 

detsamma vilket arbete det är så länge man har ett arbete. Men problemet har dock inte varit att de inte 

haft arbete utan att man har arbetat inom yrken som är mycket lägre än vad akademikerna utbildat sig 

till. Ett annat problem som kan uppstå är att de utländska akademikerna fastnar inom de låg-

kvalificerade yrkena för att man inte orkar ta sig igenom dels processen med att utvärdera sig 

utbildning men också för att kompletterande utbildningar eller att läsa enstaka kurser, flera kurser eller 

som vissa i de tidigare studierna gjort att de har läst om hela utbildningar, tar tid. En viktig aspekt 

handlar om svenska språket, där det har setts som ett stigma och många känts sig annorlunda i och 

med att de inte behärskar språket men också att de bryter på ett annat språk när de talar svenska. Utifrån 

studien så märks det att arbetsgivare vill ha personer med svensk utbildning och arbetslivserfarenhet i 

Sverige, för att inte tala om personer med svenskklingande namn.   
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Slutsatserna är att det behöv mer effektivt utnyttjande av utländska akademikers kunskaper och 

arbetserfarenheter, både från nationellt perspektiv men också från lokalt perspektiv, det vill säga främst 

arbetsgivares perspektiv.  

 

5.2. Möjliga lösningar för framtiden 

Inom analysenheter utbildning och kompetens krävs med ännu tydligare motiveringar och 

beskrivningar av hur utvärderingen går till och motivera utvärderingen. För de utländska akademikerna 

är det viktigt att man chansar med att be om omvärdering, då det kan innebära att man inte behöver 

läsa om lika många kurser.  

När det gäller språket så krävs det bättre anpassad SFI. Flera respondenter har upplevt att SFI-

undervisningen har gått antingen för fort eller för långsamt, så därför behövs det anpassad 

undervisning. Det leder till att de som är mer snabblärda får möjlighet att klara SFI snabbare medan 

de som inte är lika snabblärda kan behövas mer undervisningstid och mer stöd från SFI-lärarna. 

Samtidigt måste man flika in att det inte går att lära ut fläckfri svenska utan de med utländsk bakgrund 

kommer nog alltid att bryta lite när de talar svenska.    

Inom analysenheten arbete och praktik krävs det att man fortsätter att söka arbete inom olika yrken, 

samtidigt som arbetsgivare måste våga anställa personer med utländska utbildningar. De utländska 

akademikerna måste också få möjligheten att komma ut på praktikplatser eftersom det ger dom 

möjlighet att dels förbättra sitt svenska språk men också skapa kontakter för framtida arbeten.  

Relationen till och med myndigheter kan ses som den viktigaste då alla beslut sker från ett top-down 

perspektiv. Det innebär att medborgarna ( utländska akademikerna) inte har så mycket att säga till om 

utan endast följa reglerna. Det är viktigt att man har tydlig information och når ut till många. 

Myndigheterna måste också korta ner handläggningstiderna eftersom tiden är knappt för utländska 

akademiker som jobbat en längre period inom sitt yrke i hemlandet. Väl i Sverige vill de komma ut i 

arbetsmarknaden så fort som möjligt. Samordningen mellan myndigheterna måste också förbättras, 

men också informera tydligt om var man som medborgare (utländsk akademiker) kan vända sig för 

frågor men också utkräva ansvar.   

Inom analysenheten nätverk och kontakter är det upp till var och en av de utländska akademikerna att 

själva finna och behålla rätt kontakter. Det innebär inte att man ska isolera sig från sina landsmän och 

bara ha svenska kontakter eftersom kontakten med sina landsmän kan ses som en trygghet i det nya 

landet.  

 

 5.3. Framtida forskning  

Denna forskning har undersökt några av de flera hinder som utländska akademikerna upplever vid 

etableringen på den svenska arbetsmarknaden men också hinder som de upplever när de väl befinner 

sig på den svenska arbetsmarknaden. Då denna studie förmodligen är den första av liknande karaktär 

och förmodligen den första inom disciplinen statsvetenskap så ger det tillfälle att bedriva ytterligare 

liknande studier inom statsvetenskapen. Framtida studier kan undersöka hur etableringsreformen har 

fungerat hittills genom att använda sig av andra analysverktyg inom statsvetenskapen. Andra framtida 

studier kan också undersöka hur andragenerationsinvandrare som studerar på högre utbildning 

upplever deras situation. När det handlar om migrations- och integrationsfrågor så finns det mycket 

man kan undersöka så länge som både material och intresse finns. Om inte material eller intresse finns 

så kan det alltid uppstå med hjälp av den politiska agendan som finns i Sverige idag.  Det vore också 



49 
 

intressant att undersöka inte bara akademiker det bör forskar ytterligare om utan även vanliga personer 

med utländsk bakgrund som bör uppmärksammas om vilka hinder de får uppleva vid inträdandet på 

den svenska arbetsmarknaden.  
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