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Sammanfattning 

I Sverige har invandrade akademiker svårare att få ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå 
och kompetens än vad infödda svenskar har. Det har identifierats flera anledningar till detta, allt 
ifrån diskriminering till språkkrav och svårigheter att tolka den invandrade akademikerna utländska 
examen.  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka arbetsgivares erfarenheter av att ta emot 
invandrade akademiker på sin arbetsplats. Undersökningen har avgränsats till att undersöka 
arbetsgivare inom arbetsmarknadsprojektet ’Korta vägen’ i Stockholm genom vilket invandrade 
akademiker får praktikplatser på svenska arbetsplatser. Vi har genomfört djupintervjuer med sex 
olika arbetsgivare inom olika branscher i Stockholmsregionen.  

Våra resultat visar att arbetsgivarna i vår undersökning har övervägande positiva erfarenheter av att 
ta emot invandrade akademiker från Korta vägen och att de gärna skulle anställa dessa, vilket några 
av dem också gjort. Resultaten visar vidare att de invandrade akademikerna tas emot väl och 
introduceras på arbetsplatsen och att arbetsgivarna ofta anstränger sig mer för dessa än de gör för 
vanliga anställda. Praktikantens kunskaper i svenska är viktigt, främst för att komma in i den 
sociala gemenskapen. I intervjuerna har det också framkommit att det enligt de intervjuade 
arbetsgivarna kan ta tid för den invandrade akademikern att komma in i hur det fungerar på den 
svenska arbetsplatsen men genom att ha tillräckligt lång praktiktid hinner arbetsgivare och 
praktikant lära känna varandra och de lär sig arbeta bra tillsammans. 

Nyckelord: invandrare, akademiker, praktik, arbetsgivare 
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Abstract 

Immigrant academics in Sweden have more difficulties finding work in level with their education 
and competence than native Swedish people have. Many different reasons have been identified, 
such as discrimination, language requirements and difficulties in interpreting immigrant academics’ 
foreign university degrees.   

The purpose of this thesis is to investigate employers’ experiences of receiving immigrant 
academics to their workplace. The survey has been limited to investigating employers within the 
labour market project ‘Korta vägen’ in Stockholm, through which immigrant academics receive an 
internship at Swedish workplaces. We have conducted in-depth interviews with six employers from 
different industries within the Stockholm region. 

Our results shows that the employers in our survey have mostly positive experiences from 
receiving immigrant academics from Korta vägen and that they are positive to offering them 
employment, which a few of them have already done. The immigrant academics are received well 
and are introduced to the workplace and the employers makes an extra effort for these individuals. 
The immigrant academics’ Swedish skills are important, especially regarding the possibilities of 
being a part of the social life on the workplace. The interviews have also shown that it, according to 
the interviewed employers, takes time for the immigrant academic to get used to how things work 
in the Swedish workplace. But through the internship the employer and the immigrant academic 
have enough time to get to know each other and find a good way of working together. 
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1. Inledning  

Det förekommer i den aktuella samhällsdebatten frågor om i vilken utsträckning invandrade 
akademiker lyckas få arbete i Sverige som motsvarar deras examen. I en rapport från TCO 
(Schröder, 2009) framgår att Sverige är sämre än genomsnittet i en internationell jämförelse inom 
OECD på att tillvarata utländska akademikers kunskaper och få dem i arbete. Man drar slutsatsen 
att detta bland annat beror på en diskriminering som finns på den svenska arbetsmarknaden och att 
de har mindre personliga nätverk i Sverige än vad infödda svenskar har.  

Personer som saknar arbetslivserfarenhet i Sverige har ofta svårare att få jobb. Detta gäller även 
invandrare som har en högre utbildning från sitt hemland, vilka kan ha svårt att finna ett jobb som 
matchar deras utbildning trots att det kan vara ett yrke med utbudsunderskott i arbetskraften 
(Grafeuille & Larsson, 2011). Deras ansökningar sorteras bort i stor utsträckning på grund av att de 
saknar en svensk utbildning. I vissa fall tvingas dessa personer till kompletterande utbildningar i 
Sverige som kan vara onödiga. Debattörer menar att Sverige måste bli bättre på att ta tillvara på 
den kompetens som invandrare med akademisk utbildning innebär. Vissa debattörer, som 
inkluderar representanter som politiker, fackföreningar och arbetsgivare går så långt som att kalla 
det ett slöseri och efterlyser nationella åtgärder för att komma tillrätta med situationen (Adelborg 
m.fl. 2011). 

Sverige får en allt större andel invandrad befolkning och statistik från SCB (2010) visar att så stor 
andel som 28 % av de cirka 813 000 personer som invandrade till Sverige i perioden 2001–2010 
hade en eftergymnasial utbildning på minst tre år. Det är med andra ord hundratusentals personer 
som har en värdefull utbildning som kan vara av nytta i Sverige. Riksrevisionen (2011) konstaterar 
att endast drygt hälften av de invandrare som kommit till Sverige med en eftergymnasial utbildning 
arbetar med ett yrke inom sin utbildning efter 10–19 år i Sverige. 

Det statliga anslaget per student och år vid svenska högskolor och universitet var under 2010 i 
genomsnitt strax över 70 000 kr (SCB, 2011). En akademisk utbildning har ett stort värde eftersom 
statens kostnad för en svensk 3–4 år lång högskoleutbildning därmed i genomsnitt är mellan 
200 000–300 000 kr. Arbetsförmedlare menar i en studie av Bjurling (2004) att de har en viktig roll 
som en länk mellan arbetsgivare och arbetssökande invandrade akademiker. Detta gäller enligt oss 
även studie- och yrkesvägledare. Som studie- och yrkesvägledare kan man komma att arbeta med 
invandrade akademiker och kunskap om hur potentiella arbetsgivare ser på denna grupp kan vara 
mycket värdefull för att kunna vägleda dem vidare i karriären. Varje invandrad akademiker som 
lyckas få ett jobb som matchar deras utbildning med hjälp av en studie- och yrkesvägledare har 
därför, enligt oss, ett stort värde.  
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1.1 Val av problemområde 

En överraskande stor andel av de invandrade akademikerna har efter många år i Sverige inte 
lyckats få ett arbete inom det område där de är utbildade och statistiken visar att det finns ett 
verkligt problem som behöver hanteras. Det finns en ineffektivitet i hur samhället fungerar i frågan 
om invandrade akademiker och samhällets resurser tas i anspråk för att vidareutbilda redan 
utbildade. Dessa personer kan gå utan arbete trots att deras kompetens behövs på arbetsmarknaden 
och individers självförtroende påverkas på ett negativt sätt. Efter att ha sökt information om 
området har vi konstaterat att det finns många som upplever situationen som ett problem och det 
görs utredningar och tas olika initiativ för att hjälpa de invandrade akademikerna. Viss forskning 
har också bedrivits, främst med invandrade akademiker och arbetsförmedlare och i vissa fall studie- 
och yrkesvägledare som undersökningsobjekt. 

Utbildning är en färskvara, som en representant för Riksrevisionen konstaterar, och därför krävs 
åtgärder med kort varsel för att få dessa personer i arbete (Efendi�, 2011). Det finns därmed inte tid 
för långa utredningar och byråkratisk hantering och vi tror att en viktig del av lösningen finns 
genom ett ökat direkt och nära samarbete med de som tillhandahåller jobben, alltså arbetsgivarna. 
Det är enligt oss nödvändigt att arbetsgivarna har samma engagemang i frågan som samhällets 
övriga intressenter. Hur ser arbetsgivare på att anställa invandrade akademiker och hur ser de på 
deltagande i olika arbetsmarknadsinitiativ inriktade mot invandrade akademiker?  

’Korta vägen’ är ett arbetsmarknadsprojekt med fokus på invandrade akademiker som drivs vid 
flera svenska högskolor och universitet sedan några år tillbaka. Genom Korta vägen har vi en bra 
möjlighet att fånga upp deltagande arbetsgivares upplevelser. Vad upplever de för positiva sidor 
med att anställa invandrade akademiker och vad har varit problematiskt? Vad är det som gör att 
arbetsgivare och företag väljer att ta emot praktikanter från Korta vägen? Upplever arbetsgivare 
som tagit emot invandrade akademiker inom Korta vägen att deras uppfattning om att anställa 
invandrade akademiker har förändrats genom deltagande i projektet? Med hjälp av mer kunskap 
tror vi att man dels kan motarbeta potentiella myter om hur det är att anställa invandrade 
akademiker, dels också kan visa att arbetsgivarna har något att tjäna på att anställa dem. Vi menar 
att det inte bara är en rättvisefråga gentemot dessa personer utan också en fråga som hela svenska 
samhället kan ha nytta av. 

Initiativ som Korta vägen skapar uppmärksamhet kring detta problemområde. Projektet hjälper 
invandrade akademiker att skapa personliga nätverk och ger dem arbetslivserfarenhet i Sverige. Vi 
har haft kontakt med Korta vägen inför undersökningen för att få veta vad de har för behov av att få 
mer kunskaper om. Frågeställningar som framkom rör hur arbetsgivarna uppfattar att kontakten 
med projektet fungerat och hur samarbetet kan göras bättre och utvecklas. Denna kunskap är enligt 
oss värdefull då alla förändringar som kan göras för att förbättra samarbetet och få fler invandrade 
akademiker i arbete i samhället är betydelsefulla.  

Mycket av den forskning som gjorts inom ämnet har de invandrade akademikernas perspektiv och 
vilka problem de upplevt med att få ett jobb som motsvarar deras utbildning. Det vi inte funnit 
mycket om är hur arbetsgivare som arbetat med invandrade akademiker upplever att det fungerat. 
Vi vill i denna uppsats därför belysa hur arbetsgivare ser på att ta emot invandrade akademiker från 
Korta vägen på sin arbetsplats. 
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1.2 Förförståelse  

Vi har från våra tidigare praktiker en förförståelse vad gäller mångkulturell vägledning och 
mångkulturella möten. När vi kommit i kontakt med projektledare från Korta vägen har vi uppfattat 
att det finns ett behov av hjälp och vägledning för invandrade akademiker sett utifrån deras 
situation. Vi har också förstått att personer väljer bort att söka arbete inom sitt eget yrkesområde, 
därför att de inte vet hur de ska gå tillväga. Genom rapportering i media och pågående 
samhällsdebatt har vi en förförståelse om att invandrade akademiker har svårare än infödda svenska 
akademiker att få ett arbete som motsvarar deras utbildning och att denna skillnad till viss del kan 
bero på att deras jobbansökningar sorteras bort i stor utsträckning på grund av att de saknar en 
svensk utbildning. 

1.3 Begrepp 

Det förekommer vissa begrepp som är centrala i undersökningen och som vi upplever är viktiga att 
definiera för att underlätta förståelsen för läsaren av undersökningen. 

Begreppet invandrad akademiker beskriver vi med hjälp av en definition från Högskoleverket 
(2006) som avser en person som är folkbokförd i Sverige och har ett annat modersmål än svenska, 
som har en akademisk examen eller 2–3 års högre studier från sitt hemland vars utländska 
utbildning har bedömts av en högskola, Högskoleverket eller annan myndighet. 

Praktik kan förklaras som något som förekommer i verkligheten till skillnad från teorin; som en 
persons erfarenhet, övning i en verksamhet eller som en yrkesutövning (Nationalencyklopedin, 
1994). 

1.4 Syfte  

Syftet är att undersöka arbetsgivares erfarenheter av att ta emot invandrade akademiker från 
arbetsmarknadsprojektet Korta vägen. 
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1.5 Forskningsfrågor 

Hur beskriver arbetsgivare mottagandet av invandrade akademiker genom Korta vägen? 

Hur beskriver arbetsgivare att samarbetet på arbetsplatsen har fungerat? 

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen har avgränsats till att undersöka hur arbetsgivare inom Korta vägen i Stockholm 
ser på processen att ta emot en invandrad akademiker och deras syn på hur samarbetet med 
projektet Korta vägen har fungerat. Vi avser inte dra generella slutsatser om arbetsgivares syn på 
invandrade akademiker eftersom undersökningen är alltför begränsad i omfattning för att kunna 
göra detta. Korta vägen som projekt finns på flera håll i landet och arbetssätten kan säkerligen se 
olika ut på olika orter. Då vi endast intervjuat arbetsgivare inom Korta vägen i Stockholm drar vi 
inga slutsatser om hur projektet fungerar ur ett nationellt perspektiv. 

1.7 Kunskapssyn 

Det fenomenologiska förhållningssättet till forskning är inriktat på individens erfarenheter av ett 
särskilt fenomen (Marshall & Rossman, 2011). Man utforskar hur han eller hon uppfattar och 
beskriver fenomenet. Det typiska tillvägagångssättet för att få kännedom om hur individer ser på 
det fenomen man vill undersöka är genom djupintervjuer med personer som har erfarenhet av det 
som ska undersökas. Det som kommuniceras av individerna som har upplevt ett fenomen 
analyseras för att finna likheter i upplevelsen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) används en 
halvstrukturerad intervju när man gör en undersökning med fenomenologisk kunskapssyn. 
Forskaren har en intervjuguide som fokuserar på temat och intervjun spelas in och skrivs ut och det 
är det utskrivna materialet som analyseras. Vårt tillvägagångssätt i undersökningen följer det 
fenomenologiska tillvägagångssätt som Kvale och Brinkmann beskriver. Vi har använt 
djupintervjuer för att undersöka hur arbetsgivare inom Korta vägen i Stockholm upplever 
fenomenet att ta emot invandrade akademiker. Det är arbetsgivarnas beskrivning av denna process 
som är det centrala i vår undersökning. Genom att vara tydliga i hur vi återger intervjupersonernas 
beskrivning av sina erfarenheter och i våra kopplingar till bakgrundslitteraturen i vår analys samt 
tydligt visa när vi drar egna slutsatser eller har egna tankar kring materialet har vi skapat så bra 
förutsättningar som möjligt att för läsaren återge intervjupersonernas erfarenheter. Därmed menar 
vi att vi minskar risken för att våra egna uppfattningar om invandrade akademiker och om projektet 
Korta vägen påverkar resultatet av undersökningen.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av den teoretiska litteratursökningen. Vi har bland annat sökt 
efter litteratur som rör invandrade akademiker, invandrares villkor på arbetsmarknaden och 
interkulturella möten. De verktyg som använts för litteratursökningen är främst bibliotekskatalogen 
Libris samt sökmotorn Google. 

Det finns mycket skrivet om invandrare och mångfald på arbetsmarknaden och utifrån de 
litteraturstudier vi gjort har vi försökt identifiera viktiga aspekter som kan påverka en invandrad 
akademikers väg till ett arbete som motsvarar hans eller hennes utbildningsnivå och som vi återger 
i detta kapitel. Det handlar om faktorer som språk, social kompetens och hur parter i ett kulturmöte 
kan uppfatta varandra och situationen. Mycket av litteraturen betonar öppenhet och en positiv syn 
på invandrare och mångfaldens möjligheter som grundläggande för lyckade kulturmöten. Därför 
redogör vi också kort för det salutogena synsättet, vilket innebär att man utgår från förståelse, 
styrkor och fördelar snarare än att se problem. 

2.1 Anknytande forskning och litteratur 

2.1.1 Förhållningssätt och bemötande 

2.1.1.1 Interkulturella möten 

Missförstånd kan uppstå vid möten mellan människor från olika kulturer (Stier, 2004). Hos alla 
människor finns fördomar och främlingsrädsla och hur vi bemöter personer från andra kulturer än 
vår egen påverkas av dessa. Etnocentrism innebär enligt Stier att vi inte identifierar oss med 
personer från andra kulturer på samma sätt som vi identifierar oss med personer från vår egen 
kultur. Människan motidentifierar sig med personer som upplevs som avvikande och främmande. 
Detta kan vidare leda till att vi tillskriver personer egenskaper eftersom de kommer från en annan 
kultur och inte utifrån deras verkliga meriter eller att vi känner dem på ett personligt plan. Detta 
påverkar sedan i sin tur det sätt på vilket vi kommunicerar med dem. Det är vår kultur som formar 
upplevelsen av ’vi och dem’ och den formar vårt beteende och hur vi ser oss själva och hur vi ser 
på andra (Broomé m.fl. 2001). Högström och Eriksson (2006) skriver att kulturen styr våra 
handlingar, beteenden och hur vi förstår oss själva och omvärlden och den påverkar också 
sammanhållning, hur vi kommunicerar och fattar beslut. De skriver också att en stark kultur kan 
förstärka den grupp eller organisation som bär den. Men att den också kan förhindra förmågan att 
anpassa sig till förändringar och utveckling. Ett etniskt kulturfokus gör att individen kommer  i 
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skymundan.  Vissa individer identifierar sig starkt med en viss kultur medan andra uppfattar det 
kulturella ursprunget som en del av individens unika personlighet.  

Bjurling (2004) diskuterar de förväntningar som kan finnas mellan parterna inför ett första möte 
mellan en arbetsgivare och en arbetssökande invandrad akademiker. Från arbetsförmedlarens 
perspektiv kan ett första möte vara symboliskt viktigt för att parterna ska kunna bekanta sig med 
varandra. Denna förväntning är icke uttalad utan något som tas för givet hos den berörda individen. 
Risken är att den invandrade akademikern ser mötet som en besvikelse då vare sig praktiskt eller 
funktionellt resultat kom ut av det. Ett möte mellan två parter får bättre betydelse om båda förstår 
funktionen med mötet. Ytterligare problem som nämns av Bjurling är att invandrare bedöms 
kollektivt och jämförs med andra invandrare. Arbetsgivarna kan också uppleva en begränsning i att 
de inte kan ställa frågor om områden där de har funderingar, som till exempel hur invandraren ser 
på arbetsmoral och hur väl de är bekanta med kulturella koder i Sverige.  

2.1.1.2 Ett salutogent synsätt 

I grunden är det salutogena perspektivet ett hälsosynsätt (Hanson, 2010). Den salutogena synen är 
intresserad, uppskattande och respektfull. Människan är närvarande just då när man möter henne. 
Hanson skriver att bemötandet av en medmänniska är mycket viktigt för hur denne reagerar på 
mötet vilket han återger i ett citat av okänt ursprung: “Det du tänker om mig, så ser du på mig, som 
du är mot mig, sådan blir jag” (Hanson, 2010, s.46). Enligt Hanson innebär det salutogena synsättet 
att se tillgångar och de värden som varje individ har, att det finns alltid någonting som har ett 
värde. Ett salutogent synsätt tar vara på det som fungerar och hjälper till att översätta klagomål till 
önskemål. Om man har viljan att se värdet hos den andre då minskar osäkerheten i mötet och 
energin behöver inte användas till att hantera rädsla. Det kan istället bli mer tillit, vilket är grunden 
för en förtroendefull relation. Om man bara ser den andres brister eller misslyckanden når man 
antagligen inte fram, man skapar istället avstånd, förnekelse och kanske rädsla hos den man faktiskt 
samarbetar med och då blir det svårare att åstadkomma något tillsammans (Hanson, 2010). Hanson 
beskriver ledarskap som ett samspel där alla parter behöver vara medvetna och aktiva för att få till 
det på ett bra sätt. Denna ledarskapsfilosofi kan vara vägledande för till exempel rekrytering och 
den kan ha betydelse för vilka värderingar som sprids och får inverkan på hur människor värderar 
och hanterar sina uppdrag, något som kan påverka människors tillit till sin organisation. Enligt 
Hanson kan aspekter som välbefinnande, funktion och förmåga passa väl in på en arbetsgrupp. Med 
välbefinnande menar han att gruppen som socialt system samspelar på ett sätt som bidrar till varje 
persons välbefinnande, och att kommunikationen är öppen och ingen stötts ut. Med funktion menar 
Hanson att gruppen socialt och arbetsmässigt fungerar effektivt, ett bra teamwork. Med förmåga 
menar han att gruppen presterar och når goda resultat utifrån sina mål. 

Hanson (2010) lyfter fram Antonovskys modell känsla av sammanhang (kasam), vilken författaren 
beskriver som en teori om kopplingen mellan människan och sammanhanget. Enligt Hanson kan 
man se detta som en tankemodell som fungerar som vägledning när man funderar över vad som 
behövs för att till exempel arbetsgivare och deras medarbetare ska må bra. Känslan av 
sammanhang består av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilka beskriver människans 
upplevelse på olika plan: det kognitiva, det praktiska och det känslomässiga. Vidare menar Hanson 
att meningsfullheten är en grund för ett salutogent tankesätt och att den bidrar till att påverka 
människors motivation, engagemang och självkänsla. Det som kan ses som den viktigaste grunden 
för meningsfullhet är samhörighet, att man betyder något för någon som betyder något för en. 
Hanson menar att människan behöver både ett sammanhang och en samhörighet för att denne ska 
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må bra. Hanson beskriver meningsfullhet som en känsla som väcker individens vilja att bidra till 
värdeskapande för sig själv, för andra och för den verksamhet som engagerar denne. Med 
begriplighet menar Hanson att man ofta befinner sig i komplexa sammanhang där man måste se 
vad som finns och hur det hänger ihop för att man ska kunna orientera sig och veta hur man ska 
agera. Enligt Hanson kan man se hanterbarheten som en kombination av resurser och förmågor 
som finns hos individen själv och i dennes omgivning. 

2.1.1.3 Språkets betydelse 

Språk är en viktig faktor när personer från olika kulturer möts (Stier, 2004). Den språkliga aspekten 
kompliceras av att det är inte bara orden som ska tolkas utan också hur och i vilken situation det 
sägs. Om man inte har tillräckliga språkliga kunskaper förloras förståelsen av det som sägs. Stier 
påpekar dessutom att även en person som har fullgoda språkliga kunskaper kan förlora delar av 
förståelsen när det som sägs går in på ett speciellt område som har särskilda ord och uttryck, vilket 
kan vara fallet på en arbetsplats. Språket blir därmed en utmaning i kulturmötet som sker när en 
invandrad akademiker som kommer ut till en svensk arbetsplats. Förmågan att lära sig svenska har 
också identifierats som en nyckelfaktor när det gäller möjligheterna för en invandrad akademiker 
att få ett arbete som motsvarar dennes utbildningsnivå (Bjurling, 2004). 

En viktig fråga i en invandrares anställningsbarhet är enligt Hertzberg (2003) om de har tillräckliga 
kunskaper i svenska. I sin undersökning har Hertzberg intervjuat ett antal arbetsförmedlare om 
deras syn på invandrarungdomars väg in i arbetslivet. Enligt Hertzberg ansåg intervjupersonerna att 
bristande kunskaper i svenska språket var problematiskt, framförallt eftersom detta ledde till att de 
som har invandrat hade svårt att få arbete och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det 
ansågs att kunskaper i det svenska språket hade en väsentlig betydelse för personens framgång på 
arbetsmarknaden. Intervjupersonerna menade att utan tillräckliga kunskaper i det svenska språket 
blir vägen till delaktighet i det svenska samhället väldigt svår och lång. Av de intervjuades svar 
framkom att arbetsgivarna har ett önskemål om en ’perfekt svenska’ och det framställs som en 
direkt konsekvens av de krav som arbetsuppgifterna ställer. Enligt Hertzberg hade 
arbetsförmedlarna tagit till sig arbetsgivarnas uppfattning om vilka krav på språkkunskaper som 
krävdes för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Krav på kunskaper i svenska kan också 
enligt undersökningen användas med ett diskriminerande syfte för att ha en ursäkt att inte anställa 
invandrare. 

2.1.1.4 Om matchning och homosocial reproduktion 

Rekrytering bör betraktas som en matchningsprocess av ömsesidigt tillgodoseende av både 
individens och organisationens behov och intressen (Bergström, 1998). Bergström menar att 
relationen mellan arbetssökande och arbetsgivare regleras och kontrolleras genom en ömsesidig 
förhandlingsprocess och att den arbetssökande betraktas som en självständig och likvärdig 
bedömare som har rättighet och möjlighet att på egen hand ta vara på sina intressen. Enligt 
Bergström beskrivs utvecklingen av särskilda personalstrategier eller personalidéer som ett sätt att 
råda bot på bristen på arbetskraft och samtidigt hjälpa människor som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. Bergström skriver vidare att det finns ett erkännande av att arbetsgivaren 
påverkas av subjektiva intryck och därmed kan det vara svårt att vara objektiv. Subjektiva kriterier 
som social kompetens och personkemi spelar stor roll i rekryteringsprocesserna och intervjuaren 
letar efter personer som kan passa in i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. En del i detta är 
att det är lättare att acceptera och tycka om någon som liknar en själv i uppträdande, som har 
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liknande värderingar och ett likartat handlingsmönster och bakgrund där faktorer som ordval, 
klädsel, kroppsspråk och uppträdande känns igen och därför inger förtroende och trygghet. Att 
kunna hantera dessa subjektiva inslag ställer höga krav på individens fördomsfrihet och självinsikt. 
Broomé m.fl. (2001) menar att chefer på företag behöver betrakta sina egna värderingar och 
beteenden självkritiskt och vara beredda att behandla personer mer olika för att klara av att styra en 
grupp präglad av mångfald. Organisationerna måste också ha en medveten strategi för att kunna 
skapa en organisation som bejakar mångfald och belöna beteenden som uppmuntrar detta. Det 
handlar också om att se individer tydligare snarare än att se grupper av individer för att kunna 
identifiera de individuella behoven. 

Enligt Bergström (1998) bidrar de kommunikativa drag under anställningsintervjuer till att kunna 
bygga upp en struktur och en relation mellan parterna. Bergström framhäver att det är viktigt i 
rekryteringsprocessen att arbetsgivaren kan bilda sig en uppfattning om arbetssökanden och att 
arbetssökanden ska få en god uppfattning om hur företaget arbetar och därmed också kunna avgöra 
om han eller hon vill arbeta där. Om den sökande har examen från utlandet som är svår att värdera 
för arbetsgivaren kan detta kompletteras under intervjun eller så kan man göra en grundligare 
undersökning av meriterna enligt Bergström. 

2.1.1.5 Samarbetet i kulturmötet 

Den globaliserade världen kännetecknas av en allt snabbare rörlighet och fasta referenspunkter har 
blivit allt färre och gränserna otydligare. Enligt Cvetkovi� (2008) diskuteras möten och relationer 
bland människor med olika kulturell bakgrund främst i termer av social och kulturell exkludering, 
fördomar och motsättningar. Cvetkovi� har en utgångspunkt i att deltagande parter kan lyckas att 
kringgå eventuella motsättningar och överbrygga det kulturella avståndet genom att nå förståelse 
kring faktorer som kan möjliggöra strategisk samverkan.  

Cvetkovi� beskriver olika sätt att gå tillväga för att hantera uppfattade olikheter. Dessa kallas för 
mellangruppsstrategier och visar hur parterna som ingår i ett kulturmöte hanterar de olikheter som 
vanligen kan uppfattas vara ett hinder för samarbete och relationsutveckling. Cvetkovi� har 
identifierat fyra strategier mellan grupper som visar på hur de som ingår i ett kulturmöte väljer att 
agera vars effekter resulterar i strukturer inom hur väl de kommer att interagera med varandra. Den 
första, status quo-strategin, innebär att man förhåller sig passiv och inte upplever samarbete över 
kulturgränser som ett behov. Den andra benämns frikopplingsstrategi innebär att djupare förståelse 
om varandras kulturer saknas. Kulturskillnaderna kan dock överbryggas genom en vilja att nå fram 
genom exempelvis respekt för den andres kulturella traditioner. Frikoppling innebär i det här 
sammanhanget att grupperna inte har förändrats men parterna visar en ömsesidig hänsyn för 
varandras kulturella olikheter. Selektiv strategi, som är den tredje strategin, innebär att grupper 
väljer varandra enligt vissa kriterier och strategin räknas därför som selektiv. Den sista strategin är 
kulturblandningsstrategin vilken infinner sig när man förhåller sig aktiv till att söka samarbete över 
kulturgränser. Resultatet av dessa strategier är att det endera skapas nya samarbeten över 
kulturgränser på arbetsplatsen trots kulturskillnader eller att intresset för att samarbeta prioriteras 
ner och integrationen uteblir. Enligt Cvetkovi� kommer det alltid att uppstå kulturella möten som 
framkallar både interna och externa spänningar. Den dynamik som finns i kulturmöten analyseras i 
förhållande till det som är av kulturell karaktär och det som deltagarna uppfattar som särskiljande 
hos varandra i detta möte.  
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Stier (2004) skriver om interkulturell kompetens som bland annat innebär att man ska sträva efter 
självmedvetenhet i sina egna tankesätt gentemot andra kulturer och vara öppen för nya kulturer. 
Interkulturell kompetens är en förmåga att kommunicera på ett effektivt och adekvat sätt i olika 
kulturella sammanhang, vilket kräver kulturkunskap, motivation och färdigheter. Som en del inom 
interkulturell kompetens använder Stier begreppet innehållskompetens, vilket syftar till att man 
behöver kunskap om vad som kännetecknar den andra kulturen (till exempel könsroller, seder och 
arbetsvanor). Enligt Högström och Eriksson (2006) kräver interkulturell kompetens tid och rum för 
meningsutbytande och meningsskapande kommunikation, en vilja att delta, egen öppenhet och en 
nyfikenhet på andra.  

2.1.2 Mångfaldens möjligheter och invandrares väg till arbetet 

2.1.2.1 Mångfaldsarbete inom organisationen 

Det finns två tydliga perspektiv på mångfald i dagsläget: individuell kontra kategorisk (Högström 
& Eriksson, 2006). Den individuella mångfalden innebär, enligt författarna, att se människan 
bakom ‘etiketten’ och att den kategoriska handlar om att man i ett möte med en annan människa 
bara ser ‘etiketten’. Mångfald inom en organisation innebär att man uppmärksammar medarbetarna 
efter deras erfarenheter och förmågor oberoende av vad som förenar eller skiljer dem från varandra. 
Mångfald i detta fall handlar om variation och olikheter i samverkan. Mångfaldsarbete är ett medel 
för att ta tillvara de individuella resurser som finns i varje människa och det är avgörande att 
förhållningssättet präglas av ödmjukhet och ömsesidighet och att arbetet bygger på individuella 
förutsättningar och utgår från organisationens egna behov. Varje individ har behov av att bli sedd 
och få sin självbild bekräftad av andra enligt Högström och Eriksson. Den nyanställdes bild av sig 
själv skapas på den nya arbetsplatsen beroende på hur han eller hon blir bemött och vilka 
förväntningar som finns. Dessa förväntningar styr och den som blir betraktad som en kompetent 
resurs för organisationen blir också det. Den som betraktas som ett problem blir snart ett problem. 
Enligt Högström och Eriksson behöver bedömningen av arbetssökande innehålla ett flexibelt 
förhållningssätt. De skriver att om man bara utgår från mallar och på förhand bestämda 
bedömningar finns det en risk för medveten och omedveten, positiv och negativ, särbehandling av 
människor. En person med utländsk bakgrund kan till exempel bli bedömd utifrån sin brytning, 
vilket förvränger bilden av individen utifrån vad som gör att denne uppfattas som avvikande. 

2.1.2.2 Kulturell mångfald i arbetslivet  

Begreppet mångfald bör omfatta alla och att det handlar om att utifrån organisationens faktiska 
behov inkludera samtliga individer oavsett grupptillhörighet och oavsett individens personlighet 
och historia (Högström & Eriksson, 2006). Mångfald kan definieras som ”summan av de resurser 
(värderingar, vanor, färdigheter, kunskaper, sedvänjor) som man kan finna i en mångkulturell 
grupp” (Simons & Zuckerman, 1994, här citerat efter Broomé m.fl. 2001, s.46). Augustsson (2000) 
skriver om arbetslivsforskningens sociala interaktioner i arbetsgrupper och kognitiva processer som 
sker inom ämnet kulturell mångfald i arbetslivet. När den enskilde individen kommer till 
arbetsplatsen träder han eller hon in i olika sociala processer där det finns olika ramar att hålla sig 
inom. Inom dessa ramar pågår både möjliggörande och hindrande aspekter för kulturell mångfald. 
Möjliggörande aspekter är de som kan underlätta sociala relationer och lärandemiljöer på en 
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arbetsplats. Ett stort hinder för kulturell mångfald på arbetsplatser visar sig i undersökningen vara 
när personalen helt enkelt inte lyckas etablera några kontakter med varandra. Vilket får till följd att 
personalen uppträder avvisande inför varandras unika personligheter istället för att försöka lära 
känna varandra (Augustsson, 2000). En lärandemiljö erbjuder vissa utvecklande sammanhang för 
lärande och kognitiva processer.  

Enligt Augustsson (2000) finns även ett betydelsefullt informellt lärande, eller ett dolt lärande att ta 
i beaktande som går utöver det formella lärandet på en arbetsplats. Augustsson identifierar tre olika 
lärandemiljöer på en arbetsplats i undersökningen: 1) Verksamheten och organisationen som helhet 
2) I arbetsenheten eller avdelningen 3) I den enskilda arbetsgruppen. Dessa tre olika lärandemiljöer 
beskriver även Augustsson som den funktionella, den sociala och den psykologiska. Funktionell 
inkludering innebär att en individ deltar i arbetet som övriga på arbetsplatsen. Social inkludering 
innebär att individen deltar i arbetsgruppens sociala nätverk. Exkludering inom samtliga 
dimensioner är inkluderingens motsats. Psykologisk inkludering betyder att ens åsikter och 
utförande av arbetet kan bli accepterat. Ett led i denna är ambitionen att försöka utveckla en tydlig 
integration och gynnsam lärandemiljö bland arbetsgrupperna enligt Augustsson.  

2.1.2.3 Att ta tillvara på mångfalden 

En ökad globalisering, internationalisering, teknisk utveckling och övergång till kunskapssamhället 
har stimulerat nytänkande; en organisation med olikheter är mindre stelbent i mötet med förändring 
och det okända (Högström & Eriksson, 2006). När olika individer får utrymme att uttrycka och 
utveckla sin särart, istället för att anpassa sig, ökar kreativiteten vilket kan ge fler perspektiv och 
möjliga lösningar på problem. Författarna menar att när individen uppmärksammas, uppskattas och 
blir bemött som en fullvärdig medarbetare ökar trivseln och därmed arbetsprestationen, vilket kan 
ge positiva effekter rent ekonomiskt genom minskade kostnader för sjukskrivningar och 
personalomsättning. 

Enligt Högström och Eriksson (2006) är en arbetsgivare som värderar och uppskattar olikheter en 
attraktiv arbetsgivare, där alla kan och uppmuntras att bidra med sin potential. Författarna menar att 
mångfaldsarbete är en form av organisationsutveckling till en mångkulturell organisation med 
målet att efterfråga, förstärka och tillvarata medarbetarnas olikheter för att med bredare perspektiv 
och kompetens kunna uppfylla organisationens mål. Det gäller att använda olikheterna på bästa sätt 
och samtidigt hålla ihop gruppen och organisationen. Det handlar inte om att motverka 
diskriminering utan om att anpassa organisationen till dagens globala värld och mångkulturella 
samhälle och lära sig ta tillvara på den potential som människor besitter och på så sätt nå 
organisationens övergripande mål (Broomé m.fl. 2001). Broomé m.fl. presenterar en lista med 
tänkbara möjligheter som skapas av mångfald inom en organisation som till vissa delar tar upp 
samma möjligheter som Högström och Eriksson. Broomé m.fl. pekar bland annat på att urvalet av 
potentiell arbetskraft och därmed kompetenser och talanger blir större om individer från andra 
kulturer värderas på samma sätt som de infödda. Man ser också framför sig en mer flexibel 
organisation som är mer benägen till förändring än andra organisationer och mångfalden bidrar 
med ökad kreativitet och innovation. Andra fördelar som tas upp är att nya synsätt kan hjälpa till att 
ge organisationen en ny mer mångsidig bild av sig själv och att åsiktsutbyte och öppenhet stärks i 
en tolerant organisation samt att det skapar en organisation som har en struktur som liknar det 
omgivande samhället och detta kan ge en positiv extern bild av organisationen och skapa goodwill. 
Om man vill ha framgång i förändringsarbetet på vägen mot en organisation präglad av mångfald 
måste man bli medveten om den kultur, de osynliga koder och spelregler samt den tradition som 
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styr synen på individer (Högström & Eriksson, 2006). Centralt för denna förståelse är en 
förtroendefull dialog och kommunikation. 

2.1.2.4 Invandrade akademikers väg till kvalificerade arbeten  

Bjurling (2004) har skrivit en rapport som bygger på tidigare forskningsstudier om invandrade 
akademiker, samt intervjuer med arbetsförmedlare som syftat till att försöka hitta faktorer som 
bidragit till framgång respektive faktorer som kan skapa svårigheter i mötet med den svenska 
arbetsmarknaden. Enligt Bjurling kan främst två typer av hinder uppstå när det gäller invandrade 
akademikers möjligheter att få ett arbete motsvarande deras utbildning. Den första typen är 
praktiska hinder som till exempel en utdragen migrationsprocess och den andra typen är mentala 
barriärer som uppstår i samband med att man byter hemland. Vissa invandrade akademiker lyckas 
få ett kvalificerat arbete och faktorer som kännetecknar dessa är att de bedrivit självstudier och att 
de lyckats lära sig svenska. Undersökningen visar också att praktikåtgärder ger lyckade resultat 
bland annat eftersom arbetsgivaren ser vad invandrade akademiker kan tillföra. Problem upplevs 
till stor del komma från att invandrarskapet hamnar främst och det skymmer personen där bakom 
och arbetsgivare ser därmed inte exempelvis meriter och kunskaper på ett sätt som de borde. 
Problemen förstärks också av en misstänksamhet som finns hos båda parter.  

De invandrade akademikerna har enligt Bjurling (2004) ett kulturellt kapital från sina hemländer. 
Bjurling resonerar kring hur detta kulturella kapital kan föras över till ett nytt hemland. Detta 
förklaras som ett växlingsproblem, där invandrade akademiker har sitt kulturella kapital i en annan 
valuta. Omvandlingen av valutan är ofta oviss därför att olika yrkeskvalifikationer och utbildningar 
har olika värden. En ingenjörs kunskaper är mer värda i det nya hemlandet Sverige än kunskaperna 
hos en jurist där specifika kunskaper om svenska lagar anses mer efterfrågade än kunskaper om de 
lagar som finns i personens hemland, enligt Bjurling. 

Många invandrade akademiker måste göra kompletterande studier eller ta tester i Sverige för att 
lyckas få ett kvalificerat arbete inom området de utbildats trots att de har en fullständig utbildning 
från hemlandet (Bjurling, 2004). Andra har arbetat sig uppåt från okvalificerade yrken eller gått via 
praktiker för att till slut få ett kvalificerat yrke. Många har gjort en kombination av alla dessa vägar 
för att nå målet. Bjurling tolkar dessa förhållandevis snåriga vägar till kvalificerat arbete som att de 
påvisar nödvändigheten av en svensk behörighet, svenska referenser och kontakter. 

2.1.2.5 Praktik som väg in på arbetsmarknaden 

Det finns två dominerande anledningar till varför man har arbetspraktik enligt Franzén och 
Johansson (2004). Den första är förknippad till att utveckla kunskaper i det svenska språket och den 
andra till möjligheten till arbetspraktik inom ett yrke. Praktik har visat sig vara ett bra sätt för 
invandrade personer att komma in på den svenska arbetsmarknaden då det ger både praktiska 
erfarenheter och nya kontakter för framtidens arbetsliv. Trots de fördelar som finns med praktik 
som åtgärd så finns det enligt Franzén och Johansson också negativa inställningar till praktik som 
något välfungerande. Olika yrkesgrupper företräder olika åsikter om praktik som sådan. En 
tillfrågad grupp är de socialsekreterare som tycker att praktik är ” förolämpande då praktik enligt 
dem inte är något som ska behövas ”. Yrkesgruppen lärare i Svenska för invandrare (SFI) har 
inställningen att det som kännetecknar en bra praktikplats i huvudsak handlar om chansen till att få 
tala och träna sig i svenska språket. Arbetsgivarna själva betraktar en praktikplats som bra utifall 
den ger möjligheter till att få arbetspraktik vilket kan ge erfarenheter och djupare förståelse om hur 
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arbetsuppgifter utövas inom en viss arbetsplats. Enligt Franzén och Johansson uppger inte 
arbetsgivarna några formella krav på kunskaper i svenska språket inför praktikmottagandet. Om de 
däremot tillfrågas om detta gällande anställningsbarhet hos praktikanterna, det vill säga om vilka 
invandrade personer som arbetsgivaren skulle kunna tänka sig anställa då blir uppfattningen att 
kunskaper i svenska anses som en mycket viktig färdighet av cirka hälften av arbetsgivarna när det 
innebär formella kvalifikationer för arbete. Det finns således olika föreställningar om vad praktik 
ska innebära. Perspektivet att integrera språk och arbetspraktik tillsammans på praktikplatsen 
saknas därmed till stor del. 

Bäärnhielm (2006) beskriver exempel på ett antal projekt som studerat framgångsfaktorer inom 
integrationsprocesser i samarbetet mellan arbetsgivare och invandrade personer i arbetslivet. 
Framgångsfaktorer är sådana komponenter som kan hjälpa processen framåt på arbetsmarknadens 
praktikplatser. Enligt Bäärnhielm står Sverige inför ett problem med stora kommande 
pensionsavgångar där generationsbytet på arbetsmarknaden kommer att kräva kompetent ny 
arbetskraftsresurs. Möjligheter till detta finns i integrationsprocesser genom att invandrade 
akademiker får sin samlade kompetens bedömd och dokumenterad i ett tidigt skede. Enligt 
Bäärnhielm behövs en värdering av de nyanländas kompetenser genomföras i ankomstanslutningen 
till Sverige och anses vara lika värdefullt som att det under samma period ordnas med bostad och 
sjukvård. Resultatet av de invandrade akademikernas samlade kompetens bör sedan ligga till grund 
för dessa personers möjligheter på arbetsmarknaden och till grund för de individuella 
handlingsplanerna mot praktik, arbete och utbildning.  

Många som kommer till Sverige som invandrade akademiker vill arbeta inom yrket de har 
utbildning för (SCB, 2005). Rapporten lyfter fram att arbete är den framgångsfaktor inom 
integrationsprocessen som är det bästa sättet att komma in i det svenska samhället på. Ute på 
arbetsplatser byggs personliga nätverk upp och individerna möts och kan diskutera hur man ska 
genomföra arbetsuppdrag tillsammans. På arbetsplatserna finns även ramverk som är en del av den 
svenska arbetsmarknadens regelverk samt mötet med en företagskultur som även kan vara en del av 
landets sociala koder och traditionella kultur. Framgångsfaktorer som anges är att skapa 
samarbetsformer av relevanta insatser för invandrade akademiker. Insatserna i den framgångsrika 
integrationsprocessen ska sedan utgå ifrån individens förutsättningar och behov samt främja en 
snabb övergång från språkstudier till praktik och arbete.  
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3. Metod 

I denna del redogör vi bland annat för våra ställningstaganden när det gäller metodval, hur vi 
förhållit oss till informanterna och hur vi hanterat materialet vi samlat in i undersökningen. Vår 
ansats är kvalitativ och vi har använt oss av kvalitativa djupintervjuer som vald 
datainsamlingsmetod.   

3.1 Undersökningsstrategi 

Som undersökningsstrategi för vår studie har vi använt en kvalitativ ansats. Den kvalitativa 
intervjun är bra att använda om man vill få fram information om den intervjuades vardag för att 
kunna tolka betydelsen av det som informanten beskriver (Johannessen & Tufte, 2003). Enligt May 
(2001) har intervjuer förutsättningar för att ge en god bild av människors upplevelser, erfarenheter 
och känslor, vilket stämmer väl överens med vad vi haft som mål att göra i vår undersökning. 
Eftersom vi med intervjuerna velat lyfta fram frågeställningar med tyngdpunkt på hur mottagandet 
av invandrade akademiker uppfattats och upplevts av arbetsgivarna inom Korta vägen passar den 
kvalitativa undersökningsmetoden väl. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för 
att skapa en gemensam grund för intervjuerna och öka jämförbarheten. Detta innebär att vi hade en 
gemensam intervjumall som var densamma för samtliga intervjuer. Samtidigt menar vi att det var 
viktigt att ha möjligheten att ställa följdfrågor, vilket den semistrukturerade intervjuformen tillåter.  

På grund av resurs- och tidsbegränsningar i vår undersökning valde vi att intervjua arbetsgivare 
inom en särskild kontext (Korta vägen i Stockholm). Genom Korta vägen i Stockholm fick vi 
kontakt med arbetsgivare som deltagit i projektet. Fördelen vi ser med denna avgränsning är att vi 
upplever att vi med större säkerhet nått lämpliga intervjupersoner som kan relatera till specifika fall 
av att arbeta med invandrade akademiker. Detta leder i sin tur enligt oss till att undersökningen kan 
ha ett värde trots det begränsade antalet intervjuer. Vi har intervjuat sex stycken arbetsgivare som 
är verksamma inom olika branscher.  

3.2 Metoder och tekniker 

Med hjälp av kvalitativ intervju kan man enligt Kvale och Brinkmann (2009) skaffa sig empirisk 
kunskap om och förståelse för ämnen ur intervjupersonens upplevda vardagsvärld. Kvalitativ 
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intervju karaktäriseras enligt Johannessen och Tufte (2003)  av en lägre grad av formalisering 
eftersom man som intervjuare kan anpassa intervjun allt eftersom den pågår.  Eftersom vi haft som 
ambition att undersöka individers erfarenheter av en viss situation tog vi beslutet att göra en 
kvalitativ intervjuundersökning. Största anledningarna till att vi valde denna undersökningsmetod 
var att vi ville ge undersökningspersonerna möjligheten att fritt formulera sina svar om sina 
erfarenheter samt att vi ville ha möjligheten att följa upp och gå djupare in i intressanta svar. 

Vi har använt oss av den delvis strukturerade intervjun. Vi gjorde detta val för att skapa viss 
struktur men ändå ha kvar flexibilitet under intervjuerna. Vår ambition när vi utformade våra 
intervjufrågor var att de skulle uppmuntra till utvecklade och fördjupande svar från den intervjuade. 
Vi arbetade fram en intervjuguide som vi utgick ifrån vid intervjuerna, se bilaga 2. Intervjuguiden 
har som sagt varit vår utgångspunkt under intervjuerna men vi har använt oss av möjligheten att 
ställa följdfrågor för att följa upp intressanta aspekter som vi upplevt vara relevanta att utveckla 
under intervjuerna. 

Det finns, enligt Johannessen och Tufte (2003), ett flertal olika faktorer som kan påverka en 
intervju och sättet på vilken den utförs är därför viktigt. Man ska försöka finna en plats där den 
intervjuade känner sig trygg och där antalet störande faktorer är få. Vi har genomfört våra 
intervjuer på plats ute hos de arbetsgivare vi har träffat. Vi menar att detta är den plats där de 
rimligen känner sig tryggast, särskilt gentemot oss som intervjuare. Detta är också den kontext där 
intervjupersonen upplevt den situation vi har intervjuat dem om, vilket gör platsvalet än mer 
lämpligt enligt oss. 

Vi har spelat in intervjuerna och transkriberat dessa. Redan i den första kontakten med tilltänkta 
intervjupersoner i missivbrevet har vi varit tydliga med att vi avser spela in intervjun och frågat om 
medgivande för inspelningen, se bilaga 1. Vi har också varit tydliga med att den inspelade 
informationen inte kommer att användas i annat syfte än för vår undersökning och att inspelningen 
kommer raderas när examensarbetet är färdigställt.  

3.3 Genomförandesteg 

I början av processen genomförde vi en litteratursökning för att få en djupare kunskap inom 
undersökningsområdet. Nästa steg i processen var att identifiera och kontakta lämpliga 
intervjupersoner för att boka möten med dessa. Detta gjordes med hjälp av Korta vägen i 
Stockholm. Efter att ha fått kontakt med potentiella intervjupersoner skickade vi ut missivbrev 
(bilaga 1) per e-post till dessa. Intervjupersonerna fick genom missivbrevet en kort redogörelse för 
vad vi avsåg undersöka och det tydliggjorde förutsättningarna för intervjun. Intervjupersonerna fick 
missivbrevet minst fem dagar innan intervjun och vi menar att de därmed hade tillräcklig tid att 
överväga sitt deltagande i undersökningen med de förutsättningar som förelåg. 

Vi använde oss av en intervjuguide (bilaga 2) under intervjuerna. Denna har vi gått igenom 
tillsammans med vår handledare för återkoppling innan vi gjort våra intervjuer. Frågorna i 
intervjuguiden har stor betydelse för hur frågorna besvaras. Vid utformningen av intervjufrågorna 
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har vi fokuserat på att skapa öppna frågor som främst utgår från ”hur?” för att få mer utförliga svar, 
vilket är betydelsefullt för denna undersökning.  

Under intervjuerna har en av oss lett intervjun och ställt frågorna och den andra har varit 
uppmärksam på vad som sagts under intervjun, gjort noteringar och framfört eventuella 
kompletterande följdfrågor som den anser behövt ställas.  Denna uppdelning gjordes för att skapa 
ett bra flyt och inte skapa en förvirrande situation för den intervjuade. Dessa roller har vi alternerat 
oss emellan vid olika intervjuer. Genom att ge bisittaren möjligheten att ställa följdfrågor har vi 
velat minska påverkan av olikheter oss emellan i hur vi genomfört intervjuerna. Sedan har vi 
transkriberat intervjuerna och vi har använt de utskrivna intervjuerna för att söka efter det vi 
upplevt vara intressant i svaren utifrån undersökningens syfte och forskningsfrågor. Vid behov har 
vi gått tillbaka till de inspelade intervjuerna för att lyssna på vad intervjupersonen berättade. Vi har 
sedan sammanställt resultatet av intervjuerna.  

Därefter har vi analyserat resultatet i relation till bakgrundslitteraturen. Efter det har vi redovisat 
våra slutsatser och avslutar med en diskussion, där våra egna tankar är mer framträdande än i 
övriga delar. 

3.4 Urval och urvalsgrupp 

Eftersom vi inte avser att göra statistiska generaliseringar i vår undersökning har vi gjort ett icke-
sannolikhetsurval. Vi har gjort ett strategiskt urval, vilket innebär att vi medvetet valt ut vilka 
informanter vi ska ha med i undersökningen utifrån deras lämplighet. Urvalsgruppen har valts 
utifrån kriteriet att de är arbetsgivare som tagit emot praktikanter från Korta vägen i Stockholm. 
Detta innebär att intervjupersonerna också valts utifrån att de har erfarenheter av det fenomen som 
undersökningen belyser. 

För att kunna få kontakt med arbetsgivare inom projektet Korta vägen har vi använt oss av 
kontakter med personal som arbetar inom projektet. De första personerna som visat intresse att 
delta och som uppfyllt ovanstående kriterier valdes ut för undersökningen. Vår ambition var att 
intervjua mellan 5–7 arbetsgivare i undersökningen. Antalet är baserat på att vi ville få tillräckligt 
mycket insamlad data för att öka validiteten i undersökningen samtidigt som resurser, främst i form 
av tid, var en begränsande faktor. 

3.5 Datainsamling 

Vi har gjort vår datainsamling med hjälp av kvalitativa intervjuer med arbetsgivare som tagit emot 
praktikanter inom Korta vägen. Intervjuerna har utgått från vår intervjuguide och vi har försökt 
skapa en samtalsliknande struktur för att få en avslappnad stämning runt intervjuerna samt 
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uppmuntra utvecklade svar. Intervjuerna tog var och en cirka 30 minuter att genomföra och de 
spelades in så att vi skulle vara säkra på att inget material gick förlorat. Bisittaren under intervjun 
har dessutom gjort noteringar under intervjuernas gång, vilka varit till hjälp för att notera 
intressanta punkter men också varit tänkta att fungera som backup i det fall inspelningsutrustningen 
inte skulle ha fungerat. 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Vårt mål med undersökningen har varit att resultaten ska vara tillförlitliga. Marshall och Rossman 
(2011) menar att den kvalitativa forskningsdesignen blir tillförlitlig genom att läsaren kan följa hur 
data samlas in, se hur dessa används, bearbetas och kommer att analyseras. Genom att redogöra för 
våra metodval och hur vi genomfört undersökningen vill vi skapa goda förutsättningar för att nå 
tillförlitliga resultat.  

Det är viktigt att vara medveten om de problem med tillförlitligheten, eller reliabiliteten, som kan 
uppstå vid intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan sättet på vilket frågor ställs påverka 
de svar som ges. En undersökning sägs ofta vara reliabel om andra forskare vid en annan tidpunkt 
kommer till samma resultat. Vi är medvetna om att olika forskare kan tolka ett intervjusvar olika 
och att hur frågor framställs kan påverka de svar som ges. Genom att vi båda varit närvarande vid 
intervjuerna och båda varit aktiva i sammanställning och tolkning av intervjuerna skapas enligt oss 
en konsekvent hantering av materialet, vilket vi menar minskar risken för problem med 
tillförlitligheten. Vi är medvetna om att reliabiliteten kan påverkas om intervjuerna hanteras allt för 
olika. Dock anser vi att möjligheten att avvika från intervjuguiden och följa upp svaren ökat 
möjligheterna att utforska problemområdet. Genom att presentera resultaten av intervjuerna som 
individuella sammanfattningar har vi velat öka förutsättningarna för läsaren att skapa sig en 
överblick av vad respektive intervjuperson sagt och minska risken att vi själva påverkar 
framställningen av resultatet. 

Med giltighet, vilket också benämns validitet, avses att undersökningen verkligen utforskar det den 
gör anspråk på att utforska och leder till valid vetenskaplig kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Validitet byggs upp under hela forskningsprocessen från formandet av tema till avrapportering av 
undersökningen. För att skapa förutsättningar för en hög grad av validitet har vi utgått från en 
tydlig problemområdesdiskussion som formar tydliga forskningsfrågor för vår undersökning. Vi 
har skapat vår undersökningsmetod med stöd i metodteori och definierat undersökningens 
omfattning och avgränsning för läsaren av vår undersökning. Genom att söka och redogöra för 
relevant bakgrundslitteratur byggde vi upp en grund för att presentera och analysera resultatet av 
vår undersökning. Utformandet av intervjufrågor är viktigt och vi har genom hela processen inför 
intervjuerna haft våra intervjufrågor i åtanke och utvecklat dessa för att de ska få en lämplig 
utformning utifrån undersökningens syfte och forskningsfrågor. 
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3.7 Etiska ställningstaganden 

Enligt Johanessen och Tufte (2003) kan forskning innebära att uppgifter om enskilda personer 
samlas in och därför bör man göra vissa etiska ställningstaganden. Enligt Marshall och Rossman 
(2011) finns det tre grundläggande moraliska principer att förhålla sig till vid forskning som 
involverar människor. Respekt för intervjupersonen, att se till att deltagande personer inte skadas 
genom sitt deltagande och rättvis behandling. Också May (2001) menar att etik bland annat handlar 
om rättvisa gentemot de som berörs av undersökningen på olika sätt och dessa frågor är 
komplicerade eftersom de i vissa fall kan gå emot och begränsa forskningen. 

Det finns enligt Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet1 fyra huvudkrav inom 
forskning som är till för att skydda individen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har respekterat dessa i vår undersökning. 

Informationskravet - Vi har informerat deltagarna om forskningsuppgiftens syfte. Detta 
konkretiserar vi i vårt missivbrev till undersökningen där även våra kontaktuppgifter ingår för att 
underlätta kontakten med oss. Det har dessutom tydligt framgått att deltagandet är frivilligt, vilket 
vi betonat i våra kontakter med deltagarna. Vi har informerat om att de uppgifter som insamlas inte 
kommer att användas för något annat syfte än för vår undersökning. 

Samtyckeskravet - Informanterna i en undersökning själva har rätt att besluta om de vill delta i 
undersökningen. Alla intervjupersoner har själva fått ta ställning till om de är beredda att medverka 
i vår undersökning. 

Konfidentialitetskravet - I skriftlig information i samband med att potentiella intervjupersoner 
kontaktas har vi upplyst om att alla som deltar i vår undersökning garanteras anonymitet i vårt 
forskningsresultat. 

Nyttjandekravet - Uppgifter som vi samlat in om enskilda personer är anonyma och har endast 
använts för vår undersöknings ändamål. Detta har vi upplyst intervjupersonerna om i missivbrevet. 

Genom att respektera dessa krav menar vi att vi även respekterat de tre grundläggande moraliska 
principerna och att vi skapat en grund för att få förtroende från intervjupersonerna. 

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 

Vi har spelat in intervjuerna med arbetsgivarna och transkriberat dessa. Marshall och Rossman 
(2011) rekommenderar att man skapar en struktur vid bearbetning av resultatdata med anledning av 
att det kan bli stora mängder data vid kvalitativa intervjuer. Vi har arbetat med de transkriberade 
intervjuerna för att filtrera ut de intressanta delarna i svaren och på så sätt få en mer hanterbar 
datamängd. Sammanfattningarna från transkriberingen skrevs på ett sätt så att man inte kan 

                                                      
1 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Tillgänglig: 
http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf (2012-03-07). 
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identifiera intervjupersonerna utifrån materialet. Vi har sedan lyft fram intressanta aspekter och 
citat från intervjumaterialet och sammanställt detta på ett tydligt och överskådligt sätt i 
examensarbetets resultatdel. 

Avidentifieringen har skett genom att intervjupersonerna fått fingerade namn. För att göra det så 
enkelt som möjligt har vi valt att kalla dem Informant A, B, C o.s.v. Detta valde vi att göra då vi 
upplevde att det blev mer förvirrande och svårare att hålla isär intervjupersonerna när vi gav dem 
påhittade personnamn. Vid analys av data är det enligt Marshall och Rossman (2011) av största vikt 
att man organiserat sina data på ett överskådligt sätt. Detta har vi gjort i samband med 
bearbetningen och resultatframställningen. Resultatet bearbetades som sammanfattningar av vad 
respektive intervjuperson förmedlat och dessa följer samma struktur som intervjuerna. Vi har 
undvikit att för mycket förändra de uttalanden informanterna gjort för att bevara innebörden men 
ändå formulerat om innehållet till skriftspråk. Johannessen & Tufte (2003) beskriver 
meningsinnehåll som en kvalitativ analysmetod av data, där resultatbearbetning sker genom att läsa 
av transkriberingar och fokusera på helhetsintrycket. Utifrån de transkriberade och sammanställda 
intervjuerna har vi sökt efter intressant material för analysen utifrån vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Resultatdata har analyserats utifrån våra forskningsfrågor kopplat till den 
bakgrundslitteratur som vi använt oss av i arbetet. 

3.9 Resultatredovisningssätt 

Resultatet presenteras i text som en beskrivning av svaren på intervjufrågorna. Vi har strävat efter 
att använda ett lättläst språk, vilket innebär att inte ta med för mycket information utan att utelämna 
viktiga delar i intervjupersonernas svar. Vårt fokus har legat på att särskilt lyfta fram information 
som är intressant för undersökningen. Vi sammanställde intervjuerna som sammanfattningar av vad 
respektive intervjuperson berättat. Vi valde att göra på detta sätt för att läsaren ska få en helhetsbild 
av vad respektive intervjuperson haft för erfarenheter samt reducera vår påverkan av hur resultatet 
presenteras. Att presentera resultatet under teman och rubriker och blanda intervjupersonernas svar 
upplevde vi skulle skapa en fragmenterad bild av erfarenheterna och det skulle också kunna 
påverkas av hur vi valde att placera svaren i förhållande till varandra. Vi har använt oss av citat för 
att lyfta fram delar i resultatdatan som är extra viktiga och där vi upplever att intervjupersonens sätt 
att formulera sitt svar är särkilt beskrivande. Som vi nämnt tidigare redovisas resultatdatan på ett 
sätt som gör att det inte är möjligt att identifiera enskilda intervjupersoner.  



 

 19

4. Resultat 

De arbetsgivare vi har intervjuat representerar organisationer i Stockholmsregionen och de har den 
gemensamma nämnaren att de har tagit emot praktikanter från Korta vägen. Arbetsgivarna 
representerar såväl privata som offentliga organisationer. Utifrån de genomförda intervjuerna har vi 
i detta avsnitt sammanställt respektive informants svar som individuella sammanfattningar.   

4.1 Intervju med informant A  

Informant A berättar att han valde att ta emot invandrade akademiker eftersom han ville hjälpa dem 
att kunna komma in på arbetsmarknaden. Genom en praktikplats inom Korta vägen får de en bra 
referens till sitt CV. Han ser det som en chans att hjälpa andra få de möjligheter han själv har fått 
från arbetslivet, eller som han själv uttrycker det ”har man åkt upp med hissen så vill man skicka 
ner den”. Men han betonar också att det självklart finns ett arbete att utföra för praktikanterna när 
de kommer så det blir en kombination av det och den goda gärningen. Informant A berättar också 
att det är han själv som tagit initiativet till att ta emot invandrade akademiker från Korta vägen. 
Han menar att det är individer med chefsansvar som sitter på de här besluten och att det varit så hos 
alla de arbetsgivare han arbetat hos. Initiativet kommer sällan från företaget självt och om inte 
cheferna tar de här besluten så händer ingenting. 

De invandrade akademikerna fick samma introduktion till arbetsplatsen som andra nyanställda 
personer får. Han menar dock att han som chef kanske var mer stödjande i introduktionen eftersom 
det finns en språklig och kulturell dimension i dessa fall som inte finns när han gör en vanlig 
anställning. Kompetensdimensionen att lära sig företaget och dess processer och system var också 
en fråga vid mottagandet av praktikanterna, men informant A påpekar att det gäller alla nyanställda 
oavsett tidigare bakgrund. Informant A såg ingen anledning att behandla praktikanterna från Korta 
vägen annorlunda än man behandlar en person vid en vanlig anställning. Dock säger han att han 
kanske hanterat dem lite mjukare än vad han skulle hanterat en person med vanlig anställning, vilka 
man kan ställa högre krav på än man kan på praktikanter. 

Informant A utvecklar sina erfarenheter från de språkliga och kulturella dimensioner som varit 
viktiga faktorer under praktikerna. Praktikanterna pratade viss svenska men samtalet gled ofta över 
till engelska vilket informant A upplever inte var riktigt bra och han tycker att han borde varit mer 
strikt med att det bara skulle talas svenska så att de kunde utveckla sitt språk. Han menar att 
kunskap i svenska är väldigt kritiskt på en svensk arbetsplats men att det inte har att göra med 
arbetsuppgifterna i sig utan att det handlar om det sociala med arbetskamraterna. Man hamnar lätt 
utanför om man inte kan delta i samtalen. Anledningen att han inte arbetade hårdare med att se till 
att det pratades svenska så långt som möjligt var att det inte fanns tid eftersom det finns många 
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arbetsuppgifter som måste utföras. Så av effektivitetsskäl blev det lätt att man gled över till 
engelska och man kände sig säkrare på att man förstått varandra rätt. Men eftersom syftet med att 
ge dem en praktikplats var att ge dem en chans till att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden 
borde som sagt språket betonats mer. Informant A säger att han vill se dem lyckas och då är språket 
en viktig förutsättning. 

Informant A berättade att praktikanterna mottagits väl av arbetskamraterna men påpekar än en gång 
att språket är viktigt för att bygga relationer på arbetsplatsen. Det skapas en begränsning i 
kommunikationen när man inte kan uttrycka sig på samma språkliga nivå. Vad som också är viktigt 
är att ha en extrovert personlighet och själv kunna ta kontakter och skapa egna relationer för att 
bygga personliga nätverk. Det skapar förutsättningar för att snabbare komma in i jobbet och utföra 
sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt. 

Kompetensmässigt har praktikanterna fungerat bra enligt informant A. Arbetet har inte ställt 
speciellt höga krav på förkunskaper utan man har kunnat lära sig successivt på jobbet. Informant A 
menar att detta gäller för de flesta arbetsuppgifter om det inte handlar om särskild 
specialistkompetens. 

Det har också påverkat att det är lite äldre personer med en färdig utbildning och tidigare erfarenhet 
som har kommit. Detta gör att det blir lite annorlunda jämfört med att anställa en nybakad student 
eftersom ambitioner och social situation utanför jobbet kan skilja sig mycket åt. Detta måste man 
också arbeta med som chef vilket kanske inte är fallet normalt enligt informant A. 

Informant A menar att praktikanterna kunde varit bättre förberedda innan Korta vägen skickade ut 
dem till arbetsplatsen och att Korta vägen kunde ha hjälpt dem med vissa praktiska detaljer. Som 
exempel nämner han deras CV. Ett CV måste, enligt informant A, vara perfekt layoutmässigt, osv. 
när man söker ett jobb och detta har informant A nu hjälpt praktikanterna med. Dessutom var de 
inte så bra förberedda på hur det fungerar på en svensk arbetsplats som de kunde varit. Han menar 
till exempel att i Sverige behöver man ta egna initiativ och delvis skapar sitt eget jobb medan man i 
andra kulturer är mer van att direkt tilldelas arbetsuppgifter.  Han upplevde att de fått en kort 
genomgång om svenska arbetsplatser innan de kom ut men att det saknades en djupare förståelse. 
Praktikens längd på sex månader tycker han är alldeles lagom för att fylla syftet att kunna få bättre 
fotfäste på arbetsmarknaden med en bra referens och ökad förståelse för hur det fungerar på 
arbetsplatser i Sverige. Samtidigt är det en kort tid när det gäller att ändra attityder och 
personlighet. Annars tycker han kontakterna med Korta vägen och själva processen kring det hela 
har fungerat väl. 

Han skulle gärna anställa en praktikant från Korta vägen om det fanns resurser. Han ser bara 
positiva effekter på att en person har praktiserat och man har haft en chans att lära känna dem väl 
vilket minskar osäkerheten jämfört med en vanlig rekrytering. Praktikupplägget gör att det finns en 
möjlighet att ta in praktikanterna och ge dem erfarenhet även om det inte finns resurser att erbjuda 
en anställning. 

Informant A ser inte annorlunda på en utländsk högskoleexamen än han gör på en svensk. En 
akademisk utbildning visar enligt informant A mer att man kan ta till sig och arbeta med stora 
informationsmängder. Informant A upplever inte att hans syn på invandrade akademiker förändrats 
efter att ha tagit emot praktikanter från Korta vägen eftersom han redan från början hade en positiv 
inställning. Han hade förväntat sig att de kompetensmässigt var som andra personer men att det 
kunde finnas språkliga och kulturella skillnader och att de kanske inte visste hur det fungerade på 
svenska arbetsplatser, vilket sedan visade sig stämma med verkligheten. 
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4.2 Intervju med informant B 

Informant B upplyser om att det var personalavdelningen på företaget som blev kontaktade av 
Korta vägens representanter som informerade om möjligheten att ta emot en praktikant. 
Tillsammans med personalavdelningen så tyckte han att upplägget med att ta emot en praktikant 
från Korta vägen till deras arbetsplats lät intressant. Han betonar att de ville medverka i projektet 
för att kunna hjälpa till att få en arbetslös invandrad akademiker att komma in på arbetsmarknaden. 
Informant B säger också att det kan finnas svårigheter i att kunna erbjuda en bra praktikplats då det 
krävs väldigt mycket av arbetsgivaren som tillhandahållare av praktikplats och av handledaren i 
dennes roll. Den största svårigheten är balansgången med att hitta lämpliga arbetsuppgifter till 
praktikanten som ska vara både utvecklande och stimulerande för individen men också samtidigt 
vara av värde för företaget. Som arbetsgivare vill de bidra till att praktikanten ska få utvecklade 
kunskaper i de arbetssätt som förekommer inom deras bransch och som är relevanta på 
arbetsmarknaden.  

Någon särskild introduktionsplan på arbetsplatsen för praktikanter från Korta vägen har de inte haft 
och inte heller utarbetat några särskilda rutiner för, berättar informant B och påpekar samtidigt att 
de hittills endast tagit emot en person från Korta vägen. Det var en mer allmänt hållen introduktion 
som liknade den som också brukar förekomma för vanliga nyanställda som kommer till företaget.  

Informant B upplever att praktikanten tagits emot väldigt bra av arbetskamraterna och enligt den 
återkoppling som han har fått från praktikanten om detta så har även hon upplevt sig väl mottagen 
bland medarbetarna. Hon visade sig själv mån om att utnyttja den här praktikmöjligheten påpekar 
han och ville verkligen lära sig mycket, både när det gäller praktiska saker som att lära sig 
arbetsverktygen i IT-miljön och att socialt vilja delta tillsammans med kollegorna och ta en fika på 
rasterna.  

Informant B upplever att praktikanten fungerat bra kommunikationsmässigt på arbetsplatsen. De 
som medarbetare försökte aktivt kommunicera med henne på svenska hela tiden. Det var bara 
undantagsvis i början som hon gick över till engelska, berättar han. Anledningen till detta menar 
informant B var att han tolkat ökade kunskaper i svenska för praktikanten som en stor del av syftet 
med praktiken. Praktikantens egen vilja till att träna och lära sig mer svenska var också stor vilket 
säkert bidrog till att det gick bra. Informant B upplevde även stor motivation hos praktikanten.  

Informant B upplever att praktikanten fungerat bra kompetensmässigt utefter de förväntningar som 
han haft. Han säger att han hade förväntningar på att hon skulle kunna klara av att arbeta 
självständigt med viss handledning. När de vanligtvis tar emot praktikanter från högskolan så 
förväntar de sig att de ska vilja göra de uppgifter de får och att de ska försöka lösa uppgifter och 
visa på initiativ att söka viss information själva. Med en praktikant från Korta vägen så krävs det, 
förutom den språkliga aspekten, också lite mer av handledaren att verkligen hjälpa till. Informant B 
berättade också att förväntningarna på en praktikantroll från högskolan är högre än de var på 
praktikanten från Korta vägen. Det finns en mycket högre förväntning på leverans av ett resultat på 
uppgifterna. I fallet med en praktikant från Korta vägen så är resultatet mer sekundärt och det blir 
mindre krav och mera hjälpande, enligt informant B. 

Informant B försökte aktivt hitta uppgifter till praktikanten från Korta vägen som de som företag 
var intresserade av. Detta för att det skulle vara mer på riktigt och inte bara vara påhittade 
uppgifter. Uppgifterna skulle vara en utmaning men ändå fullt realistiska att genomföra. Det 
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handlade exempelvis om färdigheter i vissa datorprogram som även kan komma till användning för 
praktikanten i ett CV efter praktikens slut. 

Informant B tycker att upp till sex månader är en lämplig tid för hur lång en praktikperiod bör vara. 
Färre än tre månader tycker han är en för kort tid eftersom han såg utveckling hos praktikanten 
över tid, vilket han tyckte var bra. Informant B upplever att samarbetet med Korta vägen på 
universitetet har fungerat bra. Han berättar också att det funnits en dialog från Korta vägen med 
praktikanten vilket han upplevt varit viktigt. Däremot har kommunikationen med 
Arbetsförmedlingen inte fungerat och han menar att de behövt lägga mycket tid på att få 
information och skapa kontakt med Arbetsförmedlingen. Här skulle de önskat få hjälp från Korta 
vägen och informant B tillägger att detta kunde fungerat bättre i processen.  

Informant B upplever inte att hans syn på invandrade akademiker alls påverkats efter att ha haft en 
praktikant från Korta vägen och han tycker det varit en bra upplevelse. Han tycker att det kändes 
väldigt roligt att kunna göra det här och säger att det tyckte de allihop på arbetsplatsen. Han kan 
tänka sig att ta emot en praktikant från Korta vägen igen i framtiden. Just nu är problemet att hans 
personal redan är högt belastade och att avdelningen har snålt med resurser och de känner att de 
inte hinner med att ge meningsfulla uppgifter till en praktikant. Det kräver mycket handledning att 
ta emot en praktikant och just nu har han vakanser och pappaledigheter. I övrigt så finns det 
ingenting som säger att de inte skulle kunna göra det igen, säger han. 

Vidare berättar informant B att de hjälpte praktikanten hitta en arbetsplats via sitt kontaktnät efter 
praktikens slut. Helhetsupplevelsen är mycket positiv och det bästa är att de bidragit till en god sak. 
Det var inte anställning som är Korta vägens syfte, utan den övergripande samhällsnyttan enligt 
informant B.  

När det gäller synen på utländska högskoleexamina så menar informant B att det är något som han 
vet väldigt lite om och därför inte har någon som helst uppfattning om. I många fall är det 
viktigaste att det finns en akademisk examen inom det relevanta området, berättar han samt att 
personen själv är motiverad och intresserad. 

4.3 Intervju med informant C 

Den främsta anledningen till att informant C valde att ta emot en praktikant från Korta vägen var 
för att han vill utveckla människor, skapa mångfald och ge alla en möjlighet, vilket är en 
grundprincip för honom och organisationen där han arbetar. Han berättar vidare att det inte spelar 
någon roll vilka nationaliteter medarbetarna har eller om det är tjejer eller killar. Det viktiga enligt 
honom är ”att alla ska kunna jobba tillsammans oavsett färg eller kön, det spelar ingen roll”. 

Informant C har tagit emot praktikanter från Korta vägen flera gånger tidigare. Han tycker han fick 
fullt tillräcklig och bra information inför mottagandet av praktikanten. Praktikanter får alltid 
introduktion på arbetsplatsen oavsett varifrån de kommer. Handledaren går igenom vilka 
arbetsrutiner som råder på arbetsplatsen och ger praktikanten en genomgång av företagets 
verksamhet. Det sker också en presentation på ett möte för medarbetare, berättar han.  
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Informant C berättar att han upplever att praktikanten välkomnats i gemenskapen på arbetsplatsen 
och menar att hans medarbetare ”alla tar det som positivt när det kommer praktikanter till företaget, 
det är positivt och anledningen är att det ligger i våra värderingar, det är vårt sätt att vara” 
konstaterar han. Kommunikationsmässigt upplever informant C att det kan det vara problem i 
början. Språket är viktigt menar han. Han berättar också att han har haft två praktikanter som inte 
fungerat alls hos dem. Den ena var en person som inte kunde eller ville kommunicera med 
företagets kvinnliga chefer och medarbetare. Det var inte för att han var blyg eller hade problem 
med svenska språket utan det var personligt. Informant C betonar vidare att en person inte behöver 
göra avkall på den egna kulturen men att det behöver finnas en acceptans för vissa saker. De 
försökte prata med honom berättar informant C, men praktikperioden var för kort och de hade inte 
chans att utveckla honom på det sättet. Han berättar vidare om en annan praktikant från Korta 
vägen som hade god social kompetens men som inte respekterade arbetstider och fikaregler utan 
samlade folk till fika hela tiden, han var mycket social men de andra medarbetarna fick inte jobba 
på dagarna helt enkelt och det fungerade inte i längden. Vidare upplever inte informant C att den 
senaste praktikanten haft tillräcklig kompetens för att fungera fullt ut under praktiken. Särskilt 
nämner han det språkliga där han upplever stora brister som finns när det gäller att förstå ord som 
är vanliga inom branschen. 

Synen på invandrade akademiker upplever han inte har förändrats alls efter att ha tagit emot 
praktikanter från Korta vägen. Sex månader som praktikperiod tycker han är bra och anledningen 
är att det tar tid att utvecklas. Det varierar mellan olika människor, från individ till individ också, 
berättar han. Informant C tycker att det har fungerat bra med den kontakt som de har haft med 
Korta vägen. Han berättar att det funnits en fungerande dialog med praktikplatsgivaren med bra 
uppföljningar om hur det går med praktikanten. Mer stöd till praktikanterna i deras förberedande 
utbildning och process innan praktikperioden skulle han önska berättar han och beskriver att han 
upplever vissa delar som otydliga. Korta vägen skulle bättre kunna föra en samarbetande och bättre 
dialog mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren. Som det fungerar nu är det enligt informant C 
’Långa vägen’ istället för Korta vägen. Informant C ser det som väldigt positivt att kunna anställa 
en praktikant från Korta vägen.  

När det gäller synen på utländska högskoleexamina så har informant C uppfattningen att dessa 
alltid måste kompletteras, då han anser att en utländsk högskoleexamen behöver anpassas både 
språkmässigt och kunskapsmässigt eftersom de skiljer sig åt enligt honom. Både när det gäller 
materialanvändning, dataprogram som används men också för att lära sig facktermer som används i 
det nya landet inom den yrkesbransch som man är utbildad för, tycker han.  

Informant C berättar vidare att olika länder har olika arbetssätt. Vissa är vana vid ett mer tydligt 
hierarkiskt system mellan chefer och medarbetare och att det kan vara svårt för dem ibland att 
förstå hur det fungerar på en svensk arbetsplats, där det enligt informant C finns en mindre tydlig 
hierarki och en större öppenhet och kontakt mellan chefer och medarbetare på arbetsplatsen. 
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4.4 Intervju med informant D 

Informant D fick ett mail där möjligheten att ta emot en praktikant från Korta vägen presenterades 
från en personalansvarig på bolaget där hon arbetar. Informant D hade under ett tag velat få in en 
person som skulle kunna avlasta projektansvariga på hennes avdelning med vissa arbetsuppgifter. 
Hon hade dock aldrig fått resurser att anställa någon men nu såg hon en chans att testa den här 
rollen för att se om det fungerade men också visa att det fanns ett verkligt behov. Hon träffade den 
person som var aktuell för praktiken och hon kände att det skulle kunna fungera med den bakgrund 
han hade och de bestämde sig för att ta in praktikanten. 

De hade ingen särskild introduktionsplan för praktikanten och det var lite olyckligt eftersom han 
började precis när alla skulle gå på semester. De hade dock gjort upp en plan för vad han skulle 
arbeta med under semesterperioden och han kunde arbeta med att lära sig de program man arbetar 
med och det gjorde han på ett bra sätt enligt informant D. Hon menar att de kunde haft en bättre 
struktur för den första tiden på arbetsplatsen men att det löste sig på ett bra sätt ändå. Det var också 
en faktor att det var en ny tjänst som inte funnits tidigare och som inte var helt färdigutformad. 

Informant D upplever att praktikanten från Korta vägen har tagits emot väl i arbetsgruppen. Men 
hon påpekar samtidigt att alla arbetar ganska enskilt med sina egna projekt och att de inte har 
speciellt starka sociala inslag i arbetet i form av fikaraster och liknande. Hon upplever honom som 
lite tystlåten men hon vet inte om detta är ett personligt drag hos honom eller något som kommer 
från hans kulturella bakgrund. Hon menar dock att detta har försvårat kommunikationen eftersom 
man ibland varit osäkra på om han förstått vad som sagts. Men hon konstaterar samtidigt att 
människor är olika och att arbetskamraterna hunnit lära känna hur han är som person så det är inget 
större problem. Hon berättade att hon ”tycker att personalen varit villiga att hjälpa och att 
bemötandet varit bra och så och folk har varit positivt inställda och förstått att det är lite 
annorlunda”. Han kommer och frågar om det är något som är oklart. Informant D tycker också att 
han pratar och skriver bra svenska så det språkliga har inte varit något direkt problem under 
praktiken. Eftersom han inte pratar engelska har det varit svenska som varit det enda alternativet 
under praktiken. Arbetskamraterna har sett en stor utveckling hos praktikanten och redan efter att 
par månader uttryckte en projektledare att det gick mycket enklare att arbeta ihop. Informant D 
berättar också att praktikanten har god social kompetens och kan anpassa sig efter omgivningen. 

Kompetensmässigt tycker informant D att han fungerat bra men konstaterar samtidigt att arbetet 
inledningsvis inte inkluderat speciellt komplicerade arbetsuppgifter och att det ligger under 
kompetensnivån på de arbeten han skulle kunna ha i hemlandet. Jobbet motsvarar inte heller riktigt 
hans bakgrund även om det finns inslag som han har haft nytta av från sin utbildning och sina jobb 
i hemlandet. Hon upplever att han är snabb på att ta till sig och lära sig nya saker och ser 
möjligheter för honom att utveckla jobbet så att det inkluderar mer kvalificerade arbetsuppgifter 
och nämner att han själv kanske kan bli projektledare i framtiden. 

Informant D upplever inte att hennes syn på utländska akademiker har förändrats efter att ha tagit 
emot praktikanten från Korta vägen utan menar att den har varit positiv hela tiden. Hon såg en 
chans att få in en roll som behövdes i arbetsgruppen men såg också en möjlighet att bidra och 
samtidigt öka mångfalden vilken hon tycker att de hade för lite av tidigare, samtidigt som företaget 
hon verkar inom har mångfald och liknande uttryck bland sina värdeord. 
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Hon tycker att praktikens längd var relativt bra. Då hann praktikanten komma in tillräckligt och 
skapa sin roll för att man skulle uppleva det som jobbigt om rollen försvann igen, vilket var ett av 
informant Ds mål när hon tog emot honom. På så sätt kan man visa och motivera att man skulle få 
resurser att göra tjänsten permanent. Hon har också sett till att han fått hjälpa till med arbete på 
andra avdelningar för att ytterligare göra honom synlig och visa att han behövs på företaget.  

Informant D tycker att samarbetet med Korta vägen och processerna kring detta har fungerat bra. 
Man har haft den kontakt som behövts. När praktiken närmade sig sitt slut fick hon via 
representanten från Korta vägen tips på hur hon skulle kunna förlänga anställningen ytterligare utan 
att behöva vara tvungen att få fram resurser för att göra tjänsten permanent. Även om det inte är 
klart idag tror hon att det i framtiden kan bli möjligt att få anställa praktikanten från Korta vägen på 
en fast anställning. 

Hon upplever möjligheten att ta emot en praktikant som ett bra sätt att få in nya medarbetare. Man 
hinner då lära känna personen vilket minskar de risker man tar vid en vanlig rekrytering. Hon tror 
att praktikanten hade haft svårare att komma in vid en vanlig rekrytering bland kanske 50 sökande 
eftersom man då skulle lagt större vikt vid personligheten och hans tystlåtenhet hade kanske gjort 
det svårare för honom att få jobb. 

Informant D upplever att hon inte har några fördomar angående utländska högskoleexamina. Hon 
har aldrig haft anledning att sätta sig in i fråga i detalj någon gång och se vad en utbildning 
innehåller för kurser osv. Det var inte viktigt när man tog in praktikanten från Korta vägen heller 
eftersom hon inte upplevde att det krävdes särskilda förkunskaper.  

4.5 Intervju med informant E 

Anledningen till att informant E tog emot en praktikant från Korta vägen var att han blev kontaktad 
av en representant från Korta vägen. Informant E tyckte det inte var något konstigt utan att det 
passade mycket bra att ta emot en praktikant. I samspråk med Korta vägen tydliggjordes att 
personen hade rätt akademisk bakgrund för arbetsplatsens verksamhet.  

Praktikanten fick en introduktion som informant E alltid använder sig av och som alltid gäller när 
de får nya medarbetare på arbetsplatsen. Hela organisationen har utverkat metoder och rutiner för 
hur man tar emot ny personal och för att beskriva hur de arbetar på arbetsplatsen. Introduktion är 
enligt honom ett måste för att de dels vill ge praktikanterna ett lärande om organisationens 
verksamhet som helhet och dels för att det är en hederssak enligt honom när de tar emot en 
praktikant att de också är handledare. Enligt informant E är det viktigt att man har tid att ge 
praktikanten introduktion och handledning för att tiden på arbetsplatsen ska bli så bra som möjligt 
för alla parter.  

Det fanns tidigt en tanke att på ett snabbt sätt kunna få praktikanten delaktig i organisationen för att 
hon skulle kunna fungera som en medarbetare, berättar informant E. Arbetsuppgifterna beskrivs 
som ganska återkommande i verksamheten. Men man kan lära sig vissa delar av uppgifterna på 
bara några veckor som praktikanten gjorde. Redan efter några veckor var hon inne i den aktiva 
produktionen. I det här fallet såg han att praktikanten hade förutsättningar att kunna ta till sig och 
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lära sig de uppdrag som de hade åt henne, de var anpassade till en svårighetsgrad som praktikanten 
skulle klara av.  

Informant E upplevde att praktikanten tagits emot väl av arbetskamrater och fungerat bra på 
praktikplatsen. Praktikanten har inkluderats i gemenskapen på arbetsplatsen och han hoppades att 
hon inkluderades redan första dagen, vilket är något han tror är fallet då hon var positiv från början 
kom in i gemenskapen. De ska vara tillåtande på arbetsplatsen och de ska introducera sig själva och 
vara tydliga med vad de gör och han påpekar även arbetsplatsens uppfattning om att från första 
dagen så tillhör varje person deras avdelning, vilket innebär att alla ska vara med på alla möten.  

Arbetsplatsen beskriver han som stor då de är totalt 250 medarbetare i organisationen. På informant 
Es avdelning arbetar 35 personer. Praktikanten introducerades för alla medarbetare genom att han 
presenterade henne på ett möte. Han upplever att praktikanten fungerat väldigt bra på 
praktikplatsen. Det har varit positivt menar han, eftersom hon också är en positiv person som 
bjuder på sig själv och tar tag i uppgifter hon får vilket enligt honom har varit uppskattat hos 
medarbetarna. 

Informant E upplever att praktikanten fungerat kommunikationsmässigt på arbetsplatsen men han 
konstaterar att de, till en början, hade lite problem då de inte alltid kunde förstå vad praktikanten 
sade till dem fullt ut. När det gällde språket har det hela tiden utvecklats och blivit bättre och bättre 
tills det inte var några problem alls längre och personalen var mycket tålmodig gällande detta. Hans 
uppfattning är att kunskaper i svenska är av betydelse då det inom deras verksamhet är nödvändigt 
att kunna tillgodogöra sig språket. Kompetensmässigt fungerade praktikanten mer än utmärkt, 
enligt informant E och han menar att hon hade de förkunskaper som han förväntade sig.  

Informant E upplever inte att hans syn på invandrade akademiker har förändrats. Praktikens längd 
tycker han bör vara sex månader, varken mer eller mindre. Samarbetet med Korta vägen har 
fungerat relativt bra enligt informant E. Det var lite otydligt från början gällande vad målet med 
praktiken var, men han menar att när de fick prata ihop sig med Korta vägen så var det ganska 
tydligt att syftet i längden är att kunna övergå från praktik till anställning. Informant E skulle ha 
önskat mer stöd till arbetsgivaren och tydligare information från Korta vägen om steget från praktik 
till anställning och att Korta vägen skulle haft dialogen med Arbetsförmedlingen, vilket skulle ha 
underlättat. Han berättar att de själva fick upprätta kontakten med Arbetsförmedlingen och själva ta 
reda på hur de rent praktiskt skulle kunna gå tillväga för att kunna göra överbryggningen. 

Informant E har sett det som positivt att ta emot en praktikant från Korta vägen. Fördelen med en 
praktikant är också, enligt honom, att arbetsgivaren kan se hur praktikanten fungerar och det 
betalas av någon annan under ett tag. Informant E menar också att det är en samhällsnytta då 
invandrade akademiker har det svårt på den svenska arbetsmarknaden. Idag har de anställt 
praktikanten, vilket var roligt att kunna göra enligt informant E. 

När det gäller synen på utländska högskoleexamina så ser informant E dem som likvärdiga som 
svenska, om inte bättre i vissa fall. Hinder som kan uppstå när det gäller invandrade akademikers 
möjligheter att få ett arbete som motsvarar deras utbildning tror han är språkliga men han tror också 
att det är svårt för arbetsgivaren att kunna relatera till utländska betyg och utländska examina. Det 
är enligt honom många CV som inte är översatta och där personen relaterar till hemlandet vilket 
kan göra det svårt för arbetsgivaren att tolka dem. 
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4.6 Intervju med informant F 

Anledningen till att informant F tog emot en invandrad akademiker som praktikant var att hon fick 
ett samtal från Korta vägen där möjligheten presenterades. Korta vägen hade en person med 
lämplig akademisk bakgrund som presenterades för företaget och efter en intervju bestämde man 
sig för att ta emot praktikanten. Man har tagit emot mer än en praktikant från Korta vägen genom 
åren och det har varit Korta vägen som har ringt upp och presenterat lämpliga kandidater vid dessa 
tillfällen. 

Man har haft introduktion på arbetsplatsen, vilket man måste ha för samtliga nyanställda på grund 
av särskilda regler för det område man verkar inom. Dock har introduktionen varit lite mindre 
omfattande för praktikanterna än den skulle varit för en vanlig anställning. Man har anpassat 
introduktionen till vad praktikanten ska arbeta med, vilket man gör med samtliga praktikanter som 
tas emot och är inget särskilt för praktikanterna från Korta vägen. 

Informant F tycker att praktikanterna från Korta vägen har tagits emot väl på arbetsplatsen och hon 
tror att de känt sig välkomna. Informant F påpekar också att det är en mångkulturell arbetsplats från 
början, så praktikanternas utländska bakgrund var något man var vana vid på arbetsplatsen. Hon 
upplevde att de behandlades på samma sätt som alla andra. Just att man har en mångkulturell 
arbetsplats sedan tidigare gör att arbetskamraterna är vana vid att alla inte pratar perfekt svenska så 
det har inte varit något problem med språket. Dock har hon märkt skillnader i hur snabbt 
praktikanterna som kommit förbättrat sin svenska och den som pratat bättre har lyckats komma in i 
gänget och vara med i småpratet som förekommer på arbetsplatsen. När det gäller att utföra arbetet 
har inte språket varit några problem. Man har använt sig av engelska ibland och man har ställt 
kontrollfrågor vid tillfällen då man velat säkerställa att man har förstått varandra. Man har dock 
aktivt strävat efter att så långt det varit möjligt prata svenska eftersom en viktig del av praktikens 
syfte är att de invandrade akademikerna ska komma in och lära sig hur det är på en svensk 
arbetsplats. Informant F tycker att praktikanterna har ansträngt sig och gjort sitt bästa för att 
förbättra språket och kommunikationen. 

Informant F berättar att praktikanterna har haft en lämplig kompetens och att de haft en fin 
utbildning från sina hemländer. Det har därmed inte varit några kompetensbrister när det gäller att 
utföra arbetsuppgifterna. Däremot har de varit lite olika när det gäller personligheter och informant 
F menar att det är viktigt att de fått lära sig hur viktigt det är att vara utåtriktad, till exempel för 
framtida situationer när de söker arbete. Detta är något hon arbetat aktivt med i de fall praktikanten 
varit mer introvert till personligheten.  

Informant F tror inte att hennes syn på invandrade akademiker förändrats efter att ha tagit emot 
praktikanter från Korta vägen. Eftersom det är en mångkulturell arbetsplats sedan tidigare så menar 
informant F att hon har en vana av detta. 

När det gäller praktikens längd menar informant F att den behöver vara minst sex månader. Detta 
eftersom de invandrade akademikerna behöver en bra chans att komma in i det svenska språket. 
När det gäller praktikens upplägg i övrigt nämner hon att hon sett behov av stöd när det gäller att 
skriva jobbansökningar, sätta ihop ett CV och skriva personliga brev. Samarbetet med Korta vägen 
har i övrigt fungerat bra och hon har haft möten med handledaren därifrån under praktikens gång. 
En sak hon upplever har varit lite problematisk är att praktikanterna fått information om att de efter 
den vanliga praktiken skulle kunna få nystartsstöd från Arbetsförmedlingen. Dock har det blivit 
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avslag på denna ansökan vilket har kommit som en överraskning och skapat osäkerhet hos 
praktikanten och gjort det svårare för arbetsgivaren att planera. 

Man har anställt praktikanter från Korta vägen efter fullgjord praktik och informant F ser det som 
ett bra sätt att rekrytera nya medarbetare. Det blir nästan som en provtjänstgöring och man lär 
känna personen och denne lär känna arbetsplatsen. Informant F gör också en reflektion om att det 
är ett bra sätt för praktikanterna att komma in på en arbetsplats och få praktisk erfarenhet. Vid en 
vanlig rekrytering är det hård konkurrens och det blir svårare att få arbetsgivarens uppmärksamhet 
och informant F menar att det finns en risk att de inte ens skulle komma vidare i 
anställningsprocessen. 

När det gäller utländska högskoleexamina menar informant F att det kan vara svårt att veta vad en 
examen från ett annat land motsvarar för svensk utbildning. Dock menar hon att det inte alltid är 
det viktigaste med exakt vad utbildningen har för innehåll. Den kan vara ett kvitto på att man är 
behörig att söka ett visst jobb och informant F menar att ibland behöver man kanske bara ett halvt 
kvitto. Det viktigast är istället personligheten och att man har intresse av att arbeta med just de 
arbetsuppgifterna och sedan kan man lära sig det man behöver under arbetets gång. 



 

 29

5. Analys 

5.1 Vad är det som gör att arbetsgivaren väljer att ta emot en 
praktikant från Korta vägen? 

Det kan finnas många fördelar med att skapa en mångkulturell organisation enligt Broomé m.fl. 
(2001) och dessa kan vara både ekonomiska och arbetsmiljörelaterade. Arbetsgivarna i vår 
undersökning hade delvis olika tankar med att ta emot en praktikant från Korta vägen. Den 
vanligaste anledningen verkar vara att man vill hjälpa till och göra en god gärning för en person 
som man upplever är i behov av hjälp. Informant A uttrycker det väldigt tydligt och ser det som ett 
sätt att ge någon annan de chanser i arbetslivet han själv har fått. Flera av arbetsgivarna i vår 
undersökning, till exempel informanterna A, B och F, ser att de kan hjälpa till med att bygga upp 
den invandrade akademikerns CV och ge dem en inblick i hur det fungerar på en svensk 
arbetsplats. Informant E går även utanför möjligheten att göra en god gärning och pekar på 
samhällsnyttan av att lyckas hjälpa en arbetslös invandrad akademiker till arbete. På frågan om 
anledningarna till att arbetsgivaren hade tagit emot en invandrad akademiker från Korta vägen var 
ett vanligt svar att de hade kontaktas av Korta vägen och märkte att de kunde hjälpa till. 

Informant D är inne på den arbetsmässiga nyttan och möjligheten det skapar på hennes avdelning. 
Genom att ta in en praktikant kunde hon få in en resurs som hon ansåg behövdes på avdelningen. 
Genom att sedan arbeta aktivt med att bygga upp tjänsten lyckades hon skapa en ny tjänst hos 
bolaget, även om det ännu inte blivit en fast anställning. Informant D hade också en medveten 
tanke i det att hon ville öka mångfalden på sin avdelning. Mångfald innefattades också bland de 
värdeord som organisationen hade i informant Ds fall. Endast informant C av de övriga 
arbetsgivarna uttryckte att de hade som mål att få en större mångfald på arbetsplatsen. Informant F 
menade dock också att de redan hade en mångkulturell arbetsplats. Det var ingen arbetsgivare som 
angav faktorer som behov av arbetskraft eller brist på lämpliga kandidater till rekryteringar som 
anledningar till att ta emot en praktikant från Korta vägen. Ingen av arbetsgivarna refererade heller 
till de invandrade akademikerna som en möjlighet att ta in arbetskraft med tidigare erfarenhet och 
relevant utbildning. 

Enligt Broomé m.fl. (2001) kan den externa synen på organisationen påverkas positivt och 
goodwill kan skapas om den uppfattas som mångkulturell och speglar samhällets struktur. Detta är 
inte något som informanterna i vår undersökning nämnt som en anledning till att ta emot 
invandrade akademiker på arbetsplatsen. Enligt både Broomé m.fl. (2001) och Högström och 
Eriksson (2006) kan företag vinna mycket på att skapa mångfald inom sina organisationer. 
Informant C och D nämnde att de organisationer de arbetar för uttalat att de strävar efter ökad 
mångfald. Inte i något fall i vår undersökning har dock beslutet att ta in en invandrad akademiker 
från Korta vägen fattats speciellt högt upp i organisationen. Besluten, och ofta initiativen, har tagits 
av chefer med personalansvar för mindre grupper. 
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5.2 Att komma in på den svenska arbetsmarknaden 

Praktik som en väg in på arbetsmarknaden kan ha olika syften. Det finns två huvudsakliga syften 
till arbetspraktik enligt Franzén och Johansson (2004). Det första syftet är kopplat till att utveckla 
kunskaper i det svenska språket och det andra till möjligheten att få svensk arbetslivserfarenhet. 
Enligt Franzén och Johansson betraktar arbetsgivarna en praktikplats som bra om den ger 
möjligheter till att få arbetspraktik, vilket kan ge både nya erfarenheter och en djupare förståelse för 
hur arbetsuppgifter utövas inom en viss arbetsplats. Informant A ser syftet med en praktikplats 
inom Korta vägen som något som ger en bra referens till praktikantens CV och informant B ser en 
praktik som ett bra sätt för arbetsgivaren att kunna bidra till att praktikanten ska få utvecklande 
kunskaper och erfarenheter som han vet är relevanta inom branschen, vilket blir gångbara 
kunskaper till ett CV inför framtida arbetsgivare. Informant D berättade att hon såg en chans att 
testa praktikrollen på arbetsplatsen för att det fanns ett verkligt behov. Hon såg syftet med 
praktiken som en chans att se om det fungerade och om det gjorde det så skulle praktiken kunna 
leda till anställning inom företaget. Informant E uppfattade det som att praktikens syfte i längden 
var att den skulle kunna övergå till anställning.  

Det finns således olika föreställningar om vad som är praktikens syfte. Det ena är i det här fallet 
kopplat till det Franzén och Johansson (2004) beskriver som visionen om att praktiken ska ge 
utvecklade kunskaper i arbetsmiljöer som kan ge praktikanten breddade erfarenheter. Perspektivet 
att integrera språk och arbetspraktik tillsammans på praktikplatsen saknas till stor del hos parterna i 
Franzén och Johanssons undersökning. Bland samtliga av våra informanter däremot ser vi tvärtom 
tydliga önskemål i vårt resultat att språk och arbetspraktik integreras och går hand i hand. Att 
integrera språk och arbetspraktik parallellt ses som framgångsfaktorer enligt Bäärnhielm (2006). 

Informant B menar att det kan finnas svårigheter i att kunna erbjuda en bra praktikplats då det 
krävs väldigt mycket av arbetsgivaren både som tillhandahållare av praktikplats och av handledaren 
i dennes roll. Det gäller att hitta arbetsuppgifter till praktikanten som ska vara både utvecklande 
och stimulerande för individen men också samtidigt skapa värde för företaget. Insatserna i den 
framgångsrika integrationsprocessen bör utgå ifrån individens förutsättningar enligt Bäärnhielm 
(2006) vilket enligt honom är sådana komponenter som kan hjälpa processen framåt på 
arbetsmarknadens praktikplatser. Att skapa en meningsfull praktik har varit viktigt för 
informanterna i vår undersökning. 

Bakgrundslitteraturen visar på olika fördelar med praktik som väg in på arbetsmarknaden. I 
Bjurlings (2004) rapport har framkommit att praktik kan vara en bra väg till arbete för invandrade 
akademiker eftersom arbetsgivaren får en chans att lära känna individen. Också Franzén och 
Johansson (2004) skriver att praktik kan vara en bra plattform för att skapa kontakter och få 
praktisk erfarenhet på den svenska arbetsmarknaden. Praktikens fördelar bekräftas av 
informanterna i vår undersökning. Informant F exempelvis ser praktik som ett bra sätt att rekrytera 
medarbetare eftersom parterna kan lära känna varandra och hon pekar på att de individer som 
kommer via Korta vägen kanske kan ha svårt att komma igenom i en vanlig rekryteringsprocess. 
En liknande reflektion gör även informant D. Informanternas syn på invandrade akademiker har 
inte ändrats efter att ha tagit emot praktikanter från Korta vägen. Exempelvis informanterna A och 
D menar att de haft en positiv inställning från början. Samtliga informanter berättar också att de 
kan tänka sig att anställa en praktikant från Korta vägen. Några av dem, till exempel informanterna 
E och F, har också anställt invandrade akademiker från Korta vägen efter praktikerna. Flera av 
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informanterna menar att en övergång från praktik till arbete skulle underlättas om Korta vägen tar 
större ansvar i processen gentemot Arbetsförmedlingen. Informant E exempelvis menade att steget 
från praktik till anställning skulle kunnat bli enklare om Korta vägen hade haft dialogen med 
Arbetsförmedlingen. Det skulle ha underlättat både för dem som arbetsgivare och för praktikantens 
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. 

5.3 Svenska är viktigt 

Vårt resultat visar att språket är betydelsefullt. Användning av språk är en viktig faktor när 
människor från olika kulturer möts enligt Stier (2004). Samtliga informanter har ett positivt synsätt 
till praktikanternas användning av svenskkunskaper ute i arbetslivet. Det är också intressant att 
flera informanter, exempelvis A och F, menar att kunskaper i det svenska språket är viktigt för att 
komma in i den sociala gemenskapen. När det gäller utförandet av arbetsuppgifterna under 
praktikerna verkar språket haft mindre betydelse och där finner man vägar runt det språkliga genom 
att till exempel prata engelska eller vara lite extra observant på att motparten har förstått det som 
sagts. Exempelvis menade informant D att kommunikationen ibland försvårats av att varit osäkra 
på om han förstått vad som sagts men menar att det inte berodde på språkliga brister då hon märkte 
att uppgifterna blev utförda och tolkade det som att praktikanten då förstod. Hon kopplade det 
istället till praktikantens personlighet, vilken hon upplevde som tystlåten. 

Informant A menar att språkliga och kulturella dimensioner varit viktiga aspekter under 
praktikerna. Praktikanterna pratade viss svenska men samtalen i mötet gled ofta över till engelska 
vilket informant A upplever inte var riktigt bra och han tycker att de borde talat svenska så att 
praktikanterna kunde utvecklat sitt språk mera. Ingen av informanterna har kravet på en ’perfekt 
svenska’ utan de har snarare önskemål om att de ska ha tillräckliga kunskaper i svenska. En viktig 
fråga i en invandrares anställningsbarhet är även enligt Hertzberg (2003) tillräckliga kunskaper i 
svenska. Däremot verkar den uppfattning som arbetsförmedlarna i Hertzbergs undersökning hade 
om att arbetsgivarna kräver ’perfekt svenska’ inte stämma in på arbetsgivarna i vår undersökning. 

Förmågan och viljan att lära sig svenska har också identifierats som en nyckelfaktor när det gäller 
möjligheterna för en invandrad akademiker att få ett arbete som motsvarar dennes utbildningsnivå 
(Bjurling, 2004). Språket är något som man arbetade aktivt med hos flera av arbetsgivarna. 
Informant B försökte aktivt kommunicera med praktikanten på svenska hela tiden. Det var bara 
undantagsvis i början som de gick över till engelska. Han berättade också att praktikanten 
ansträngde sig för att förbättra sitt språk. Informant F har märkt skillnader i hur snabbt 
praktikanterna som kommit till henne förbättrat sin svenska och hon tycker också att praktikanterna 
själva har ansträngt sig och gjort sitt bästa för att förbättra språket och kommunikationen.  

Informant C upplevde att bristande kunskaper i svenska språket var problematiskt. Informant Cs 
uppfattning är att yrkesspecifika förkunskaper i det svenska språket hade betydelse för personens 
framgång på arbetsplatsen. Detta bestyrks också i Hertzbergs studie (2003) där intervjupersonerna 
fann bristande kunskaper i svenska språket var problematiskt, framförallt eftersom de som 
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invandrat fick svårare att få arbete och det skapade fördröjd etablering på den svenska 
arbetsmarknaden. 

5.4 Bemötande på arbetsplatsen 

Hanson (2010) skriver om hur samhörighet kan stärka individers motivation och engagemang. 
Samtliga informanter menar att praktikanterna tagits emot väl, både på arbetsplatserna och av 
medarbetarna. Detta gör att förutsättningarna för vad Hanson kallar välbefinnande har 
förutsättningar att uppfyllas, då individen kan komma in i gruppen på ett bra sätt. Detta ökar i sin 
tur möjligheterna till att praktikanten blir en produktiv medarbetare. Arbetsgivarna har också 
upplevt att praktikanterna varit motiverade och engagerade. Ingen av informanterna har uttryckt 
någon brist på motivation hos praktikanterna. Det salutogena synsättet är enligt Hanson 
uppskattande och respektfullt och man ska sträva efter att se det som fungerar bra. Informanterna i 
vår undersökning har förmedlat en positiv inställning till praktikanterna. Detta kan visa att de har 
vad som Högström och Eriksson (2006) kallar för den individuella mångfaldens perspektiv, vilket 
innebär att se människan bakom ’etiketten’. Informant D verkar ha gått längst och har gett 
praktikanten stora möjligheter att själv vara med och bygga upp sina arbetsuppgifter och hon ser 
potential för praktikanten i framtiden. Också informant E talade om praktikantens förmåga att lära 
sig snabbt och villighet att ta på sig arbetsuppgifter. 

För att till exempel arbetsgivare och medarbetare ska må bra kan man enligt Hanson (2010) 
använda sig av tankemodellen känsla av sammanhang (kasam), vilken beskrivs som en teori om 
kopplingen mellan människan och sammanhanget. Man kan se drag av detta i beskrivningen av 
introduktionen som exempelvis informanterna C och E pratar om. Praktikanterna fick en grundlig 
introduktion på arbetsplatserna och blev presenterade för den övriga personalen. I och med detta 
ökar sannolikt begripligheten för praktikanten vilket ökar möjligheterna för denna att ta in hur det 
fungerar på arbetsplatsen och komma in i arbetet på ett bra sätt. 

Cvetkovi� (2008) skriver om strategier mellan grupper som visar hur individer i ett kulturmöte 
väljer att agera gentemot varandra. En av dessa strategier är kulturblandningsstrategin, vilket 
innebär att man aktivt söker samarbete över kulturgränser. Detta är som något som framgår i svaret 
av informant C om anledningen till att ta invandrade akademiker. C hade tagit emot flera 
praktikanter från Korta vägen och han gjorde det eftersom han vill ha mångfald på arbetsplatsen 
och ge alla en möjlighet. Han menar att alla ska kunna jobba tillsammans oavsett bakgrund. Också 
informant D hade ett uttalat mål att öka mångfalden på arbetsplatsen. Även frikopplingsstrategin 
kan man se bland informanterna. Informant D exempelvis berättar om hur människor är olika men 
att de hunnit lära känna varandra och lärt sig arbeta tillsammans. 

Det går även att se tecken på etnocentrism, vilket formar hur vi ser på personer som har en annan 
bakgrund än vi själva (Stier, 2009). Det kan exempelvis leda till att vi tillskriver individer 
egenskaper p.g.a. deras bakgrund snarare än deras meriter och kompetenser. Informant B menade 
att han hade lägre förväntningar på praktikanten från Korta vägen än han hade på praktikanter som 
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kom från högskolan. Dock uppger informanterna att de gett praktikanterna från Korta vägen samma 
introduktion till arbetsplatsen som de skulle gett andra nyanställda och praktikanter.  

Stier (2009) skriver också om att det finns fördomar och främlingsrädsla hos alla människor som 
påverkar hur vi bemöter personer från andra kulturer. Hos informant D verkade finnas en viss 
rädsla när hon upplevde praktikanten lite tystlåten och då visste hon inte om det var ett personligt 
drag hos honom eller något som kom från hans kulturella bakgrund. Detta gjorde henne osäker på 
om han hade förstått vad hon eller de andra pratade om. 

På samtliga arbetsplatser i vår undersökning har det funnits någon form av introduktion till 
arbetsplatsen för praktikanten. Det blir enligt Bäärnhielm (2006) även ett möte med en viss 
företagskultur som kan vara en del av landets sociala koder och kultur. Informant A berättar att de 
invandrade akademikerna fick samma introduktion till arbetsplatsen som andra nyanställda 
personer får. Inom dessa ramar som arbetsgivarna introducerar praktikanten finns möjliggörande 
faktorer som kan underlätta både lärandet på en ny arbetsplats och bidrar till sociala relationer, 
enligt Augustsson (2000). Exempelvis informanterna C och E använde sig av det som alltid gäller 
när de får nya medarbetare på arbetsplatsen. Informant D hade ingen särskild introduktionsplan för 
praktikanten men de hade dock gjort upp en plan för att han skulle kunna arbeta med att lära sig de 
dataprogram man arbetar med på arbetsplatsen och praktikanten fick en introduktion i dessa. 
Introduktion är enligt informant E ett måste för att de dels vill ge praktikanterna ett lärande om 
organisationens verksamhet som helhet, dels för att introducera praktikanten för avdelningens 
medarbetare och gruppen. Att introduceras för de olika organisationsenheterna stämmer väl 
överens med Augustssons identifierade lärandemiljöer på en arbetsplats, vilka är verksamheten och 
organisationen som helhet, i arbetsenheten eller avdelningen samt i den enskilda arbetsgruppen. 
Informant E arbetar inom en stor organisation där över 250 medarbetare jobbar. Det kan också vara 
en förklaring till att introduktionen följer Augustssons teori så väl. På ett mindre företag smälter 
dessa tre lärandemiljöer kanske mer samman då det inte finns några olika avdelningar på 
arbetsplatsen utan allt är en och samma. Informant C har tagit emot praktikanter från Korta vägen 
flera gånger tidigare och dessa får alltid introduktion på arbetsplatsen där handledaren tydligt går 
igenom vilka arbetsrutiner som råder på arbetsplatsen. Informant F har gett praktikanterna 
introduktion till arbetsplatsen och arbetsuppgifterna, vilken anpassats till särskilda regler för det 
område de verkar inom. När praktikanten kommer som ny till arbetsplatsen träder han eller hon in i 
olika processer där det finns olika regler eller ramar att hålla sig inom på arbetsplatsen enligt 
Augustsson. 

Enligt Augustsson (2000) kan bristande förmåga att skapa kontakt parterna emellan vara ett stort 
hinder för kulturell mångfald. Detta bekräftas i vår undersökning. I de flesta fallen skapades en bra 
kontakt och kommunikation mellan personerna på arbetsplatsen och praktikanten och man arbetade 
bra tillsammans. Informant C hade dock erfarenhet av praktikanter där detta inte fungerat och i 
dessa fall har inte heller praktikanten fungerat på arbetsplatsen, trots att man försökt prata med 
denne. Man verkar inte lyckats skapa den kontakt som krävs för att samarbetet skulle fungera. 
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5.5 Kompetensens betydelse 

Vi upplever att samtliga informanter visat en stor förståelse för att det finns många invandrade 
akademiker i Sverige som vill arbeta inom yrket de har utbildning för. Informanterna är måna om 
att de invandrade akademikerna ska utveckla sin kompetens. De vill gärna bidra med att ge 
kunskaper som kan ligga till grund för dessa personers möjligheter på arbetsmarknaden vilket visar 
sig i vad de haft för ambitioner med praktikanterna de tagit emot.  

Resultatet visar att arbetsgivarna anser att kunskaper i svenska språket är en mycket viktig 
kompetens. Detta stämmer överens med det som Hertzberg (2003) och Franzén och Johansson 
(2004) kommit fram till när det gäller svenska som en formell kvalifikation för arbete. Enligt vårt 
resultat kan vi se att kunskaper i svenska är en viktig färdighet vid anställning för samtliga 
informanter. När det gäller valet av mottagande av en praktikant från Korta vägen då har ingen av 
informanterna uppgett de krävt några formella kunskaper i svenska, inför praktikmottagandet har 
det inte varit av större betydelse.  

Olika förväntningar på förkunskaper i svenska visar sig sedan finnas hos arbetsgivarna. Vissa 
uppger att den språkliga kompetensen inte var annorlunda än den de förväntat sig medan andra 
menar att den var ganska låg. Enligt Högström och Eriksson (2006) kräver interkulturell kompetens 
ibland tid för att kunna utvecklas och en vilja att delta, egen öppenhet och en nyfikenhet på andra. 
Även Stier (2004) skriver om att öppenhet mot nya kulturer är viktigt som en del av en 
interkulturell kompetens. Informant E upplever att det fungerande mer än utmärkt 
kompetensmässigt, både kunskapsmässigt och kollegialt. Informant C upplever istället att 
praktikanten inte haft tillräcklig kompetens för att kunna fungera fullt ut under praktiken och 
menade att det saknades kunskaper som krävs ute på arbetsmarknaden. Särskilt nämner han 
språklig kompetens men också specifika kunskaper i datorprogram som används på arbetsplatsen 
och kunskaper om olika material och dess användningsområden inom branschen. 

Enligt Bäärnhielm (2006) är det viktigt att invandrade akademiker får sin kompetens bedömd och 
dokumenterad eftersom detta anses vara av stort värde hos arbetsgivaren. Enligt Bergström (1998) 
kan förtydliganden om en utländsk examen tas fram under anställningsprocessens. Att det kan vara 
problematiskt med utländska examina bekräftas av att informant E säger att det kan uppstå hinder 
när arbetsgivare har svårt att tolka utländska meriter vilket påverkar invandrade akademikers 
möjligheter att få ett arbete som motsvarar deras utbildning och kompetens. Informant B säger att 
han kan för lite om utländska examina, så han har också svårt att bedöma dem. Innehållet i examen 
är inte alltid det viktigaste utan det är mer ett kvitto på att personen kan prestera. De specifika 
kunskaperna för att utföra arbetet kan man få på arbetsplatsen enligt informanterna A och F, vilket 
också antyder att examens innehåll inte alltid är det viktigaste. Informant D hade ingen direkt 
uppfattning om utländska examina eftersom hon aldrig haft anledning att sätta sig in i frågan. 

Enligt Bergström (2001) är subjektiva kriterier som social kompetens och personkemi viktiga när 
företag rekryterar. Att social kompetens är viktigt framkom även i vår undersökning. Informant A 
var väldigt tydlig med att det är viktigt med en extrovert personlighet som en del i att kunna göra 
ett bra jobb. Även informant F påpekar vikten av att vara utåtriktad när man är inne i 
rekryteringsprocesser och att hon försökt hjälpa praktikanterna med detta. Dock berättar informant 
D om att den praktikant hon tog emot upplevdes som ganska tystlåten men att det ändå fungerat bra 
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allteftersom man lärt känna varandra. Vid ett tillfälle gör hon dock en reflektion om att 
praktikantens tystlåtenhet kanske kunde hindrat honom i en normal rekryteringsprocess.  
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6. Slutsatser 

Möjligheten att göra en god gärning är en av de främsta anledningarna till att arbetsgivarna i vår 
undersökning tar emot invandrade akademiker inom projektet Korta vägen. Besluten att göra det 
har fattats av chefer med personalansvar för mindre enheter inom organisationerna vilket verkar 
göra dem till nyckelpersoner när det gäller att få invandrade akademiker i arbete.  

Att ta emot en praktikant från Korta vägen är en positiv erfarenhet och arbetsgivarna engagerar sig 
extra för dessa personer. Alla informanter vi samtalat med under våra intervjuer har varit positiva 
till att ta emot praktikanter från Korta vägen.  

Det finns ett antal olika perspektiv om vad som är syftet med praktiken och utifrån det syfte som 
arbetsgivaren har upplevt så har de också utarbetat praktikperioden för praktikanten och försökt 
hitta de mest passande uppgifterna för denne.  

Arbetsgivarna introducerar sina praktikanter i de olika lärandemiljöerna och detta får 
praktikanterna att utvecklas både språkligt och i det sociala samspelet. Arbetsgivarna upplever att 
dessa är områden där det finns ett utvecklingsbehov och de försöker aktivt hjälpa praktikanterna 
med detta. 

Praktikanterna får ett välkomnande mottagande. Samtliga arbetsgivare menar att praktikanterna 
tagits emot väl på arbetsplatserna och av medarbetarna. De har också upplevt att praktikanterna 
själva varit motiverade, vilket uppskattats av arbetsgivarna. Det interkulturella bemötandet anser vi 
understryker mycket av det arbetsätt som arbetsgivarna arbetar utifrån.  

Goda kunskaper i svenska är viktigt för arbetsgivarna i vår undersökning, särskilt när det gäller den 
sociala aspekten att bli en del i arbetsgruppen. Genom våra intervjuer med arbetsgivarna har vi 
kunnat se att praktiken främjar språkutvecklingen i svenska och arbetsgivarna menar att det är av 
yttersta vikt att praktikanten själv tar tillvara på alla tillfällen som ges under praktikperioden till att 
träna sig på svenska. Arbetsgivarna i undersökningen menar att det är betydelsefulla kunskaper 
inför det framtida arbetslivet. 

Arbetsgivarna i vår undersökning anser att de invandrade akademikerna i de allra flesta fall har 
tillräcklig kompetens och att de gör ett bra jobb, vilket också visas av att flera av dem fått jobb efter 
praktiken. De menar också att mycket av själva arbetets utförande kan man lära sig relativt fort på 
arbetsplatsen. De invandrade akademikernas examen från hemlandet ses som ett kvitto på att de 
framgångsrikt gått igenom en akademisk utbildning. Det är inte alltid som innehållet i examen är 
det viktigaste för arbetsgivarna i undersökningen. Ingen av informanterna upplever att deras syn på 
invandrade akademiker har förändrats efter att ha tagit emot en praktikant från Korta vägen. När 
det gäller utländska högskoleexamina är den generella uppfattningen att dessa kan vara svåra att 
tolka för en arbetsgivare. 

Praktiken får inte vara för kort om den ska ge maximalt utfall. Samtliga informanter anser att 
praktiken i sitt upplägg bör vara en sammanhängande längre period ute hos arbetsgivaren. En 
fördel med praktik är att språket utvecklas fortare ute i arbetslivet i social gemenskap med 
handledare och andra medarbetare. En arbetsgivare menar dock att det vore bättre med goda 
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förkunskaper i språket och har önskemål om en förberedande kurs i yrkessvenska, innan praktiken 
tar vid. På detta sätt får praktikanten en bättre plattform att stå på inför praktikperioden och därmed 
kan denne komma snabbare ut i arbetslivet. 

Både bakgrundslitteraturen och resultatet pekar på att det är viktigt att ha en socialt utåtriktad 
personlighet om man är inne i en rekryteringsprocess. Några av praktikanterna har, av 
arbetsgivarna i vår undersökning, upplevts som lite introverta. Tack vare praktiken har det funnits 
tid att lära känna individen och efter detta verkar det inte lika viktigt att praktikanten har en 
utåtriktad personlighet när det gäller möjligheterna att kunna få en anställning. Praktik kan därmed 
vara en effektiv väg in i arbete för individer som annars skulle haft det svårt att komma förbi en 
rekryteringsprocess. Genom praktiken minskas den osäkerhetsfaktor som en anställningsprocess 
kan innebära för arbetsgivaren. Ett par av arbetsgivarna har uttryckt att praktikanter de anställt 
skulle haft svårt att komma igenom en anställningsprocess med flera andra sökande till tjänsten. 

Arbetsgivarna upplever att samarbetet med Korta vägen fungerat bra och att det varit en fungerande 
kommunikationsväg även för praktikanten. Resultatet visar ett samband hos arbetsgivarna där flera 
tycker att de fått för lite information om steget praktikant till anställning när de velat anställa en 
praktikant från Korta vägen efter praktiken och detta kunde ha fungerat bättre i processen. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt för vi en kort diskussion av vad vi kommit fram till i undersökningen och om vår 
valda undersökningsmetod. Vi tar även upp ett par områden där vi ser att det kan vara intressant 
med vidare forskning. 

7.1 Resultat 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka arbetsgivares erfarenheter av att ta emot 
invandrade akademiker från arbetsmarknadsprojektet Korta vägen. Utifrån resultat och analys av 
insamlad data, visade det sig bland annat att praktikantens egen motivation och attityd enligt 
arbetsgivarna har en viktig betydelse för praktikens utveckling. Men motivation kan också 
betraktas från ytterligare en viktig aspekt beträffande att individen möter motivation hos 
arbetsgivaren. Vi tycker det är intressant att arbetsgivarna anstränger sig extra för praktikanterna 
från Korta vägen och det märks att de vill att de ska lyckas på arbetsmarknaden. Vissa arbetsgivare 
vet från början att det kan bli svårt att erbjuda praktikanten arbete efter praktiken men de lägger 
som sagt extra tid på att hjälpa dem att komma rätt under praktiken. Det blir på många sätt ett 
personligt åtagande för den ansvarige chefen. Det var lite förvånande för oss att så mycket av 
initiativet och arbetet med praktikanten kom från dessa chefer själva. Svagheten i detta när det 
gäller att få invandrade akademiker i arbete kan vara att det ibland kan saknas ett aktivt arbete från 
organisationerna som helhet i dessa frågor. Styrkan är att det ofta är dessa chefer som styr 
rekryteringar så om informationen når rätt personer inom organisationerna kanske fler invandrade 
akademiker kan få en större chans till ett arbete som motsvarar deras kompetens och utbildning.  

Att arbetsgivarna upplever att det krävs tid och engagemang för att ta emot en invandrad 
akademiker skulle kunna vara en faktor till att dessa personer har svårare att få arbete och 
försvinner tidigt i rekryteringsprocesserna. När man tar emot en praktikant verkar arbetsgivarna i 
vår undersökning ha en annan inställning än de har till vanliga anställda och ställer lite lägre krav 
och engagerar sig mer än för en vanlig anställning vilket kan göra att de svårigheter det innebär att 
komma från en annan kultur med ett annat språk får tid att övervinnas.  

Vi anar det finns två viktiga aspekter som samverkar tillsammans och som kan påverka 
praktikperioden i positiv eller negativ riktning. Den första aspekten var att praktikanterna fick 
handledning när de kom till arbetsplatsen som kunde introducera dem i arbetet. Den andra var 
praktikantens egna förmågor och motivation. Genom att de intervjuade arbetsgivarna erbjuder 
praktikanterna handledning introduceras dessa till arbetsplatsen, arbetsuppgifter och medarbetare. 
En viktig faktor av betydelse för praktikantens trivsel kan säkerligen vara handledaren själv på 
arbetsplatsen, som genom visat intresse, tålamod och stöttning under praktikperioden finns 
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tillgänglig när osäkerhet uppstår. Det finns ett antal olika perspektiv om vad arbetsgivarna uppfattat 
var syftet med praktiken och detta har uppfattats som relativt otydligt från Korta vägen. Utifrån 
praktiksyftet har arbetsgivarna utarbetat praktikperioden för praktikanten och försökt hitta lämpliga 
arbetsuppgifter för denne vilket vi menar är ytterligare ett bevis på engagemanget hos 
arbetsgivarna.  

Alla arbetsgivare menade att de invandrade akademikerna hade tagits emot väl på arbetsplatsen och 
i de flesta fall upplevdes deras kompetens som bra. Utifrån vår undersökning framkommer det att 
det verkar enklare för de invandrade akademikerna att komma in i själva arbetet och göra ett bra 
jobb än att komma in i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. I det senare fallet är språket 
nyckelfaktorn. De flesta av arbetsgivarna har inte förmedlat något om att de kulturella skillnaderna 
innebar några större svårigheter. Det fanns ett undantag hos en av arbetsgivarna som upplevt att 
enstaka praktikanter haft svårt att till exempel arbeta med kvinnor eller anpassa sig till hur arbetet 
bedrivs i Sverige. Enligt bakgrundslitteraturen kan det vara så att organisationerna behöver lära sig 
bli mer flexibla med människors olikheter om de ska kunna bli mer mångkulturella. Kan det vara så 
att flexibiliteten till viss del finns automatiskt när det kommer in en ny individ i gruppen? 
Arbetsgivarna är måna om arbetsklimatet och arbetsgruppen och de talar om hur den invandrade 
akademikern kommer in i gruppen. Samtidigt berättar de om hur gruppen visar förståelse för 
praktikanten och successivt lär känna denne och de lär sig arbeta tillsammans. Här spelar också 
personligheten en viktig roll. Personlighetens betydelse är ett subjektivt kriterium. Att vara en 
social och extrovert individ ses generellt inte som någon nackdel. Det skulle kunna bli särskilt 
viktigt när arbetsplatsen eller rollen är kundorienterad. I verksamheter där personalen arbetar mest 
ensamma och inte är så sociala i sitt specifika sätt att utöva arbetsrollen, så anser arbetsgivarna 
ändå att det är trevligt med sociala inslag under arbetsdagen eller att delta i gemensamma fikaraster 
och liknande. En extrovert personlighet i kombination med goda svenskkunskaper verkar göra att 
arbetsgivarna upplever individen som mer anställningsbar. 

Ett viktigt resultat som kom fram hos arbetsgivarna i vår undersökning är att det tar tid att lära sig 
språket och att en individ behöver behärska språket för att tillräckligt bra kunna klara sig ute i 
arbetslivet. Det intressanta med detta resultat är att det ställer krav på att den invandrade 
akademikern själv vill lära sig använda det svenska språket. De flesta av informanterna har berättat 
att de kunnat tala engelska vid behov, vilket kan ha underlättat för praktikanten att kunna ta till 
detta språk och göra sig förstådd. Det verkar dock ibland skapa en viss osäkerhet huruvida man 
förstått varandra korrekt när det har funnits språkliga svårigheter. Man kan tycka att det borde gå 
bra ändå i dagens samhälle när de flesta pratar engelska och många arbetar i internationella miljöer. 
Arbetsgivarna i vår undersökning har dock i samtliga fall uttryckt att kunskaper i svenska är en 
nyckelfaktor för att komma in på arbetsplatsen och därför tror vi att det är bra om invandrade 
akademiker får möjlighet att lära sig språket så fort som möjligt. Praktik kan vara en del i detta då 
det ger möjlighet att aktivt tala svenska i en verklig arbetsmiljö och arbetsgivarna i undersökningen 
har i många fall upplevt att språket förbättrats i snabb takt under praktiken. Det är också intressant 
att arbetsgivarna i vår undersökning inte hade lika stränga krav på svenskkunskaper som de 
arbetsförmedlare Hertzberg undersökt menade att arbetsgivare har. Det är svårt att säga vad 
anledningen till detta är men det skulle kunna vara så att en arbetsgivare uttrycker ett önskemål om 
’perfekt svenska’ inför en rekrytering men att det verkliga kravet egentligen inte är riktigt så högt. 
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7.2 Metod 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med arbetsgivare som tagit emot praktikanter från Korta 
vägen till sina arbetsplatser, eftersom vi ville få en bild av arbetsgivarnas erfarenheter av detta. Vi 
upplever att metoden passade syftet eftersom vi med intervjuernas hjälp kunnat lyfta fram de 
frågeställningar som vi valt för undersökningen. Vi menar att mycket av det personliga i de olika 
erfarenheterna hade kunnat gå förlorat vid en kvantitativ undersökning med fasta frågor. 

Den främsta anledningen till att vi valde kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod var att vi 
ville ge arbetsgivarna möjligheten att formulera sina erfarenheter fritt samt att vi ville ha 
möjligheten att kunna ställa följdfrågor utifrån hur intervjuerna fortlöpte. Hade vi valt en annan 
metod, som exempelvis en kvantitativ enkätundersökning, så hade vi inte haft just möjligheten att 
få de fördjupade svaren ifrån informanterna, vilket vår semistrukturerade intervjuformen tillät. I en 
kvantitativ enkät hade det varit svårare att få längre förklaringar och åsikter från informanterna.  

Urvalsgruppen för intervjuer har valts utifrån kriteriet att de är arbetsgivare som har erfarenheter 
inom en särskild kontext, det vill säga arbetsgivare som har faktiska erfarenheter av att ha tagit 
emot praktikanter från Korta vägen i Stockholm. Andra faktorer inom urvalsgruppen som kön, 
ålder och etnisk bakgrund har inte bearbetats då vi inte upplevt att detta skulle ha någon större 
betydelse i vår undersökning utifrån vårt val av avgränsning och syfte. Urvalsgruppens storlek är 
inte heller tillräcklig för att det skulle vara möjligt att göra denna typ av bearbetning. Just det 
begränsade antalet intervjuer är enligt oss en begränsande faktor i undersökningens värde. En större 
undersökning skulle ge bättre möjligheter att dra generella slutsatser. 

7.3 Framtid 

Forskning kring invandrade akademikers möjligheter att få ett jobb som motsvarar deras utbildning 
är enligt oss ett aktuellt ämne och vi tror att det kommer att fortsätta vara så lång tid framöver. Det 
är ett faktum att dessa personer har svårare än infödda svenskar att få de arbeten de aspirerar mot 
och anledningarna till detta är många. Informanterna i vår undersökning har gett uttryck för vissa 
faktorer som gör det svårare att anställa en invandrad akademiker. Språkets betydelse lyfts fram av 
samtliga arbetsgivare i vår undersökning. Språkets betydelse lyfts också fram i mycket av den 
övriga forskning som finns inom området. Vi ställer oss frågan om hur stor språkets betydelse 
egentligen är när en individ med utländsk bakgrund kommer in i en arbetsgrupp? Hur upplever 
gruppens övriga individer situationen?  

Inom vårt ämnesområde för undersökningen kan vi upptäcka flera relaterade närområden till vår 
studie som kan identifieras av oss vilka även skulle kunna ligga till grund för förslag till framtida 
forskning. En aspekt som hade varit intressant att studera djupare är olika praktikprojekt som riktar 
sig till vår målgrupp för att kunna göra en djupgående jämförelse mellan olika projektinsatser. 
Vilka är framgångsfaktorerna i respektive projekt? En annan utveckling av studien i framtiden hade 
varit att integrera fler aktörer i själva undersökningen för att ta del av deras syn på saken. Ett 
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tillvägagångssätt för detta är att välja fler Korta vägen projekt ute i landet för att identifiera likheter 
eller skillnader med vårt resultat. Det skulle också vara mycket intressant att undersöka hur 
arbetsgivare respektive praktikanter upplevt en praktik. Har de samma bild av hur praktiken 
förlöpte? Hade de samma förväntningar inför praktiken och uppfylldes dessa förväntningar? 
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Bilagor 

Bilaga 1- Missivbrev 

(Ort och Datum XXXXXX) 

 

Hej, 

 
Vi läser till studie- och yrkesvägledare på Stockholms universitet och ska nu göra vårt 
examensarbete. I detta vill vi undersöka hur arbetsgivare upplever den process som det innebär att 
ta emot invandrade akademiker från arbetsmarknadsprojektet Korta vägen. Detta brev skickas till 
dig eftersom vi hoppas att du kan tänka dig att ställa upp på en intervju? Vi har erhållit dina 
kontaktuppgifter från N.N. på Korta vägen. 
 
Intervjun kommer att genomföras i första hand under vecka 17, alternativt under vecka 18.  
Den tar cirka 30 minuter. Vi kommer kontakta dig per telefon för att boka tid för intervju. Din 
medverkan är mycket uppskattad och självklart frivillig. 
 
Alla intervjusvar kommer att framställas helt anonymt i uppsatsen och intervjumaterialet kommer 
spelas in endast i syfte att underlätta bearbetning av materialet och kommer inte att användas i 
något annat syfte än i vårt examensarbete. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Edith Olson    Erica Bäckman 
Tel. xxx- xx xx xx   Tel. xxx- xx xx xx 
e-mail: xxxxxxxx@student.su.se  e-mail: xxxxxxxx@student.su.se 
 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

1. Berätta om anledningarna till att ni valde att ta emot en praktikant från Korta vägen på er 
arbetsplats. 

2. Har ni någon särskild introduktion på arbetsplatsen för praktikanten från Korta vägen?       
Hur såg denna i så fall ut?  

3. Hur upplever du att praktikanten tagits emot av arbetskamraterna och fungerat på 
praktikplatsen? 

4. Hur upplever du att praktikanten fungerat kommunikationsmässigt på arbetsplatsen? 

5. Hur upplever du att praktikanten fungerat kompetensmässigt under praktiken?               
Hade han/hon de förkunskaper du förväntade dig?  

6. Upplever du att din syn på invandrade akademiker har påverkats efter att ha haft en 
praktikant från Korta vägen? På vilket sätt? 

7. Hur ser du på utländska högskoleexamina? 

8. Hur lång tycker du att praktiken bör vara?  Vad är bra respektive mindre bra i praktikens 
upplägg? 

9. Hur har samarbetet fungerat med Korta vägen? Har ni kunnat vara med och påverka 
processen på något sätt? 

10. Finns det något i processen och samarbetet som fungerat sämre/bättre? Vad/Varför? 

11. Hur ser du på att anställa en praktikant från Korta vägen efter praktiken?
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