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Titel: ”Flykten till Sverige var en flykt till frihet och inte till destruktivitet av min identitet.” 
Författare: Enisa Bačevac & Milica Martić  

Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur invandrade akademiker från forna Jugoslavien upplever 

den svenska arbetsmarknaden, och om de upplever att det finns faktorer som försvårar deras 

möjligheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi vill dessutom undersöka om 

och i så fall hur deras status har förändrats i samband med flytten till Sverige. Den metod vi 

har använt oss av är en kvalitativ intervjustudie där vi ställt frågor utifrån en halvstrukturerad 

intervjumanual. Vi valde att använda oss av både tidigare forskning och ett antal teoretiska 

analysverktyg för att med hjälp av dessa tolka ojämlikheten och diskrimineringen som 

förekommer på den svenska arbetsmarknaden gentemot invandrade akademiker. I resultatet 

presenteras fyra faktorer som våra respondenter upplever bidra till svårigheter att etablera sig 

på den svenska arbetsmarknaden. Dessa är sociala kontakter, namnet, validering av 

utbildningen och praktikplatsen. I resultatet framförs även respondenternas besvikelse kring 

bemötandet på den svenska arbetsmarknaden och statusen i det nya samhället. En del 

respondenter menar att deras status har förändrats då de på sina nuvarande arbetsplatser inte 

betraktas som intelligenta och högutbildade individer.  Nyckelord: invandrare, integration, 

segregation, diskriminering, status 

Abstract 

The aim of this essay is to examine how educated immigrants from former Yugoslavia are 

experiencing the Swedish labor market and if they feel that there are factors that complicate 

their ability to establish themselves in the Swedish labor market. We have also examined 

whether and if so, how their status has changed in connotation with the move to Sweden. The 

method we have used is a qualitative interview study where we asked questions from a semi-

structured interview guide. We chose to make use of both previous research and a number of 

analytical tools for using these to interpret inequality and discrimination that exist in the 

Swedish labor against educated immigrants. The results presented four factors that our 

respondents perceive contribute to difficulty in establishing themselves in the Swedish labor 

market, these are: contacts, name, validation and trainee post. The results presented are also 

respondents' disappointment about the hospitality of the Swedish labor market and their status 

in the new society. Some respondents believe that their status has changed since those in the 

current locations are not considered to be intelligent and highly educated individuals. 

Keywords: Immigrants, integration, segregation, discrimination, status 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Vår undersökning handlar om hur svårt det kan vara för invandrade akademiker att få ett 

arbete inom sitt utbildningsområde i Sverige. Efter genomförandet av fyra stycken intervjuer 

fann vi att intervjudeltagarna upplevde att det fanns fyra faktorer som hindrade dem från att 

arbeta inom sitt utbildningsområde i Sverige. Dessa faktorer var ett bristande kontaktnät, 

deras utländska namn, godkännandet av deras utländska högskoleutbildningar och en 

oanvändbar praktikplats. Konsekvenserna av dessa faktorer har lett till att intervjupersonernas 

status förändrats då de uteslutits från yrkesområden som de är utbildade till. Denna 

undersökning anser vi är viktig då den behandlar ett stort samhällsproblem. I dagens Sverige 

finns det många högutbildade invandrare som arbetar inom lågkvalificerade yrkesområden. Vi 

anser att detta leder till att vårt samhälle går miste om en stor del kompetens som är 

efterfrågad. Vårt resultat kan användas för att belysa diskrimineringen som sker i förhållande 

till utlandsfödda på den svenska arbetsmarknade. 



  

Uppdelningen av arbetet 

Att ange vem som har skrivit vad i uppsatsen vore för vår del oärligt då alla delar i uppsatsen 

har skrivits tillsammans. 
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1. Inledning 

 

”Vi har världens högst utbildade skomakare, pizzabagare, taxichaufförer i det här landet: 

läkare, jurister, ingenjörer.” (Tonström 2010) 

 

Många invandrade akademiker som har lika lång högskoleutbildning som svenska individer 

blir tvungna att arbeta inom lågkvalificerade yrken med en låg lön för att kunna försörja sig. 

En studie som integrationsverket har gjort visar att diskrimineringen redan sker vid 

inskickandet av Cv:t. då det utländska namnet är det första arbetsgivaren ser (Oldberg 2008). 

Diskrimineringen av invandrare på arbetsmarknaden anses vara ett samhällsproblem i dagens 

mångkulturella samhälle. I denna uppsats skall vi försöka belysa hur respondenterna upplever 

den svenska arbetsmarknaden när det gäller bemötandet eller faktorer som försvårar 

etableringen på arbetsmarknaden. Vi skall även undersöka om deras status förändrats i 

samband med flytten till Sverige.   

”Det fixade nog typ min mamma.” (Tovatt 2006, s. 245) 

I Sverige sker cirka 60-85% av alla tjänstetillsättningarna via sociala nätverk. Man kan säga 

att denna typ av rekrytering är ett av de största hindren mot skapandet av en arbetsmarknad 

där villkoren är jämlika för alla, eftersom rekrytering via sociala nätverk leder till exkludering 

av personer eller grupper med svagt eller inget socialt nätverk på arbetsmarknaden (Tovatt 

2006, s. 245).  

    Enligt Tovatt är ojämlikhetsstrukturerna på arbetsmarknaden kopplade till etnicitet. Detta är 

en av de centrala orsakerna till varför invandrade akademiker oftast fastnar på lågavlönade 

arbetsplatser, och inom arbeten som de är överkvalificerade för (Tovatt 2006, s. 247). Enligt 

en rapport från Svenskt Näringsliv tar det mer är tjugo år för en utlandsfödd att få samma 

möjligheter som en svenskfödd när det är fråga om att hitta ett arbete inom sitt 

utbildningsområde (Nordenhem 2010).   

   Annika Björklund som leder ett projekt vid Mälardalens högskola vars primära mål är att 

bidra till snabbare etablering för invandrade akademiker på arbetsmarknaden ser denna 

tidsaspekt som ett problem. Hon menar att ju längre tid det tar för invandrade akademiker att 

få ett arbete inom sitt utbildningsområde desto svårare blir det för dem att följa med i 

utvecklingen på arbetsmarknaden (Nordenhem 2010). 
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    Även Josefin Claesson som är projektledare på Jusek anser att det är viktigt att få ut de 

invandrade akademikerna i arbetslivet så fort som möjligt. Hon betonar dessutom att 

organisationer som arbetsförmedlingen inte ska tilldela invandrarakademikerna arbeten som 

inte motsvarar deras utbildning. Eftersom att detta kan resultera i en så kallad 

"inlåsningseffekt". 

Med det menar hon att ett tillfälligt arbete kan vara bra för stunden då man kommer in på 

arbetsmarknaden men att rätt arbete är mycket bättre enligt en rapport som SCB gjort. 

Rapporten visar att invandrarakademiker som börjar arbeta inom ett okvalificerat yrke senare 

har betydligt svårare att finna ett arbete inom sitt utbildningsområde. Jusek har tagit fram en 

modell för att förhindra denna ”inlåsningseffekt” där presenteras fyra olika insatser som bör 

genomföras. Dessa insatser är följande; en större satsning på utbildning inom det svenska 

språket, bedöma utländsk examen snabbare, hjälpa de utländska akademikerna med att skapa 

kontakter genom att anordna mentorskapsprogram samt hjälpa dem med vägledning gällande 

val av relevanta kompletterande utbildningar (Jusek 2011). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga faktorer som bidrar till att högutbildade invandrare 

inte arbetar inom de yrkesområden de är utbildade till. Vi vill även belysa hur 

intervjupersonerna upplever bemötandet på den svenska arbetsmarknaden och slutligen 

undersöka hur de upplever sin status som utländsk akademiker i det svenska samhället. 

 

1.2 Frågeställning 

1. Vilka faktorer är det som leder till svårigheter att etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden inom det yrkesområde respondenterna är utbildade i? 

2. Hur upplever dessa individer att de blir bemötta på den svenska arbetsmarknaden? 

3. Hur har flytten till Sverige påverkat våra respondenters status i det nya samhället till 

skillnad från det tidigare samhället?  

 

1.3 Avgränsningar 
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I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till akademiker som kom från forna Jugoslavien i 

början på 1990- talet. Den främsta orsaken till att vi valt dessa individer är för att de har varit 

bosatta i Sverige i ungefär tjugo år. Därmed har dessa individer skapat sig en övergripande 

bild av hur arbetssituationen på den svenska arbetsmarknaden ser ut för invandrare med en 

högskoleutbildning från sitt hemland.  
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2. Kort historisk bakgrund 

Sveriges befolkning består i dagsläget av ungefär 14 % utlandsfödda individer. Det har dock 

inte alltid sett ut så. Sverige var ett utvandringsland fram till 1930-talet. Från mitten på 1800- 

talet fram till 1930-talet hade 1,3 miljoner svenskar utvandrat till USA, Australien, 

Sydamerika och Kanada. Detta förändrades när andra världskriget bröt ut, under och efter 

andra världskriget började allt fler människor att invandra till Sverige då det rådde oro i 

omvärlden. Under andra världskriget invandrade flyktingar från Tyskland och Baltikum 

medan det efter krigsslutet invandrade arbetskraft från Jugoslavien, Italien, Turkiet och 

Grekland (Migrationsverket 2010). 

    Sedan andra världskriget har Sverige tagit emot omkring 2,4 miljoner invandrare (SCB 

2005). Detta var nödvändigt då tjänstesektorn och produktionssektorn började expandera i 

Sverige. I samband med detta upphörde begränsningar för arbetskraftinvandring i och med att 

Sverige var i ett stort behov av arbetskraft fram till slutet av 1960-talet (Migrationsverket 

2010). 

    Då behovet av arbetskraftinvandring minskade i början på 1970-talet beslutade regeringen 

att införa något som kallades för arbetsmarknadsprövning som handlade om att reglera 

invandringen. Detta ledde till att invandrarna var tvungna att ha uppehållstillstånd innan 

ankomsten till Sverige (ibid.). Invandrarnas situation på arbetsmarknaden har sedan 1975 

blivit allt mer problematisk. I samband med att det kom nya krav på arbetsmarknaden där 

arbetsgivarna efterfrågade tidigare arbetserfarenhet blev många av arbetskraftinvandrarna av 

med sina arbeten. Arbetslösheten för invandrare har sedan 1976 blivit dubbelt så hög som för 

den inhemska befolkningen. Under den här perioden förändrades Sverige då det uppkom en 

allt större segregation av medborgare med utländsk bakgrund (SOU 2006:73, s. 89-90).  

    Under 1980- och 1990- talet flydde flera hundratusen människor från Libanon, Irak, forna 

Jugoslavien och andra länder till Sverige på grund av krig, fattigdom och etnisk rensning. Om 

man jämför arbetskraftinvandringen under 1950- och 1960-talen med flyktinginvandringen 

under 1980- och 1990- talet var skillnaden mellan dessa två invandrare att de som invandrade 

till Sverige under 1980- och 1990- talet hade en god utbildning och arbetserfarenhet inom 

kvalificerade arbetsområden från hemlandet (Sehovac 2002, s. 4). 
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2.1 Begreppsdefinitioner  

2.1.1 Invandrare  

I slutet av 1960- talet ersattes ordet utlänning med begreppet invandrare. Begreppet används 

oftast för individer som är bosatta i Sverige men inte födda i Sverige (Kulturdepartementet Ds 

2000:43, s. 19-20). Begreppet syftar alltså på individer som utvandrat från sitt ursprungsland 

och invandrat till Sverige av skäl som exempelvis krig, arbetskraftinvandring eller 

anhörighetsinvandring (Jepson Wigg 2011, s. 16). I Sverige existerar ingen särskild 

invandraridentitet, de invandrade individerna kommer från olika länder och har olika 

traditioner och religioner (Kulturdepartementet Ds 2000:43, s. 19-20). 

    Begreppet kan definieras utifrån objektiva och subjektiva kriterier. Det objektiva kan 

omfatta kriterier som exempelvis medborgarskap, födelseland osv. Medan de subjektiva 

kriterierna kan omfatta personers utseende eller hur bra eller dåligt de invandrade individerna 

talar svenska (ibid).  

    Som vi tolkat det är myndigheternas avsikt att använda sig av begreppet invandrare på ett 

objektivt sätt. Vi har dock valt att använda oss av begreppet som det presenteras i 

intervjuerna, ett begrepp med många negativa innebörder. 

2.1.2 Integration  

Integration handlar om att fånga upp det nya landets seder samtidigt som man behåller 

hemlandets språk, kultur och traditioner. Integrationsprocessen är en gemensam process som 

inte endast skall innefatta de invandrade individerna i samhället utan även 

majoritetsbefolkningen. För att dra nytta av den kompetens som finns i ett mångkulturellt 

samhälle bör alla medborgare och institutioner bidra med öppenhet och respekt (Regerings 

proposition 1997/98:16, s. 22-23).  

    Begreppet integration har används som en motsatts till assimilation men även som ett 

sammanfattande begrepp för den statliga och kommunala sektorns arbete att sätta 

invandrarpolitiken och integrationsprocessen i verk. Denna arbetsform har i vissa fall även 

kallas ”uppifrånperspektivet”. Med detta menas att den kommunala och statliga sektorn 

arbetat på ett ensidigt tillvägagångssätt. Det har bidragit till att anpassa invandrarna till 

majoritetsbefolkningen, och lett till en assimilation av invandrarna istället för en integration 

(Regerings proposition 1997/98:16, s. 22). 
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2.1.3 Segregation  

Segregation är motsatsen till integration. Segregation handlar om att en del grupper i 

samhället begränsas socialt och därmed utesluts. Hjerm och Schierup redovisar tre former av 

segregation (Hjerm & Schierup 2008, s. 120-121). Dessa är: 

Etnisk segregation – Med etnisk segregation menas åtskillnad av individer som härstammar 

från ett annat land än majoritetsbefolkningen. Den etniska segregationen kan även omfatta 

individer som har en annan kultur eller religion, med mera. 

Socio ekonomisk segregation kan handla om individer som tillhör olika yrkesgrupper. Dessa 

individer kan delas in i olika klasser eller stånd i samhället vilket i ett senare skede bidrar till 

skapandet av sociala skillnader. 

Demografisk segregation omfattar skillnader i den geografiska fördelningen utifrån ålder, kön 

eller hushållstyp. 

    I uppsatsen använder vi oss av begreppet segregation för att påvisa hur invandrade 

akademiker blir segregerade på den svenska arbetsmarknaden genom att bli nekade arbeten 

som motsvarar deras utbildningsområde.  
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3. Teoretiska analysverktyg 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning samt vilka analytiska 

verktyg som har valts för att studera ojämlikheten och diskrimineringen som förekommer 

på den svenska arbetsmarknaden. 

3.1 Beständig ojämlikhet 

Enligt Tilly blir den Beständiga ojämlikheten permanent först när samhället har accepterat 

en händelse som skett mellan kategoriella par. Det Tilly menar är om man endast fokuserar 

på vissa obetydliga skillnader som människor själva inte kan förändra, leder det till 

orättvisor och ojämlikhet. Detta mönster fortsätter vidare genom historiens gång om inte 

organisationsstrukturer omarbetas (Tilly 2004, s. 59).   

”Stora och betydelsefulla olikheter i förmåner bland människor motsvarar 

huvudsakligen kategoriella skillnader som svart/vit, man/kvinna, medborgare/ utlänning 

eller muslim/jude och inte individuella skillnader i egenskaper, benägenheter och 

prestationer.” (Tilly 2004, s. 18) 

Tilly har i boken Beständig ojämlikhet (Tilly 2004) presenterat en teori som skall förtydliga 

varför ojämlikheter existerar i ett samhälle som är demokratiskt. I teorin presenterar Tilly 

bland annat på vilket sätt de strukturella ramarna i vårt samhälle styr människors val och 

möjligheter.  

    Tilly definierar de socialt organiserade strukturerna som kategoriell ojämlikhet. Han 

skriver om att den kategoriella ojämlikheten uppkom för tusentals år sedan och att den finns 

mellan olika kategorier och grupperingar i samhället. Dessa kategoriella par upprätthålls 

genom sociala relationer. Tilly skriver även att den kategoriella ojämlikheten upprätthålls 

utifrån två orsaksmekanismer, exploatering och möjlighetsansamling (Tilly 2004, s 18). 

Dessa två huvudmekanismer aktiverar den tredje och den fjärde mekanismen som Tilly valt 

att kalla efterlikning och anpassning (Tilly 2004, s 107-108). Nedan följer en beskrivning 

av Tillys fyra orsaksmekanismer: 

3.1.1 Exploatering 

Tilly talar om exploatering som ett fenomen som uppstår när en individ eller grupp har 

makten att kontrollera resurser. Han talar om att denna kontroll kan ha sina fördelar 

respektive nackdelar beroende på hur man brukar sin makt. Individer som vidmakthåller 



  

8 | S i d a  
 

dessa resurser brukar för det mesta dra nytta av resurserna för att själva ta ut vinsten. De 

underordnade är den svagare gruppen som genom hårt arbete utnyttjas för att makthavarna 

skall erhåll allt större vinst. När makthavarna utnyttjar de svagare grupperna i samhället för 

att gynna sig själva reproducerar de klasskillnader i samhället (Tilly 2004, s. 98-102). 

3.1.2 Möjlighetsansamling 

Möjlighetsansamling kan användas av de underordnade grupperna i samhället för att 

anskaffa sig en fördel genom att organisera sig utifrån nätverk och fackföreningar. 

Nätverken och fackföreningarna skall bidra till att vinsten och makten styrs av de svagare 

grupperna i samhället och således förhindra att makten eller vinsten går till de överordnade 

(Tilly 2004, s. 103). 

3.1.3 Efterlikning 

Enligt Tilly är det efterlikning som stärker underordningen genom att en organisation 

tillämpar en redan förekommande modell till sin egen organisation. När organisationer 

tillämpar samma modell leder det till bildandet av en dominant grupp, i samband med detta 

reproduceras den kategoriella ojämlikheten (Tilly 2000, s. 107-108).  

    Efterlikning handlar även om hur olika sociala relationer samverkar och överförs till och 

från varandra vilket gör den svår att upptäcka (ibid). 

3.1.4 Anpassning  

Enligt Tilly är det anpassningsmekanismen som håller den kategoriella ojämlikhetens på 

plats. Anpassning består av två komponenter dessa två är skapandet av procedurer och 

utvecklingen av de sociala relationerna. Den först nämnda komponenten bidrar till att 

förenkla den dagliga interaktionen medan den andra komponenten ”utvecklar goda sociala 

relationer kring rådande skiljelinjer” (Tilly 2000, s. 109). Tilly försöker utifrån denna 

orsaksmekanism förklara på vilket sätt människor anpassar sig till olika miljöer och 

situationer (Tilly 2000, s. 109).   

3.2 Etablerade diskrimineringsmekanismer  

För att förstå problem som är förknippade med etnisk ojämlikhet måste man förstå begreppet 

diskriminering. Diskriminering går inte alltid att observera i och med att den i en del fall är 

oavsiktlig. Trots denna oavsiktliga handling blir en del grupper drabbade på ett direkt sätt. 
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Nedan kommer diskriminering presenteras i två former, direkt diskriminering och indirekt 

diskriminering (SOU 2005:41, s. 31). 

3.2.1 Direkt diskriminering 

När man tänker på etnisk diskriminering tänker man oftast på den individuella 

diskrimineringen som sker vid tillsättningar av tjänster där individer med utländska namn inte 

blir kallade till intervju (Hjerm & Schierup 2008, s. 106-107). Något man ofta glömmer bort 

är att individer som redan befinner sig ute på arbetsmarknaden blir diskriminerade genom att 

till exempel bli nekade att delta i företagens internutbildningar som bidrar till att man senare 

blir rekryterad till de efterfrågade arbetsplatserna. En annan form av direkt diskriminering 

som förekommer är när företagschefer nedvärderar invandrares utländska högskoleexamen. 

Om individen kommer från ett land som ligger utanför EU har dennes diplom mindre 

betydelse om man jämför med någon som har högskoleexamen från ett land som ligger i EU. 

Hjerm & Schierup menar även att det finns skillnader mellan olika typer av invandrare och att 

vissa blir mer drabbade än andra (Hjerm & Schierup 2008, s. 106-107). 

    Denna individuella diskriminering kan beskrivas utifrån enskilda individers avsiktliga 

handlingar som leder till särbehandlig och nedsättande av ”de andra”. Det är viktigt att påpeka 

att det inte endast är överordnade grupper som utför dessa handlingar. Det kan även vara 

personer från den underordnade gruppen som utför denna typ av diskriminering, för att på så 

vis distansera sig från förtryckta grupper och genom detta nå fördelarna som den överordnade 

gruppen innehar (SOU 2005:41, s. 31). 

    Några andra former av direkt diskriminering är dock inte lika enkla att mäta, en av dem är 

de informella kontaktnäten. I boken Etnicitet – perspektiv på samhället (Peterson & Hjerm 

2008) står det att sannolikheten för en utlandsfödd person att finna ett arbete genom sina 

kontakter är mycket mindre än för den inhemska befolkningen. Detta beror bland annat på 

diskriminering och fördomar gentemot utlandsfödda men även att kontaktnäten mellan de två 

grupperna kan skilja sig åt. Det är mer vanligt att en inhemsk individ har ett inflytelserikt 

kontaktnät än en utlandsfödd. Författarna tydliggör även att dessa resultat är specifika för 

Sverige (Hjerm & Schierup 2008, s. 107-108). 

    Någon annan som skriver om kontaktnät är Behtoui som talar om nätverkssegregering. 

Behtoui skriver att det inte alltid behöver betyda att ojämlikhetsstrukturerna enbart 

reproduceras på grund av att utlandsfödda inte har några kontakter utan att de kontakter de har 
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följer vissa etniska linjer. Dessa etniska linjer bidrar till att individers sociala nätverk öppnar 

två vägar; den ena där arbetsmarknadssektorn domineras av den ”vita” majoriteten och den 

andra som domineras av utlandsfödda (Behtoui 2006, s. 19). 

3.2.2 Indirekt diskriminering 

När man talar om den indirekta diskrimineringen syftar man på institutionell och strukturell 

diskriminering. Skillnaden mellan dessa två diskrimineringstyper är inte alltid självklar men 

kan beskrivas genom att den institutionella diskrimineringen är en avsiktlig diskriminering i 

form av de dominerande institutionernas regelverk, rutiner och arbetssätt. Medan den 

strukturella diskrimineringen är oavsiktlig och tar form i samhällets strukturer, normer och 

ordningar. Liksom den institutionella diskrimineringen skapar den strukturella 

diskrimineringen en ordning som bidrar till att diskrimineringen anses vara korrekt och 

alldaglig. Man skulle kunna skildra den som osynlig. (SOU 2005:41, s. 32-33).  

    Regelverken betraktas som neutrala dock skapar denna neutralitet konsekvenser för olika 

grupper i samhället. Ett exempel på detta är reproduceringen av orättvisor som uppstår vid ett 

diskriminerande bedömningssystem av utländska högskoleutbildningar. Denna typ av 

bedömningssystem gynnar medborgare inom EU och EES- områden då deras utbildningar 

bedöms på ett mer tillmötesgående sätt än andra utländska medborgares utbildningar. 

Liknande regelverk kan man hitta på arbetsmarknaden. Hjerm & Schierup menar att detta inte 

enbart återfinns inom enstaka policys eller företag utan att det reflekteras i hela den svenska 

arbetsmarknaden. I länder där det är få regelverk på arbetsmarknaden får invandrare lättare 

chansen till att ta sig in på arbetsmarknaden. Oftast är de sysselsatta inom sitt 

utbildningsområde redan efter tre år i landet detta innefattar dock inte i Sverige (Hjerm & 

Schierup 2008, s. 109). Hjerm & Schierup tar upp ett annat exempel på institutionell 

diskriminering som kan försvåra utlandsföddas chanser till att utveckla framgångsrika företag. 

Detta kan ske genom att banker eller andra aktörer är ovilliga att bedöma värdet av 

invandrares erfarenheter och kompetenser vid sökande av lån i samma utsträckning som för 

inrikesfödda (Hjerm & Schierup 2008, s. 100). 

    Statens offentliga utredningar har gjort en undersökning som visar att diskriminering och 

exkludering av individer med utländsk bakgrund främst sker inom arbetsmarknaden. 

Oberoende av deras kompetens hänvisas utlandsfödda till arbeten som anses ha en lägre status 

(SOU 2006:73, s 184). Att arbeta och ha en inkomst är en viktig faktor för att undvika 

utestängning av individer, dock kan även utestängningen ske då individers förbindelse till 
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arbetsmarknaden inte är stabil. Ett stabilt lönearbete leder alltså till att en individ känner sig 

som en del av samhället (Hjerm & Schierup 2008, s. 109-110). 

3.3 Namnets betydelse vid arbetssökande 

I tidigare utförda studier har man funnit att individer som har ett icke nordiskt namn har det 

svårt att skapa sig ett kontaktnät och ännu svårare att finna ett arbete. I studien 

framkommer även att det finns skillnader mellan etniska grupper, exempel som tas upp är 

att män som har en asiatisk bakgrund och kvinnor med arabisk bakgrund väljs bort. Detta 

missgynnande påverkar för det mesta individer som är över 40 år och individer som söker 

ett arbete som är högkvalificerat (IFAU-rapport 2007:17, s. 16).                                                          

    Även Bursell har gjort en undersökning där hon har studerat vilka individer som oftast 

blir kallade till intervju.  Hon fann att en individ med ett icke svenskt namn var tvungen att 

söka dubbelt så många arbeten i jämförelse med en individ med ett svenskt namn. 

Undersökningen gick till på så vis att man skickade ut flera identiska Cv:n det enda som 

skilde dessa åt var namnet. Hälften av alla Cv:n hade svenska namn och den andra halvan 

hade utländska namn. Resultatet som Bursell kom fram till var att endast 4,5 % av 

arbetsgivarna kontaktade en individ med ett utländsktnamn, medan 21,4 % av 

arbetsgivarna endast kontaktade individer med svenska namn (Bursell 2007:7, s. 14). 

3.4 Status 

Begreppet status kommer från latin och används inom sociologin för att åskådliggöra ” en 

persons ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället” (Nationalencyklopedin 

2010). Statusen kan vara en tillskriven egenskap som kan ge uttryck i kön, ålder eller 

etnicitet, men kan även vara en anskaffad egenskap genom resultat av utbildning och 

arbete (Nationalencyklopedin 2010). 

    Enligt Weber uppstår status när individer tillskriver varandra en viss position i 

samhället. Weber ansåg att samhället var/är uppdelat utifrån klass och stånd (eller status), 

där klasser existerar i den ekonomiska ordning och statusen i den sociala ordningen. Klass 

och stånd kan vara kopplade till varandra men behöver inte vara det då en företagares 

pengar och position inte alltid medför statuskvalifikationer. Weber menar att det finns en 

del symboler som kan bidra till att man tillskrivs en högre status i samhället dessa är: yrke, 

bostad och även hur man uttrycker sig språkligt (Weber 1921/1983, s. 212). 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras hur vi gått tillväga när det gäller val av metod, val av urval samt 

en motivering till dessa val. 

4.1 Val av metod 

För att besvara syftet och frågeställningarna valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med 

fyra respondenter som flytt undan kriget i forna Jugoslavien i början på 1990 – talet och 

bosatt sig i Sverige.  

 ”Kvalitativ” innebär att man direkt ägnar sig åt erfarenheter så som de ”upplevs” 

eller ”känts” eller ”genomgåtts”… Kvalitativ forskning har därmed målet att uppfatta 

sina undersökningsdeltagares upplevelser så nära som möjligt sådana som de upplevs 

eller känns” (Ely 1993, s. 11) 

Den kvalitativa intervjumetoden valdes då vi hade ett intresse av att ta reda på hur våra 

intervjupersoner upplevt flytten till Sverige utifrån ett statusperspektiv, samt vilka faktorer de 

upplevt leda till svårigheter för dem att få ett arbete i Sverige inom det utbildningsområde de 

är utbildade i. Det utmärkande för kvalitativa intervjuer är att man ställer direkta och enkla 

frågor. Vi kan med hjälp av kvalitativa intervjuer använda oss av både öppna och sonderande 

frågor för att på plats få en förklaring till vad respondenten menar med sitt svar genom att be 

honom/henne att förklara eller utveckla sitt svar ytterligare, till exempel via sonderande frågor 

som ”Vad hände då?”. En annan fördel med kvalitativa intervjuer är att respondenterna kan 

få en viss fråga förklarad av oss i fall vi upptäcker att de inte uppfattat frågan. På så sätt kan vi 

försäkra oss om att inga större missuppfattningar skett under intervjuerna. I samband med 

användandet av öppna frågor finns en möjligheterna att utveckla frågorna i intervjumanualen, 

och på så vis få en bredare och mer djupgående bild av situationen som respondenten befinner 

sig i (Holme & Solvang 1991, s. 100-102). 

4.2 Urval 

Innan vi valde intervjupersoner ställde vi upp ett antal kriterier. De skulle vara flyktingar från 

forna Jugoslavien som hade bosatt sig i Sverige i början på 1990-talet. Intervjupersonerna 

skulle även ha en minst tre års lång högskola/universitetsutbildning från sitt hemland samt 

behärska det svenska språket väl.  
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    För att på en så kort tid som möjligt få fram intressanta intervjupersoner bestämde vi oss 

för att använda oss av ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är en variant av ett 

bekvämlighetsurval som alltså inte är ett slumpmässigt urval. Ett snöbollsurval går ut på att 

man intervjuar en utvald individ. Efter intervjun frågar man om denna person känner någon 

som skulle kunna ställa upp på en intervju (Trost 2010, s. 141)   

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Innan vi började intervjua våra respondenter informerade vi dem om de fyra huvudkraven vid 

forskning, detta för att tydliggöra att vi kommer utgå från dessa. Huvudkraven redovisas 

nedan (Vetenskapsrådet 2002): 

Informationskravet – Innebär att forskaren har ett ansvar att informera respondenterna vad 

undersökningen handlar om dvs. vilket syfte forskaren har med undersökningen. Forskaren är 

även skyldig att informera de deltagande om hur deras information kommer att användas samt 

att deltagandet är frivilligt vilket innebär att intervjupersonerna när som helst under 

undersökningens gång kan avbryta sin medverkan i undersökningen.  

Samtyckeskravet – Handlar om att forskaren är skyldig till att anskaffa sig ett samtycke från 

uppgiftslämnaren. Om uppgiftslämnaren är under 15 år gammal så blir forskaren skyldig att 

ordna ett samtycke från uppgiftslämnarens vårdnadshavaren. 

Konfidentialitetskravet – Handlar om att de personuppgifter respondenterna uppger skall 

respekteras samt hållas anonyma för obehöriga dvs. informationen får inte vara tillgänglig för 

allmänheten.   

Nyttjandeskravet – Innebär att den insamlande informationen endast får nyttjas till 

undersökningen och inget annat. Informationen får här av inte användas eller lånas ut till 

vinstinriktat ändamål. 

    Av många olika skäl som integritet och förtroende finner vi dessa krav viktiga. Vi har 

uppfyllt alla av dem i form av att vi fått ett muntligt samtycke av samtliga respondenter.  

4.4 Genomförande 

Efter att respondenterna hade valts kom vi överens om var och när intervjun skulle 

genomföras. Enligt Trost kan det uppstå olika störande moment vid intervjuer i hemmet som 

exempelvis att hunden kommer in i rummet under intervjun eller att telefonen ringer (Trost 
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2010, s. 39-40). För att undvika dessa störande moment valde vi att genomföra intervjuerna i 

ett förbokat grupprum på ett stadsbibliotek. Intervjuerna ägde rum i mitten av november år 

2011. Intervjuerna skulle till en början bandas men vi ansåg att det skulle kunna finnas en risk 

att de deltagande skulle svara på ett politiskt korrekt sätt vilket innebär att intervjupersonerna 

svarar på ett sätt som de tror förväntas av dem istället för att svara hur de egentligen tycker 

och tänker. En annan anledning till att vi valde att inte banda intervjuerna var på grund av att 

det ställdes en del känsliga frågor om diskriminering.  

    Enligt Trost finns det både fördelar och nackdelar med att banda intervjuer(Trost 2010).  

Fördelen är den att man kan spola tillbaka intervjun och på så vis ord för ord höra vad som 

sagts under intervjun. Sedan är det även en fördel att inte behöva anteckna under själva 

intervjun utan att man då kan fokusera sig på frågorna. Nackdelen med att banda intervjuer 

kan vara att de är väldigt tidskrävande då man blir tvungen att spola fram och tillbaka för att 

finna vissa meningar eller ord eller att respondenterna upplever obehag över att bli bandade 

(Trost 2010, s. 74-75). Med tanke på risken att få politiskt korrekta svar och att 

respondenterna skulle känna obehag på grund av känsliga frågor ansåg vi att nackdelarna 

övervägde och valde därför att inte spela in intervjuerna. 

    Båda skribenterna var närvarande vid samtliga intervjutillfällen. Vi valde att dela upp 

ansvaret där den ena av oss ställde frågorna till deltagarna medan den andra noterade svaren. 

Den som ansvarade för anteckningarna skulle vara lyhörd och uppmärksam, bland annat 

gällande samtalstonen hos de intervjuade och även försöka se om reaktionerna skilde sig 

mellan deltagarna. 

4.5 Intervjumanual 

I förväg förberedde vi en intervjumanual med frågor och områden som vi ansåg var viktiga att 

täcka för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. De områden vi ansåg vara viktiga 

lades in under rubrikerna; Bakgrundsfakta, Utbildning, Arbete, Statusperspektiv, Det svenska 

samhället och Övriga frågor. Dock följdes inte denna intervjumanual i minsta detalj bland 

annat för att låta de deltagande själva styra intervjun och för att på så vis finna nya 

infallsvinklar och idéer (se Holme & Solvang 1991, s. 100-101). Intervjun varade mellan 50 -

60 minuter. Under intervjun var stämningen avslappnad, utifrån det kan vi dra slutsatsen att 

respondenterna kände sig bekväma och det bidrog till mer uppriktiga svar.   



  

15 | S i d a  
 

    Tre dagar innan intervjun med respektive respondent skulle hållas skickades ett e-mejl med 

några av de frågor som skulle ställas under intervjun (Intervjufråga 3 arbete i Bilaga 1). Detta 

för att ge respondenterna mer betänketid då vi ansåg att dessa frågor krävde det. Att skicka 

några frågor via mejl ett par dagar innan intervjuerna ansåg vi skulle öka produktiviteten då 

intervjudeltagarna skulle få en bättre uppfattning om vad undersökningen handlade om.  

    Vi har fingerat våra respondenters namn till (Aldin, Eldin, Dijana och Nejla) för att de skall 

få vara anonyma och inte kunna identifieras.  

4.6 Bearbetning 

Efter intervjuerna började vi med att läsa igenom svaren var för sig för att på så vis finna 

likheter eller skillnader i respondenternas svar. Med svaren som utgångspunkt observerade vi 

olika mönster som förekom i samtliga intervjuer som vi sedan delade upp i tre 

huvudkategorier; Faktorer som försvårar etableringen på arbetsmarknaden, bemötandet och 

status. Detta för att kunna redovisa resultatet på ett så tydligt sätt som möjligt men även för att 

på ett enklare sätt kunna svara på vårt syfte och frågeställningar. I analysen började vi med att 

presentera respondenternas svar som sedan kopplades till tidigare forskning och de analytiska 

verktygen. Slutligen skrev vi en kort kommentar om egna tankar och funderingar.  

4.7 Validitet & Reliabilitet 

Validitet handlar om att man undersöker det man faktiskt vill undersöka (Holme & Solvang 

1991, s. 163). Vi tror att vi har uppnått god validitet då vi lyckades besvara syftet och 

frågeställningarna. Vi utgick från en intervjumanual med viktiga områden och frågor som 

respondenterna skulle svara på. Som det nämns ovan följdes inte intervjumanualen in i minsta 

detalj eftersom att vi ville låta respondenterna själva styra intervjun för att på så vis finna nya 

mönster. Vi anser att den halvstrukturerade intervjumanualen bidrog till att vi kunde mäta det 

vi avsåg att mäta. Reliabilitet handlar om hur noggrant vårt datamaterial är och hur 

mätningarna utförts(Holme & Solvang 1991, s. 163). Vi anser att reliabiliteten i vår uppsats är 

hög då vi successivt redovisat hur vi gått tillväga vid undersökningen.  Dålig reliabilitet kan 

även uppstå när respondenterna uppfattar någon fråga fel och svarar utifrån sin uppfattning. 

Vi anser att det är svårt att uttala sig om reliabiliteten när det gäller detta i och med att man 

aldrig kan veta exakt hur respondenterna tolkat en fråga fastän de kunde få en fråga förklarad 

behöver inte det innebära att de då uppfattade frågan på samma sätt som vi ansåg den. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras respondenterna och resultaten från intervjuerna. Resultatet är 

uppdelat utifrån tre rubriker.  Under den första rubriken presenteras de fyra faktorerna som 

försvårar invandrade akademikers etablering på den svenska arbetsmarknaden. Under den 

andra rubriken presenteras respondenternas upplevelse av bemötande påt arbetsmarknaden. 

Och under den tredje och sista rubriken framställs hur flytten till Sverige har påverkat våra 

respondenters status i det nya samhället. 

5.1 En presentation av respondenterna 

Aldin – Är en man som är 45 år, han kom till Sverige i början av året 1992. Aldin kommer 

från en storstad som ligger i centrala Bosnien. Där slutförde han sin utbildning med en 

magisterexamen inom statsvetenskap. Han hann inte arbeta inom sitt utbildningsområde i 

hemlandet på grund av att ett inbördeskrig bröt ut och han tvingades fly från landet.  

    I Sverige har han läst ett antal kurser i svenska, samhällskunskap och historia. Aldin har 

varit bosatt i Sverige i snart tjugo år men har ännu inte fått något arbete inom sitt 

utbildningsområde trots aktivt arbetssökande. Han jobbar för närvarande som lärarvikarie. 

Eldin – Är en man på 46 år som kom till Sverige i slutet av 1993 med sin fru Dijana och deras 

två döttrar. Eldin och Dijana kommer från en mindre stad som ligger i sydöstra Bosnien. 

Respondenterna var tvungna att fly från sitt hemland på grund av kriget i forna Jugoslavien. 

Eldin har en kandidatexamen inom företagsekonomi från hemlandet. Tidigare har han arbetat 

som civilekonom på ett företag i Bosnien i ungefär två år. I Sverige har han läst olika kurser 

på Komvux för att lära sig svenska. Tidigare arbetade han tillsammans med sin fru som 

lagerarbetare fram tills han bestämde sig för att starta eget företag. 

Dijana – Dijana är Eldins fru som är 44 år gammal. Som det nämns ovan kom Dijana till 

Sverige år 1993. Även Dijana har som sin make en kandidatexamen inom företagsekonomi 

från hemlandet där hon arbetade som ekonom i ett år. I Sverige läste hon kurser för att lära sig 

svenska samt diverse kurser på högskolenivå inom företagsekonomi för att få en svensk 

kandidatexamen, och därmed göra sig mer eftertraktad på arbetsmarknaden i Sverige. Dijana 

arbetar fortfarande på lagret där även hennes make tidigare var verksam. 

Nejla – Är en kvinna i 52 års ålder som kom till Sverige år 1992 tillsammans med sin man 

och två barn. Nejla kommer från en mindre stad som ligger i södra Serbien. Nejla har en 
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juristexamen från hemlandet. I hemlandet arbetade Nejla som jurist på ett företag i ungefär 

fem år. När Nejla kom till Sverige började hon läsa olika kurser på Komvux för att lära sig det 

svenska språket. Hon läste även kurser inom Juridik på Komvux. Nejla har i Sverige arbetat 

som bland annat städerska, elevassistent och pedagog men arbetar för närvarande som 

fabriksarbetare.   

5.2 Faktorer som leder till svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden 

Utifrån intervjuerna med respondenterna fann vi fyra faktorer som de anser hindrar dem från 

att etableras på arbetsmarknaden inom deras utbildningsområde. 

    Nedan kommer resultatet att presenteras utifrån fyra rubriker dessa är: Sociala kontakter, 

namnet som en del av identiteten, validering av utländsk utbildning och praktikplatsen. 

5.2.1 Sociala kontakter 

Sociala kontakter är ett begrepp som samtliga intervjudeltagare ofta nämner och hänvisar till 

eftersom de alla har fått sitt arbete via ett kontaktnät. På frågan om hur de fick sina nuvarande 

anställningar svarade de följande: 

 Informant: Nejla  

”Jag blev anställd efter att en väninna till mig rekommenderat mig till personalchefen, 

efter det fick jag gå på en intervju som ledde till att jag blev anställd.”  

[---] 

”Innan jag fick min anställning så skickade jag in mitt CV till samma personalchef men 

blev aldrig kallad till någon intervju”. / Nejla 

 

Nejla talar om i intervjun att hon kände att det inte fungerade med att enbart skicka ett CV till 

arbetsgivaren, eftersom hon inte blev kallad till någon intervju. Nejla är skeptiskt till att hon 

skulle fått anställningen utan rekommendationen till personalchefen. Informanten anser att 

hon genom detta kontaktnät fick chansen till ett arbete som hon vanligtvis inte hade fått 

genom att enbart lämna in sitt CV.  
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Informant: Eldin 

Eldin sökte många arbeten inom sitt utbildningsområde men blev aldrig kallad till en intervju. 

Vid enstaka fall fick han svar att tjänsten tilldelats någon annan sökande. Under tiden Eldin 

sökte ett arbete inom sitt utbildningsområde arbetade han på ett lager. Denna tjänst fick han 

genom en bekant som han lärde känna under tiden på flyktingförläggningen. Eldin fick sin 

anställning efter att en bekant rekommenderat honom för sin chef.  

Eldin fortsatte att söka arbeten inom sitt utbildningsområde trots att han hade en anställning 

på lagret. Efter en tid på lagret kände Eldin att han inte fick chansen att utvecklas och 

beslutade därmed att säga upp sig och starta ett eget företag. Eldin beviljades inte något lån i 

Sverige och kontaktade därför en gammal kollega i Bosnien. Eldins kollega hjälpte honom att 

få ett lån beviljat i Bosnien under villkoret att företaget skulle grundas i Bosnien. Eldin 

startade företaget i hemlandet men valde att driva det från Sverige.   

Informant: Dijana  

Dijana berättar att hon sökte sitt nuvarande arbete via en platsannons. Efter inskickandet av 

Cv:t ringde hon till arbetsgivaren för att presentera sig ytterligare och via detta visa att hon 

var mycket intresserad av tjänsten. Arbetsgivaren lovade Dijana att han skulle läsa igenom 

hennes CV och kontakta henne. När arbetsgivaren inte kontaktade Dijana beslutade hon sig 

för att besöka arbetsgivaren på hans arbetsplats för att i person presentera sig samt höra 

arbetsgivarens kommentarer på den inskickade arbetsansökan. Arbetsgivarens svar var att han 

inte haft tid att läsa ansökan, men att han skulle göra det omedelbart. När arbetsgivaren fann 

att Dijana hade samma efternamn som en av hans anställda frågade han om hon kände någon 

vid namnet Eldin. Dijana berättar hur hon upplevde att stämningen förändrades då hon 

förklarade att Eldin var hennes make. Arbetsgivaren undrade varför Dijana inte hade sagt 

något tidigare. Därefter blev Dijana anställd och arbetar i dagsläget kvar på samma 

arbetsplats. 

Informant: Aldin  

Aldin upplever inte att han har ett glest kontaktnät, han anser istället att han inte har rätt 

kontaktnät inom sin utbildningsgrupp. 
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”Problemet är att man sällan eller kanske aldrig får en möjlighet att visa vad man går 

för. Jag har ett diplom och språket är ingen barriär längre det som saknas är rätt 

kontakter. / Aldin” 

Med rätt kontakter menar Aldin kontakter inom det yrkesområde han vill arbeta inom. För att 

få en anställning som statsvetare skall ett kontaktnät helst ha utvecklats under studietiden på 

universitetet anser informanten.  

    Aldin fick arbete som lärarvikarie via sin svåger som är anställd som lärare på skolan. Han 

berättar att han under sina 20 år i Sverige aldrig haft en tillsvidareanställning. Aldin förklarar 

att handledarna på arbetsförmedlingen endast erbjudit honom lågkvalificerade yrken som han 

anser inte faller inom hans yrkessfär. Aldin anser att det var förödmjukande eftersom han är 

högutbildad. Han berättar att han har sökt många arbeten inom sitt utbildningsområde men 

endast blivit kallad till två anställningsintervjuer.  

    På den ena intervjun ansåg arbetsgivaren att Aldin var överkvalificerad för tjänsten som 

söktes. Aldin förklarar att han inte förstår hur han kan vara överkvalificerad för en tjänst som 

projektledare men inte överkvalificerad när det gäller en tjänst som fabriksarbetare. 

 

5.2.2   Namnet som en del av identiteten 

I vår intervjumanual inkluderade vi frågan ”Finns det ytterligare något du vill ta upp som vi 

inte pratat om?”. Tre av respondenterna talade om namnets betydelse i 

arbetssökningsprocessen. 

    Ett utländskt namn på den svenska arbetsmarknaden påverkar arbetssökarna negativt anser 

några av intervjudeltagarna. De bedömer att deras främmande namn har varit ett problem vid 

arbetssökandet. Respondenterna menar att de väljs bort på grund av sitt namn fastän de har 

den kompetens som efterfrågas. 

Informant: Aldin 

”Det främmande namnet verkar ibland skrämma arbetsgivarna. Om ens efternamn 

slutar med ”ic” så tycks man inte ha samma möjligheter att få ett kvalificerat jobb som 

någon vars efternamn är tyskt eller engelskt som till exempel efternamnet Davies./ Aldin 

” 
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Aldin berätta om att några av hans bekanta väljer att ändra sitt utländska namn till ett mer 

svenskklingande namn. Detta i förväntan på att enklare få ett arbete. När vi frågade Aldin om 

han skulle kunna tänka sig ändra sitt namn till ett mer svenskklingande namn svarade han att 

det inte var något han kunde tänka sig, då hans namn var en del av honom.  Aldin tycker att 

ett namnbyte kan jämföras med assimilering.   

”Att integreras är en sak men att assimileras
1
 är en annan”/ Aldin.  

Aldin anser att individer inte skall behöva förlora sin identitet för att få ett yrke, eftersom 

individerna redan tvingats fly från sitt hemland.  

”Flykten till Sverige var en flykt till friheten och inte till destruktivitet av min identitet.” 

/ Aldin  

Informant: Dijana 

”Namnet är det första hindret till att få ett arbete. Så fort arbetsgivarna ser mitt namn 

har de nog redan hunnit tillskriva de fördomar som finns om invandrare och skapa sig 

en bild av mig.” / Dijana  

Dijana berättar att hon är fullt medveten om att det finns många faktorer som utesluter 

invandrare från den svenska arbetsmarknaden, hon sätter dock tyngdpunkten vid namnets 

betydelse. Enligt Dijana är namnet det första arbetsgivaren läser, och att detta leder till att 

man blir placerad i ett annat fack än ”Herr Svensson” som hon utrycker det.  

    Dijana nämner sin besvikelse efter att ha läst en artikel på Internet angående namnets 

betydelse. I artikeln framgår en studie som genomförts i syfte att ta reda på vilka individer 

arbetsgivare väljer att ta kontakt med utifrån de arbetssökandes profiler på 

arbetsförmedlingens hemsida.  

    Dijana berättar vidare att undersökningens handlade om att forskarna skrev två identiska 

Cv:n med samma meriter men två olika namn. I ett CV skrev de ett nordiskt namn medan de i 

det andra Cv:t skrev ett icke nordisk namn.  Resultatet forskarna kom fram till var att 

                                                           
1
 Assimilation - kan beskrivas som en process där en minoritetsgrupp som i samhället anpassar sig till 

majoritetsbefolkningen genom att överge sin kultur, värderingar och språk (Nationalencyklopedin (2010).   
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individer med ett nordiskt namn hade 25 % mer chans att få ett arbete än individer med ett 

icke nordiskt namn.  

”Det kommer dagar då jag blir så arg att jag vill byta namn till ett mer svenskt namn 

bara för att få ett jobb som ekonom och sedan byta tillbaka.” / Dijana 

Informant: Nejla 

Även Nejla funderade kring namnets innebörd i samband med arbetssökandet. Nejla tog upp 

en känd svensk politiker som är född och uppvuxen i Bosnien, denna politiker har ändrat 

namn från Amna Ibrisagic till Anna Ibrisagic. 

    Nejla förklarar att hon ser Anna som ett gott exempel på den diskriminering som hon anser 

förekommer på den svenska arbetsmarknaden. En fråga Nejla ställer sig är om alla invandrare 

behöver ändra namn för att få ett arbete man är utbildad till? 

 

5.2.3  Validering av utländsk utbildning 

Samtliga intervjudeltagare har fått sin utländska utbildning validerad av Högskoleverket i 

Sverige. Trots valideringen av deras utbildning har valideringen inte bidragit till arbete inom 

respektive utbildningsområde.  

Informant: Aldin 

Aldin berättar att Högskoleverket har validerat hans utländska utbildning och godkänt hans 

magisterexamen inom statsvetenskap. I utlåtandet av Högskoleverket står det: 

”Utbildningen motsvarar till nivå och omfattning svensk magisterexamen med 

statsvetenskap som huvudområde” / Aldin 

Aldin berättar om olika komplikationer som uppstod i samband med den dåliga informationen 

gällande vilka dokument som skulle skickas in till Högskoleverket. Han fortsätter med att 

berätta om handledarna på arbetsförmedlingen och deras bristande kunskap inom sitt yrke. 

Arbetsförmedlarna förklarade exempelvis för Aldin att han enbart behövde översätta vissa 

dokument och andra inte. Översättningen av sina högskoledokument fick Aldin vänta på i 

cirka tre månader. När han fick hem översättningarna av sina utländska högskolediplom och 

betyg upptäckte Aldin att översättningsfirman hade glömt att översätta en del betyg. Eftersom 
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att denna process blev fördröjd försenades valideringen av Aldins utländska examen 

ytterligare.  

    Aldin berättar hur dessa komplikationer påverkade honom både ekonomiskt och psykiskt, 

han upplevde en stor besvikelse. Respondenten förklarar vidare att han gjorde vad han kunde 

för att påskynda integrationsprocessen i det svenska samhället men att det resulterade i en 

utdragen process på tre långa och dyra år. 

    På frågan om valideringen har varit till någon hjälp att få ett arbete inom sitt 

utbildningsområde svarade Aldin bestämt: 

 ”Nej, det har inte hjälpt mig att få ett riktigt jobb ännu men det har hjälpt mig att få en 

praktik och ett vikariat”.  

Informant: Nejla  

Även Nejla förklarar att valideringsprocessen var en lång och utdragen process. Hon började 

först med att validera sina gymnasiebetyg som hon fick hemskickade till Sverige av sin far 

som var kvar i hemlandet. Nejla kunde inte validera sin högskoleutbildning förens kriget i 

forna Jugoslavien tagit slut då hennes diplom var kvar i hennes lägenhet i hemlandet . Efter 

krigets slut kunde Nejlas far skicka hennes högskoledokument. 

    Nejla anser att valideringen av den utländska examen inte har hjälpt henne då hon inte har 

fått hela sin universitetsutbildning, en juristexamen, godkänd av Högskoleverket. Hon var 

tvungen att komplettera sin utbildning på grund av att lagarna inte var desamma i Sverige som 

i forna Jugoslavien. Nejla hade ingen möjlighet att komplettera sin utländska 

högskoleutbildning genom att studera ett antal kurser på ett svenskt universitet då hon var 

tvungen att arbeta för att försörja sin familj, anser hon.  

Informant: Dijana 

Dijana har validerat sin utbildning i Sverige. För att Dijanas företagsekonomiska utbildning 

skulle godkännas i Sverige var hon tvungen att komplettera sin utländska utbildning genom 

att studera ett antal extrakurser på ett svenskt universitet. Hon anser att valideringen delvis har 

hjälpt henne eftersom hon därmed blev behörig att söka utbildningar på svenska universitet.  

    Även Dijana beskriver valideringsprocessen som en lång och svår process. Det tog cirka 

två år för henne att få sin utländska examen delvis godkänd i Sverige.  
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    När Dijana fick tillbaka sin validering kontaktade hon olika universitet i Sverige för att tala 

med prefekterna på de olika företagsekonomiska institutionerna. Hon förklarar att individer 

med en validerad utländsk examen bör kontakta prefekterna för att av dem få hjälp med 

bedömning om vilka kurser som behöver kompletteras för att få en svensk kandidatexamen.  

    När Dijana varit i kontakt med prefekterna beslutade hon sig för att studera på ett 

universitet i Småland. Hon fullföljde sina studier och fick en kandidatexamen. Hon fortsätter 

med att berätta att allt hennes slit inte har lönat sig eftersom att hon fortfarande arbetar som 

lagerarbete. 

Informant: Eldin 

Eldin förklarar att han har validerat sin utländska företagsekonomiska högskoleutbildning. 

Dock blev hans utbildning endast delvis godkänd. Han berättar också att valideringen inte har 

hjälpt honom att få ett arbete inom sitt utbildningsområde. Valideringen har istället gett 

honom möjligheten att studera vidare i Sverige om han skulle önska det. Eldin påpekar att han 

valde att inte komplettera sin utländska utbildning eftersom det inte hade gynnat hans fru att 

få ett arbete inom sitt utbildningsområde. 

    Eldin och Dijana hade planerat att Dijana skulle studera och komplettera sin utbildning 

först och att sedan Eldin skulle göra detsamma. Respondenterna hade inte möjligheten att 

studera samtidigt på grund av att deras barn var små, men även till följd av ekonomiska 

hinder.  

5.2.4  Praktikplatsen  

Samtliga respondenter har praktiserat på diverse arbetsplatser. Praktikplatsen ordnades av 

handläggare på bland annat arbetsförmedlingen eller av respondenterna själva. Syftet med 

praktiken var att den antingen skulle leda till ett arbete eller till att respondenterna skulle få en 

möjlighet att utveckla det svenska språket.   

Informant: Eldin 

”Innan jag fick min språkpraktik hade jag ett hopp om att lära mig språket bättre men 

även skapa goda kontakter som skulle leda till ett arbete inom mitt utbildningsområde. 

Tyvärr blev min praktikplats en stor besvikelse, praktikplatsen gick endast ut på att jag 

skulle stå i köket och diska hela dagarna.” / Eldin 
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Eldin förklarar hur han blev bemött på sin praktikplats. Han förklarar att den första 

besvikelsen var att han inte fick en praktikplats som motsvarade hans utbildningsområde. Den 

andra besvikelsen var att han inte fick utveckla sina språkkunskaper, då han oftast arbetade 

själv medan hans kollegor var i matsalen och hade en möjlighet att samtala med varandra och 

eleverna. 

    Eldin berättar att han efter ungefär två veckor kontaktade sin handledare för att be honom 

om en ny praktikplats, på grund av att han inte utvecklades på sin praktikplats. Handledaren 

förklarade för Eldin att det var svårt att hitta en annan praktikplats då han redan hade en, och 

att det var många andra som väntade på en praktikplats. Handledaren lovade Eldin att försöka 

finna en ny praktikplats.  

    Då handledaren inte hade kontaktat Eldin efter en månad bestämde Eldin sig för att inte 

återvända till sin dåvarande praktikplats. Eldin beslöt sig för att själv finna ett arbete för att 

försörja sig själv och sin familj.  

Informant: Aldin 

Aldins praktikplats ordnade han själv genom att ringa och skicka brev till chefer som hade 

hand om ett antal projekt i kommunen. Aldin kände att praktikplatsen var givande då han fick 

chansen att utveckla sina språkkunskaper. Han berättar om hur hans kollegor hade en väldigt 

stark social relation till varandra och att de flesta av dem kände varandra sedan tidigare. Aldin 

upplevde under sin tid på praktikplatsen att det var de sociala kontakterna som var bidragande 

för att få ett arbete och inte utbildningen.  

”Under tiden jag praktiserade på kommunen såg jag att många av de anställda hade en 

lägre utbildning än mig men en högre position än mig. Min chef hade en 

gymnasieutbildning som undersjuksköterska. /Aldin” 

Aldin förklarar att han trivdes i sällskapet med sin chef och sina kollegor samtidigt som 

han upplevde en frustration. Detta för att han hade en högre utbildning än de flesta av dem 

men ändå hade minst påverkan, han kände sig underordnad.  

    När praktiken gick mot sitt slut fick Aldin ingen förlängning på grund av att han inte var 

kommunalanställd. Kommunen förklarade för Aldin att deras tjänster för tillfället endast 

kunde tillsättas de internanställda. Det var under denna period som Aldin insåg hur viktigt 

det är att skapa sig rätt kontakter i det nya landet, förklarade han. 
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Informant: Nejla 

Nejla berättar att hon har praktiserat på ett ålderdomshem, en praktik som skulle leda till 

ett arbete. Praktikplatsen ordnades av en vän till henne som skulle gå i pension och som 

föreslog att hon kunde praktisera där. Om Nejla trivdes på praktikplatsen hade hon en 

möjlighet att bli anställd där. 

    Nejla förklarar att hon under sin praktik visade att hon är en arbetsvillig person. Även 

om praktikplatsen inte var inom hennes utbildningsområde gjorde hon sitt yttersta för att 

på så sätt skapa sig goda kontakter som skulle leda till bra referenser. Efter praktiktiden 

arbetade Nejla kvar på ålderdomshemmet i ungefär ett år. Nejla berättar att arbetet på 

ålderdomshemmet var hennes första arbete i Sverige. Hon talar även om att det var där hon 

lärde sig det svenska arbetssystemet som handlar om exempelvis löner och personalfrågor. 

Denna erfarenhet gynnade henne i framtida arbeten då hon hade kunskapen om sina 

rättigheter.  

Informant: Dijana 

Dijana har aldrig varit på praktik i Sverige och det är något hon ångrar i dagsläget. Ovan 

nämns det att Dijana började studera direkt efter att hon fick sin utbildning validerad av 

Högskoleverket. Kurserna som Dijana gick på innefattade ingen praktik. Hon tror att en 

praktik hade gynnat henne att finna ett arbetat inom sitt utbildningsområde. Dijana berättar 

att hon försökte ordna en praktikplats på en ekonomiavdelning på ett mindre företag i 

Småland, dock ledde det inte till någon framgång eftersom att hon inte fick någon 

praktikplats. 

5.3 Bemötande 

Under detta avsnitt kommer vi utifrån intervjuerna presentera hur våra respondenter 

upplevde att de blev bemötta på den svenska arbetsmarknaden. 

Informant: Aldin  

”Varje gång jag arbetade på en ny arbetsplats var jag tvungen att förklara min 

situation” 

Aldin förklarar hur han var tvungen att hävda sig för kollegorna på arbetsplatsen genom att 

lyfta fram att han har en magisterexamen inom statsvetenskap från sitt hemland, samt att den 
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även har blivit godkänd och validerad av Högskoleverket i Sverige. Han förklarade för sina 

kollegor att hans dåvarande arbete endast var tillfälligt. Aldin fortsätter: 

”Det var endast så jag kunde avskriva mig alla fördomarna svenskarna hade i 

förhållande till invandrare. Jag ville inte att dem (svenskarna) skulle tro att jag endast 

var en dum invandrare som inte kunde få ett riktigt arbete.” / Aldin 

    Aldin förklarar att han var medveten om att det inte var enkelt för honom att finna ett arbete 

inom sitt utbildningsområde. Ändå kände Aldin en lättnad när han berättade för sina 

arbetskollegor om att han inom kort skulle arbeta som statsvetare.  

    Han uppfattar även att hans kollegors beteende förändrades när de fick veta att Aldin var 

akademiker. Han upplevde att han blev mer respekterad och fick mer ansvar när han berättat 

om sin utbildning.  

Informant: Eldin 

Eldin berättar att hans ansträngningar på hans dåvarande arbete inte blev belönade och att 

detta är anledningen till att han inte har arbetat kvar där. Han upplevde att bemötandet inte var 

bra på hans dåvarande arbetsplats eftersom han aldrig fick en möjlighet att utvecklas. När 

Eldin vid ett flertal tillfällen tog upp detta med sina chefer var deras respons likgiltig. Eldin 

har idag ett eget företag och han förklarar att bemötandet är väldigt viktigt för att personalen 

skall känna sig som en del av företaget. 

5.4 Statusen i det nya samhället 

I detta avsnitt redovisas hur respondenterna upplevde att deras status förändrades i det nya 

samhället i jämförelse till det tidigare samhället. 

Att flytta till en annan stad kan för en del individer upplevas som svårt. Att flytta till ett nytt 

land på grund av krig och oroligheter ansåg respondenterna vara mycket svårt. I samband med 

flykten förändrades deras livssituation drastiskt. I hemlandet hade flertal av respondenterna 

kvalificerade yrken som medförde hög status och välbetalda löner, medan respondenterna i 

det nya landet får arbeta inom de yrkesområden som är lågavlönade och betraktas ha låg 

status. 

Informant: Nejla 

På frågan hur flytten till Sverige har påverkat Nejlas status i samhället svarade hon följande: 
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”Flytten till Sverige har påverkat min status i samhället väldigt mycket, i mitt hemland 

ansågs jag vara en smart och bildad kvinna medan jag som fabriksarbetare i Sverige 

betraktas som en obildad kvinna” 

I ovanstående citat beskriver Nejla att hon i sitt hemland betraktades som en intelligent 

kvinna medan hon i Sverige på grund av sitt nuvarande arbete inte får visa sina kunskaper. 

Istället står hon långa dagar vid ett band och monterar olika lastbilsdelar. Nejla anser att 

kunskap är en stor bidragande faktor till status. Eftersom att Nejla inte arbetar inom sitt 

kompetensområde har det bidragit till att hennes status har minskat i Sverige. Nejla berättar 

om chefernas förvåning när hon skulle förhandla om sin inkomst och när hon sa ifrån 

angående ”taktändringar”. Hon tillägger att förvåningen eventuellt inte hade varit lika stor 

om hon hade haft en högre position på sin arbetsplats. Hon antar att cheferna då hade 

ansett henne bildad på grund av positionen. 

Informant: Aldin 

När vi frågade Aldin om hur flytten till Sverige har påverkat hans status i samhället 

svarade han att den har påverkats enormt. Aldin berättar att han i sitt hemland hade en hög 

status bland sina bekanta, denna status bidrog bland annat till respekt. Han förklarade att en 

stor del av hans status försvann när han flyttade till Sverige. Aldin tyckte denna förändring 

var påfrestande både psykiskt och ekonomiskt.  

”Jag trodde att jag hade upplevt det värsta men fick mig en riktig kalldusch” 

Aldin förklarade att han under kriget levde under dåliga omständigheter. När han flydde till 

Sverige hade han förhoppningar om att få tillbaka sitt gamla liv som han levde innan 

kriget. Efter att Aldin infunnit sig på den svenska arbetsmarknaden insåg han snarligen att 

hans liv inte skulle bli som tidigare. I början arbetade Aldin som lärarvikarie på diverse 

skolor, han upplevde att han oftast fick uppgifter som de ordinarie lärarna inte ville göra.  

Han berättar om hur lärarna nedvärderade honom genom att behandlar honom som en 

”springpojke”. Att Aldin inte fick närvara på personalmöten och planeringsdagar 

uppmärksammades av eleverna, och resulterade i att han inte fick liknande respekt som de 

ordinarie lärarna. 
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Informant: Dijana  

”Att ha en bosnisk och en svensk högskoleutbildning och arbeta på ett lager säger en 

hel del om hur min status förändrades i samband med flytten till Sverige.” 

[---] 

 ”Till en början var det svårt att acceptera att allt mitt slit var obetydligt. Men med 

tiden accepterade jag min livssituation. Nu har jag ett studielån som jag måste betala 

av men ändå inget välbetalt arbete” 

Dijana berättar att flytten till Sverige har påverkat hennes status i samhället mycket. Hon 

förklarar att hon i hemlandet var stolt över sin utbildning och sitt arbete. Dijana fortsätter 

med att berättar hur hon i Sverige var tvungen att vikariera eller arbeta inom ett lågavlönat 

arbete, det bidrog till att hon inte kände samma stolthet som i hemlandet. Dijana förklarar 

även att hennes status enbart förändrats i Sverige då hon i hemlandet har samma status 

bland hennes bekanta.  
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6. Analys & Diskussion 

Under detta avsnitt presenteras hur vi utifrån teori och empiri har försökt besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar vi kommer även åskådliggöra egna tankar och 

synpunkter. 

Den första frågeställningen berör faktorer som leder till svårigheter att etablera sig på den 

svenska arbetsmarknaden. Faktorer som våra respondenter ansåg försvåra etableringen på 

den svenska arbetsmarknaden var kontaktnätet, namnet, valideringen av utländsk 

utbildning och praktikplatsen.  

6.1 Sociala kontakter 

Samtliga respondenter talade om sociala kontakter. De menar att det är viktigt att ha ett 

kontaktnät för att få ett arbete inom den svenska arbetsmarknaden. Aldin som är en av 

respondenterna berättar att det inte enbart är viktigt att ha ett kontaktnät. Han förklarar att 

det är lika viktigt att ha den rätta typen av kontaktnät. Enligt Aldin skapas de rätta 

kontakterna under tiden på universitetet. Dessa kontakter kan senare vara en förmån i 

arbetslivet och leda till att man enklare får ett arbete inom sitt utbildningsområde.  

    Behtoui talar om sociala kontakter. Han använder sig av begreppet nätverkssegregering 

för att förklara hur individer blir segregerade utifrån de kontaktnät som finns i samhället. 

Han skriver bland annat att individers kontaktnät kan följa vissa etniska linjer och att dessa 

etniska linjer är betydande för vilket arbete man finner (Behtoui 2006, s. 19). När Eldin 

kom till Sverige fick han bo på en flyktingförläggning i ett år, där träffade han andra 

akademiker från forna Jugoslavien. Att bilda sig ett kontaktnät på en flyktingförläggning 

kan i en del fall bidra till att individers kontaktnät följer vissa etniska linjer.  Ett exempel 

på detta är Eldin som fick sitt första arbete genom att en bekant från flyktingförläggningen 

rekommenderade honom för sin chef.  

Behtoui skriver att chanserna för en utlandsfödd att finna ett arbete via kontakter är mindre 

i jämförelse med en etnisk svensk (Behtoui 2006, s. 20). Behtoui menar att denna form av 

sociala fenomen är utbrett i samhället och har existerat under en längre tid. Detta har 

bidragit till att denna form av diskriminering har blivit alldaglig och därmed osynlig, då 

den har normaliserats och inte uppmärksammats på samma sätt som andra former av 

diskriminering. En tolkning är att denna typ av diskriminering är svårföränderlig eftersom 

60-85 % av tjänstetillsättningarna i Sverige sker via någon form av sociala kontakter se 
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(Tovatt 2006, s. 245). Ett antagande är att det råder både fördelar och nackdelar med denna 

form av anställning, dessutom kan fördelen också vara en nackdel beroende på hur man ser 

på situationen. En fördel kan vara att individer får ett arbete via sina kontakter som de 

kanske vanligtvis inte hade fått, ett exempel på detta är respondenten Nejla. Nackdelen 

med denna form av tjänstetillsättning kan vara att arbetsgivare väljer att endast anställa 

personal via olika former av kontaktnät. Detta kan leda till att personer som är kompetenta 

utesluts eftersom att individer via sina kontakter blivit anställda. Även här representerar 

informanterna den ovan nämnda nackdelen eftersom de ännu inte har fått ett arbete inom 

sitt utbildningsområde bland annat på grund av ett bristfälligt kontaktnät. En tolkning är att 

kontaktnätsanställningen kan kopplas till Tillys teori om orsaksmekanismen exploatering. 

Tilly förklarar att exploateringen är ett fenomen som uppstår när en individ eller gupp 

vidmakthåller resurser och drar egen nytta av dessa (Tilly 2004, s. 98-102). Vi menar att 

detta kan spegla arbetsgivarens och arbetstagarens relation där arbetsgivarna anställer 

bekanta till de höge positionerna. Arbetsgivarna kan på så vis vidmakthålla resurser genom 

att neka anställda som inte tillhör deras bekantskapskrets de högre positionerna. Genom 

denna sammanhållning ser arbetsgivaren till att både gynna sin egen bekantskapskrets och 

reproducera klasskillnader för att genom detta dra åt sig den största möjliga vinsten.  

6.2 Namnet 

I och med att intervjumanualen inte följdes in i minsta detalj fick respondenterna 

möjligheten att styra intervjun till en viss del. Ett ämne som inte lyftes fram i 

intervjumanualen nämndes bland tre av intervjudeltagarna. Dessa tre individer ansåg att 

namnet var en bidragande faktor till den bestående diskrimineringen på arbetsmarknaden. 

Men även att det fanns en skillnad mellan utländska namn då vissa ansågs vara mer 

utländska än andra. I IFAU:s rapport har forskarna kommit fram till att individer med ett 

icke nordiskt namn har svårare att finna sig ett arbete i jämförelse med individer som har 

ett svenskt/nordiskt namn. Forskarna fann även att de mest drabbade grupperna var män 

från Asien och kvinnor från Mellanösten då de oftast väljs bort (IFAU-rapport 2007: 17, s. 

16). Mot bakgrund av att forskarna enbart utgick från statistik är det svårt att tolka om det 

handlade om en direkt eller indirekt diskriminering. Som det nämns ovan ansåg en av 

respondenterna att en individs efternamn avgör vilka möjligheter arbetssökande får. Det 

Aldin menar är att redan vid inskickandet av CV:t blir invandrare bortfiltrerade av 

arbetsgivare på grund av deras utländska efternamn. Liknande mönster går att finna i 

Bursells undersökning som visar att individer med utländska namn är tvungna att söka 
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dubbelt så många arbeten i jämförelse med individer som har ett svenskt/nordiskt namn 

(Bursell 2007: 7, s. 14). Aldin påpekar även att detta inte gäller alla invandrare eftersom att 

en del invandrares efternamn tycks vara eftertraktade bland arbetsgivare, som ett exempel 

lyfter han upp ett engelskt efternamn. Att bli nekad ett arbete på grund av sitt namn är 

enligt Hjerm & Schierup direkt diskriminering eftersom det är arbetsgivaren som 

diskriminerar individen med det utländska namnet och inte företagets regler (Hjerm & 

Schierup 2008, s. 106-107). Vi anser att denna form av diskriminering missgynnar den 

svenska arbetsmarknaden eftersom individer med värdefull kompetens utesluts och 

stigmatiseras på grund av sitt förnamn eller efternamn. 

6.3 Validering 

Samtliga respondenter har låtit Högskoleverket validera deras utländska 

högskoleutbildningar. De flesta av respondenterna upplevde valideringsprocessen som en 

lång och utdragen process. Respondenterna var övertygade om att de med en validerad 

utbildning lättare skulle få tillgång till ett arbete inom sitt utbildningsområde på den 

svenska arbetsmarknaden. För att få ett arbete inom sitt utbildningsområde var de flesta 

respondenterna tvungna att komplettera sin utländska utbildning då utbildningen endast 

blev delvis godkänd. 

    Aldin förklarar hur hans valideringsprocess gick till. Han berättar att det uppstod 

komplikationer i samband med den bristande informationen från arbetsförmedlingen om 

vilka dokument som skulle skickas in till Högskoleverket. Eftersom att valideringen av 

hans utländska utbildning blev fördröjd påverkade det honom både psykiskt och 

ekonomiskt, eftersom han inte kunde intyga för arbetsgivarna att han hade en 

magisterexamen inom statsvetenskap. Den långa valideringsprocessen som flera av 

respondenterna fick genomgå kan tolkas som en form av indirekt diskriminering där 

institutionernas neutrala regelverk diskriminerar utländska akademiker (se Hjerm & 

Schierup 2008, s. 109). Att inte arbeta inom sitt utbildningsområde under en längre tid har 

oftast en negativ effekt på individer, samtidigt som det inte uppskattas av arbetsgivare då 

individerna inte utvecklas inom sitt arbetsområde. Ett antagande är att en kortare 

valideringsprocess är nödvändig för att motverka den negativa effekten och motarbeta en 

stagnering av utländska akademikers utveckling på arbetsmarknaden. En vidare tolkning är 

att denna påskyndade process skulle kunna gynna utländska akademiker så att de får lättare 

att finna ett arbete inom sitt utbildningsområde. 



  

32 | S i d a  
 

   I resultatet framgår det att Aldin är den enda av respondenter som inte var tvungen att 

komplettera sin utländska utbildning. Sedan Högskoleverket godkände hans utländska 

utbildning har han sökt olika arbeten som motsvarar hans utbildningsområde dock blev 

Aldin endast kallad till två arbetsintervjuer. Den ena arbetsgivaren påstod att hon inte 

kunde anställa Aldin eftersom han var överkvalificerad. En fundering är om arbetsgivaren 

verkligen ansåg att Aldin var överkvalificerad eller om det enbart var ett uttalande. Hjerm 

& Schierup tar upp att en del individers utländska examen nedvärderas av arbetsgivare 

beroende på om de tagit sin examen i ett land som ligger innanför eller utanför EU. En 

högskoleexamen från ett land som ligger utanför EU har enligt författarna inte samma 

betydelse som en examen från ett EU-land (Hjerm & Schierup 2008, s. 109).  I Aldins fall 

var det dock inte frågan om att hans utbildning nedvärderades, utan att arbetsgivaren ansåg 

att hans utbildning var för kvalificerad. Att inte anställa en individ som projektledare på 

grund av att den är överkvalificerad kan anses vara felaktig eftersom det är välkänt att i 

Sverige lever och verkar en grupp högutbildade invandrare som arbetar inom 

lågkvalificerade yrkesområden. 

6.4 Praktikplatsen 

För att lära sig språket och systemet bättre fick tre av respondenterna praktisera på olika 

arbetsplatser. 

    Respondent Eldin förklarar hur han upplevde sin tid på praktikplatsen. Innan han fick en 

praktikplats hade han förhoppningar om att praktikplatsen skulle vara till hjälp att få ett 

arbete inom hans utbildningsområde. När han väl kom till sin praktikplats blev han 

besviken. Praktikplatsen var varken i närheten av hans utbildningsområde eller till någon 

hjälp att lära sig det svenska språket. När Eldin vände sig till sin handledare för att byta 

praktikplats blev han inte väl bemött. Eldins situation kan förstås utifrån Tillys tredje 

orsaksmekanism efterlikning. Efterlikning fastslår den bestående underordningen som 

finns i samhället. Det kan handla om att organisationer använder sig av en redan 

existerande modell för att ordna praktikplatser åt arbetssökande individer. När exempelvis 

organisationer som förmedlar arbeten arbetar utifrån en modell istället för att ta hänsyn till 

varje individs olika kompetensnivåer och behov leder det till att den kategoriella 

ojämlikheten i samhället reproduceras (Tilly 2004, s. 107-108).  

    Det som har framkommit utifrån intervjuerna är att respondenterna har blivit utskickade 

på praktik utan någon större hänsyn till deras tidigare arbetserfarenheter eller utbildning. 
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Orsaken till varför intervjudeltagarna inte fick någon praktikplats inom deras 

utbildningsområde är oklar. Då handledarna inte lade någon större vikt vid respondenternas 

utbildning är ett antagande att handledarna arbetade utifrån vissa riktlinjer som endast gick 

ut på att ge respondenterna en praktikplats. 

6.5 Bemötande 

På frågan om hur respondenterna blev bemötta på arbetsmarknaden svarade Aldin att han 

ständigt kände sig tvungen att hävda sig genom att förklara att hans dåvarande arbetsplats 

endast var tillfällig. Respondenten berättar att det endast var på detta sätt han kunde 

avskriva sig de fördomar han ansåg att svenskarna hade i förhållande till invandrare. Aldin 

berättar att varje gång han arbetade på en ny skola kände han sig tvungen att påpeka att han 

har en magisterexamen i statsvetenskap, och att han inom kort skulle arbeta inom sitt 

utbildningsområde. Detta gjorde han för att han ville distansera sig från andra invandrare 

som han tycks uppleva som en underställd grupp i samhället. Enligt SOU:s rapport kan 

man genom att distansera sig från den underställda gruppen nå fördelar som den 

överordnade gruppen innehar (SOU 2005:41, s. 31). Utifrån detta kan vi se att det antingen 

finns en diskriminering gentemot invandrare i det svenska samhället eller att det bland 

invandrare finns fördomar om att svenskar tycker att invandrare är mindre värda än 

majoritetsbefolkningen.  

Eldin berättar om hur han blev bemött på sin tidigare arbetsplats. Varje gång Eldin bad om 

en chans att utbilda sig via företagets internutbildningar fick han likgiltig respons, han 

upplevde att cheferna inte var intresserade av att se en utveckling.  Det Eldin utsattes för 

var en form av direkt diskriminering där cheferna både nedvärderade hans utländska 

högskoleutbildning (se Hjerm & Schierup 2008, s. 106-107) och sedan även nekade honom 

företagets internutbildningar. En tolkning är att nekandet till internutbildningar oftast 

bidrar till att man senare inte har den kompetensen som krävs för att bli rekryterad till 

företagets eftertraktade arbetsplatser. När Eldin kände att han fick nog av att ständigt bli 

nekad företagets internutbildningar beslöt han sig för att starta ett eget företag. Eftersom att 

Eldin hade svårigheter med att få ett lån beviljat i Sverige valde han att starta ett företag i 

hemlandet som han sedan skulle driva från Sverige. En tolkning är att det möjligtvis finns 

ett samband mellan Eldins situation och Tillys orsaksmekanism möjlighetsansamling. 

Möjlighetsansamlig handlar om att man inskaffar sig olika sociala nätverk som leder till att 

man kan organisera sig och därmed införskaffa sig en social status som inte låter den 
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överordnade gruppen överta makten (Tilly 2004, s. 103). Eftersom Eldin hade ett bra 

nätverk i Bosnien beviljades han ett lån i hemlandet. Detta lån bidrog till att Eldin delvis 

arbetar inom sitt utbildningsområde då han ändå är en egenföretagare. Dessvärre kunde 

han inte starta det företag han hade önskat från första början på grund av att han inte blev 

beviljad ett lån i Sverige.  Att bli nekad ett lån innebär olika former av svårigheter när det 

gäller att köpa en bostadsrätt, ett hus, en bil eller som i Eldins fall starta ett eget företag. 

Hjerm & Schierup menar att detta är en form av institutionell diskriminering där banker 

och andra aktörer förhindrar invandrare i större utsträckning än inrikesfödda att utveckla 

ett framgångsrikt företag genom att de är ovilliga att bedöma invandrares erfarenheter och 

kompetenser vid sökande av lån (Hjerm & Schierup 2008, s. 100).   Det Eldin utsattes för 

var en sorts indirekt diskriminering fast han var svensk medborgare fick han inte ett lån 

beviljat i Sverige utan blev tvungen att ansöka om ett lån i Bosnien. En tolkning är att detta 

möjligtvis förekommer där etnicitet, kön och liknande har en stor betydelse för vilka 

utgångslägen en individ får. Mot bakgrund av denna tolkning är det möjligt att påstå att en 

individ inte får samma utgångslägen som en svensk eller en man beroende på om man är 

invandrare eller kvinna. 

6.6 Status 

För respondenterna har det varit olika svårt att acceptera den nya statusen som kom i 

samband med flytten till Sverige. En del respondenter har accepterat sin livssituation 

medan andra inte har gjort det.  

    Under intervjun berättade Dijana att hon i början tyckte att det var svårt att acceptera 

den nya statusen men att hon med tiden har accepterat sin situation. En uppfattning är att 

Dijana anpassade sig då hon försonats med tanken om att hon förmodligen kommer att 

arbeta kvar på sin nuvarande arbetsplats, trots att hon har två kandidatexamina. Hennes 

situation kan kopplas till Tillys orsaksmekanism anpassning. Tilly skriver att 

anpassningsmekanismen uppstår då människor anpassar sig till vissa miljöer eller 

situationer och tar sin roll för givet (Tilly 2000, s. 108). Som det framkommer i resultatet 

är Dijana inte den enda respondenten som arbetar inom ett yrkesområde som inte 

motsvarar dennes utbildningsområde. Några av intervjudeltagarna förklarade att den 

främsta anledningen till att de accepterat ett arbete som inte motsvarade deras utbildning 

vara på grund av ekonomiska skäl, då de var tvungna att försörja sina familjer. 
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Vid frågan om respondenternas status har ändrats i samband med flytten till Sverige 

svarade Nejla att flytten till Sverige har påverkat hennes status enormt. I hemlandet 

betraktades hon som en smart och välbildad kvinna medan hon i Sverige arbetar på en 

fabrik. Nejla berättar hur hon upplever att cheferna betraktar henne som en obildad kvinna 

utifrån hennes position på arbetsplatsen. Nejlas skildring är ett bra exempel på hur status 

uppstår enligt Weber. Han konstaterar att status uppstår när individer tillskriver varandra 

en viss position i samhället utifrån olika symboler som till exempel yrke eller bostad 

(Weber 1921/1983, s. 212). Eftersom Nejlas chef inte medverkar i denna uppsats är det 

inte möjligt att dra slutsatser av hans tolkning huruvida Nejla är bildad eller inte. Det finns 

även en möjlighet att Nejla kan ha tillskrivit sin chef denna åsikt utifrån hans position som 

chef, men även att hon har tillskrivit sig själv en lägre status utifrån hennes arbete som 

fabriksarbetare. 

Aldin berättar om hur hans status i Sverige blev konstaterad på hans tidigare arbetsplatser.  

Där upplevde han personalens och elevernas beteende som nedvärderande gentemot 

honom. Hans situation kan kopplas till det Hjerm & Schierup skriver om hur ett stabilt 

lönearbete kan bidrar till att individer känner en samhörighet till samhället (Hjerm & 

Schierup 2008, s. 109-110).  Att Aldin arbetat utifrån tillfälliga behov på diverse skolor 

tror vi kan ha medfört att han uteslutits från personalmöten, denna uteslutning anser vi kan 

bidra till minskad status. 
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7. Slutdiskussion 

Intresset att undersöka detta ämne kom då vi tyckte att ämnet är aktuellt i dagens samhälle. 

Vi anser att praktikplatsen är en av de viktigaste faktorerna för att komma ut på 

arbetsmarknaden och samtidigt få möjligheten att lära sig det svenska språket. Vi tror även 

att praktikplatsen ger en möjlighet att skapa sig ett kontaktnät som kan gynna en individ i 

senare skede. Det vi har kommit fram till utifrån våra intervjuer var att några av 

intervjudeltagarna blev utskickade på praktikplatser som inte motsvarade deras 

utbildningsnivå eller arbetserfarenhet. Detta ledde till att de varken fick en möjlighet till att 

utveckla sina språkkunskaper eller bilda sig kontaktnät som skulle kunna gynna dem i 

framtiden. Vi tycker att sfi (Svenska för invandrare) är en bra grund för att lära sig språket 

men att det inte är tillräckligt och behöver kompletteras med arbete. Genom att praktisera 

inom sitt utbildningsområde lär man sig inte enbart behärska språket, utan det kan även 

leda till att man lär sig det språk och de begrepp som behövs för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Vi menar att en medicinare och en statsvetare använder olika begrepp då 

de arbetar. Dessa nyckelbegrepp kan man antingen lära sig under sin studietid eller på sin 

arbetsplats.  

    Vår respondent Aldin menar att man blir bemött på olika sätt beroende på vad man har 

för efternamn. Att på den svenska arbetsmarknaden bli bemött utifrån sin härkomst tror vi 

kan leda till en form av segregering. Att bli behandlad på ett nedvärderande sätt 

upprepande gånger kan enligt oss leda till att man som invandrare upplever att man är den 

underordnade gruppen i samhället. I inledningen börjar vi med att skriva att Sverige har 

”världens högst utbildade skomakare, pizzabagare, taxichaufförer: läkare, jurister och 

ingenjörer” (Tonström 2010). Vi tror att dessa skomakare, pizzabagare och taxichaufförer 

av olika anledningar har accepterat att de inte kan arbeta inom sitt utbildningsområde i det 

nya samhället. Hjerm och Schierup menar att det är viktigt att ha ett arbete för att undvika 

utestängning (Hjerm & Schierup 2008, s. 106-107).  Vi tycker dock att det är lika viktigt 

att ha ett arbete inom sitt utbildningsområde detta för att undvika drastiska 

statusförändringar gentemot statusen i hemlandet. Att Aldin under sin praktik upptäckte att 

han var en av de få som hade en hög utbildning och ändå en lägre position anser vi vara en 

diskriminering. Att Aldin senare inte blev erbjuden ett arbete trots att han hade den 

kompetensen som efterfrågades går i viss mån att förklara som en form av utestängning 

från arbetsmarknaden. 
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    För att vidta åtgärder gällande dessa problem tror vi att man successivt måste ändra 

människors uppfattning kring denna vardagliga etniska diskriminering som sker på den 

svenska arbetsmarknaden. Vi anser att man via politiker och olika sociala medier bör 

informera och uppmärksamma medborgarna i Sverige om att denna form av diskriminering 

är ett samhällsproblem.  

   Andra åtgärder som vi tror kan åtas när det gäller den etniska diskrimineringen på 

arbetsmarknaden är att stifta lagar som ska förhindra denna form av diskriminering. Dessa 

lagar skulle kunna handla om att sätta krav på arbetsgivare och göra dem förpliktade att 

kalla alla kompetenta individer till en intervju. En intervju kan vara till stor hjälp då en 

individ får chansen att ge ett intryck av sig själv. Vi kan även utifrån vår studie konstatera 

att den etniska diskrimineringen inte endast reproduceras på grund av invandrares 

kontaktnät utan även på grund av fördomarna som arbetsgivare kan ha.  Vi tror därför att 

en intervju med de arbetssökande skulle kunna bidra till att vissa arbetsgivares fördomar 

försvinner då de får träffa individerna. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Bakgrunds fakta 

 Ålder 

 Kön 

 Var kommer du ifrån?  

 Hur länge har du varit bosatt i Sverige? 

2. Utbildning 

 Vilken utbildning har du från hemlandet? 

 Hur många års eftergymnasial utbildning har du? 

 Har du arbetat inom ditt utbildningsområde i ditt hemland? 

 Har du validerat din utbildning i Sverige? Om nej, varför? 

 Om ja, har valideringen hjälpt dig inom arbetssöknings process? Motivera. 

 Har du läst några kurser i Sverige?  

 Om ja, anser du att dessa kurser har varit till någon hjälp till att få arbete 

inom ditt utbildningsområde? 

3. Arbete 

 Arbetar du i dagsläget? Som/med vad? 

 Om ja, hur gick du tillväga för att bli anställd på ditt nuvarande arbete? 

 Har du haft något tidigare arbete i Sverige? I så fall vilket? 

 På ett ungefär hur många gånger har du sökt arbete? 

 Hur många gånger har du varit på en anställningsintervju?  

 Hur blev du bemött? 
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 Har du sökt arbete inom ditt utbildningsområde? 

 Har du sökt arbete utanför ditt utbildningsområde? Varför? 

4. Statusperspektiv 

 Har förflyttningen till Sverige påverkat din status i samhället?Hur var det att 

vara akademiker i hemlandet och hur är det att vara akademiker i Sverige? 

 Har du haft nytta av din utländska utbildning i Sverige? 

 Hur tror du att din status i det svenska samhället skulle påverkas om du hade 

en svenskhögskola/universitets utbildning? 

5. Det svenska samhället 

 Känner du sig som en del av det svenska samhället? 

 Vilka faktorer tror du bidrar till att du känner som du gör? 

 Upplever du att du blir annorlunda behandlad på grund av din etniska 

bakgrund? Motivera. 

 Har du någon gång försökt förändra dig för att ”passa in” i det svenska 

samhället? Vad har du i så fall gjort? 

 Planerar du på att bo kvar i Sverige? 

 Vad har du för framtidsplaner? 

6. Övrigt 

 Finns det ytterligare något du vill ta upp som vi inte pratat om? 

 

 

 


