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”Se upp för dörrarna, dörrarna 
stängs.” 

Invandrare med akademiska utbildningar 

Jeanette Karlsson och Mia Rosell 

Sammanfattning 

Uppsatsen belyser invandrade akademikers erfarenheter av Söderhamns kommuns Insteg till 
Svenskt Arbetsliv, en kurs för att underlätta inträdet på svensk arbetsmarknad samt invandrade 
akademikers syn på hur de kan få jobb i Sverige. Det är svårt för invandrade akademiker att få 
arbete som motsvarar deras utbildning.  Metoden för undersökningen har varit semistrukturerade 
intervjuer med fyra invandrade akademiker. Resultatet visade att ISA-kursen gav information om 
hur man söker jobb i Sverige och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, kontakt med 
arbetsgivare samt träning i att prata svenska. Resultatet visade att det behövs kurser i svenskt 
fackspråk och ekonomiskt stöd för att studera svenska på hög nivå. Resultatet överensstämmer med 
Svenskt Näringslivs åsikt att brist på effektiva utbildningar i svenska gör att Sverige inte kan 
förvalta hitflyttad välutbildad arbetskraft. Resultatet visar att kommuner behöver fördela rätt 
kompetens till rätt kommun samt att invandrade akademiker behöver hjälp med kontakter med 
arbetsgivare. Processen att få ett arbete behöver gå snabbare för att invandrade akademiker inte ska 
tappa motivation. 
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”Watch the doors, doors 
closing”  
Academically educated immigrants 

Jeanette Karlsson och Mia Rosell 

 

This thesis explains how academically educated immigrants in Söderhamn, Sweden, have 
experienced a course aiming to help them enter the Swedish job market. It gives these academically 
educated immigrants’ views on how they can get a job in Sweden. It is difficult for academically 
educated immigrants to get work in Sweden equivalent to their education. The method used has 
been semi-structured interviews with four immigrants with academic educations. The result shows 
that the course gave information about how to apply for a job in Sweden and how the Swedish job 
market works, contact with Swedish employers and training in speaking Swedish. The result also 
shows that there is a need for technical language courses in Swedish that gives immigrants the 
terminology needed to be able to practice their professions in Sweden.  In addition there is a need 
for financial support to be able to study Swedish at high levels. This result corresponds with the 
view of Svenskt Näringsliv: There is a lack of effective Swedish courses in Sweden which makes it 
impossible to make use of highly educated people that move here. Furthermore the result shows 
that communities in Sweden need to have a better communication and place people with 
competence to the appropriate community. Finally academically educated immigrants need help in 
contacting Swedish employers. The process to get a job in Sweden must be quicker or they may 
lose their motivation to find work in Sweden. 
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1. Inledning 

Ska läkare köra tunnelbana istället för att jobba som läkare? Så är fallet i filmen ”Se upp för 

dårarna” av Helena Bergström från 2006 som handlar om Yasmin från Turkiet och hennes 

pappa som är turkisk hjärtkirurg. Han får nöja sig med att köra tunnelbana i Stockholm 

efter att ha misslyckats med att få jobb inom svensk sjukvård. I filmens slutskede får pappan 

uppdraget att operera den akut hjärtsjuke turkiske utrikesministern som är på tillfälligt 

statsbesök i Sverige. Utrikesministern har begärt att få bli opererad av Yasmins pappa 

eftersom utrikesministern vet att han bor i Sverige och att han är en erkänt duktig 

hjärtkirurg. Filmen slutar med att Yasmins pappa får jobb som hjärtkirurg på Karolinska 

sjukhuset i Stockholm, där han tio år tidigare utan framgång hade sökt jobb när han var 

nyanländ i Sverige.   

Man kan ställa sig frågan hur Sverige tar tillvara på den kompetens som flyttar innanför landets 
gränser. Är det samhällsekonomiskt försvarbart att människor som är läkare, tandläkare och 
ingenjörer kör tunnelbana, kör taxi eller bakar pizza? Vad händer egentligen med de högt utbildade 
personer som flyttar till vårt land - kommer de in på den svenska arbetsmarknaden? Denna fråga 
väckte idén till föreliggande uppsats om fyra invandrade akademiker som nyligen kommit till 
Sverige och till Söderhamn, bland annat en atomfysiker som inget hellre vill än att börja jobba som 
forskare eller lärare i Sverige. 

1.1 Val av problemområde 
Per Broomé m.fl. skriver i sin bok Varför sitter ”brassen” på bänken? Eller Varför har 

invandrarna så svårt att få jobb? (1996) att alla invandrare har någon slags kompetens med sig från 
sina hemländer och många av de nyanlända invandrarna är mycket välutbildade. De skriver: 

Ur samhällsekonomisk synvinkel är det en välfärdsförlust att en stor andel av den invandrade 

befolkningen står utanför arbetsmarknaden, inte bara genom att de belastar bidragssystemen 

utan också därför att produktionen därigenom undandras potentiell kompetens. (Per Broomé 

m.fl. 1996, s 103) 

Invandrarnas svaga anknytning till arbetsmarknaden är ett allvarligt problem menar samma 
författare. Författarna tar upp forskning som visar att personer med invandrarbakgrund hör till en 
diskriminerad grupp på den svenska arbetsmarknaden. 

SOU-rapporten Arbetslivets (o)synliga murar (2006) skriver i sitt förord att i forskningen och 
debatten om ”invandrarna och arbetsmarknaden” är det känt att en grupp människor under 
benämningen ”invandrare” tillskrivs kollektiva egenskaper som påverkar deras chanser på 
arbetsmarknaden negativt. ”Invandrare” associeras med negativa saker som ”arbetslöshet”, 
”utanförskap” och ”bidragsberoende”. Dessa associationer förstärker den rådande etniska 
maktordningen på arbetsmarknaden. Många personer med invandrarbakgrund med hög utbildning 
och goda meriter degraderas och tvingas till att ”köpa sina jobb” genom att starta eget, skriver 
rapporten. Enligt Integrationsverket var 2005 81 % av den inrikes födda befolkningen i arbetsför 
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ålder sysselsatt mot 64% av de utrikes födda. En av orsakerna till skillnaderna är enligt 
Integrationsverket diskriminering (Rapport Integration 2005, 2006).   

I Integrationsverkets rapport (2006) uppmärksammas utrikes födda akademiker som mer sällan har 
ett arbete i nivå med sin utbildning än inrikes födda. De flesta jobb tillsätts via kontakter vilket 
invandrade akademiker ofta saknar enligt Integrationsverkets rapport. Enligt rapporten riskerar de 
som väljer att ta ett lågstatusjobb att fastna i den typen av arbete. Det är också vanligt att 
invandrade akademiker fastnar i det kommunala vuxenutbildningssystemet menar rapporten. 
Orsakerna enligt rapporten är att det saknas system att tidigt fånga upp högskoleutbildade, kartlägga 
behov och målsättningar och slussa dem vidare. Bristfälliga kunskaper hos tjänstemän om utländska 
utbildningar bidrar till att akademikerna hamnar i en utbildningsfälla som det kan ta många år att ta 
sig ur, enligt samma rapport.  

I budgetpropositionen för 2009 föreslår regeringen att cirka 100 miljoner kronor satsas på 
fortbildning för personer med utländska examina1. Högskole- och forskningsminister  
Lars Leijonborg uttalar sig om detta i ett pressmeddelande den 18 september 2008 på regeringens 
hemsida: 

Det sägs ibland att Sverige har världens bäst utbildade taxichaufförer. I kåren finns både 

hjärnkirurger och ingenjörer. Vi vet egentligen inte hur vanligt detta är men det illustrerar 

problemet med att vi är för dåliga på att ta tillvara invandrarakademikernas kompetens. Ett sätt 

att komma åt problemet är att erbjuda kortare kurser som anpassar den utbildning invandraren 

redan har till svenska förhållanden. Regeringen tror mycket på den vägen och fördubblar därför 

anslagen till verksamheten. 

Insatserna innebär framförallt kompletterande högskoleutbildningar för personer med hälso- och 
sjukvårdsutbildning från tredje land och för lärare med utländsk examen. Integrationsminister 
Nyamko Sabuni uttalar sig i pressmeddelandet från 18 september 2008 på regeringens hemsida2: 

En högre sysselsättningsgrad bland utrikes födda och att denna grupp får arbete inom sitt 

yrkesområde ger omedelbart positiva effekter såväl för individen som för den ekonomiska 

utvecklingen. Den här satsningen bidrar till att utländska akademiker kommer in snabbare på 

arbetsmarknaden, vilket är mycket önskvärt.  

Detta ämne har väckt vårt intresse efter att en av oss gjorde sin praktik bland en grupp invandrade 
akademiker i Söderhamn och fick inblick i deras försök att hitta en väg in i svenskt arbetsliv. De 
gick en kurs startad av Söderhamns kommun kallad ISA: Insteg till Svenskt Arbetsliv. ISA vänder 
sig till invandrare med akademiska utbildningar som snart är klara med SFI (Svenska för 
invandrare).  

Som studie- och yrkesvägledare bör vi bli medvetna om hur situationen ser ut för invandrade 
akademiker om vi i mötet med dem ska kunna hjälpa till att korta deras väg till den svenska 
arbetsmarknaden.  Samhället kan förlora stora resurser för att okunskap, fördomar och 
diskriminering gör att arbetsgivare inte anställer invandrare trots deras kompetens. Vi vill belysa 
hur situationen ser ut eftersom det är av ekonomisk nytta för samhället att ta tillvara dessa 
individers resurser. Sverige kanske är för trångsynt när det gäller hur andra länders utbildningar 
värdesätts? Vägen kan bli lång med språkinlärning och validering för invandrade akademiker men 

                                                      
1 Hemsida: Regeringens hemsida, www.regeringen.se 

2 Hemsida: Regeringens hemsida, www.regeringen.se 
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genom vårt arbete hoppas vi kunna ge inspiration till andra kommuner hur de kan hjälpa invandrare 
med akademiska utbildningar så att inte ”dörrarna stängs” till den svenska arbetsmarknaden.  

1.2 Förförståelse 
Vår förförståelse om varför det är svårt för invandrare med akademiska utbildningar att få jobb i 
Sverige inom sitt område är att orsakerna kan vara många. Det kan handla om diskriminering, 
dåliga språkkunskaper, avsaknad av socialt kontaktnät, okunskap om hur det fungerar i Sverige, 
rädsla hos svenska arbetsgivare, fördomar mot utländska utbildningar, okunskap hos 
arbetsförmedlare och vägledare hur de ska hjälpa till och så vidare. Vi tror att många människor 
med höga utbildningar behöver extra mycket stöd för att nå sitt mål att kunna utöva sitt yrke här. 
Även vi som har svensk kulturell bakgrund har socialt grundade fördomar och förutfattade 
meningar runt problemområdet. Vår uppfattning är att invandrare inte ska behöva assimileras, det 
vill säga, ”bli svenskar” och anpassa sig till majoritetens normer och förhållningssätt för att få 
likvärdiga villkor i arbetslivet. Vi menar istället att invandrare ska få integreras i samhället utan att 
behöva ge upp sin kultur och särart och att integration är en ömsesidig process som berikar både 
svenskar och invandrare.  

1.3 Begrepp 
Vi använder begreppen invandrare och invandrade akademiker. Med invandrare menar vi i detta 
arbete vuxna personer som är födda i ett annat land och som flyttar till Sverige. Vår användning av 
ordet invandrare ska inte förknippas med de negativa associationer som nämns i inledningen. Med 
invandrade akademiker menar vi invandrare som förvärvat en akademisk utbildning i annat land än 
Sverige. ISA står för Insteg till Svenskt Arbetsliv som är namnet på kursen som våra 
intervjupersoner har gått. SFI betyder Svenska för invandrare som är den första kursen i svenska 
som personer läser när de kommer till Sverige. SAS betyder Svenska som Andraspråk som kan 
läsas på gymnasienivå efter SFI. IME är en förkortning för Integrations- och Migrationsenheten i 
Söderhamns kommun.  

1.4 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att beskriva invandrade akademikers upplevelser och 
erfarenheter av Söderhamns kommuns arbete med att underlätta för dem att komma ut på den 
svenska arbetsmarknaden samt deras syn på vad som behövs för att få ett jobb i Sverige.  

1.5 Antagande 
Vårt antagande är att Söderhamns kommun har utvecklat en bra metod för hur de kan 
individanpassa introduktionen för invandrare med akademisk bakgrund som flyttat till kommunen 
så att de snabbare ska komma i arbete som motsvarar deras utbildning.  

1.6 Forskningsfrågor 
– Hur har de invandrade akademikerna upplevt deltagandet i ISA-kursen? 
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– Vad anser deltagarna behövs ytterligare för att komma in på den svenska arbetsmarknaden? 

– Har ISA-kursen medfört att deltagarna kommit närmare den svenska arbetsmarknaden? 

1.7 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsades till att omfatta fyra intervjuer med invandrade akademiker som 
deltagit i ISA-kursen. Resultatet av undersökningen säger inget om alla som deltagit i kursen utan 
endast de enskilda intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av deltagandet i kursen och vad 
de behöver ytterligare för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det kommer inte att göras 
någon jämförelse mellan intervjupersonerna. I första hand är inte vårt syfte att utföra en granskning 
av ISA-kursen, däremot vill vi få en uppfattning om deltagarnas perspektiv på kursen. 

1.8 Kunskapssyn 
Utgångspunkt för studien är antagandet om att en individs självskattning kan påverkas av vilken 
hjälp människor med hög utbildning får för att de ska våga satsa på att nå sitt yrke även i Sverige. 
Enligt ”Social Cognitive Career Theory” (SCCT) så utvecklar individer intressen i den riktning de 
tror att genomförande kommer att ge ett önskat resultat. Ju mer vår upplevda prestationsförmåga 
stärks desto lättare har vi att handla och lära (Brown, D. & Associates, 2002). Vi tror också att 
fenomenet ”Marginal man” kan uppstå hos invandrade akademiker som ska hantera mötet med sin 
gamla kultur och den nya svenska kulturen i sina försök att hitta en plats inom svenskt arbetsliv. 

1.9 Människosyn 
Vi använder termen ”invandrare” i vårt arbete. Vi är medvetna om ”homogeniseringsrisken” (May 
1997, s 40) vilket innebär att man använder termer som ”invandrare”, ”svarta” och ”kvinnor” utan 
att specificera deras sammansättning. Om man antar att kategorierna är universella utesluter man att 
människor har skilda historier, kulturer och erfarenheter. Vi delar inte detta antagande för att vi 
använder termen ”invandrare” utan ser människor som invandrat till Sverige som unika individer 
med olika kompetenser och olika kulturella bakgrunder.  

 

2. Bakgrund 

Nedan anges mot vilken bakgrund problemområdet betraktas. Inledningsvis anges resultat av 
litteratursökningen. Den forskningsanknytning som därefter refereras till är fakta, metoder, teorier, 
hypoteser och resultat som redovisats av andra och utgör den teoretiska lins som vårt arbete kan ses 
igenom. Forskningsanknytningen är uppdelad i underrubriker för att tydligare visa upp olika delar 
av området. Därefter anges anknytande litteratur och övrig information som är relevant för arbetet.  
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2.1 Resultat av litteratursökning 

Vi har sökt efter litteratur på Internet. På sökmotorerna Google och Libris har vi använt oss av 
sökord som ’utländsk kompetens’, ‘utländsk akademisk utbildning’ och ‘invandrare-
högskolekompetens-integration-arbete’ och fått förslag på böcker, utredningar och rapporter. Via 
sökmotorn Libris har vi hittat ett antal C- och D-uppsatser som inte är äldre än fem år som 
behandlar ämnet invandrade akademiker. I dessa uppsatsers litteraturlistor har vi fått ytterligare tips 
om litteratur och vi har valt att ta med vissa böcker, utredningar och rapporter som förekommer i 
flera av uppsatserna. En del litteratur har hämtats från kursen Val och Vägledning IV i studie- och 
yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet.  

2.2 Forskningsanknytning 

Under denna rubrik beskrivs inledningsvis begreppet integration, vilka fördelar som finns med 
integration, hur integrationen faktiskt fungerar eller inte fungerar i Sverige och vad det är som kan 
underlätta för en bra integration.  Därefter beskrivs språkets betydelse för integrationen och hur 
arbetsgivare ser på integration på arbetsplatsen. Vidare anges Arbetsförmedlingens uppdrag 
generellt för alla och specifikt för invandrare.  

2.2.1 Integration – en definition  

Kunskapsbanken ”Sverige mot rasism” definierar integrationsbegreppet på följande sätt3:  

Med integration avses den sociala process som gör det möjligt att bilda en sammanhållen 

helhet utifrån skilda gruppers intresse, erfarenheter och särart. Till skillnad från assimilation 

som förutsätter anpassning till majoritetens normer och förhållningssätt, betyder begreppet 

integration att olika grupper i samhället inte behöver ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga 

ekonomiska, sociala och politiska villkor […] Integration är en ömsesidig process även om 

uppmärksamheten ofta riktas på de grupper som ska komma in i samhället.  

Regeringens mål för den svenska integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund4.  

2.2.2 Integration – varför och hur? 

Näringsdepartementet skriver i sin slutrapport om arbetsmarknadsintegration (Ds 2004:22):  

I ett tillväxtperspektiv är det av största vikt att hela den potentiella arbetskraften i landet tas 

tillvara. Bland invandrare i Sverige finns en under- och outnyttjad arbetskraftspotential som 

måste tas tillvara på ett bättre sätt. (Ds 2004:22, s 47) 

Näringsdepartementet menar (Ds 2004:22, s 47) att det finns många vinster med ökad integration på 
arbetsmarknaden. De företag som inser fördelarna och vinsterna med etnisk mångfald på 
arbetsplatsen kommer att ha ett försprång vid den arbetskraftsbrist som kan förväntas i framtiden. 

                                                      
3 Hemsida: Sverige mot rasism, www.sverigemotrasism.se 

4 Hemsida: Regeringens hemsida, www.regeringen.se 
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Departementet understryker att de förändringar som skett – näringslivets strukturomvandling från 
enklare industrijobb till ökad specialisering, tjänsteproduktion och internationalisering, 
förskjutningen från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring – har förändrat förutsättningarna 
för integrationen av invandrare på arbetsmarknaden (a.a.). De menar att det krävs ett förändrat 
synsätt i fråga om integrationen av utrikes födda med ett perspektivskifte från omhändertagande till 
tillvaratagande av individernas egna initiativ och drivkrafter, från problemfokusering till 
möjlighetsfokusering, från säråtgärder för invandrare som grupp till individuell hantering och från 
myndighetsutövning till företagsanpassade lösningar (a.a. s 48.). 

Enligt Rapport Integration 2005 av Integrationsverket (2006, s 40) är sysselsättningsgraden för 
nyanlända flyktingar fortsatt låg, även fem år efter att de togs emot i en kommun. Det är därför 
ytterst angeläget att kommunernas introduktion utformas så att den underlättar för de utrikes födda 
att få ett arbete där deras resurser tas till vara. Den nya integrationspolitiken och de 
överenskommelser som tecknats mellan flera statliga myndigheter och Kommunförbundet har just 
detta syfte. Det har skett förbättringar i introduktionen, men bristerna är fortfarande stora. 
Undervisningen i svenska varvas med praktik på arbetsplatser i större utsträckning, men mer än 
hälften har fortfarande inte fått någon arbetsplatspraktik under sin introduktion. Variationerna 
mellan kommunerna är mycket stora, skriver Integrationsverket (2006).  

Ett uttryck för integration är att de flyktingar som kommer till Sverige ska vara i arbete eller i 
utbildning på väg mot ett arbete efter en 2-årig introduktionsperiod (Gustafson, 2007).  
Utvärderingar på nationell nivå har visat på nedslående resultat då det gäller arbetet under 
introduktionen de två första åren. Insatserna är för svaga och resultaten för dåliga. Alldeles för få 
personer är i arbete efter två år (a.a.). Integrationsverket skrev i en rapport (2007) att de första 12 
månaderna i en kommun tycks vara ett ”förlorat år” som präglas av misshushållning av resurser, 
både om man ser till individen och till samhället.  Enligt Gustafson (2007) har samarbetet mellan 
stat och kommun vid utplaceringen av flyktingar inte fungerat bra då det gäller matchning mellan 
kommunala behov av arbetskraft och tillgång till kompetens. Dialogen mellan Migrationsverket och 
de enskilda kommunerna behöver förbättras (a.a.).  

2.2.3 Problem med etnocentrism vid bedömning av kompetens 

Etnocentrism handlar om en komplex problematik i samhället där ett utskiljande av ”vi” och ”de 
andra” görs. Befolkningen delas ofta in i kulturella identiteter bestående av majoritetsbefolkningen 
”vi” som har mer makt att påverka sin situation och kulturella minoritetsgrupper ”de andra” som 
istället bör anpassa sig till majoritetsgruppen (assimilering)5. Integrationsverket konstaterar 2007 att 
integrationsarbetet försvåras av en utbredd etnocentrism; svensk utbildning och arbetslivserfarenhet 
ses automatiskt som överlägsna utländska erfarenheter och utbildningar (Integrationsverket, 2007).  

Integrationsverket framhåller 2003 att det är svårt att vinna legitimitet i samhället för validering. De 
menar att det finns en utbredd etnocentrism som gör att ”det svenska” och ”den svenska normen” 
ses som överlägset allt annat. Invandrade akademikers inträde på arbetsmarknaden försvåras av 
arbetsgivarnas bristande kunskap och negativa syn på utländsk kompetens samt av svårigheter att 
involvera högskolor i valideringen (Integrationsverket, 2003). 

                                                      
5 Hemsida: Sverige mot rasism, www.sverigemotrasism.se 
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2.2.4 Framgångsfaktorer för lyckad integration 

Under 2 år har ett EU-projekt bedrivits av Linköpings kommun i samarbete med Regionförbundet 
Östsam: ”FILES – Arbetskraftsmobilisering för att hantera förändringar – innovativa vägar till 
mångfald” (Gustafson, 2007). Syftet med projektet var att producera och analysera kunskap om 
hinder och framgångsfaktorer inom integration av flyktingar och invandrare på arbetsmarknaden. 
Det som visar sig vara viktiga framgångsfaktorer för lyckad integration är: Eget handlingsutrymme, 
adekvata krav och social support. Flyktingsamordnares erfarenheter av vad som underlättar 
integration är vikten av att möta människor med hög grad av respekt för den egna viljan och 
integriteten, att stimulera till friskvård och god hälsa, att på ett tidigt stadium hjälpa till med 
personlig matchning som till exempel personliga möten med arbetsgivare, att våga använda 
okonventionella lösningar för att skapa sociala kontaktvägar, att varva språkstudier med praktik, att 
se andra vägar till språket än bara SFI som till exempel att läsa svensk litteratur för sina barn, ha en 
mentor på en arbetsplats, handledning och sociala kontakter (Gustafson, 2007).  

Hösten 2006 gjordes en kandidatuppsats i Malmö (Weber & Roswall, 2006) om invandrade 
akademikers vägar och strategier till arbete. Sex kvalitativa intervjuer gjordes bland invandrare med 
akademisk utbildning som idag har ett arbete. Avsikten med uppsatsen var att belysa möjligheter 
och hinder som vägen mot arbete kantas av samt framhålla vilka strategier som varit framgångsrika 
för de intervjuade.  Det som tydligt kom fram i undersökningen var betydelsen av att kunna 
behärska det svenska språket. Vissa hade fått jobb genom att komplettera sin utbildning från 
hemlandet. Flera av de intervjuade efterlyste någon slags myndighet som på ett effektivt sätt 
vägleder invandrade akademiker på deras väg mot arbete.  

2.2.5 Språkets betydelse för integration 

Näringsdepartementet skriver (Ds 2004:22, s 51) att kraven på kunskaper i svenska språket varierar 
mellan olika branscher. Inom många yrken kan otillräckliga svenskkunskaper vara ett hinder att 
komma in på arbetsmarknaden. Men det kan också förekomma att bristande kunskaper i svenska 
språket anses utgöra ett större hinder än de i realiteten är. Det är viktigt att kraven på kunskaper i 
svenska språket prövas mot de faktiska arbetsuppgifterna så att de inte omotiverat blir ett hinder för 
anställning, menar Näringsdepartementet. Erfarenheterna visar dessutom att det effektivaste sättet 
att lära sig svenska är att göra detta på en arbetsplats (a.a.).  

Integrationsverket hävdar att kraven på kunskaper i svenska språket egentligen är högre än vad som 
i själva verket krävs för ett arbete, det vill säga att frågan främst handlar om etnocentrism 
(Integrationsverket, 2007).  En ”kommunal eldsjäl” som intervjuades i EU-projektet i Linköping 
(Gustafson, 2007) beskrev det som ”det mest klassiska fel som man gör” när man kräver att alla 
först ska lära sig svenska på SFI innan de ses som anställningsbara. Istället bör man sätta nivån 
efter vad som krävs för ett visst arbete, menar ”eldsjälen”.  Genom att individanpassa 
språkutbildningen har man nått mycket goda resultat, enligt ”den kommunala eldsjälen”.  

Svenskt Näringsliv kritiserar hur undervisning i svenska bedrivs för invandrare i Sverige idag i sin 
rapport Svenska för globalisering (2008). De menar att avsaknaden av en effektiv undervisning i 
svenska gör det svårt för företagen att ta tillvara invandrarnas kompetens. Sedan början av 90-talet 
har tusentals akademiker invandrat till Sverige men bristen på effektiva utbildningar i svenska är en 
av orsakerna till att Sverige inte kunnat förvalta denna tillgång, skriver Svenskt Näringsliv i sin 
rapport. Många invandrarakademiker är idag överkvalificerade för sina arbetsuppgifter och en 
förklaring till det är språkundervisningen, hävdar Svenskt Näringsliv. I många andra länder 
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kommer invandrarakademiker snabbt in på arbetsmarknaden genom att ta ett enklare jobb. Därefter 
gör de karriär i takt med att de utvecklar sina språkkunskaper. I Sverige är detta inte möjligt, hävdar 
Svenskt Näringsliv. Dagens undervisning i svenska på SFI är kopplad till kommunernas 
introduktionsprogram för nyanlända flyktingar som en del av Sveriges integrationspolitik. Systemet 
idag bygger på att invandraren ska lära sig svenska i början av sin vistelse i landet men 
språkundervisningen upphör så fort invandraren får ett jobb. Möjligheten att läsa svenska för den 
som har bott i Sverige i några år är obefintlig. Därför, menar Svenskt Näringsliv, behövs 
kompletterande och alternativa utbildningar i svenska så att även invandrare som redan har ett 
arbete ska kunna läsa mer svenska. Utbudet av kurser och utbildningar i svenska måste öka så 
individen får en chans att sy ihop en språkkurs som passar just hennes förutsättningar och behov. 
De föreslår individuella språkcheckar som kan gälla i några år som gör det möjligt för den 
nyanlände att planera sin utbildning så som han/hon vill. Ett checksystem skulle öka konkurrensen 
mellan utbildningsanordnare och leda till högre kvalitet och bättre service. Moderna och effektiva 
utbildningar kan göra det möjligt för välutbildade invandrare att utnyttja sin kompetens, anser 
Svenskt Näringsliv. Då kan företagen ta tillvara deras kompetens och individen kan lättare röra sig 
på arbetsmarknaden.  

2.2.6 Vad tycker arbetsgivare om integration? 

I EU-projektet i Linköping visade fallstudier man gjorde bland företagare att de tyckte att utländsk 
bakgrund kan vara en stor tillgång på arbetsmarknaden. Yrkeskompetens i kombination med 
kunskaper i språk och kultur är en fördel ur ett kommersiellt perspektiv; en person med erfarenhet, 
språk- och kulturkompetens har enklare att förstå hur kunder i ett visst land reagerar på olika 
produkter. Dessutom framhöll företagare att en bred personalsammansättning med personer från 
olika typer av kulturer ger en bättre stämning i arbetslaget och att verksamheten därigenom 
utvecklas på ett bra sätt (Gustafson, 2007). 

Näringsdepartementet (Ds 2004:22, s 136) undersökte 27 företag i Sverige 2003 inom 
tillverkningsindustri och tjänstesektor om deras syn på etnisk mångfald på sina företag. Företagen 
ansåg att kompetens är avgörande för all anställning oavsett om individen är svenskfödd, 
utlandsfödd eller nyligen har anlänt till Sverige. Egenskaper och personlighet spelar också roll. Med 
anledning av omvärldsförändringen ses anställning av olikheter som positivt för företags 
konkurrenskraft. Olika bakgrunder uppfattas gagna problemlösning på arbetsplatsen. Verktyg för 
att säkerställa okänd kompetens är praktik, provanställning och referenstagning. Andra viktiga 
faktorer för ett bra mångfaldsarbete är en öppen attityd, rakhet och icke-rädsla för det som upplevs 
som främmande. Företagsledningens attityd för att underlätta anställning av personer med 
invandrarbakgrund har stor betydelse. Undersökningen anser att de intervjuade företagen har 
kommit en bit på väg i integrationsarbetet men att det fortfarande finns en rädsla inför det okända 
(Ds 2004:22, s 136). 

2.3 Teorigrund 

Nedan beskrivs några begrepp och teorier kring karriärutveckling som kan kopplas till invandrares 
integration på svensk arbetsmarknad.  
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2.3.1 Karriärutvecklingsteori: SCCT 

SCCT, Social Cognitive Career Theory är en karriärutvecklingsteori (Brown D. & Associates, 
2002) som menar att individer utvecklar intressen i den riktning de tror att de är bra på något och 
när de tror att genomförande av något kommer att ge ett önskat resultat. Teorin bygger på att tre 
variabler är nyckelmekanismer i vår karriärutveckling: Självskattning, förväntat resultat och 
personliga mål. Självskattning handlar om vad vi själva tror oss kunna klara av. Förväntat resultat 
handlar om vad vi antar att konsekvenserna blir av vårt handlande. Personliga mål handlar om hur 
pass beslutsamma vi är att försöka påverka våra liv. Teorin menar att dessa tre variabler påverkar 
varandra i ett ständigt rullande hjul: Vår självskattning har påverkats av hur det vi åstadkommit har 
värderats tidigare i livet utifrån tidigare erfarenheter, förebilder vi haft, personer som har trott på 
oss eller inte trott på oss och så vidare. Denna självskattning påverkar sedan vilket resultat vi 
förväntar oss av något vi gör och denna förväntan i sin tur påverkar hur högt eller lågt vi sätter våra 
personliga mål. På så sätt påverkar vår självskattning vår upplevda prestationsförmåga det vill säga 
hur högt vi sätter våra mål, vår insats och vår uthållighet. Teorin förklarar hur viktigt det är att 
någon tror på oss och att vi formar intressen i livet som kan öka vår självskattning och därmed 
hjälpa oss att nå våra karriärmål. Det finns en fara i att skatta sig själv lågt. Det gör att man 
förväntar sig ett sämre resultat och därmed sätter alltför låga mål. Ju mer vår självskattning stärks 
desto lättare får vi att lära och handla, enligt teorin. Det är rimligt att man som invandrad 
akademiker till en början har en hög självskattning eftersom man med sin gedigna utbildning haft 
en bra position på arbetsmarknaden i hemlandet. Frågan är vad som händer med denna 
självskattning när man kommer till ett nytt land där omständigheterna plötsligt kan bli väldigt 
annorlunda och svåra.   

2.3.2 Begreppet Marginal Man 

Begreppet används när en individs erfarenheter och upplevelser av förändring är relaterad till två 
olika kulturer eller världar (Trondman, 1999). Detta sker när individen präglas av två 
kulturer/världar som han inte kan lämna men heller inte kan bli en del av fullt ut. Individen lever i 
marginalen mellan dessa världar och kan få en känsla av att inte höra till i någon av dem. Det 
upplevs av individen som en kris och när den permanentas och präglar individens hela livssituation 
uppstår personlighetstypen ”marginal man”. Individens självuppfattning uppkommer i sitt försök att 
hantera livet i två olika sociala och kulturella världar. Dubbla och motsägande bilder ger upphov till 
inre konflikter och dubbelt medvetande. Det går inte att fullt ut välja någon värld och det går inte att 
avfärda båda. Ena stunden antar man den ena världens uppfattning och i nästa stund den andra. Det 
kan ge känslan av att inte vara önskad någonstans, ge upplevelser av underlägsenhet, brist och 
hjälplöshet. Det kan ge hypersensitivitet och skapa ett överdrivet självmedvetande och en besatthet 
av de egna problemen (a.a. s 313).  Ju större kulturella skillnader det är mellan kulturerna desto 
större problem riskerar individen att drabbas av. The marginal man genomgår tre olika faser. Den 
första när individen ännu inte är medveten om vem hon/han är och inte upplever någon inre konflikt 
som kännetecknar the marginal situation. Den andra fasen kännetecknas av de kriser där individens 
uppfattning om sig själv förändras och den tredje när individen försöker anpassa sig till situationen. 
Den tredje fasen kan innebära att individen assimileras in i antingen den ena eller den andra världen 
eller att individen utvecklar någon form av tillmötesgående till båda världarna. Anpassningen är 
inte alltid bestående utan kan förändras över tid (a.a.).  Vad Trondman anser om assimilation kontra 
integration framgår inte av boken. Vad vi som uppsatsförfattare anser om assimilation kontra 
integration anges under Förförståelse. Enligt Trondman (a.a.) finns också en positiv aspekt på 
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situationen ”marginal man”.  Situationen kan ge en person en mellanposition där denne kan bli en 
skarpsinnig och skicklig kritiker av sin nya kultur. Personen vet insidan men kan också se den från 
utsidan, kan uppmärksamma saker som är motsägelsefulla och påvisa hycklerier i den nya världen. 
Detta kan ta sig kreativa och utvecklande drag som kan ge yrkesmässig framgång. Personen kan 
utveckla en förmedlande roll mellan de olika världarna, menar Trondman. Vi menar att det finns 
anledning att både befara och förvänta sig att en person med hög utbildning som invandrar till 
Sverige kan försättas i en situation lik ’marginal man’.  

2.4 Övrig information 

Nedan anges vissa fakta som är relevanta för problemområdet, lagen mot diskriminering, 
information om Söderhamns kommun och om kursen Insteg till Svenskt Arbetsliv, ISA.  

2.4.1 Ansvar för flyktingmottagande och integration 

Integrationsverket lades ner i juli 2007 och Migrationsverket har tagit över ansvaret för 
flyktingmottagandet. Arbetsmarknadsstyrelsen, det numera nedlagda Integrationsverket, 
Migrationsverket, Skolverket, den numera nedlagda Myndigheten för skolutveckling och Svenska 
Kommunförbundet har träffat en överenskommelse6 för att: 

• asylsökande, flyktingar och andra invandrare i Sverige ska kunna ta tillvara och utveckla 
sina resurser samt för att myndigheterna genom att samordna sitt arbete ska bli effektivare. 

Migrationsverket har tillsammans med nio andra myndigheter, bl.a. Socialstyrelsen och Sveriges 
kommuner och landsting enats om en “Nationell samsyn avseende Hälsa och Den första tiden i 
Sverige". Den nationella samsynen omfattar alla nyanlända invandrare, inklusive de asylsökande. 
Den är tänkt som ett stöd för utveckling på lokal och regional nivå av insatser för alla nyanlända, 
oavsett skälet till att man kommit till Sverige.7 

2.4.2 Lagar mot diskriminering i arbetslivet 

I Sverige finns flera lagar mot diskriminering i arbetslivet, bland annat lagen (1999:130) om 
åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. Den innebär att alla arbetsgivare är enligt lagen skyldiga att bedriva ett målinriktat 
arbete för att främja etnisk mångfald på arbetsplatsen. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
(DO) ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av lagen (Ds 2004:22, s 36ff).  

2.4.3 Vad gör Arbetsförmedlingen? 

Arbetsförmedlingens uppdrag 

Arbetsförmedlingens uppdrag är få arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Den 
arbetssökande ska få stöd att så snabbt som möjligt hitta ett jobb. Arbetsgivaren ska få tillräckligt 
med kompetenta arbetssökande för att kunna anställa. Förmedlingens roll är att bidra till att 
sysselsättningen på lång sikt stadigt ökar. Därigenom är deras arbete till nytta för alla i samhället.  

                                                      
6 Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se 

7 Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se 
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Arbetsförmedlingen insatser anpassas efter kundernas behov. Det innebär bland annat att de 
prioriterar arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och ger det extra stöd de behöver för 
att hitta sin plats i arbetslivet. Arbetsgivarna kan få ett individuellt anpassat stöd i 
rekryteringsprocessen. Arbetsförmedlingens service är avgiftsfri och enhetlig i hela landet. 
Samtidigt anpassas verksamheten till olika regioners förutsättningar. Arbetsförmedlingen ska också 
se till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Det betyder att den ger 
ekonomiskt stöd den tid det tar att hitta ett nytt arbete. Arbetsförmedlingens uppdrag förutsätter 
samverkan med andra organisationer, statliga myndigheter, kommuner och företag. Formerna för 
samverkan ser olika ut men målet är alltid att bidra till effektivare insatser för kunderna. Privata 
aktörer kompletterar Arbetsförmedlingen och medverkar till att kunderna och allmänheten kan 
erbjudas utökad service. Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag att särskilt stödja 
arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden, till exempel nyanlända invandrare, 
långtidssjukskrivna och personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.8 

Instegsjobb - en möjlighet för arbetsgivare och nyanlända invandrare  

Nyanländ kompetens är en delvis outnyttjad källa av kunskaper och erfarenheter. Instegsjobb 
bygger på idén att den kompetensen snabbare ska bli tillgänglig. Att få ett instegsjobb är också en 
möjlighet för den nyinflyttade att snabbare lära sig språket. Den som fått uppehållstillstånd under de 
senaste 36 månaderna kan få ett Instegsjobb. Ett instegsjobb innebär en subventionerad anställning. 
Alla arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 75 procent av lönen i bidrag, dock 
max 750 kronor per dag. Anställningen ska vara kopplad till SFI, så att den anställde får kombinera 
teori med den praktiska språkträning ett arbete innebär. Jobbet kan vara på heltid, deltid, 
tillsvidareanställning, provanställning eller visstidsanställning. Arbetsförmedlingen har fått i 
uppdrag av regeringen att informera och hjälpa arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra.9  

2.4.4 Information om Söderhamns kommun 

Söderhamn är en kustkommun i Hälsingland, med cirka 26 000 invånare, varav hälften bor i 
centralorten Söderhamn. Söderhamns kommun har ett stort antal utländska medborgare, varav de 
flesta kommer från grannländerna Norge och Finland, men även från länder som Irak, Iran och 
Bosnien-Hercegovina. Söderhamn är en gammal industrikommun, men få orter har genomgått en så 
kraftig strukturomvandling. Från att ha dominerats av stora företag och enheter inom framförallt 
skogsnäringen håller nu de mindre och medelstora företagens andel på att öka i betydelse, vilket 
bidrar till ett mer differentierat näringsliv. Tillväxten är bland den bästa i Gävleborgs län.10 

Kommunens insatser för flyktingar och invandrare under deras första tid i Sverige, ska ge 
möjligheter för var och en att försörja sig och bli delaktig i det svenska samhället.  

Den som är nyanländ flykting eller invandrare och har uppehållstillstånd samt är folkbokförd i 
Söderhamn erbjuds ett introduktionsprogram. I Söderhamns kommun är det Integrations- och 
Migrationsenheten, IME, som samordnar introduktionen. IME sorterar organisatoriskt under 
förvaltningen för lärande och arbete.11  

                                                      
8 Arbetsförmedlingens hemsida: www.arbetsformedlingen.se 

9 Arbetsförmedlingens hemsida: www.arbetsformedlingen.se 

10 Söderhamns kommuns hemsida: www.soderhamn.se 

11 Söderhamns kommuns hemsida, Integration- och Migrationsenheten: www.soderhamn.se 
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2.4.5 Information om kursen Insteg till Svenskt Arbetsliv, ISA 

Insteg till Svenskt Arbetsliv vänder sig till invandrare med akademiska utbildningar som snart är 
klara med SFI. Syftet med kursen är att tidigt fånga upp högskoleutbildade, kartlägga behov och 
målsättningar och slussa dem vidare. Kursen ska öka individernas kunskap om svenskt arbetsliv 
och hjälpa dem att fortare komma ut i självförsörjning genom till exempel instegsjobb, praktik, 
arbete eller studier.12 Kursen som genomförs tre gånger per år på uppdrag av IME, Integration och 
Migrations Enheten, i Söderhamn pågår cirka 6 veckor och innehåller bland annat: Svensk historia, 
kunskap om arbetsliv och demokrati, information från till exempel arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och bemanningsföretag, att skriva sin CV, kartläggning, vägledning och 
studiebesök. För deltagarna innebär kursen att de ska få kännedom om Sveriges arbetsliv, 
motivation, att hitta sin personliga väg, öka sina chanser till arbete, insikt om vad som krävs, regler, 
förutsättningar, mentorskap med en person aktuell på arbetsmarknaden med liknande 
arbetsuppgifter/erfarenhet/utbildning och att bli självgående i sitt arbetssökande.  

3. Metod 

Här nedan följer en beskrivning av den metod vi använt oss av i studien och hur vi gått tillväga med 
undersökningen.  

3.1 Undersökningsstrategi  
Undersökningen är gjord med en kvalitativ metod eftersom vi ville fånga den enskilde individens 
upplevelser och erfarenheter från sitt deltagande i ISA-gruppen. Kvalitativa studiers styrka ligger i 
att de är utforskande och beskrivande och understryker vikten av kontext/omgivning/miljö och ger 
en djupare förståelse för den intervjuades referensramar (Marshall & Rossman, 1999). Vi har 
besvarat forskningsfrågorna med intervjuer som kan få människor att dela med sig av sina åsikter, 
tankar, erfarenheter och upplevelser (May, 1997). Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer 
som är en mellanform av den ostrukturerade och den fokuserade (standardiserade) intervjun. 
Intervjuerna tillhör de kvalitativa genrerna: Människors upplevda erfarenheter och Samhälle och 
kultur (Marshall & Rossman, 1999).  

3.2 Metoder och tekniker 
Under intervjuerna som var semistrukturerade har vi använt oss av en frågemanual, bilaga 1. I 
semistrukturerade intervjuer är frågorna ofta specificerade men intervjuaren har större frihet att 
fördjupa svaren på ett sätt som kraven på standardisering och jämförbarhet inte tillåter (May, 1997).  
Med semistrukturerade intervjuer har vi tagit reda på hur de invandrade akademikerna har upplevt 
och erfarit sitt deltagande i ISA-gruppen. Intervjuerna har inte följt frågemanualen (bilaga 1) 
strukturerat utan den har fungerat mer som en checklista för oss så att alla frågor blev besvarade. Vi 

                                                      
12 Mailkontakt med Catharina Westerberg, ansvarig för ISA-gruppen och praktiksamordnare inom 
Söderhamns kommun 
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valde att inte göra någon provintervju eftersom frågemanualen mer fungerade som en checklista. Vi 
gjorde också den bedömningen att frågorna väl täckte det vi efterfrågade i forskningsfrågorna. 

3.3 Genomförandesteg 
Vi har kontaktat den som är ansvarig för ISA-gruppen via mail, bilaga 2 och bett om 
kontaktuppgifter på fyra personer som deltagit i ISA-gruppen under hösten 2008 och som nu har 
arbete, praktik eller studerar. Den ansvariga för ISA-gruppen valde ut fyra intervjupersoner som 
deltagit i gruppen och skickade deras kontaktuppgifter till oss via e-post. De personer hon föreslog 
kontaktade vi med ett brev, bilaga 3 med en förfrågan om de kunde tänka sig att delta i en intervju 
angående sitt deltagande i ISA-gruppen. Vi bokade en lokal på för intervjuerna på CFL (Centrum 
för Flexibelt Lärande), lärcentra i Söderhamn och därefter ringde vi upp intervjupersonerna för att 
bestämma dag och tid med dem. Intervjuerna har gjorts utifrån en frågemanual (bilaga 1) som vi 
konstruerat utifrån problemområdet, syftet och forskningsfrågorna. Intervjuerna har hållits enskilt 
med varje intervjuperson i ett mindre grupprum på CFL. Intervjuerna har spelats in och sedan 
transkriberats. Det intervjumaterial som har relevans för studien har redovisats i uppsatsen. 

3.4 Urval och urvalsgrupp 
För att besvara forskningsfrågorna har vi intervjuat fyra invandrade akademiker som deltagit i ISA-
gruppen. Intervjupersonerna valdes, av den ansvariga för ISA-gruppen, utifrån kriterierna som 
angetts i brev till person som är ansvarig för ISA-gruppen (bilaga 2). Kriterierna är att personen ska 
ha deltagit i ISA-gruppen och sedan gått vidare till jobb, praktik eller studier. I den aktuella ISA-
gruppen var det tio deltagare varav alla uppfyllde kriterierna. Intervjupersonerna är alla från Irak 
och består av en kvinna och tre män. Att alla intervjupersoner kommer från samma land kan 
förklaras med att 90 % av alla i den aktuella ISA-gruppen kommer från just Irak. I uppsatsen 
kommer vi att kalla intervjupersonerna för Yasmine, Ahmed, Karim och Samir som är fingerade 
namn för att anonymisera dem. Intervjupersonernas utbildningar är masterexamen i fysik, mekanisk 
ingenjör, veterinär och kandidatexamen i fysik och de har alla flera års arbetslivserfarenhet från sitt 
hemland. De har varit i Sverige cirka 2 år och läser på SFI (D-nivå) och har genomgått ISA-kursen 
under hösten 2008. Intervjupersonerna har genom brev (bilaga 3) och telefonsamtal blivit 
informerade om undersökningens syfte och de etiska reglerna. 

3.5 Datainsamling 
De fyra intervjuerna genomfördes i ett litet grupprum på CFL. I rummet som har fönster ut mot en 
korridor har vi suttit runt ett mindre bord med intervjupersonen placerad med ryggen mot fönstren 
för att inte bli störd av förbipasserande.  

Intervjuernas tidpunkt och tidsåtgång:  

Yasmine – 20/4-2009 kl 11.00, ca 40 minuter 

Ahmed – 20/4-2009 kl 14.00, ca 20 minuter 

Karim – 21/4-2009 kl 11.00, ca 40 minuter 

Samir – 21/4-2009 kl 14.00, ca 20 minuter  
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Vid intervjuerna hade vi frågemanualen (bilaga 1) som stöd för att säkert veta att vi berörde alla 
frågor vi ville ha svar på. Det tillkom följdfrågor i intervjuerna, olika följdfrågor beroende på vad 
och hur mycket intervjupersonernas svarade. Det är också anledningen till att det är olika tidsåtgång 
på intervjuerna. Vi valde att inte göra fler intervjuer trots att två av intervjuerna blev kortare för vi 
bedömde att de ändå gett svar på våra frågor. Intervjuerna är inspelade med MP3-spelare och 
inspelningarna är sedan överförda till en dator inför transkriberingen. Inspelningarna fungerade bra 
och vi fick sitta ostört under intervjutiden.  

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 
Genom att vi har gjort semistrukturerade intervjuer har vi formulerat vissa öppna frågor som 
stimulerat personerna att utveckla sina svar. Intervjufrågorna har konstruerats med avsikt att ge svar 
på forskningsfrågorna och forskningsfrågorna är i sin tur avsedda att spegla syftet. Vi är medvetna 
om att reliabiliteten påverkas av vårt sätt att intervjua och vår tolkning av det som sägs. Under 
intervjuerna var vi noga med att formulera oss så att intervjupersonerna förstod frågorna och bad 
dem att fråga om de inte uppfattade vad som sades så att vi kunde formulera om oss.  
Intervjupersonerna är de som deltagit i ISA-kursen och är de som bäst kan svara på hur de själva 
upplevt och erfarit deltagandet i kursen. Även om det inte går att dra alltför generella slutsatser av 
denna kvalitativa studies resultat kan den ändå vara till nytta för andra kommuner om den visar på 
hur man kan hjälpa invandrare med akademiska utbildningar in på den svenska arbetsmarknaden.  

3.7 Etiska ställningstaganden 

Vi har informerat intervjupersonerna om syftet med undersökningen och att uppgifterna endast 
kommer att användas för denna forskningsrapport. Intervjupersonerna har fått information om att 
deltagande är frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Enskilda 
människor kan inte identifieras i vår undersökning. Innan intervjuerna informerades 
intervjupersonerna om deras anonymitet i uppsatsen. Alla intervjupersoner gav tillåtelse om att vi 
fick använda deras namn men vi har ändå valt att fingera namnen eftersom vi angett det i brevet 
med förfrågan om intervjudeltagandet (bilaga 3). Intervjupersonerna har själv valt vad han eller hon 
ville berätta. Vi som intervjuade styrde och hade ansvar för samtalet och har försökt vara öppna för 
vad som uppkom under samtalet. Det var viktigt att inte kränka intervjupersonerna, att vi visade 
respekt och kunde ta del av och härbärgera eventuell känslig information och svåra upplevelser. En 
intervju är inte en terapeutisk situation. Vi sökte en balans mellan distans och närhet och 
uppmärksammade när den intervjuade satte gränser för samtalet.  

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 
Intervjuerna har transkriberats, sammanfattats och redovisats i tabeller och löpande text under 
resultat. Vi har bearbetat och analyserat resultatet av intervjuerna utifrån våra frågeställningar och 
utifrån uppsatsens inledning och bakgrund.  
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3.9 Resultatredovisningssätt 
Resultaten av intervjuerna redovisas i löpande text med ett kapitel för varje intervjuperson. Varje 
kapitel innehåller rubrikerna sammanfattning, bakgrund, utbildning och kompletteringar i Sverige, 
arbetsmarknad, om kursen Insteg till Svenskt Arbetsliv (ISA) i Söderhamn, behovet av kunskaper i 
svenska, behovet av praktik, behovet av hjälp med kontakter och tankar om framtiden. Kapitlet 
Resultat inleds med en tabell som innehåller en översikt av intervjupersonerna, se tabell 1, och 
avslutas med en tabell med innehållet sammanfattning över resultatet, se tabell 2. 
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4. Resultat 

Nedan följer resultatet av intervjuer med fyra invandrade akademiker som för tillfället bor i 
Söderhamns kommun. Inledningsvis redovisas en översikt av intervjupersonernas namn, kön, 
utbildning, erfarenhet och ursprungligt hemland, se tabell 1. 

Namn Kön Utbildning Erfarenhet Ursprungligt 
hemland 

Yasmine Kvinna Atomfysiker. 6 år. Universitetslärare. Irak 

 

Karim Man Veterinär. 5,5 år. Veterinär bl a 
med fjäderfä och 

med 
livsmedelshygien. 

Irak 

Ahmed Man Mekanisk ingenjör. 
2 år till yrkeslärare 

och 4 år till 
ingenjör. 

Yrkeslärare. Irak 

Samir Man Fysiker. 4 år. Servicetekniker 
och lärare i logisk 

design. 

Irak 

Tabell 1: Översikt av intervjupersonerna. 

4.1 Intervjuresultat Yasmine 

Sammanfattning 

Yasmine är från Irak och är utbildad atomfysiker och har fått sin utbildning översatt till en 
masterexamen i Sverige. Hon har arbetat som universitetslärare i Irak. Yasmine vill jobba som 
lärare eller forskare i Sverige men tror att hennes möjligheter till detta är mycket små. Hon ser 
språket som det största hindret och att det behövs kurser i fackspråk för akademiker. Hon efterlyser 
hjälp av personer anställda i kommunen med att få kontakt med arbetsgivare i landet för jobb eller 
praktik. Hon tycker att kommuner i Sverige borde ha kontakt med varandra för att berätta när det 
finns kompetent arbetskraft i deras kommun som kan passa i en annan kommun. Kursen Insteg till 
Svenskt Arbetsliv (ISA) hade hon stor nytta av genom att lära sig hur systemet fungerar på den 
svenska arbetsmarknaden och hur man gör när man söker jobb i Sverige vilket skiljer sig stort från 
hur man gör i Irak. Tyvärr ser hon dystert på framtiden och är rädd för att det kommer att ta alltför 
lång tid för henne innan hon får något jobb och att hon dessförinnan ska tappa sin motivation och 
tappa den kunskap hon nyss förvärvat genom bland annat ISA-kursen.  
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Bakgrund 

Yasmine är från Irak och gift med Samir som är fysiker och lärare. De har tre barn, 4, 7 och 8 år 
gamla som alla är födda i Irak. Familjen kom till Sverige för ett år och fyra månader sedan och bor 
nu i Söderhamn. Yasmine är utbildad atomfysiker och har arbetat som lärare på universitet i Irak.  

Utbildning och kompletteringar i Sverige 

Yasmine har efter sex års universitetsstudier i Irak en utbildning som atomfysiker. Hon har fått sin 
utbildning översatt till en motsvarande masterexamen i Sverige vilket motsvarar fem års 
högskolestudier i Sverige.  

- Fyra år för bachalariat och två för master. Samma som svenska. Vi studerar mycket i mitt 
land. Mycket lektion, mycket ämnen. Kanske mer än Sverige.  

Yasmine behöver inte komplettera sin universitetsutbildning för att den ska gälla i Sverige.  

Arbetsmarknad 

Yasmine skulle vilja arbeta var som helst i Sverige som lärare eller forskare men tror inte att hon 
kan få jobb inom sitt yrke om hon inte kan prata svenska perfekt.  

- Tror ni jag kan få jobb i samma yrke? För mig? Kanske det behövs jag prata språk 
jättejättebra.  

Hon har upptäckt att det inte finns många högutbildade i Söderhamn.  

- Jag har en fråga: Finns många betyg i Sverige? När jag tittar finns inte många ha betyg. 
Varför? När jag pratade med Sonja och Eva (personer som arbetar inom Söderhamns 
kommun och Arbetsförmedling) och i Söderhamn finns kanske bara 15 som har betyg och 
här finns inte jobb. För bara 15.  

Yasmine menar att för att få jobb behöver många flytta till större städer. Hon tycker inte att det 
finns något i Söderhamn.  

- Jag tror om finns många människor, finns jobb. Mycket folk behöver den, den och den 
därför finns jobb. Men här finns inte så mycket. I Bagdad finns 7 miljon människor. Bara i 
Bagdad! Här i Söderhamn finns inte många plats för jobb. Bara strunt! Pizza. Alla här veta 
och klara av pizza ((skratt)). .  

Om kursen Insteg till Svenskt Arbetsliv (ISA) i Söderhamn 

Kursen Insteg till Svenskt Arbetsliv (ISA) som hölls under hösten 2008 i åtta veckor var nyttig för 
Yasmine, menar hon. Det bästa med kursen var att hon fick mer kunskaper i svenska språket. 
Kursen bidrog till en bättre svenska och kontakt med svenskar. Hon lärde sig om den svenska 
arbetsmarknaden som är mycket olik systemet i hennes hemland Irak. I Irak byter man till exempel 
inte yrke som i Sverige. Där utbildar man sig till något och sen behöver man inte söka jobb utan får 
en plats anvisad och sen jobbar man där. Hon uppskattade att få lära sig skriva personligt brev, CV, 
hur man gör när man söker jobb, hur man kan prata med arbetsgivare, hur man kan prata om lön 
och mycket mer. Hon tyckte också studiebesöken som gjordes bland annat på Sandvik var bra.  

- ISA-kurs jag blev bättre prata svenska. Kontakt med svenska människor. Jag lära många 
saker: Arbetssystem i Sverige, skatteverket, hur kan skriva personbrev, CV. Vi måste veta. 
Europa inte samma som Asien. Sverige inte samma som Irak. Nytt system, nytt land. Vi 
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måste veta allt för det land vi vill jobba. Hur kan söka jobb. Eleverna som inte går ISA-kurs 
vet inte – bara vi!  

Hon tyckte att kursen kunde ha komprimerats på mindre tid än två månader. Den behövde inte ta så 
lång tid. Det hon saknade i ISA-kursen var att få lära sig ett svenskt fackspråk som är anpassat efter 
det yrke hon har. 

Behovet av kunskaper i svenska 

Yasmine har läst svenska på SFI till D-nivå vilket är den sista nivån. Hon hade velat lära sig 
svenskt fackspråk under ISA-kursen anpassat efter hennes yrke. Hon menar att deltagarna i kursen 
hade olika yrken som till exempel dataingenjör, mekanisk ingenjör, läkare, fysiklärare och därför 
behöver lära sig det fackspråk som passar för ens yrke.  

- Behöver andra ämnen i den kurs. Till exempel: Jag – fysik, andra – ingenjör, andra – 
läkare. Olika. Behöver fackspråk.  

Hon menar att hon omöjligt kan undervisa utan att kunna svenska språket mycket bra.  

- Jag behöver språk. Jag och andra behöver språk. Jag kan inte förklara den ämnen utan 
språk. Hur kan? 

Hon är beredd att fortsätta läsa svenska på gymnasienivå, Svenska som Andraspråk, SAS. Hon 
tycker att alla språk har samma bas och att språket måste byggas på successivt.  

- Jag tänker, any språk, samma huvud. Kan inte veta alla språk. Men varje dag, varje 
månad, varje år kan lära mer och mer.  

Behovet av praktik  

Yasmine förstår inte varför så många pratar om vikten av att få praktik på en arbetsplats i Sverige. 
Hon är tveksam till att arbetsgivare värdesätter om man praktiserat. Hon tror hellre att svenskarna 
vill att hon ska ha en svensk utbildning för att få ett jobb i Sverige. Hon säger att hon visst kan 
tänka sig att praktisera men att det inte finns någon praktikplats för henne i Söderhamn. Hon 
efterlyser hjälp med att hitta praktikplats. Hon har frågat om praktik på Arizona Chemical i 
Sandarne men fått nej.  

- Vi fråga honom, men nej, inte nu. Hej! Hej då! ((skratt)). Om finns den praktik måste här 
veta Sonja. Inte vi.  

Behovet av hjälp med kontakter 

Yasmine tycker att kommuner sinsemellan borde ha bättre kontakt med varandra för att upplysa 
varandra om att det finns personer i deras kommun som kan passa för ett jobb i en annan kommun. 
Hon har blivit upplyst av Eva på Arbetsförmedlingen att kommunen inte ringer till andra 
kommuner på det viset. Att personer måste söka jobb själv. 

- Den här kommun måste ha kontakt med andra kommunen. Till exempel, jag ringer andra 
kommun: Vi har betyg, den, den, den om du behöver… 

Hon menar att kommunerna skulle tjäna pengar på att ha ett sådant samarbete.  

- Jag säger till Sonja: Sonja, kommunen måste betala för oss varje månad. Men om vi jobb 
behöver inte betala för oss. Den betyder vi vill hjälpa kommun! Om jag jobb i Söderhamn 
eller Stockholm – det är samma Sverige! 
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Hon frågar sig hur de som kommer från Irak ska kunna få kontakt med arbetsgivare. De blir 
bortsållade direkt när arbetsgivaren hör deras svenska, menar hon.  

- Om jag söker jobb och jag vill prata med arbetsgivare. När han höra jag prata inte samma 
svenska kanske – ja – finns inte! Hej då, hej då. 

Hon efterlyser därför hjälp av lärare eller IME (Integrations- och Migrationsenheten i Söderhamns 
kommun) att kontakta andra kommuner och arbetsgivare som känner dem och som kan prata för 
dem. 

- Jag prata med Siv (arbetar på SFI) om du ringer till Uppsala universitet. Hej! Prata. Vi 
har den och den, och… Kanske bättre. Men när jag – kanske jag skriver fel.  

Tankar om framtiden 

Framtiden tycker Yasmine ser ganska dyster ut för henne. Hon är rädd att det kommer att ta för lång 
tid innan hon får något jobb och hon är rädd att hon ska tappa sin motivation. 

- Jag vet inte. Jag tror… jag kan inte få jobb här i Sverige. Om jag stannar och väntar utan 
jobb. Efter fyra, fem år hur kan jag efter den få information? Det är inte bättre. Och 
kroppen, den blir trött. Den svårt till jobb en gång till.  

När Yasmine pratat med IME om sina farhågor hade hon fått förslaget att åka hem till Irak med 
hjälp av Röda Korset. Det gjorde henne mycket upprörd eftersom hon menar att det är krig i Irak 
och familjen absolut inte kan eller vill åka tillbaka dit. Hon kände att hon inte fick komma med 
någon kritik inför IME.   

Hon är högst medveten om att Sverige är påverkat av den ekonomiska krisen och att många 
människor nu förlorar sina jobb. Hon hade hört på nyheterna att så mycket som en halv miljon jobb 
kan försvinna i Sverige. Därför, menar hon, blir också situationen ännu svårare för invandrare.  

4.2 Intervjuresultat Karim 

Sammanfattning 

Karim är från Irak, har en lång veterinärutbildning och 15 års erfarenhet från yrket. Han vill arbeta 
som veterinär i Sverige men har stupat på att han måste komplettera sin utbildning med svenska för 
veterinärer (för studenter med annat modersmål) i Göteborg och en kompletterande 
veterinärutbildning i Tuve i Skara. Det skulle innebära flera års ytterligare studier där han måste ta 
lån från CSN. Han tvekar att ta lån i flera år eftersom han inser att det ändå inte finns någon garanti 
för honom att få jobb sedan. Dessutom måste han ta med familjen i en eventuell flytt och det är 
svårt för honom att fatta beslut. Han har fått en praktikplats en dag i veckan i Söderhamn där han 
lär sig väldigt mycket svenska i kontakten med svenskar och deras smådjur.   

Bakgrund 

Karim är veterinär och kommer från Irak. Han har bott med familjen i Sverige i två år. Hans fru är 
också veterinär och den ene vuxne sonen är utbildad metallurgingenjör. I Irak arbetade han som 
veterinär med fjäderfä för ett tyskt företag som hade ett stort projekt i Irak. Tidigare har han arbetat 
med hästar och med livsmedelshygien kring livsmedel till militären.  
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Utbildning och kompletteringar av utbildning i Sverige 

Karims veterinärutbildning från Irak är på fem och ett halvt år alltså lika lång som 
veterinärutbildningen i Sverige. Han har fått sina utländska betyg bedömda av Jordbruksverket i 
Jönköping och de har svarat honom att han måste komplettera sin utbildning. Först på Göteborgs 
universitet med svenska för studenter med annat modersmål, nivå C, veterinärsvenska och därefter 
en kompletterande utbildning i Tuve i Skara. Karim tvekar inför att ta studielån på flera år för att få 
rätt nivå på svenskan och för att gå den kompletterande utbildningen i Skara. Det blir lån på flera år 
menar han och han känner ingen garanti att han sen får jobb som veterinär. Dessutom måste hela 
familjen flytta. Han tvekar att flytta till Göteborg och ta lån i flera år för att komplettera sin 
utbildning som krävs för att han ska kunna jobba som veterinär. För honom är det också viktigt att 
hålla ihop familjen.  

- Jag har två pojkar, en som är ingenjör och en som är 15 år. Så jag tycker viktigt min familj 
tillsammans. Speciellt när vi arbetarinte utan när vi bara studerar. Och andra sidan 
ekonomiska, ta lån från CSN för att studera i Göteborg. Jag måste ha lån för kanske tre år 
och utan garanti för arbete. 

Han önskar att han istället för att läsa mer på SFI i Söderhamns kommun kunde få ekonomisk hjälp 
från arbetsförmedlingen för att lära sig veterinärsvenskan i Göteborg och inte behöva ta lån för det. 
Han funderar också på att fråga arbetsförmedlingen om de kan betala om han går den 
kompletterande veterinärutbildningen i Skara om han bekostar kursen i svenska i Göteborg själv.  

Karim pratar om sin son som är metallurgingenjör som också vill studera men inte vet vad han 
behöver och vad företagen kräver.  

- Jag vet att många akademiker vill ha svensk utbildning men de får inte, vad kan min son 
göra. Han vill veta vad som kan göra i Sverige, vad behövs. Hur kan han veta vad som 
behövs.  

Arbetsmarknad 

Karim vill jobba som veterinär men känner sig osäker på om han kan få jobb som det i Sverige. Det 
känns osäkert för honom att satsa mycket pengar i utbildning om han sen inte får något jobb som 
veterinär.  

Om kursen Insteg till Svenskt Arbetsliv (ISA) i Söderhamn 

Karim är positiv till ISA-kursen och tycker den har hjälpt honom mycket. I Irak söker man inte jobb 
på samma sätt som i Sverige utan där finns det ett jobb för individen efter avslutad utbildning.   

- Den var bra för mig. Jag få mycket information, hur ska jag skriva mitt CV, personligt brev 
– och det viktiga för mig – arbetsbesök. Det är bra och arbetsmarknad. Det är olika system 
med Irak. Så olika. Vi Irak när vi sluta utbildning min plats finns där och efter jag kan 
välja, men här… 

Under ISA-kursen fick Karim tillbringa en dag med en veterinär i Gävle. Det, menar han, 
underlättade för honom att hitta en praktikplats i Söderhamn där han nu praktiserar en dag i veckan.  

- Sen jag har bra besök i Gävle med veterinär som har eget mottagning. Titta på honom, jag 
har många frågor, han svarade och nu har jag fått praktik till mig. Jag få så mycket, 
mycket information. 

Det som saknades i ISA-kursen enligt Karim är att de andra inte fick praktikplatser till exempel de 
som är ingenjörer. 



Jeanette Karlsson, Mia Rosell  2009-06-08 
 

 24 

Behovet av kunskaper i svenska 

Karim vill lära sig fackspråket för veterinäryrket. Det hade han velat lära sig under ISA-kursen. 
Han kan engelska mycket bra och skulle vilja ha ett veterinärlexikon från engelska till svenska men 
har inte hittat något. Han har hört att det ska finnas i Skara men vet inte hur han ska få tag i det.  

- Det finns inget lexikon från svenska till engelska på veterinär. Jag går till bibliotek, jag går 
till bokia, jag har på nätet men det finns inget. Varje dag söker, men inte. De säger du kan 
få ditt när du går till Skara. Till mig från Skara det finns inget.   

Behovet av praktik 

Karim har praktik en dag i veckan hos en veterinär i kommunen och han tycker det är mycket 
givande och att han lär sig mycket.  

- Jag praktiserar nu i mottagning. Kontakt med veterinär på mottagningen, kontakt med 
djurägare och diskutera. Det är så bra för mig. Jag arbetade inte med smådjur, katt och 
hund. Så mycket folk så det är bra för mig. Kontakt med veterinär, dom diskutera, vad dom 
göra, vad dom test, blodtest. Kastrering, vaccination och lite infektionssjukdomar. Jag 
tycker om praktiken så mycket.  

Karim menar att det är viktigt med praktik och tycker det är synd att de andra i ISA-kursen inte fick 
praktikplatser till exempel de som är ingenjörer.  

- Vi har många ingenjörer. De måste lära sig hur svenska fungerar och arbete. Vart heter 
saker, maskindelar.  

Behovet av hjälp med kontakter 

Speciellt med tanke på långkonjunkturen menar Karim att det blir extra svårt för invandrare att 
knyta kontakter för att få jobb.  

- Du kan kontakta med svensk, det är ditt samhälle inte mitt. 

Tankar om framtiden 

Han oroar sig för krisen men inser att det kan vara bra att använda tiden till att studera. Samtidigt 
oroar han sig för att flytta till Göteborg som är ett stort steg för honom. Han skulle vilja få hjälp 
med att planera en flytt. Det är viktigt att det blir rätt för han vill kunna försörja sin familj.  

-  Tyvärr är det otid, finanskris. Lågkonjunktur, många arbetslösa, många företag konkurs. 
 Det är lågkonjunktur och då är det studera. Men för invandrare finns ingen garanti, det 
 finns risk. Jag måste göra en plan, planera min situation. Hur jag kan flytta till Göteborg.  

4.3 Intervjuresultat Ahmed 

Sammanfattning 

Ahmed är utbildad i sex år till mekanisk ingenjör och lärare i Irak och har arbetat 29 år som 
yrkeslärare där. Hans utbildning har bara översatts till två års högskolestudier i Sverige vilket han 
ifrågasätter. Han har studerat på SFI under sina två år i Sverige men inte haft något jobb eller någon 
praktik under den tiden. Han efterlyser att få lära sig fackspråket för att kunna undervisa som 
yrkeslärare. Det viktigaste för att få ett jobb i Sverige tror han är att få en praktikplats på en svensk 
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arbetsplats för att lära sig hur det går till och lära sig fackspråket. Det viktigaste för att få ett jobb i 
Sverige tror Ahmed är praktik och han beklagar att han själv inte fått någon praktik. Han hoppas få 
hjälp genom Arbetsförmedlingens nya projekt ”Från nyanländ till nyanställd”.  

Bakgrund 

Ahmed är mekanisk ingenjör och lärare från Irak. I Irak arbetade han som yrkeslärare och mekanisk 
ingenjör inom produktion.  Han har bott i Sverige i två år. 

Utbildning och kompletteringar av utbildning i Sverige 

Ahmed läste direkt efter yrkesgymnasium i två år till yrkeslärare. Sedan undervisade han elever i 
yrkesskolan. Efter 17 år gick han tillbaka till universitetet och studerade i fyra år till ingenjör, 
mekanisk ingenjör och lärare i samma ämne. Han blev klar år 2000. Då gick han tillbaka till jobbet 
som lärare och som mekanisk ingenjör inom produktion. Totalt har han läst sex år efter gymnasiet 
varav fyra på universitet. Ahmeds utbildning har blivit översatt av svensk högskola till endast 80 p 
(numera 120 hp) som motsvarar två års högskola i Sverige. Han undrar varför hans vän som är 
dataingenjör och läst exakt lika länge på samma universitet i Bagdad har fått sin utbildning översatt 
till 120 p (numera 180 hp) som motsvarar tre års högskola i Sverige. Han tror att hans utbildning 
värdesätts mindre för att den är, som han säger, ”generell” och inte ”special”. Han vill inte 
komplettera sin utbildning mer i Sverige.  

- Nej. Jag lyssnar inte. Jag gammal. Trött på att studera. Nu blir 52 år, varför studera 
((skratt))! 

Arbetsmarknad 

Ahmed har varken jobbat eller haft praktik i Sverige. I sitt hemland Irak har han yrkesarbetat i 29 år 
som yrkeslärare. Han hoppas på ett nystartat projekt inom arbetsförmedlingen som startade nyligen. 
Projektet heter ”Från nyanländ till nyanställd”13.  

- De säger de har projekt för de personer som har betyg och söker jobb. Bengt. Han tog mitt 

 telefonnummer. Positiva och kontaktar mig. Jag väntar på honom.  

Om kursen Insteg till Svenskt Arbetsliv (ISA) i Söderhamn 

Ahmed tyckte ISA-kursen gav honom bra information men att den tog lång tid. Han tror inte att 
ISA-kursen tjänar något syfte till att få jobb utan mer som en information. Ahmed tycker att de 
under ISA- kursen skulle ha fått lära sig fackspråk. Informationen i ISA-kursen var enbart generell 
men bra.  

- Jag tror den första gången för ISA. Men jag säger till dom: Om jag söker för jobbet jag 
tror inte de fråga mig: Har du ISA eller ej? Bara information för jag. Men inte jobb för 
arbeta. Jag tänker om jag går till ISA den för fackspråk. Men den information för general. 
Men det är bra.  

                                                      
13 Samtal med Catharina W, praktiksamordnare inom Söderhamns kommun. Projektet startade i 
mars/april 2009 och ska pågå till 2011. Det handlar om att yrkeskompetensbedöma 500 personer i 
Gävleborgs län inom pedagogiska yrken och hantverksyrken.  
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Ahmed fick genom ISA-kursen besöka några företag till exempel Söderhamn Eriksson och 
Söderhamns Energi. Sen fick han också träffa Manpower som tog emot hans CV.  

Behovet av kunskaper i svenska 

- Vi behöver andra till exempel fackspråk. Yrke. Fackspråk här. Jag, mekanisk ingenjör, 
andra kanske datorer, andra fysik, andra person kanske veterinär.  

Ahmed uttrycker att han som yrkeslärare behöver lära sig fackspråket om han ska kunna arbeta som 
yrkeslärare. Det är många ord som han måste kunna översätta till svenska.  

Behovet av praktik 

Det viktigaste för att få ett jobb i Sverige tror Ahmed är praktik. För att få förståelse för hur man 
arbetar i Sverige. Han beklagar att han själv inte fått någon praktik. Under praktik kan man också 
lära sig fackspråket, menar Ahmed. 

- Vi måste ha praktik för att förstå hur de arbetar eller kontrollerar på företag och yrke. Men 
vi har inte praktik. Genom praktik fackspråket bra.  

Behovet av hjälp med kontakter 

Genom kommunens praktiksamordnare har han fått förslag på att göra praktik inom yrkesgymnasiet 
i Söderhamn eller på flygstaden för yrkeslärare. Men det har inte blivit något. Ahmed hoppas på 
hjälp från ”Bengt” som håller i arbetsförmedlingens nya projekt ”Från nyanländ till nyanställd”.  

Tankar om framtiden 

Ahmed ser ingen direkt väg till arbete och känner en oro för den ekonomiska krisen som pågår. 
Dock ser han ett litet hopp.  

- Tyvärr. Hela världen, ekonomi mycket kris i Sverige. Ser ingen väg till arbete. Med den kris 
i hela världen och Sverige också. För svenskar och invandrare. Men vi hoppas.  

4.4 Intervjuresultat Samir 

Sammanfattning 

Samir har fyra års universitetsutbildning från Irak inom fysik. Han har arbetat fyra år som 
servicetekniker inom data i Irak. Han väntar på att få sina betyg bedömda från Sverige. Han har haft 
nytta av ISA-kursen vad gäller kunskaper i hur man söker jobb i Sverige men han hade velat lära 
sig fackspråk under kursen vilket han inte får lära sig på SFI. Samir vill väldigt gärna ha en 
praktikplats eftersom han anser att det är mycket viktigt för att lättare kunna komma in på den 
svenska arbetsmarknaden. Han tror att han måste skaffa sig en svensk utbildning och svenska betyg 
för att överhuvudtaget kunna få ett jobb i Sverige. 

Bakgrund 

Samir är gift med Yasmine som är atomfysiker. Samir har en kandidatexamen inom fysik och 
erfarenhet som servicetekniker inom data. Han har arbetat som lärare på universitetet i Irak i logisk 
datadesign. Familjen har tre barn, 4, 7 och 8 år gamla som alla är födda i Irak.  
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Utbildning och kompletteringar av utbildning i Sverige 

Samir har studerat fysik i fyra år på universitetet i Irak och har motsvarande en kandidatexamen 
inom fysik. Han har dessutom fyra års erfarenhet som servicetekniker på datorer. Han har ännu inte 
fått sina betyg bedömda utan väntar på svar från ett universitet i Sverige.  

Arbetsmarknad 

Han berättar att han vill jobba, bli accepterad och inte ”fastna” på SFI. Samir tror att han måste 
skaffa sig en svensk utbildning för att kunna få jobb i Sverige. Han skulle vilja gå en datakurs på 
gymnasiet i Söderhamn eller på Söderhamns lärcentra för vuxna. Han tror att han behöver 
komplettera sin utbildning. Han hoppas få hjälp av kommunens praktiksamordnare att få en kurs. 

- Jag hoppas att få kurs till att utveckla min utbildning och erfarenhet. Kurs i datorer till 
exempel i ett år. Bättre för mig om jag får från Sverige så kan jag gå till företag och visa 
dem att jag har erfarenhet och jag har betyg. Jag har energi, jag vill få jobb, bli 
accepterad, inte stanna här och komma, gå kl 8 till 3. Nej. Om en månad prata lite med 
Catharina. Hon säger kanske det finns kurs till mig. Jag vet inte men jag väntar.  

Om kursen Insteg till Svenskt Arbetsliv (ISA) i Söderhamn 

Samir är positiv till ISA-kursen som gav honom kunskaper i att söka jobb och tillfälle att träna på 
att prata svenska. Dock saknade han att få lära sig fackspråk under ISA-kursen.  

- Hur jag kan skriva mitt CV, hur kan söka jobb, hur kan skicka till företag eller 
arbetsgivare. Prata svenska, prata med andra människor, prata med svenska människor. 
Det bättre. ISA-kurs bra men vi behöver mer. Annan kurs. Fackspråk. 

Han tyckte att de studiebesök som gjordes på några företag under ISA-kursen var bra till exempel 
besöket på Sandvik och hade hoppats på en praktikplats där. 

- Vi åkte till Sandviken och studiebesöket var bra. Företag var bra. Men kanske det finns 
praktik men nu inte.  

Behovet av kunskaper i svenska 

Samir hade velat lära sig fackspråk under ISA-kursen eftersom han inte får lära sig fackspråk på 
SFI. Samir säger att han är på en annan utbildningsnivå än många andra invandrare från andra 
länder. Han förstår att många inte har någon utbildning och behöver lära sig en annan svenska. 
Personer som han kommer till Sverige och vill vara mera aktiva i sin språkinlärning. Han har blivit 
uppmanad att fortsätta läsa svenska på gymnasienivå, SAS, svenska som andraspråk.  

- I SFI finns ingen fackspråk. Bara det vanliga språket, det generella. Svenskan för alla, inte 
fackspråket för dig. Jag respekterar andra människor som komma från andra länder eller 
mitt land med ingen betyg eller ingen utbildning. Men vi har. Vi behöver mer. Vi kommer 
här Sverige inte för att sitta lyssna, vi kommer här för aktivera. Sonja säger till mig du 
måste gå vidare till SAS. Det bättre för mig. Jag behöver mer. Svenska svårt. Vi behöver gå 
vidare och jobba, vi behöver mycket språk, fackspråk.  

Behovet av praktik 

Eftersom Samir har fyra års erfarenhet som servicetekniker på datorer hoppas han kunna få en 
praktikplats. Han har besökt några företag i Söderhamn men inte fått någon praktik. Han menar att 
det är mycket viktigt att få en praktikplats.  
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- Jag hoppas att jag här kan få praktik eller instegsjobb eller… jobb här i Sverige. Jag har 
besökt många företag men det finns ingen praktik. Till exempel jag går till Söderhamns 
Energi och Teknikparken (kommunens bredbandsleverantör) och de säger också ingen 
praktik. Om jag har praktik lättare. Utan praktik det blir svårt. Jag hoppas nu eller 
imorgon kan få kurs eller praktik.  

Behovet av hjälp med kontakter 

Samir känner sig beroende av att få hjälp från kommunen med att hitta praktik eller kurser.  

Tankar om framtiden 

Samir ser inte ljust på framtiden. Han nämner den ekonomiska krisen. Han är rädd att tappa sin 
motivation. Det som kan göra att han ser ett ljus är om han kan få svensk utbildning.  

- Framtiden? Inget ljus, en vägg. Med ekonomisk kris det är svårt. För mer ljus jag tror om 
jag kan få utbildning här från Sverige.  
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4.5 Resultatsammanfattning 
Nedan följer en sammanfattning över resultatet i tabellform, se tabell 2. 

 Hur har de invandrade 

akademikerna upplevt 

deltagandet i ISA-kursen? 

Vad anser deltagarna behövs 

ytterligare för komma in på 

den svenska 

arbetsmarknaden? 

Har ISA-kursen medfört att 
deltagarna kommit närmare 

den svenska 
arbetsmarknaden? 

Kvinna, 
Yasmine, 
atomfysiker 

Tid i 
Sverige:   

1 år 4 mån 

Bra information om den svenska 
arbetsmarknaden 

Bra information om hur man 
söker jobb i Sverige 

Företagsbesök 

Träna på att prata svenska med 
svenskar 

Kursen tog för lång tid (två 
månader) 

Fackspråk 

Hjälp att få kontakt med 
arbetsgivare för jobb eller 
praktik.  

Svensk utbildning 

Snabbare process 

Samarbete mellan kommuner i 
Sverige för att sprida ut 
kompetent arbetskraft. 

Nej. Läser svenska. Väntar på 
hjälp från kommunen att knyta 
kontakter. 

Man, 
Karim, 
veterinär 

Tid i 
Sverige:  

2 år 2 mån 

Bra information om den svenska 
arbetsmarknaden  

Bra information om hur man 
söker jobb i Sverige 

Företagsbesök 

Kursen gav inte alla praktik 

Fackspråk 

Praktik 

Hjälp med kontakter 

Ekonomiskt stöd för studier i 
svenska 

Ja. Har fått praktikplats på en 
veterinärklinik en dag i 
veckan. Läser svenska. Har 
kännedom om hur han kan 
komplettera sin utbildning. 

Man, 
Ahmed, 
mekanisk 
ingenjör 

Tid i 
Sverige:  

2 år 2 mån 

Bra information om hur man 
söker jobb i Sverige 

Företagsbesök 

Kursen tog för lång tid 

Fackspråk 

Praktik 

Hjälp med kontakter 

Nej. Läser svenska. Väntar på 
hjälp från nytt projekt på 
Arbetsförmedlingen: ”Från 
nyanländ till nyanställd” som 
syftar till att 
yrkeskompetensbedöma 500 
personer i Gävleborg med 
hantverksyrken eller 
pedagogisk utbildning 

Man,  
Samir, 
fysiker 

Tid i 
Sverige:  

2 år 4 mån 

Bra information om hur man 
söker jobb i Sverige 

Företagsbesök 

Träna på att prata svenska med 
svenskar 

Fackspråk 

Praktik 

Svensk utbildning 

Snabbare process 

Nej. Läser svenska. Väntar på 
hjälp från kommunens 
praktiksamordnare att få en 
praktikplats eller datakurs på 
svenska 

Tabell 2: Resultatsammanfattning 
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5. Analys 

Denna undersökning bygger på hur fyra invandrade akademiker i Söderhamn har upplevt sitt 
deltagande i en två månader lång kurs ”Insteg till svenskt arbetsliv, ISA” som kommunen anordnat, 
vilka ytterligare faktorer de anser är viktiga för att komma in på svensk arbetsmarknad samt hur det 
faktiskt ser ut för dem idag efter genomgången ISA-kurs.  

Analys av resultatet på forskningsfråga 1: Hur har de invandrade akademikerna upplevt deltagandet 
i ISA-kursen? 

Undersökningen visar att alla fyra intervjupersoner är positiva till ISA-kursen. Alla tycker att 
informationen om hur man söker jobb i Sverige varit bra eftersom i Irak söker man inte jobb på 
samma sätt som i Sverige utan där finns det ett jobb som väntar för individen efter avslutad 
utbildning. Intervjupersonerna har därmed andra erfarenheter från sitt hemland om hur jobb ska 
tillsättas. Resultatet visar att alla fyra intervjupersoner har varit glada över att få information om hur 
det går till att få ett jobb i Sverige genom att till exempel skriva CV och personligt brev. 
Intervjuresultaten har visat att det handlar om människor som är mycket angelägna om att snabbt 
komma in på den svenska arbetsmarknaden. Två intervjupersoner nämner särskilt att 
informationen om den svenska arbetsmarknaden varit bra. Även om de andra två 
intervjupersonerna inte uttalade detta verbalt tolkade vi det ändå som att även de uppskattade den 
informationen eftersom alla uttrycker stor uppskattning att få lära sig om hur man söker jobb i 
Sverige.  

Alla intervjupersoner ansåg att företagsbesöken som gjorts under ISA-kursen varit givande. 
Resultatet visar tydligt att alla anser att direktkontakt med arbetsgivare är mycket viktigt för att få 
en fot in på svensk arbetsmarknad. Det har visat sig mycket svårt för dem att bara genom ett CV 
eller ett telefonsamtal få en arbetsgivare intresserad och att språket sätter käppar i hjulet när de 
ringer en potentiell arbetsgivare. Ett exempel på ett lyckat företagsbesök är då en av 
intervjupersonerna besökte en veterinärklinik i Söderhamn och fick en praktikplats. Denna 
intervjuperson tyckte det var synd att inte alla fick praktikplats genom ISA-kursen vilket han 
själv fick. Trots att alla fyra intervjupersoner har höga utbildningar, varav flera är ingenjörer vilket 
många företag i Sverige efterlyser, så har det varit så svårt att hitta en praktik för dessa personer. 
Samtidigt kan vi anta att det beror på att de befinner sig på en för liten ort med alltför få företag. 
Detta är ett exempel på vad en av intervjupersonerna sa i sin intervju att det behövs ett samarbete 
mellan kommuner i Sverige för att sprida ut kompetent arbetskraft på rätt ort.  

Två intervjupersoner ansåg att ISA-kursen gav bra tillfällen att få prata svenska med svenskar 
under hela kursen. Det finns anledning att tro att träning i att prata svenska på SFI inte alltid blir så 
effektiv eftersom landsmän ofta befinner sig på samma kurs och det är lätt att man tar till sitt eget 
språk i kommunikationen på raster, vid lunch och fikapauser.  

Två av intervjupersonerna uttryckte att de upplevde att den två månader långa ISA-kursen tog för 

lång tid. De uttryckte med glimten i ögat att svenskar verkar behöva lång tid på sig för att 
genomföra saker. Vårt intryck är att dessa akademiker är motiverade, studievana och vana vid ett 
högre arbetstempo och tolkar det som att kursen hade kunnat komprimeras mer.  
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Analys av resultatet på forskningsfråga 2: Vad anser deltagarna behövs ytterligare för att komma in 
på den svenska arbetsmarknaden? 

Denna forskningsfråga gav det mest omfattande resultatet. Alla intervjudeltagare hade många 
synpunkter på vad som skulle underlätta för dem att komma in på svensk arbetsmarknad.  

Det framkom tydligt i resultatet att fackspråk i linje med deras yrke är något som alla fyra 
intervjupersoner anser behövs för att de ska komma in på den svenska arbetsmarknaden. Samma 
synpunkt framförs av Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv, Svenska för globalisering, 2008) att 
det behövs fler språkutbildningar än SFI för att invandrade akademiker ska komma in på 
arbetsmarknaden. En av intervjupersonerna funderar på att gå vidare och läsa Svenska som 
Andraspråk, SAS, på gymnasiet bara för att komma vidare med svenska språket trots att han 
egentligen vill lära sig fackspråk. En mer nischad kurs i svenska skulle förmodligen vara bättre för 
honom. Svenskt Näringslivs förslag om individuella språkcheckar (a.a.) skulle kunna göra det 
möjligt för honom att välja en annan utbildningsanordnare och ett checksystem skulle skapa fler 
kurser och öka konkurrensen mellan utbildningsanordnare och därmed kvalitén. Hans situation 
överensstämmer med det Integrationsverket har uppmärksammat (2006) att det är vanligt att 
invandrade akademiker fastnar i kommunal vuxenutbildning.  Det verkar också vara så som 
Integrationsverket tar upp (a.a.) nämligen att det saknas ett system att tidigt fånga upp 
högskoleutbildade, kartlägga behov och slussa dem vidare. Det är precis detta som ISA-kursen 
syftar till men det har ändå inte blivit så eftersom man inte lyckats matcha honom mot en 
arbetsgivare. Det han helst vill är att slussas vidare till praktik eller en kurs som kan leda honom 
närmare ett jobb. 

En intervjuperson poängterade att kravet på att utbilda sig mer i svenska på universitetet och i 
fackspråk medför att man måste låna pengar från CSN. Att behöva låna pengar i flera år bara för 
språkets del och sedan ändå inte ha någon garanti för att få jobb kändes svårt för honom. Han tycker 
att kommunen eller arbetsförmedlingen borde hjälpa till ekonomiskt på något sätt vilket också 
skulle göra det möjligt för honom att välja den utbildning i svenska han vill läsa istället för att 
fortsätta läsa svenska som andraspråk på gymnasienivå. Här kan vi anta att Svenskt Näringslivs 
förslag om individuella språkcheckar (Svenskt Näringsliv, Svenska för globalisering, 2008) skulle 
kunna förverkliga hans önskan. 

Två av de intervjuade har uppfattningen att de måste ha en svensk utbildning för att kunna få jobb 
i Sverige och tror att de måste läsa om sina högskoleutbildningar helt och hållet för att ha en chans. 
Vi vet inte varifrån dessa två intervjupersoner fått denna uppfattning men det överensstämmer med 
Integrationsverkets rapport från 2007 (Integrationsverket, 2007) om etnocentrism dvs. att svensk 
utbildning automatiskt ses som överlägsna utländska utbildningar och att arbetsgivare har en 
negativ syn på utländsk kompetens.  Att ordna kortare kurser som anpassas efter det invandraren 
har behov av som regeringen föreslår14 i budgetpropositionen för 2009 skulle kunna vara en lösning 
för intervjupersonerna.  

Tre av intervjupersonerna nämner vikten av hjälp med att kontakta arbetsgivare för att söka jobb 
eller praktik. Det är allmänt känt att de flesta jobb i Sverige tillsätts via kontakter och dessa 
kontakter är något som invandrade akademiker naturligtvis saknar. Resultatet visar också att det är 
svårt att få en arbetsgivare intresserad bara genom ett CV eller ett telefonsamtal. Därför är hjälp 
med att få direktkontakt med arbetsgivare mycket viktigt.  

                                                      
14 Hemsida: Regeringens hemsida, www.regeringen.se 
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Tre av fyra intervjupersoner tycker att praktik är helt nödvändigt för att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden. En intervjuperson hade fått en praktikplats tack vare en direktkontakt med en 
arbetsgivare och är otroligt nöjd och positiv med praktiken. En intervjuperson hade en avvikande 
uppfattning om praktik och ansåg att praktik inte borde behövas eftersom de alla redan har stor 
erfarenhet från hemlandet och inte behöver mer yrkeserfarenhet. Vi tolkar det som att personen 
möjligtvis inte kunde se kopplingen att under en praktik ha en chans att knyta kontakter och att lära 
sig fackspråk utan istället såg praktik som en slags förolämpning att deras långa yrkeserfarenhet 
inte skulle vara något värd. 

En intressant synpunkt från en av intervjudeltagarna var att kommuner i Sverige borde ha 

kontakt med varandra och ett bättre samarbete för att berätta när det finns kompetent arbetskraft i 
deras kommun som kan passa i en annan kommun. Detta skriver också rapporten från EU-projektet 
i Linköpings kommun (Gustafson, 2007) nämligen att samarbetet mellan stat och kommun vid 
utplaceringen av flyktingar inte har fungerat bra då det gäller matchning mellan kommunala behov 
av arbetskraft och tillgång till kompetens. Intervjupersonerna är tydliga exempel på att dialogen 
mellan Migrationsverket och de enskilda kommunerna är för dålig då det skulle underlätta för dem 
att från början placeras där deras kompetens behövs. Som exempel kan ges den intervjuperson som 
är veterinär som behöver komplettera sin utbildning i Skara för att kunna utöva sitt yrke i Sverige.  

Två av de intervjuade efterlyser en mycket snabbare integrationsprocess . De tycker att det tar 
alltför lång tid och är rädda för att tappa sin motivation. Vi har anledning att tro att alla fyra vill ha 
en snabbare process eftersom alla fyra intervjuade delar en dyster syn på framtiden. Det finns skäl 
att anta att denna dystra syn på framtiden leder till en sjunkande självskattning ju längre tiden går 
vilket enligt teorin om självskattning, SCCT (Brown, 2002) som vi skrivit om under Bakgrund gör 
att man sätter sina mål lägre. En intervjuperson hade fått en praktikplats en dag i veckan och är 
otroligt nöjd och positiv. Att han är så glad och positiv tolkar vi som att praktiken förmodligen 
höjer hans självskattning vilket också höjer hans tro på ett förväntat resultat att så småningom få ett 
jobb i Sverige och därmed de mål han sätter för sig själv, enligt SCCT-teorin. Trots detta är han 
rädd att ta beslut om att flytta till Göteborg och behöva ta lån för att lära sig ”rätt” svenska utan att 
ha någon garanti för att få jobb sen. Han har trots inga egentliga hinder att flytta och ta lån en rädsla 
för att misslyckas. Enligt teorin Marginal Man (Trondman, 1999) som vi också skriver om under 
Bakgrund skapar individens sin självuppfattning i sitt försök att hantera livet i två olika sociala och 
kulturella världar. I detta fall måste han hantera skillnaden mellan den svenska arbetskulturen där 
utbildning inte kan garantera ett jobb medan den irakiska arbetskulturen garanterar alla välutbildade 
ett jobb. Det skapar naturligtvis en osäkerhet och hans självuppfattning påverkas.  

En intervjuperson uttrycker det som att ”kroppen blir trött” när integrationen tar för lång tid och 
man inte kommer ut på arbetsmarknaden trots höga ambitioner i början. All väntan på att få hjälp 
gör att motivationen och kunskaperna försvinner. Det finns skäl att befara att den negativa aspekten 
av tillståndet Marginal Man kan inträffa för dessa invandrade akademiker eller att deras 
självskattning sjunker och därmed sänker förväntat resultat och målsättningen blir lägre enligt 
SCCT-teorin (a.a.).  

 

Analys av resultatet på forskningsfråga 3: Har ISA-kursen medfört att deltagarna kommit närmare 
den svenska arbetsmarknaden? 

Bara en av intervjupersonerna kan anses ha kommit närmare ett jobb i Sverige genom ISA-
kursen.  Den personen har en praktikplats och har en möjlig väg utstakad för komplettering av sin 
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utbildning. Som nyanländ till Sverige placerades den här personen av Migrationsverket i 
Söderhamns kommun där personen blivit erbjuden ett introduktionsprogram. Under introduktionen 
gick personen på SFI och har genomgått ISA-kursen. För att kunna komplettera sin utbildning 
måste personen flytta till en annan del av Sverige. Migrationsverket ska i samarbete med flera andra 
statliga verk arbeta för att invandrare ska kunna ta tillvara och utveckla sina resurser vilket för den 
här personen skulle vara betydligt lättare om den första placeringen som nyanländ till Sverige varit 
närmare de aktuella utbildningsorterna. Den besvärliga situationen kring en eventuell flytt kan 
upplevas som svåra hinder vilket kan sänka personens självskattning och det kan enligt teorin 
SCCT (Brown, 2002) göra att personen sätter sina mål lägre.  

De andra tre uppger att de väntar. En intervjuperson vill ha hjälp med att få kontakt med 
eventuella arbetsgivare för att arbetsgivarna inte är intresserade när de hör personens dåliga 
svenska. Intervjupersonen förstår språkets betydelse men tror att chanserna att få jobb skulle vara 
större med ett svenskt betyg. Integrationsverket menar att Sverige behöver vara öppnare för 
utländska utbildningar för att vi ska kunna ta tillvara på alla resurser som flyttar inom våra gränser 
(Integrationsverket, 2003). Hit kan kopplas regeringens förslag15 i budgetpropositionen för 2009 om 
att ordna kortare kurser som anpassar invandrarens utbildning till svenska förhållanden så att 
människor inte ska behöva läsa om hela utbildningar.  

En annan intervjuperson vill ha hjälp att ordna en praktikplats eller en datakurs för han ser en 
fördel för språkinlärningen att vara aktiv i någon annan aktivitet än SFI. Personen nämner också att 
ett svenskt betyg skulle öka chanserna att få arbete.  

Den tredje intervjupersonen som inte kommit närmare den svenska arbetsmarknaden genom ISA-
kursen har fått kontakt med en person som arbetar med ett nytt projekt på Arbetsförmedlingen, Från 
nyanländ till nyanställd. Genom det projektet kan den personen bli yrkeskompetensbedömd och 
därmed få ökade möjligheter att få jobb eller praktik. Möjligen kommer han att kunna dra nytta av 
regeringens satsning 2009 med kompletterande högskoleutbildning för lärare med utländsk examen 
som nämns i inledningen under val av problemområde.  

Vi tolkar det som att gemensamt för de här personerna är att det är språket och bristen på 

kontakter och svenska betyg som är det största hindret för att de ska få arbete eller praktik. Vi kan 
också se en koppling till placeringen i landet. Eftersom Söderhamn är en liten kommun med få 
arbetstillfällen skulle deras kompetens kanske komma till större användning någon annanstans.  

                                                      
15 Hemsida: Regeringens hemsida, www.regeringen.se 
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6. Slutsatser 

Den första forskningsfrågan i denna undersökning var: 

� Hur har de invandrade akademikerna upplevt deltagandet i ISA-kursen? 

Svaret på den frågan är att alla fyra intervjupersonerna är nöjda med ISA-kursen. Gemensamt för 
alla är att de tycker att de har fått bra information om hur man söker jobb i Sverige och att de 
företagsbesök de gjort har varit givande. Övriga aktiviteter som intervjupersonerna nämner har 
varit bra är information om den svenska arbetsmarknaden och att få prata svenska med 
svenskar. Det som upplevdes negativt med kursen var att den tog för lång tid och att inte alla fick 

en praktikplats.  

Den andra forskningsfrågan var: 

� Vad anser deltagarna behövs ytterligare för att komma in på den svenska arbetsmarknaden? 

I svaren på den frågan framgår det tydligt från alla fyra intervjupersonerna att det behövs utbildning 
som ger fackspråk. Flera intervjupersoner anser också att det behövs praktik och hjälp med 
kontakter. Ytterligare några faktorer som några intervjupersoner nämner är en snabbare process, 
samarbete mellan kommuner i Sverige och ekonomiskt stöd för studier i svenska. Dessutom tror 
de att deras chanser att få arbete skulle öka om de läser om hela sin utbildning på ett svenskt 

universitet för att få ett svenskt betyg. 

Den tredje forskningsfrågan var: 

� Har ISA-kursen medfört att deltagarna kommit närmare den svenska arbetsmarknaden? 

Endast en har kommit närmare den svenska arbetsmarknaden genom ISA-kursen. 

Resultatet av undersökningen visar att det intervjupersonerna saknar är fackspråk vilket också 
uppmärksammats i Svenskt Näringslivs rapport Svenska för globalisering (2008). I rapporten 
skriver Svenskt Näringsliv om att bristen på effektiva utbildningar i svenska är en av orsakerna till 
att Sverige inte kunnat förvalta denna tillgång av arbetskraft som flyttar innanför landets gränser 
och som Broomé skriver (1996) så är det ur samhällsekonomisk synvinkel en välfärdsförlust att 
produktionen inte får tillgång till potentiell kompetens. Som vi skriver i inledningen kan samhället 
förlora stora resurser när arbetsgivare inte anställer invandrare trots deras kompetens. Högskole- 
och forskningsminister Lars Leijonborgs uttalande som vi citerar i inledningen att ”Sverige har 
världens bäst utbildade taxichaufförer” kanske stämmer. Därför har regeringen i budget 
propositionen för 2009 föreslagit att cirka 100 miljoner kronor satsas på fortbildning för personer 
med utländska examina och att vi ska kunna erbjuda kortare kurser som anpassar den utbildning 
invandraren redan har till svenska förhållanden. Ett par av intervjupersonerna efterlyser en snabbare 
process och en vill ha ekonomiskt stöd för studier i svenska vilket också skulle kunna avhjälpas 
med en effektivare utbildning i svenska och individuella språkcheckar som även det är ett förslag 
från Svenskt Näringsliv (2008).  
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Integrationsverket skriver i Rapport Integration 2005 (2006) att det saknas ett system som tidigt 
fångar upp högskoleutbildade, kartlägger deras behov och målsättningar för att sedan slussa dem 
vidare. Det system Integrationsverket frågar efter kan man säga att ISA-kursen är ett svar på men 
det som saknas är samarbetet mellan kommunerna. Resultatet visar att en av intervjupersonerna 
tycker att det ska finnas ett samarbete mellan kommuner för att sprida ut kompetent arbetskraft där 
den behövs och flera av dem vill ha hjälp att skapa kontakter. Flera av intervjupersonerna ville 
komma ut på praktik som ett första tillfälle att skapa kontakter i sitt nya hemland. Som 
Integrationsverket skriver (a.a.) så tillsätts de flesta jobb via kontakter vilket invandrade 
akademiker ofta saknar och Näringsdepartementet (Ds 2004:22) skriver dessutom att erfarenheterna 
visar att det effektivaste sättet att lära sig svenska är att göra detta på en arbetsplats. 

Resultatet av vad intervjupersonerna tycker om innehållet i ISA-kursen visar att de är positiva till 
kursens innehåll. Företagsbesök och information om hur man söker jobb i Sverige är det som alla 
fyra intervjupersonerna tycker är bra. En av intervjupersonerna säger att den svenska 
arbetsmarknaden och sättet att söka jobb är mycket olik systemet i hemlandet Irak och att det därför 
är viktigt att få lära sig det svenska systemet. 

Vårt antagande inför undersökningen var att Söderhamns kommun har utvecklat en bra metod för 
hur de kan individanpassa introduktionsprogrammet för invandrare med akademisk bakgrund som 
flyttat till kommunen så att de snabbare ska komma i arbete som motsvarar deras utbildning. Det 
antagandet tycker vi delvis stämmer med undersökningens resultat även om situationen i samhället 
med lågkonjunktur och brist på arbetstillfällen har medfört att ISA-kursen inte har nått förväntat 
resultat eftersom alla kursdeltagare ännu inte gått vidare till arbete, praktik eller kompletterande 
studier. Däremot bekräftas inte vårt antagande att individerna snabbare kommit i arbete eftersom 
resultatet visar att endast en av intervjupersonerna kommit närmare arbetsmarknaden genom sin 
praktikplats. 

7. Diskussion 

Nedan följer en diskussion av resultatet och metoden i undersökningen samt vad som kan vara 
intressant för framtiden när det gäller att ta vara på den kompetens invandrare kommer med till 
Sverige.  

7.1 Resultatdiskussion 
De fyra intervjupersonerna i detta arbete är exempel på hög kompetens som flyttat till Sverige: En 
atomfysiker, en fysikingenjör, en veterinär och en maskiningenjör/yrkeslärare. Alla fyra är 
välutbildade och behövs som arbetskraft i Sverige men resultatet visar att de flesta inte kommit 
närmare svensk arbetsmarknad trots att de vistats i Sverige omkring två år. Man kan fråga sig hur 
stor betydelse det hade för resultatet att alla våra intervjupersoner kom från Irak. Resultatet kanske 
hade blivit annorlunda om de kommit från andra länder som ligger närmare Europa geografiskt och 
kulturellt .  
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Det mest omfattande resultatet fick vi på den andra forskningsfrågan som handlade om vad 
intervjupersonerna anser ytterligare behövs för att få ett jobb i Sverige. Detta anser vi vara en bra 
förtjänst med vårt arbete med tanke på att problemställningen handlar om hur vi ska ta tillvara den 
kompetens som flyttar till Sverige. Den första forskningsfrågan handlade enbart om vad som var 
bra eller dåligt med ISA- kursen vilket kan vara värdefullt att få reda på för kommuner som vill 
anordna liknande kurser. Resultatet på den tredje forskningsfrågan var lite av en besvikelse både för 
oss och för de ansvariga för kursen eftersom bara en av fyra kan anses ha kommit närmare ett jobb i 
Sverige vilket var ISA-kursens mål.  

Det som var unikt för resultatet var hur alla intervjupersoner uttryckte behovet av fackspråk och 
avsaknaden av sådana kurser. Det resultatet stärks av Svenskt Näringslivs förklaring till varför vi 
inte lyckas ta tillvara den kompetens som flyttar hit nämligen att det inte finns tillräckligt med 
specialiserade kurser i svenska utöver SFI. Ett annat resultat som kan anses unikt är åsikten att 
kommuner skulle behöva ha ett bättre samarbete för att sprida ut kompetens till den kommun som 
behöver den. Detta resultat stärks av liknande åsikter från EU-projektet i Linköping. Vi kan se att 
dessa invandrade akademiker skulle behöva bo på en annan ort än Söderhamn som är en liten 
bruksort med få arbetsgivare och som inte har några specialiserade kurser i svenska att tillgå. 

Anmärkningsvärt i resultatet är att flera tror att enbart svensk utbildning kan ge ett jobb i Sverige 
trots att de redan har höga akademiska utbildningar från hemlandet. Det resultatet stärks av 
Integrationsverkets konstaterande att det råder en etnocentrism i Sverige som försvårar för 
människor att få jobb när de kommer hit med utländska examina.  

Andra resultat i undersökningen var mera förväntade, till exempel att de flesta intervjupersonerna 
hade nytta av ISA-kursen, gärna vill komma ut på praktik, behöver hjälp med kontakter och tycker 
att allt tar för lång tid. Att resultat är förväntade gör dem dock inte mindre viktiga.  

7.2 Metoddiskussion 
Vi anser att vi har uppnått syftet med denna undersökning nämligen att berätta om invandrade 
akademikers upplevelser och erfarenheter av Söderhamns kommuns arbete med att underlätta för 
dem att komma ut på den svenska arbetsmarknaden samt deras syn på vad som behövs för att få ett 
jobb i Sverige. Forskningsfrågorna har visat sig passa syftet rätt.  

I studien har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Under planeringen av studien övervägde 
vi att göra en enkät med alla deltagare i ISA-kursen för att få ta del av fler individers väg mot den 
svenska arbetsmarknaden. Vi gjorde dock den bedömningen att det kan vara svårt att göra en enkät 
med frågor som alla förstår och tolkar på rätt sätt. Genom intervjuer kunde vi förtydliga frågorna 
som intervjupersonerna inte förstod. Vi bedömde också att det var intressantare att göra ett mindre 
antal intervjuer för att låta dem berätta med egna ord om sina upplevelser och erfarenheter i ISA-
kursen och genom det få fram djupet och inte bredden i undersökningen.  Vi ställde inte exakt 
samma frågor till alla intervjupersoner vilket kanske medförde att vi inte lyckades få alla de svar vi 
hade kunnat få. Vi höll oss till övergripande ämnen så som: Utbildning, yrkeserfarenhet, vad de 
ansåg om ISA-kursen och vad som behövs för att komma närmare ett jobb i Sverige. Frågornas 
formulering blev lite olika från intervju till intervju. Fler kanske skulle ha delat åsikt om en viss 
fråga eller haft ytterligare åsikter om vi lyckats ställa frågorna mer lika. Efter första intervjun kunde 
vi ha gått igenom vilka svar vi fått för att se vilka frågor som verkade fungera bäst och om 
intervjupersonen tog upp något som vi inte tänkt på när vi konstruerade frågemanualen. Till 
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exempel nämnde en intervjuperson att hon ansåg att man måste ha en svensk utbildning för att få 
jobb i Sverige vilket vi hade kunnat fråga de övriga intervjupersoner om. Detta hade kunnat 
undvikas om vi gjort en provintervju. 

7.3 Framtidsdiskussion 
Under rubriken tillförlitlighet och giltighet nämnde vi att denna studies resultat kan vara till nytta 
för andra kommuner om den visar på hur man kan hjälpa invandrare med akademiska utbildningar 
in på den svenska arbetsmarknaden. Det påståendet håller vi fast vid och vi tror att det kan finnas 
ett stort intresse hos andra kommuner att få ta del av idén till ISA-kursen.  

Det var den allra första ISA-kursen som vi gjorde vår studie på och den riktade sig till invandrare 
med akademiska utbildningar. I den andra kursen som pågick under våren 2009 hade deltagarna 
lägre utbildningar. Vi tycker att det skulle vara intressant att göra en studie på en grupp där 
deltagarna har lägre utbildningar för att se om fler lyckats få arbete eller praktik. Skulle så vara 
fallet så undrar vi om det kan bero på att arbetsmarknaden i Söderhamns kommun har större behov 
av individer med lägre utbildningar.  

Vi tycker att det är positivt att ISA-kursen nu även vänder sig till invandrare med lägre utbildningar 
för den kunskap och den information som ges i kursen tror vi att alla SFI-elever bör få ta del av. Att 
kursen breddat sig till fler utbildningsnivåer tror vi också är positivt för andra kommuner som vill ta 
del av kursidén eftersom den nu är testad på fler nivåer och kursansvariga har sett vad som fungerar 
och inte fungerar och kan ändra kommande kurser efter det.  

I vår studies resultat bedömde vi att endast en av fyra intervjupersoner hade kommit närmare den 
svenska arbetsmarknaden och i ett samtal med den kursansvariga nämnde hon att de inte har nått 
förväntat resultat för kursen. Vi tror att det kan bero på hur behovet på arbetsmarknaden ser ut i 
förhållande till kursdeltagarnas utbildningar. Vi håller verkligen med om att dialogen mellan 
Migrationsverket och kommunerna måste förbättras vid utslussningen av invandrare. Detta för att 
kunna matcha individernas kompetens med kommunernas behov av arbetskraft. Vi tror också att 
det kan bero på den lågkonjunktur som råder i hela världen. Lågkonjunkturen bidrar till att det är 
svårare för arbetsgivarna att ta emot till exempel praktikanter. Även om kursen inte nådde förväntat 
resultat ser vi ändå en nytta med att låta invandrare, och då inte bara akademiker, delta i liknande 
kurser för att de ska få kunskap om och förståelse för det svenska systemet. 

En annan intressant studie i framtiden skulle kunna vara hur Arbetsförmedlingens nya EU-projekt 
under 2009 ”Från nyanländ till nyanställd” föll ut och Arbetsförmedlingens satsning att 
yrkeskompetensbedöma 500 invandrade personer i Gävleborgs län för att korta deras väg till 
arbetsmarknaden. Det skulle också vara intressant att nästa år studera om regeringens satsning med 
100 miljoner för 2009 bidragit till att utländska akademiker kommit in snabbare på den svenska 
arbetsmarknaden. Kommer till exempel de invandrade akademiker vi träffade i Söderhamn att 
komma ut i arbete med hjälp av denna miljonsatsning? 
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Bilaga 1  

Frågemanual till intervju med invandrad akademiker som deltagit i 
ISA-gruppen 

 
� Kan du berätta om vad du arbetade med i ditt hemland?  

 

� Vad har du för utbildning (hemlandet, Sverige)? 

 

� Vad är din nuvarande sysselsättning? 

 

� Vilket land kommer du ifrån? 

 

� Hur länge har du varit i Sverige? 

 

� Har du fått dina betyg bedömda? Med vilket resultat? Behöver du komplettera din 
utbildning i Sverige? Kommer du att göra det? 

 

� Vad lärde du dig under tiden i ISA-gruppen? Kan du berätta lite om dessa aktiviteter? 

 

� Vad i kursen tycker du har varit bra/mindre bra/dåligt? 

 

� Är det något du saknat i kursen? 

 

� Har du haft någon nytta av dessa kunskaper? 

 

� Tycker du att ISA har hjälp dig på din väg mot din nuvarande sysselsättning eller mot ditt 
mål? 

 

� Vilka är de viktigaste faktorerna, enligt dig, för att komma in i det svenska arbetslivet? 
Vilka steg tycker du är viktiga att ta? 
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Bilaga 2:  

Brev till person som är ansvarig för ISA-gruppen  

Hej! 

Vi är två studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet som ska 
skriva C-uppsats om vad Söderhamns kommun gör för att underlätta för invandrade akademiker att 
komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Vi är speciellt intresserade av ISA-kursen (Insteg till 
Svenskt Arbetsliv).  

Syftet med vårt arbete är att berätta om invandrade akademikers upplevelser och erfarenheter. 
Därför skulle vi behöva hjälp med förslag på fyra invandrade akademiker som fått arbete eller 
praktikplats eller befinner sig i studier efter att ha deltagit i ISA-kursen. De personer du föreslår 
kommer vi att tillfråga om de kan tänka sig att delta i en intervju.  

Ring oss gärna på nedanstående mobilnummer eller mailadresser eller så kontaktar vi dig inom 
några dagar. 

Med vänliga hälsningar 

Jeanette Karlsson och Mia Rosell 

Mobilnr: 0733-74 23 26 eller 070-316 2649 

Mailadress: karlsson-jeanette@hotmail.com eller syvstuderande@hotmail.com 

 



Jeanette Karlsson, Mia Rosell  2009-06-08 
 

 43 

Bilaga 3:  

Brev till invandrade akademiker 

Hej! 

Jag heter Jeanette Karlsson och vi träffades på Resurscentrum när jag gjorde delar av min praktik 
tillsammans med Catharina när ni deltog i ISA-kursen.  

Som du kanske kommer ihåg så läser jag till Studie- och Yrkesvägledare vid Stockholms 
Universitet och nu håller jag och min studiekamrat, Mia Rosell, på med vårt examensarbete.  

Vi ska undersöka vad Söderhamns kommun gör för att underlätta för invandrade akademiker att 
komma ut på den svenska arbetsmarknaden.  

Vi skulle vilja göra en intervju med dig som deltagit i ISA-kursen och fått arbete, praktikplats eller 
studerar. Ditt namn och adress har vi fått av Catharina Westerberg.  

Vi hoppas att du är intresserad av att vilja berätta om dina erfarenheter och vad du tycker om 
kommunens arbete med att hjälpa invandrade akademiker.  Din medverkan är anonym så ditt namn 
kommer inte att stå med i uppsatsen. Vår önskan är att få göra en intervju med dig någon dag under 
v 17.  

Vi kommer att kontakta dig inom några dagar för att få, som vi hoppas, ett positivt svar!  

Med vänliga hälsningar 

Jeanette Karlsson och Mia Rosell 

Mobilnr: 0733-74 23 26 eller 070-316 2649 

Mailadress: karlsson-jeanette@hotmail.com eller syvstuderande@hotmail.com 
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