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Sammanfattning 

Sverige tar emot fler och fler högutbildade invandrare varje år. De börjar med att gå till de olika 

svenska kurser som finns som Svenska för invandrare (Sfi) eller Intensivsvenska för akademiker 

(Sifa), men det är ingen garanti för att lära sig svenska på en nivå som hjälper dem till en snabbare väg 

till arbetslivet. Undersökningen är fokuserad på invandrare som kommer till Sverige med en 

akademisk utbildning, det vill säga, en utbildning på universitets nivå som är minst tre år. Syftet med 

denna studie är att undersöka vilken roll svenskan spelar för högutbildade invandrare när det är dags 

att hitta ett kvalificerat jobb samt undersöka om det finns andra faktorer som hjälper dem att snabbare 

hitta ett kvalificerat jobb. Resultatet visar att det finns andra faktorer som väger mer än själva 

behärskningen av svenska. Genom de djupa intervjuerna som genomförs i studien, kommer man fram 

till att en av de viktigaste faktorerna som påverkar hur snabbt man hittar ett jobb är kontakter. En till 

faktor som informanterna anger är behärskning av engelska. Till sist påpekar informanterna att 

tillgången till en praktikplats är mycket viktig, inte bara för att hitta ett lämpligt jobb, utan också för 

att få värdefulla kontakter som kan leda till arbetsmöjligheter.  
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1 INLEDNING  
De flesta högutbildade invandrare som flyttar till Sverige har en svår period framför sig innan de hittar 

ett jobb som matchar deras utbildning. Vissa tvingas byta professionell inriktning, ta ett lägre 

kvalificerat jobb eller att skola om sig i flera år för att få ett kvalificerat arbete (Broomé, Bäcklund, 

Lundh & Ohlsson, 1996, s. 52). Andra högutbildade invandrare informeras om att de måste 

komplettera sin tidigare utbildning eftersom myndigheterna anser att deras utbildning inte motsvarar 

hundra procent mot den som Sverige har. Som Universitets- och högskolerådets (tidigare 

Högskoleverket) [UHR] (2014) rapport anger: ”många är besvikna över att de måste börja om från 

början när de vill studera i Sverige” (s. 31). I samma rapport står det att fortsatta studier var ”inte i 

första hand för att få ytterligare kunskaper utan snarare för att få ett ’svenskt’ dokument på sina 

befintliga kunskaper” (UHR, 2014, s. 31).  

Trots att utlandsfödda akademiker förlorar mycket tid för att de måste ”börja från början”, finns det 

många orsaker till att invandrare anmäler sig till den svenska högskolan eller liknande utbildningar. 

För det första, utbildningar från hemlandet garanterar inte alltid att arbetsgivarna kommer att värdera 

dem på rätt sätt eftersom ”arbetsgivare har svårt att jämföra invandrares kompetens med infödda 

svenskar” (Wingborg, 1997, s. 28). För det andra, finns det många invandrare som skickar sin 

utbildning till UHR och efter sex månader får de svaret att för att tillgodoräkna sina studier måste de 

komplettera en eller flera terminer på universitetet (UHR, 2014, 2016). För det tredje, att ha en svensk 

utbildning kommer att utjämna invandrares möjligheter gentemot den infödda befolkningen, alltså 

kommer invandrarna då att ha bättre chanser till att hitta ett lämpligt jobb, dels för att arbetsgivarna 

känner till och litar på den svenska utbildningen och dels för att de försäkrar sig att invandrarens 

språkbehärskning har utvecklats och känner till de yrkesrelaterade begreppen (Wingborg, 1997; 

Broomé et al., 1996).  

Det är inte en självklarhet att en utbildad person som kommer till Sverige kommer att hitta ett jobb 

enligt sin studiebakgrund. Högutbildade akademiker tvingas bortse från sin utbildning på grund av att 

Sverige inte tar vara på invandrarnas studier och yrkeserfarenhet som anges i fackförbundet för 

Jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare [Jusek], (2011). Som Juseks 

ordförande påpekar: ”vi har många driftiga och kompetenta utländska akademiker, som lagt ned åratal 

av studier” (s. 2). Det är så verkligheten ser ut för närvarande, att det finns många duktiga akademiker 

som antingen accepterar att jobba i ett icke kvalificerat arbete eller så måste de lämna sin akademiska 

bakgrund åt sidan och börja en ny utbildning (Statistisk centralbyrå [SCB], 2012).  

 

Wingborg (1997) antyder att det finns olika faktorer som påverkar invandrarnas integration på den 

svenska arbetsmarknaden: diskriminering och fördomar mot invandrarna, behärskning av svenska, 

kunskap i engelska och andra språk som tyska och franska, och en mer krävande arbetssituation som 

fodrar att anställda besitter olika typer av egenskaper. Som Wingborg (1997, s. 35) hävdar, för att 

kunna anpassa sig till den nya arbetsmarknaden, måste anställda ha förmåga att bland annat: ”[...] 

kunna klara stress och konflikter, att behärska det tysta språket, det vill säga sociala koder som gäller i 

olika miljöer” och att ”då gäller inte bara att kunna uttrycka sig begripligt, utan också att veta hur man 

uttrycker sig” (s. 35). Alla dessa förmågor kommer att ta mycket tid hos invandrarna som precis har 

flyttat till Sverige, men det finns invandrare som lyckas ganska snart att få ett kvalificerat jobb. Så 

vilka faktorer spelar störst roll i invandrarnas arbetsliv egentligen? Är det bara svenska språket, 

diskriminering och behärskning av ”det tysta språket” som Wingborg (1997, s. 35) anger? Eller finns 

det andra faktorer eller kombinationer av faktorer som är nyckeln till arbetsmarknaden? 

Det finns många studier och rapporter som visar en rad omständigheter om varför det att svårt för 

invandrarna att hitta ett adekvat jobb, men man hittar ingen studie som skriver konkret om hur 

högutbildade invandrare hittar ett jobb och vilka faktorer som är väsentliga för att lyckas på 

arbetsmarknaden. Där ser jag en kunskapslucka som jag ska försöka täcka med denna studie. 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka några högutbildade invandrares erfarenheter och åsikter 

om svenskans roll för deras möjligheter att få anställning i Sverige. Studien undersöker också om det 

finns några konkreta faktorer som påverkar integrationen på arbetsmarknaden. Det undersöks utifrån 

följande frågeställningar: 

 

1. Vilken roll upplever de att behärskningen av svenska har spelat för deras möjligheter att få ett 

kvalificerat jobb i Sverige?  

2. Vilka andra faktorer upplever de har spelat stor roll? 

3. Vilka möjligheter har de fått i samband med svenska kurser som Sfi och Sifa när det gäller 

integration på arbetsmarknaden? Fick de någon praktikplats eller andra professionella möjligheter i 

samband med kurserna? 

2 BAKGRUND  
Studien inleds med en redogörelse av olika synpunkter om utlandsfödda akademikers situation. De är 

baserade på olika statistiker och rapporter samt olika avhandlingar och forskningar som pekar på att 

utlandsfödda akademiker har en mycket svår situation när det gäller att hitta ett lämpligt jobb, samt att 

det också belyser hur mycket tid det tar för dem att hitta ett kvalificerat arbete sedan de kom till 

Sverige. Härnäst förklaras olika begrepp som är viktiga för att förstå studien och som framstår senare i 

uppsatsen.  

 

2.1 VIKTIGA BEGREPP  
Invandrad akademiker.- Person som har flyttat till ett annat land och som har minst tre års akademisk 

utbildning från sitt hemland. 

Lämpligt eller kvalificerat jobb.- Ett jobb som passar till den utbildning man har. 

Funktionell svenska.- När man behärskar svenska på en nivå där man kan kommunicera i olika 

sammanhang (både vardagliga och mer formella) anpassat efter syftet, mottagaren och situation 

(Skolverket, 2009, 2012). 

Sfi-kurs.- Svenska för invandrare. Kurs som en invandrare går för att lära sig svenska. Den är frivillig 

och består av olika nivåer beroende på den skolbakgrunden man har från hemlandet. Det kan ta från ett 

till flera år beroende på olika faktorer (lärarens kompetens, elevens privatsituation och andra 

personliga orsaker). Alla som har minst 9 års utbildning från hemlandet hamnar i Sfi nivå C oberoende 

av vilken specifik utbildning man har. Det finns olika krav som måste uppfyllas för att kunna anmäla 

sig till Sfi: man måste ha ett svenskt personnummer eller uppehållsrätt enligt reglerna inom EU som de 

viktigaste kraven. Kommunen måste erbjuda Sfi-kurser inom max 3 månader efter att personen har 

blivit folkbokförd i en svensk kommun. 

Sifa-kurs och Sfx-kurs.- Intensivsvenska för akademiker respektive Svenska för yrkesutbildade. Det 

finns ytterligare några krav som måste uppfyllas för att kunna anmäla sig till dessa kurser: en utländsk 

akademisk examen (minst 3 år), ha varit folkbokförd i Sverige högst 3 år, ha kunskaper i engelska 

motsvarande engelska 5 eller 6 (beroende på yrke) och kan studera upp till 30 timmar per vecka. Det 

tar cirka 1,5 år att komplettera den. Man kan börja kursen från SFI-C till Svenska som andraspråk på 

gymnasienivå (SAS G, SAS A, SAS B) som ger grundbehörighet för att fortsätta studier på 

universitets nivå. Nuvarande nivåerna SAS G, A och B heter SAS 1, 2 och 3. 

SAS G.- Svenska som andraspråk grundläggande nivå. Kurs som är frivillig och kan göras om man har 

klarat Sfi-nivå D. Före den nya lagen juli 2012, var det mest en repetition av det som man lärt sig på 

Sfi. Man kunde hoppa över SAS G och gå direkt till SAS A om man fick ”väl godkänd” på Sfi-kurs D. 
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SAS A- Svenska som andraspråk nivå A. Den kursen följer efter SAS G. Här lär man sig att återberätta 

en händelse, en text eller en situation med betoning på uttal och användning av tydliga strukturer och 

idiomatiska uttryck både i tal och skrift. Efter SAS A kommer SAS B som är den sista nivån i svenska 

som ger grundläggande behörighet till vidare studier som nämndes tidigare.  

2.2 SVERIGES INVANDRINGSPOLITIK  
Invandringspolitiken har ändrats en hel del under den svenska historien. Regeringen anser att det är 

viktigt att underlätta invandrares integration på arbetsmarknaden både för invandrarnas skull och för 

Sveriges ekonomiska situation, som anser invandrare som en värdefull resurs som bland annat ska 

betala den svenska pensionen i framtiden. Som Regeringens rapport (2013:2, s.18) påpekar ”ökningen 

av befolkningen i arbetsför ålder fram till 2030 förväntas helt och hållet bestå av personer som är 

födda utanför Sverige” samt att ” en bättre integration av de utrikes födda i Sverige och av de 

invandrare som anländer till Sverige i framtiden kan ge ett viktigt bidrag till försörjningen av den 

åldrande befolkningen”, därför är det viktigt med att effektivisera och införa nya och bättre åtgärder 

och lösningar för alla invandrare som Sverige tar emot. Målet är att invandrarna kan vara aktiva 

medborgare på ett snabbare sätt än det är för nuvarande, så att alla kan dra fördel av det. Att integrera 

invandrare som kommer med en utbildning och yrkeserfarenhet i bakgrunden garanterar en snabbare 

ingång till arbetsmarknaden om Sverige lyckas med de åtgärder som införs.   

I Riksrevisionen (2015), rekommenderar regeringen olika åtgärder till alla myndigheter: från 

Migrationsverket som tar emot nyanlända till Arbetsförmedlingen, som är anknytningen mellan 

invandrare och arbetsmarknaden. Alla de myndigheterna måste samarbeta effektivare för att  

nyanländas etablering till det svenska livet och på arbetsmarknaden ska ske snabbare än det har gjort 

hittills. Dessa myndigheter har en väsentlig roll i invandrarnas integration både för dem som har låg 

utbildning och för dem som är högutbildade. Dessutom anser regeringens Riksrevision (2015) att ”för 

högutbildade krävs åtgärder tidigt i processen för att bedöma och vid behov komplettera deras 

utländska utbildning så att den blir användbar på den svenska arbetsmarknaden” (s. 11).  

Alla håller med om att man måste göra någonting åt det. Regeringen försöker prova olika lösningar 

och åtgärder för att förkorta högutbildade invandrares integration till det svenska arbetslivet som till 

exempel: ge invandrare tydligare information med hänvisning till olika möjligheter, höja Sfis kvalitet 

eller skapa flera arbetspraktikplatser (Riksrevisionen, 2015, s. 11).  

2.3 HUR LÅNG TID TAR DET ATT FÅ ETT KVALIFICERAT ARBETE? 
Enligt officiell statistik (SCB 2012) är en fjärdedel av de invandrade akademikerna fortfarande utan 

jobb tio år efter ankomsten till Sverige. Att ha en fjärdedel akademiker utan sysselsättning efter 10 år 

kan man bara betrakta som en förlust i det svenska samhället både ekonomiskt och mänskligt. 

Dessutom specificerar inte SCB (2012) om invandrarna hittade ett jobb enligt deras utbildning eller 

om de bara tog ett jobb för att kunna försörja sig. Som UHR (2014) anger är det många utbildade 

invandrare som måste tacka ja till ett jobb för att kunna överleva ekonomiskt. Som en intervjuad 

person medger i SCBs rapport (2012, s. 31): ”för att kunna försörja mig, har jag jobbat nästan endast 

lager jobb, som folk med utländskt ursprung är överrepresenterat”. Så att statistiken pekar på att 

invandrarna som har hittat ett jobb, betyder inte att det är ett jobb anpassat till deras utbildning.  

Om en högutbildad invandrare har en bedömning av sin utländska utbildning verkar det vara positivt 

när de vill söka ett jobb. Bedömningen som utförs av Universitets- och högskolerådet, ger invandraren 

ett intyg där det står vad utbildningen motsvarar i Sverige och ger en mer specifik idé om vad de kan 

jobba med på den svenska arbetsmarknaden. Det påpekar UHR (2014) i sin rapport att  många fler får 

jobb efter ett år om de har ett utlåtande på sin utländska utbildning. Men det står inte heller om det 

finns andra faktorer som påverkar att de akademikerna hittar ett jobb snabbare än andra utan UHRs 

utlåtande; om dessa invandrare behärskar svenska på en hög nivå, om det är genom kontakter, eller om 

det bara räcker med att gå på en intervju och visa upp UHRs bedömning. Wingborg (1997, s.12) anger 
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dessutom att arbetsgivarna tvivlar ibland på den utländska utbildningen trots att man har ett intyg från 

UHR och föredrar de som har en svensk utbildning. Detta är mest för arbetsgivarnas okunskap och 

osäkerhet i det utländska studiesystemet än ren diskriminering, hävdar Wingborg (1997).  

2.4 SVENSKANS OCH ENGELSKANS ROLL I ARBETSLIVET 
Under 1960- och 1970-talet samt till den ekonomiska krisen på 1990-talet, hade Sverige ett stort behov 

av arbetskraft och då rekryterades många invandrare oavsett om de behärskade det svenska språket 

eller inte (Broomé et al., 1996). Nuförtiden är det nästan omöjligt att tänka sig att en svensk 

arbetsgivare kommer att anställa personer som inte ens har en grundnivå i svenska för att 

kommunicera med andra i omgivningen (Broomé et al., 1996, s. 71).  

Det finns olika forskningar som pekar på att behärskningen av det svenska språket är väsentligt när en 

arbetsgivare vill anställa en person oavsett vilket jobb det är (Bjurling, 2004; Stier, 2004, bl. a). 

Företagen vill ha anställda som kan kommunicera med andra som jobbar i företaget samt med kunder 

och andra samarbetare, och därför är svenskan väsentlig. Som Broomé et al., (1996) anger ”att kunna 

läsa liksom att förstå och tala bra svenska är ett odiskutabelt krav för att få anställning i alla 

verksamheter” (s. 69).  

Emilsson och Magnusson (2015, s. 16) samt Broomé et al. (1996, s. 69) pekar på att det är avgörande 

att lära sig svenska för att kunna hitta ett jobb i Sverige. Svenska språket anses inte bara viktigt för 

yrkeslivet utan det är väsentligt för att integrera sig i det svenska samhället. Ahlgren (2014) påpekar 

att trots att man kan klara sig med engelska i vissa företag, påverkar det ändå invandrares sociala liv 

om de inte lär sig svenska och de kan känna sig ”exkluderade på sina arbetsplatser” (s. 21). Många 

engelsktalande saknar motivation att lära sig svenska. Svenskar tycker om att prata engelska och det 

gör att många invandrare som kan engelska behöver inte anstränga sig för att lära sig riksspråket 

(Emilsson & Magnusson, 2015). Resultatet av Emilsson och Magnussons (2015, s. 100) uppsats visar 

att en dålig behärskning av svenska kan påverka karriären inom ett företag eller begränsa 

möjligheterna till att byta jobb senare i arbetslivet. 

Men som Broomé et al., (1996, s. 69) anger, kräver många arbetsgivare inte enbart behärskning av 

svenska utan också behärskning av engelska ”för att kunna delta i vidareutbildning och för att skriva 

rapporter och liknande”. Således högutbildade invandrare har ett dubbel krav i Sverige. Sverige är ett 

land som är mycket beroende av andra språk för att kunna göra affärer med andra länder där man 

behöver använda ett gemensamt språk, och där är engelskan väsentlig. Enligt Lindberg och Sandwall 

(2012)  ”engelska är lösningen på alla internationella kontaktbehov, vilket är särskilt påtagligt i 

Sverige” (s. 51). Den nuvarande globaliseringen främjar ännu mer användningen av engelska. Därför 

kan engelska vara ett krav vid en arbetsintervju, framför allt om man inte behärskar svenska så väl. I 

vissa fall, kan engelska vara mer avgörande än svenska språket (Lindberg, & Sandwall, 2012, s. 49-

53).  

Enligt Wingborg (1997) är kunskaper i engelska och andra språk som tyska och franska, ett stort plus, 

men ”att behärska stora språk som arabiska, japanska eller mandarin är sällan en avgörande merit” (s. 

18). Som Wingborg (1997) också anger, svensk handel sker framför allt inom EU-länderna, men är 

inte så stor utanför EU-området.  

2.5 DISKRIMINERING PÅ ARBETSMARKNADEN  
Enligt SCB (2015) har Sverige en stor andel högutbildade svenskar. Som statistiken visar ”antalet 

registrerade studenter har fördubblats från cirka 200 000 i början på 1990-talet till dagens drygt 400 

000. Detta har medfört att andelen högutbildade har ökat mycket i Sverige”, vilket inte gör det lättare 

för utländska akademiker som flyttar hit. Det stora antalet högutbildade svenskar som Sverige har gör 

att arbetsgivarna lätt kan välja bort invandrarnas arbetssökningar och gynna svenskarnas, antingen för 

att arbetsgivarna litar mer på det svenska utbildningsystemet eller för att det kan finnas diskriminering 

som Wingborg (1997) påpekar:   
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Svenska arbetsgivare tenderar att föredra svenska sökande framför en 

invandrarsökande. Orsaken kan vara fördomar och diskriminering utifrån etnicitet, men 

kanske oftare okunskap och rädsla för det främmande. (s. 21) 

     

I ett  utdrag av en intervju som visas i Riksrevisionen (2015, s.30) berättas det hur en högutbildad 

kvinna med annan etnisk bakgrund som kan svenska, engelska och har många års erfarenhet inom 

olika kvalificerade yrken, har aldrig blivit kallad till en intervju fast att hon har skickat många 

jobbansökningar. Hon är fortfarande arbetslös efter 3 år sedan hon kom till Sverige. Hon menar att 

arbetsgivarna hellre vill anställa någon som är svensk.  

 

Enligt Tjänstemännens centralorganisation [TCO] (2009, s. 33) finns det andra faktorer som påverkar 

akademiska invandrares integration på arbetsmarknaden oavsett språkbehärskning, och det är att det 

finns en diskriminering beroende på vilket land man kommer ifrån. Det anser att det finns en 

diskriminering när en arbetsgivare ser ett CV med ett utländskt namn och att ”de väljer bort” dem. 

TCO påpekar att om man kommer från östra Europa, Afrika eller  Latinamerika, har man svårare att 

hitta ett jobb än om man kommer från central Europa.  

 

2.6 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV PÅ SPRÅKINLÄRNING 
Lindberg (2001) påpekar att ”det gemensamma arbetet eller förhandlande som samtalande tillsammans 

utför för att uppnå ömsesidig förståelse anses ha stor betydelse för andraspråksutvecklingen” (s. 15). 

Lindberg menar att denna förhandling som en inlärare gör med en infödd person i ett samtal, som t. ex. 

i en arbetssituation, möjliggör att andraspråket kan utvecklas mycket snabbare. Inläraren kan fråga 

flera gånger vad hen menar, den andra personen kan repetera, man kan använda till och med 

kroppsspråk för att komma fram till vad den andra vill säga. Den chansen minskar oerhört mycket om 

invandraren lämnas sittande i en skolbänk och inte har chansen att sätta igång med alla dessa strategier 

i en verklig situation. Att ge invandrare chansen till att vara i en arbetssituation är positivt inte bara för 

ekonomin utan också för en snabbare utveckling i språket och kännedom om arbetsrelaterade regler 

och sociala koder. Det är det som Wingborg (1997, s. 35) kallar för ”det tysta språket” som innebär att 

kunna prata inte bara begripligt utan också anpassat till situationen. 

Håkansson (2001) påpekar i samma linje som Lindberg, att det är ”viktigt att språket används i 

naturlig kommunikation med rika möjligheter till hypotesprövning och förhandling” (s. 18). Det vill 

säga att inte begränsa kommunikationen bara till klassrummet till exempel i en Sfi-kurs, utan att de 

som vill lära sig svenska måste prova i ett naturligt sammanhang där kommunikation sker spontant. 

Denna syn på hur viktigt det sociala sammanhanget är utvecklades av den ryske forskaren Vygotskij 

(2001). Hans studier om det sociala samspelet i språkinlärning kommer fram till, för att utveckla 

språket när det gäller vuxna, behöver man använda språket i olika sammanhang och situationer, både i 

vardagslivet och i yrkeslivet samt inte begränsa språkinlärningen till en skolsituation. Det är i samspel 

med olika personer man träffar genom yrkeslivet och vardagslivet som språket utvecklas snabbare än 

bara sittandes vid en skolbänk (Broomé et al., 1996; Schüllerqvist, Ullström, M. & Ullström, S., 2009; 

Vetenskapsrådet, 2012).  

2.7 MOTIVATIONENS ROLL FÖR SPRÅKINLÄRNING 
De flesta högutbildade invandrare som kommer till Sverige är väldigt motiverade att lära sig svenska 

så att de kan integrera sig i arbetslivet och vardagslivet så snart som möjligt. Motivationen har en 

mycket viktig roll när det gäller andraspråksinlärning (Abrahamsson, 2009). Enligt Gardner som 

refereras i Abrahamsson (2009, s. 207) finns två typer av motivation: integrativ och instrumentell, men 

det är framför allt den integrativa motivationen, som hjälper inläraren att nå ett bättre resultat i 

inlärningen. Så visades det i studien som Gardner och Lambert (1972) genomförde på engelskspråkiga 

elever när de ville lära sig franska i Kanada: ”var den integrativa motivationen den som visade klarast 

samband med studieresultat” (Gardner & Lambert, 1972 refererat i Abrahamsson, 2009, s. 208). Den 
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integrativa motivationen har sin fördel i att inläraren har ett genuint intresse till språket och vill 

använda språket för att ”bli socialt accepterad av målspråkstalarna och att kunna umgås med dessa på 

målspråket” (s. 207). Detta kopplas också till att de som har en integrativ motivation är oftast de som 

har en mer positiv attityd mot andraspråket vilket påverkar framgången i inlärningen (Abrahamsson, 

2009). Den integrativa motivationen anses sålunda som en nyckelfaktor när det gäller hur snabbt och 

effektivt en invandrare lär sig svenska i detta fall. 

Enligt Abrahamsson (2009), den andra motivationen som kallas för instrumentell motivation ”uppstår 

då inläraren ser L2-inlärningen som en investering, ett verktyg för att uppnå någonting annat. Detta 

kan vara ett välbetalt jobb, studiemöjligheter eller någon annan praktisk fördel som L2-kunskaperna 

kan föra med sig” (s. 207).  Denna motivation anses också som en viktig faktor, men den har inte de 

djupare orsakerna till att lära sig ett andra språk som den integrativa har, så man når inte lika bra 

resultat i inlärningen. 

3 METOD 
För att svara på mina frågeställningar har jag utgått ifrån en kvalitativ forskningsansats och genomfört 

halvstrukturerade individuella intervjuer där deltagarna haft utrymme att förtydliga och fördjupa sig i 

sina svar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 139). Att använda halvstrukturerade intervjuer är en metod 

som enligt Denscombe (2016) tillåter en viss flexibilitet hos intervjuaren när det gäller ”ordningsföljd” 

samt låter ”den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar 

upp” (s. 266). På det sättet får man djupare information om informantens erfarenhet i jämförelse till 

exempel med användning av enkäter där informationen man får är begräsande till frågan. Enligt 

Denscombe (2016), att ha en intervju ”ansikte mot ansikte” tillåter intervjuaren ”att leva sig in i 

informanten och informantens känslor” (s. 274), så att man får ännu djupare information från 

deltagaren, inte bara rent språkligt utan också känslomässigt. En till fördel med ”ansikte mot ansikte” 

metoden är enligt Denscombe (2016, s. 275), att man kan kontrollera direkt om informanten förstår 

frågorna korrekt och man kan antingen ”bekräfta eller korrigera” informationen så att informanten kan 

svara  rätt. 

 

Undersökningen belyser informanternas erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden och hur de har 

upplevt deras möjligheter till att komma ut i arbetslivet sedan de kom till Sverige i samband med det 

svenska språket och andra faktorer.  

 

Som Kvale och Brinkmann (2009, s. 122) anger, bör forskaren ”vara bekant med temat för att kunna 

ställa relevanta frågor [...]” vilket är anledning till att jag började forska i detta ämne. Jag har själv gått 

igenom den upplevelsen av att komma som en vuxen utbildad invandrare och ha den känslan av att 

min bakgrund och mina studier inte värderades på något sätt.  Jag var tvingad att ”börja från början” 

som många andra invandrare. Jag vill undersöka hur andra vuxna akademiker har upplevt 

integrationen i det svenska arbetslivet.  Fast att jag har min egen uppfattning om hur jag skulle svara 

på mina frågeställningar, har jag försökt hålla mig så objektiv som möjligt, och inte värdera eller guida 

informanterna till ett visst svar, för att respektera intervjuns reliabilitet och validitet (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 265-267). När det gäller reliabilitet har jag respekterat svaren genom att redovisa 

dem precis som på inspelningen samt redogöra de exakta svaren på ett bredare sätt och inte bara 

sammanfatta några av informanternas svar (Ryen, 2004, s. 142). När det gäller validering, har jag 

använt mig av intervjuer och anteckningar som hjälpte mig att få fram information på bäst sätt samt att 

informanterna som deltar i studien har en relevant erfarenhet som kan ge en nära bild av vad som sker 

i verkligheten (Ryen, 2004, s. 147).  

 

3.1 URVAL AV INFORMANTER 
Urvalet av informanterna gör jag genom ”subjektivt urval”, det vill säga att informanterna är 

”handplockade” som Denscombe beskriver (2016, s.74). Jag väljer medvetet de tre personerna som har 
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mest relevanta erfarenheter för studien och kan svara på frågorna på ett sannolikt sätt (Denscombe 

2016, s. 75).  

Samtliga informanter är bekanta till mig. Informanterna A och E kommer från Spanien och 

informanten P kommer från Sydamerika. Alla tre är över 25 år, de har en färdig utbildning från 

hemlandet och yrkeserfarenhet. Alla tre ville lyckas i Sverige genom att hitta ett kvalificerat jobb som 

matchade med deras utbildningar. Att hitta ett jobb och integrera sig i samhället var deras största 

motivation för att lära sig svenska.  

Jag och informanterna träffas vid olika tillfällen och pratar om vår professionella erfarenhet i Sverige 

och om hur svårt det är att hitta ett lämpligt jobb trots att man har en akademisk utbildning. Därför 

tycker jag att de är mycket adekvata informanter till studien. De gemensamma erfarenheter vi har och 

samma modersmål gör dessutom att de kan prata öppet om sina upplevelser och har tillit till mig och 

denna studie. Men att ha en så nära relation kan också ha en negativ effekt. Denscombe (2016, 289) 

kallar det för ”intervjuareffekten”. Så att i studien kan det hända att informanterna inte svarar riktigt 

som det är utan att deras svar kan vara påverkade av relationen som finns mellan oss.  

Informanterna tycker att  temat på denna studie är viktigt för att det finns många högutbildade 

invandrare i Sverige som går igenom en väldigt svår period innan de hittar ett lämpligt jobb.  

3.2 GENOMFÖRANDE 
Intervjuerna sker individuellt, så att alla kan prata fritt. Jag spelar in samtliga intervjuer både på en 

bandspelare och på en mobiltelefon för säkerhets skull. Intervjuerna tar från 45 minuter till en timme 

att genomföra.  

Jag börjar intervjun med att berätta lite djupare om forskningen. Då berättar jag för informanten vilken 

mina frågeställningar är samt påpekar jag att deras erfarenhet är väsentlig för min studie. Medan 

informanten svarar på frågorna, antecknar jag extra kommentarer för att fånga allt som är relevant till 

studien och som till och med, leder till andra frågor som kan ge mer detaljerade svar.  

 

En sak till som är bra att redovisa i detta avsnitt, är att eftersom samtliga informanter och jag själv har 

spanska som modersmål, genomförs intervjuerna på spanska vilket gör att alla kan svara mycket mer 

detaljerat än om vi använder svenska. 

 

3.3 BEARBETNING AV MATERIAL 
För att kunna analysera intervjuerna, transkriberar jag det som är mest relevant till undersökningen 

från inspelningarna till ett text dokument. I bearbetning av materialet integrerar jag också de 

kommentarerna som jag antecknar under intervjuerna.  

 

Denscombe (2016) anger dessutom att ”när forskaren skriver ut en ljudupptagning bör han eller hon 

göra informella anteckningar och kommentarer i anslutning till den intervjuades ord” (s. 385), därför 

antecknar jag dessutom några extra anmärkningar och reflektioner som är väsentliga för resultatets 

analys och studie.   

 

Intervjusvaren transkriberas och översätts till svenska för att underlätta läsarens förståelse.  

 

När det gäller avidentifieringen använder jag mig av informanternas initialer som ett sätt att göra det 

så enkelt som möjligt samt som jag själv håller koll på vem det är jag pratar om vid varje tillfälle. Man 

kan bli lite förvirrad om man använder andra bokstäver som A, B och C som inte har koppling till alla 

tre namn. Så i studien använder jag initialerna A, E och P för att hänvisa till undersökningens 

informanter.  
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3.4 ETISKA ASPEKTER 
Enligt Denscombe (2016, s. 429) finns det fyra principer som är huvudregler när det gäller forskning 

och som också beskrivs i Kvale och Brinkmann (2009, s. 84-96) samt Vetenskapsrådet (2002, s. 6). De 

fyra gemensamma huvudreglerna som alla forskare måste följa vid sina studier som Denscombe 

(2016, s.427-447) anger är: att deltagarna är informerade om vad det innebär att delta i studien samt att 

man skyddar informanternas identitet, att se till att inte skada informanterna på något sätt, att forskaren 

analyserar data ur ett objektivt perspektiv och att forskaren inte hamnar utanför lagen på något sätt när 

man utför studien.  

Jag skickar ett mejl till varje informant och berättar om min studie samt frågar dem individuellt om de 

vill deltaga frivilligt. Sedan skickar jag ett samtycke och där informerar jag vad jag behöver från dem, 

hur lång intervjun är, att intervjun är anonym och att de kan avbryta intervjun när de önskar det.  

Jag berättar också om konfidentialitet samt anonymitet och att jag inte använder deras riktiga namn 

utan bara initialer eller siffror, så att ingen kan identifiera dem. På det sättet, kan de känna sig trygga 

och man skyddar informanterna i fall de skulle avslöja någonting som är för privat eller känslomässigt.  

När det gäller min roll som forskare, har jag försökt att transkribera svaren så nära som möjligt till det 

som berättas i varje intervju utan att påverka eller ändra synvinkeln på informanternas svar. Som 

nämns tidigare, har jag själv liknande erfarenheter som informanterna, därför är jag försiktig med att 

inte påverka deras svar. För att undvika detta, förklarar jag frågorna på ett sätt som ger olika 

möjligheter eller svar som exempel, och inte bara erbjuda det som jag själv hade valt i mitt fall. På det 

sättet skyddar jag också min integritet som forskare samt informanternas sannolikhet och autenticitet 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 90; Denscombe, 2016, s. 432). 

3.5 ANALYSMETODER 
Analysen av materialet är kopplingen mellan informanternas svar och tidigare forskning. För att 

analysera data på ett tydligare sätt och hitta om det finns några mönster som upprepas hos alla 

informanter, samlar jag några av de mest relevanta svaren i en tabell för egen skull. Denscombe (2016, 

s. 360) beskriver att ”kanske använder de liknande ord eller en likande fras i förhållande till ett särskilt 

ämne”, därför samlas alla svar i en tabell vilket gör det lättare att iaktta gemensamma drag mellan 

informanternas svar än att samla svaren var för sig.  

För att tolka och analysera materialet på ett tydligare sätt presenteras informanterna var för sig. Först 

börjar jag med informanten A, där beskrivs informantens bakgrund som till exempel ålder, 

språkkunskap och livserfarenhet, och sedan i informantens analys, redovisas svaren till de tre 

frågeställningarna som studien har. Sedan går studien vidare till att presentera informant E och P som 

följer samma struktur.  

4 RESULTAT  
I detta kapitel redovisas en sammanfattning av informanternas mest relevanta svar gällande 

frågeställningarna. Syftet med undersökningen är att studera vilken roll den svenska 

språkbehärskningen har för högutbildade invandrare på den svenska arbetsmarknaden och vilka andra 

faktorer som kan påverka invandrares integrering i arbetslivet. Detta kapitel börjar med en 

presentation av deltagarna och kommer att ta upp: ålder, utbildning, svenska kurser, vistelse i Sverige 

och möjligheten till en praktikplats. Sedan redovisas och analyseras informationen. Till sist 

sammanfattas de viktigaste punkterna av informanternas svar. 

 

Som nämns tidigare, de tre frågeställningar som undersöks genom intervjuerna är: 

 

1. Vilken roll upplever de att behärskningen av svenska har spelat för deras möjligheter att få ett 

kvalificerat jobb i Sverige?  
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2. Vilka andra faktorer upplever de har spelat stor roll? 

3. Vilka möjligheter har de fått i samband med svenska kurser som Sfi och Sifa när det gäller 

integration på arbetsmarknaden? Fick de någon praktikplats eller andra professionella möjligheter i 

samband med kurserna? 

4.1 INFORMANT A: 
Informant A var 28 år gammal när hon kom till Sverige. Idag är hon 34 år och är gift med en svensk 

medborgare. När hon flyttade till Sverige hade hon en utbildning som heter ”Bachelor Degree in 

International Hospitality and Tourist Management”. Det var en utbildning som pågick i tre olika 

huvudstäder: Madrid, Bryssels och Los Angeles. Hon har spanska som modersmål och pratar 

dessutom engelska, tyska, italienska och lite franska. Hon började lära sig svenska på Sifa-kurs, men 

efter 8 månader lämnade hon den. Det fanns olika orsaker till varför hon lämnade kursen: dels för att 

hon tyckte att de värderade hennes språkbehärskning fel, genom att använda ett test som hon inte hade 

blivit förbered på. Då fick hon ”bara” godkänt. Att ha ”bara” godkänt tvingade henne att studera 

kursen i Svenska som andraspråk G (SAS G). SAS G var en repetitionskurs av det som hon redan hade 

studerat. De elever som fick ”väl godkänt” kunde gå direkt till SAS A utan att gå till SAS G. 

Informant A var då frustrerad eftersom hon tyckte att det var orättvist att hon skulle göra SAS G när 

hon ändå hade godkänt. Att avsluta SAS G, SAS A och SAS B, skulle ta alldeles för lång tid och hon 

ville ägna sig åt att leta efter ett lämpligt jobb med hennes funktionella svenska. Hon bestämde sig för 

att utbilda sig vidare för att öka möjligheterna till det svenska arbetslivet. Efter två år i Sverige 

utbildade hon sig till översättare/tolk både tyska-spanska och engelska-spanska. Efter ett år kunde hon 

kommunicera på svenska men använde även engelska. Genom en kontakt började hon jobba som 

lärare både i skolor och med privata kunder. Efter tre månaders vikariat fick hon ett jobb i en 

fristående skola i Stockholm. Att få jobba där, påpekade informanten, gjorde att hon utvecklade 

svenskan mycket snabbare. Hon var tvingad att förklara de spanska termerna på svenska till sina 

elever, att skriva mejl till arbetskollegor samt utföra planering på svenska. Hon jobbade som spansk- 

och engelsklärare i drygt ett år. Hon trivdes egentligen inte som lärare så hon började skicka CV till 

olika jobberbjudanden som hon såg på nätet och som passade bättre till hennes utbildning och 

personlighet. Hon fick ett mycket positivt svar: hon gick till intervjuer och tre av dem ville ha henne i 

företaget så hon valde ett av de jobben. Så efter 3 år i Sverige började hon att jobba som ”area 

manager” i ett företag som organiserar språkresor.  

4.1.1 Analys informant A 
När man analyserar informantens svar omkring de tre frågeställningar som studien består av, ser man 

att hennes upplevelser är lite annorlunda från informanterna E och P som redovisas i studien senare.  

Här redovisas svaren till frågeställningarna: 

1. Vilken roll upplever du att behärskningen av svenska har spelat för dina möjligheter att få ett 

kvalificerat jobb i Sverige?  

 

Informanten A svarar att hon tyckte att svenska spelade så stor roll att hon tänkte att hon aldrig skulle 

få ett jobb i Sverige för att det var svårt att prata perfekt svenska. Hon berättar här:  

”Jag kände att med min akademiska utbildning skulle jag aldrig någonsin hitta ett jobb 

på grund av att då borde jag behärska svenska perfekt och det skulle ta många år. Min 

första tanke var att studera en annan utbildning där svenskan inte spelade så stor roll, 

som att blir översättare engelska-tyska till spanska som är språk som jag har använt 

sedan jag var liten”. 

2. Vilka andra faktorer upplever du har spelat stor roll? 

”Det viktigaste för mig är att behärska svenska och att ha referenser”. 
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Hon berättar också att engelska är viktigt beroende på vad man jobbar med. Att kunna andra språk 

som tyska bl. a. kan också vara avgörande vid en anställning, men att svenska samt referenser, är det 

som hjälper mest i det svenska arbetslivet.  

 

3. Vilka möjligheter fick du i samband med svenska kurser som Sfi och Sifa när det gäller integration 

på arbetsmarknaden? Fick du någon praktikplats eller andra professionella möjligheter i samband med 

kurserna? 

Hon svarar så här: 

”Genom Sifa-kursen fanns inga möjligheter att få någon praktikplats, åtminstone gav de 

ingen information om det, annars skulle jag ha tagit det utan tvekan! Det är en biljett till 

arbetslivet. Att ha möjlighet till en praktikplats skulle ha hjälpt mig att visa vad jag kan 

och då skulle jag få jobb mycket snabbare och med mindre slöseri av tid och pengar på 

en vidare utbildning i Barcelona. Det var en privat skola och det kostade en del”.  

 

Hon var besviken på Sifa-kursen därför att den inte ledde till någon jobbmöjlighet eller praktikplats i 

något företag.  Hon påpekade dessutom att: 

”Det kändes som att svenska kursen var helt och hållet frånkopplade från arbetslivet. 

Det var mest som att återvända till skolan. Vi hade inget annat mål än att bara sitta vid 

en skolbänk och vänta på att svenskan skulle utvecklas bara för att vi satt där varje dag. 

Ibland saknade vi någon i klassrummet och då förstod vi att hen hade haft tur och hade 

hittat ett jobb genom sina egna  kontakter”. 

Hon berättade att Sifa-kursen ändå var bra för att det gav henne en grundläggande svenska, hon kunde 

börja kommunicera på svenska med sin man och familjen, men att hon tror att det är omöjligt att lära 

sig svenska på en hög nivå bara i en skola utan att språket kommer med samspel med de andra i 

vardagslivet och yrkeslivet, där man kan lära sig det yrkesspråk man behöver i ett arbete. Hon 

påpekade dessutom att kursen hade en positiv effekt i hennes liv för att då kände hon sig mindre 

ensam, och skapade värdefulla relationer med andra invandrare i samma situation. De kunde till och 

med hjälpa varandra när någon letade efter ett jobb. Hon själv hjälpte en tysk kvinna att hitta ett jobb 

genom en kontakt som hon hade.  

Utifrån svaren kan man sammanfatta att informanten A tycker att behärskning av svenska i samband 

med referenser, är nyckeln till ett jobb i Sverige, men även god kunskap i engelska värderar hon som 

ett stort plus i det svenska arbetslivet. 

4.2 INFORMANT E:  
Informant E var 32 år gammal när hon kom till Sverige. Idag är hon 40 år gammal och är sambo med 

en svensk medborgare. Hon hade en fyra års utbildning i biologi från Madrid. Hon hittade sitt första 

jobb genom en spansk kontakt som jobbade på ett svenskt sjukhus och som hjälpte henne att få jobb 

direkt efter att hon flyttat till Sverige. Jobbet hon fick var inte riktigt det hon var utbildad för. Hon var 

assistent och behövde bara kunna engelska och kunna kommunicera med de andra som var i projektet. 

Projektet tog slut efter 18 månader och hon tappade kontakten med den person som hade hjälpt henne 

med jobbet.  Det var omöjligt för henne att hitta ett jobb som passade hennes utbildning eller något 

annat jobb på sjukhuset. Samtidigt som hon jobbade på sjukhuset studerade hon på Sfi. Det tog 3,5 år 

tills hon slutade SAS B. Sedan skickade hon sina diplom från sin utbildning i Madrid, till UHR för 

bedömning. Efter åtta månader fick hon svaret att de inte kunde tillgodoräkna hennes utbildning.  Hon 

saknade högskolepoäng i andra ämnen som ingår när man läser biologi i Sverige. UHR föreslog att 

hon kunde antigen studera tre terminer till för att komplettera hennes utbildning i biologi eller utbilda 

sig helt till ett annat yrke. Rådet hon fick var att byta utbildning helt eftersom det inte finns så mycket 

jobb som biolog i Sverige. Dessutom garanterade de inte heller att de skulle tillgodoräkna biologi som 

en svensk utbildning om hon kompletterade den. Då bestämde hon sig för en annan akademisk 

utbildning och byta till ett annat yrke. Hon valde att studera till biomedicinsk analytiker och hittade 
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jobb direkt efter utbildningen genom en praktikplats som själva utbildningen erbjöd till alla studenter. 

Hon fick alltså ett kvalificerat jobb 6 år efter hon hade kommit till Sverige. Hon använde engelska 

ganska mycket både i det personliga- och i det professionella livet. Hon började prata svenska 

flyttande efter 4 år. 

4.2.1 Analys informant E 
Vidare redogörs de mest relevanta svaren utifrån intervjun: 

1. Vilken roll upplever du att behärskningen av svenska har spelat för dina möjligheter att få ett 

kvalificerat jobb i Sverige?  

”När jag flyttade hit, spelade svenskan ingen stor roll i arbetslivet. Genom en kontakt 

kunde jag börja arbeta på ett sjukhus och där pratade vi engelska. Men efter två år, när 

projektet var avslutat, var det omöjligt att hitta ett jobb därför att min svenska inte var 

bra och jag hade inga kontakter. Jag var frustrerad och vågade inte ens att skicka mitt 

CV till arbetsgivarna”. 

 

2. Vilka andra faktorer upplever du har spelat stor roll? 

”Om man inte behärskar svenska, är det viktigt först att ha en kontakt men också att 

behärska engelskan på en hög nivå. Dessutom tycker jag att en svensk utbildning 

öppnar dörrarna till arbetsmarknaden. För det första får man en lämplig praktik inom 

det område man utbildar sig till. För det andra får man genom praktiken kontakter och 

referenser som är mycket värdefulla i Sverige. Utan kontakter och referenser kommer 

man ingenstans”. 

 

3. Vilka möjligheter fick du i samband med svenska kurser som Sfi och Sifa när det gäller integration 

på arbetsmarknaden? Fick du någon praktikplats eller andra professionella möjligheter i samband med 

kurserna? 

”Noll. Man hade absolut ingen tillgång till en praktik på Sfi när jag studerade där. 

Dessutom för att kunna försörja mig, jobbade jag som barnflicka (på engelska) och det 

gjorde att det tog 3 år för mig att avsluta svenska kurserna, alltså från Sfi till SAS B. Så 

jag gick igenom alla kurser men inga av de kurserna erbjöd en praktik eller likande 

tyvärr”.  

Utifrån svaren kan man sammanfatta att informanten E tycker att en kombination av att ha kontakter 

och att behärska engelska, gav henne chansen att komma in på arbetsmarknaden. Men att kunna 

svenska bättre skulle gett henne flera chanser i arbetslivet när hon inte hade kontakten kvar. Hon 

tycker ändå att ha en utbildning utfärdad i Sverige, verkar som en säker väg till ett bra jobb. 

4.3 INFORMANT P:  
Informant P var 30 år gammal när hon kom till Sverige. Idag är hon 38 år och är gift med en svensk 

medborgare. Hon är utbildad civilekonom i Chile. Hon kunde tillgodoräkna sin utbildning i Sverige. 

Hon studerade 6 månader på Sfi och 6 månader på Sifa. Hon studerade till Sfi D-nivå som gav henne 

en grundläggande svenska. Genom en kontakt fick hon chansen att jobba på ett stort internationellt 

företag och då bestämde hon sig för att sluta med svenska kurserna. Hon fick jobb efter 1 år. Det var 

hennes mans kontakt som rekommenderade henne direkt till det arbetet. Den personen jobbade själv i 

företaget och hade en mycket hög position i hierarkin. Hon fick jobba som assistent i ”servidesk” där 

hon kontrollerade olika slags IT förekomster. Det tog bara några månader tills hon kunde byta jobb till 

administratör i samma företag. Sedan jobbade hon som ”business analys” som var lite mer inriktat till 

hennes utbildning men det var efter 3 år som hon fick jobbet lite högre upp i hierarkien med hjälp av 

samma kontakt. Nu jobbar hon som ”business controller” vilket var det som hon egentligen skulle ha 

fått från första början i sitt hemland. Hon pratade grundläggande svenska efter 6 månader och efter 1,5 

år behärskade hon svenska ganska bra. Hon använder sig fortfarande av det engelska språket när hon 

inte kan något ord på svenska. 
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4.3.1 Analys informanten P 
1. Vilken roll upplever du att behärskningen av svenska har spelat för dina möjligheter att få ett 

kvalificerat jobb i Sverige?  

”Svenskan spelade inte så stor roll i mitt fall, åtminstone i början. Jag fick det jobbet jag 

har genom en kontakt. Min man kände en viktig person i ett stort företaget och då fick 

jag en intervju direkt och jobbet tack vare den kontakten. Jag pratar flytande engelska 

och jag kunde genomföra intervjun helt och hållet på engelska. Min svenska 

utvecklades senare genom att jag började våga kommunicera med mina kollegor på 

svenska och då lämnade jag engelskan lite åt sidan.”  

2. Vilka andra faktorer upplever du har spelat stor roll? 

”Att ha bra kontakter plus att behärska engelska tycker jag är det viktigaste enligt min 

erfarenhet”. 

 

3. Vilka möjligheter fick du i samband med svenska kurser som Sfi och Sifa när det gäller integration 

på arbetsmarknaden? Fick du någon praktikplats eller andra professionella möjligheter i samband med 

kurserna? 

”Jag fick aldrig någon praktik genom kursen vilket var synd, för att praktisera är 

faktiskt ett sätt att skapa kontakter, referenser och kan till och med ge en anställning i 

ett företag”. 

 

Informant P angav också att det var genom jobbet hon lärde sig svenska. Hon hade bara studerat på Sfi 

ett år och kunde inte så mycket då, men efter några månader på jobbet, började språket utvecklas som 

hon berättar härnäst: 

”Dessutom är det genom jobbet jag förbättrade svenskan och inte bara genom Sfi-

kurserna. Efter några månader på jobbet, kände jag att mitt språk hade blivit mycket 

bättre. Jag fick chansen att gå på utbildning genom företaget. Jag gick från att bara prata 

engelska till att presentera olika projekt på svenska framför mina svenska 

arbetskollegor”. 

 

Utifrån svaren kan man sammanfatta att informanten E tycker att kontakter i hennes fall var väsentligt 

för att hitta ett lämpligt jobb i Sverige. Hon anser att lära sig svenska genom kurser som tar från några 

månader till några år inte är lösningen. Hon medger att Sfi- och Sifa-kurser är en bra början med där 

kan man bara lära sig grundläggande svenska.  

 

4.4 SAMMANFATTNING AV ANALYS 
Utifrån informanternas svar anser man att behärskning av svenska spelar en relativt viktig roll i 

arbetslivet. Engelska verkar vara en viktig nyckel till jobbet och ett viktigt kommunikationsmedel för 

invandrarna som inte behärskar svenska. Dessutom påstår informanterna att det är genom kontakter 

och referenser man kommer in på arbetsmarknaden. 

 

Sedan påpekar de att en praktikplats är ett bra sätt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. 

Enligt informanten P, främjar det dessutom integrationen i samhället för att då lär man sig de svenska 

koderna. Att få en praktikplats hjälper också att skaffa kontakter som kan ge dem värdefulla referenser 

som man behöver i det svenska arbetslivet enligt informanterna. 

 

Sammanfattningsvis och baserat på informanternas upplevelser, kan man säga att för att en 

högutbildad invandrare ska hitta ett jobb på den svenska arbetsmarknaden behövs två saker: 

kontakter/referenser samt behärska engelska på en hög nivå. Svenska språket är viktigt men om man 

kan engelska, är behärskning av svenskan bara en tidsfråga. Visst är det inte lätt att ha ett rikt 

kontaktnät när man kommer från ett annat land, men detta är någonting som den svenska regeringen 

kan främja mycket mer genom att skaffa flera praktikplatser i samband med svenska kurser.  
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5 DISKUSSION  
Syftet med undersökningen är att studera hur svenska språket påverkar integrationen på 

arbetsmarknaden när en invandrare redan har högutbildning och yrkeserfarenhet från hemlandet samt 

belysa vilken situation högutbildade invandrare går igenom tills de hittar ett lämpligt jobb. I detta 

avsnitt redovisas också på vilket sätt en invandrare lär sig svenska bäst baserad på tidigare forskning.   

5.1 SVENSKA, ENGELSKA OCH KONTAKTER 
Utifrån intervjuerna kommer man fram till att det svenska språket påverkar mycket i informanternas 

arbetsliv, men att det finns andra faktorer som kontakter och referenser som verkar vara en viktig dörr 

till ett jobb i Sverige. Detta bekräftas också genom de olika intervjuerna som genomförts i Broomé et 

al., (1996) och Wingborgs (1997) studier till invandrare. Utifrån informanternas svar och tidigare 

forskningar, kan man ange att inte behärska svenska helt behöver inte vara en nackdel i arbetslivet.  

Wingborg (1997, s.18) påpekar dessutom att engelska är mycket viktigt i den rådande 

affärssituationen, så det betraktas som ett stort plus i arbetslivet. Engelska fungerar därmed som en 

språkbro medan invandare lär sig svenska. De som inte lär sig språket, kan vid vissa tillfällen känna 

sig isolerade. Som Ahlgren (2014, s. 21) påpekar i sin doktorsavhandling att svenska språket har en 

viktig roll när det gäller socialisering med arbetskollegor. Socialisering är även viktigt i 

språkutvecklingen. Som samtliga informanter berättar, när de fick chansen att jobba, började de 

använda svenska mer och mer, och mindre engelska. Då märkte de att svenskan utvecklades enormt 

mycket och kände sig mer delaktiga i företaget.  

Att lära sig svenska genom Sfi- eller Sifa-kurser är ett bra sätt att lära sig grundläggande svenska men 

som Lindberg (2001, s.15) anger, andraspråket utvecklas mycket mer när invandrarna har möjligheten 

att prata med infödda utanför klassrummet. Då kan de ständigt förhandla meningen och utländska lär 

sig gradvis hur en infödd person uttrycker sig i olika situationer.  

5.2 UHRS BEDÖMNING I SAMBAND MED INVANDRARES MOTIVATION 
En till faktor som påverkar högutbildade invandrare när de vill hitta ett jobb enligt sin utbildning, är att 

det finns en hög procent av utbildningar som inte tillgodoräknas från UHR myndigheten. Enligt UHRs 

rapport (2016) anges att bara ”40 % av de akademiska utbildningarna har bedömts motsvara en svensk 

kandidatexamen” (s. 13). Således finns det 60% av utländska utbildningar som antingen måste 

kompletteras eller att de inte får tillgodoräkna sina studier alls och då måste de ”börja från början” 

som nämns tidigare. Den här situationen fördröjer invandrarnas integration i arbetslivet samt att det 

skapar en stor frustation för de invandrarna som inte kan tillgodoräkna sina utbildningar. 

 

Så var fallet för informanten E. Som hon angav fick hon inte tillgodoräkna sin fyra års utbildning i 

biologi. Detta gjorde att hon kände sig frustrerad för att hon var tvingad att studera 3 år till på 

universitetet för att kunna få ett kvalificerat jobb. Hon upplevde det som att hennes utbildning och 

yrkeserfarenhet och andra språk inte värderades alls, och att hon skulle aldrig få möjligheten att jobba 

inom sitt yrke, utan att hon var tvungen att ta ett mindre kvalificerat jobb. Informanten E tappade då 

motivation för att lära sig svenska, därför tog det lång tid tills hon kunde behärska svenska. Hon hade 

ursprungligen en integrativ motivation (Abrahamsson, 2009): hon ville integrera sig i samhället, 

umgås med infödda svenskar och utvecklas som professionell i Sverige, men hon tappade lusten att 

lära sig svenska när ingen verkade värdera hennes professionella bakgrund. Alltså hennes attityd mot 

språket hade blivit påverkad och även hennes motivation om att lära sig det.  

 

Frustrationen som informanterna E, A och P berättar om i intervjuerna, visas också i Ahlgrens (2014) 

studie, om att invandrarna har en känsla av att ”de inte kunde finna arbete inom sina yrken utan blev 

tvungna att ta okvalificerade jobb där deras personliga resurser i form av utbildning och 

yrkeserfarenhet inte fick erkännande” (s. 21). Ahlgren (2014) påpekar dessutom att den negativa 

känslan påverkar språkinlärningen för att de utvecklar ”en ambivalent attityd mot sitt andraspråk” (s. 
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21). Denna påverkan är den som Abrahamsson (2009) anser att ”inlärarens attityder påverkar 

motivationen, som i sin tur har direkta och tydliga effekter på L2-inlärningen [...]” (s. 207). 

Abrahamsson berättar vidare om hur detta kan inverka på inlärning av andraspråket: 

 

Positiva attityder gentemot målspråket och målspråkgruppen tenderar att generera en 

hög motivation och därmed potentiellt en framgångsrik inlärning, medan negativa 

attityder resulterar i låg motivation och oftast lägre inlärningsframgång. (s.21) 

 

Motivation är en av de faktorer som kan ha större inflytande i andraspråksinlärningens framgång enligt 

Abrahamsson (2009). Om man inte förstärker motivationen för invandrarna genom att erbjuda bättre 

möjligheter i arbetslivet än att studera vidare på grund av att deras utbildningar inte är ”tillräckligt 

bra”, eller att acceptera ett lägre kvalificerat arbete som samtliga informanter berättar i intervjuerna, 

kommer invandrarnas inlärning att påverkas negativt, inte bara i språkinlärningen utan också för 

invandrarnas integration i samhället. Det kan ge väldigt negativa konsekvenser båda ekonomiska och 

andra typer, som kan tvinga invandrarna att leva utanför det svenska samhället.  

 

5.3 DISKRIMINERING 
När det gäller diskriminering har ingen av informanterna upplevt den. Dels för att de inte har skickat 

så många CV eller när de har skickat dem fick de positiva svar. Informanten A fick till och med några 

intervjuer som ledde till anställning. Här kan det också spela roll att hon kan flera språk som tyska, 

franska och engelska, vilket är viktigt i ett land som Sverige (Broomé et al., 1996, s. 18). Informanten 

P som kommer från Latinamerika, skickade många CV som civilekonom men hon fick inga svar. Hon 

modifierade till och med sitt CV och valde att ha en ”lägre profil” genom att ta bort hennes ”masters”. 

Då provade hon att söka mindre kvalificerade jobb och hon fick svar som ledde till några intervjuer. 

Det enda jobbet hon fick var som ”telefonförsäljare” och då tackade hon nej. De andra 

jobbansökningarna hon skickade som civilekonom fick sällan svar. Ibland skickade företagen ett mejl 

för att tacka för intresset, andra skrev att de redan hade hittat någon annan och andra svarade inte alls. 

Detta kan kännas som att det fanns diskriminering på grund att hon kommer från Latinamerika som 

TCOs rapport anger (2009, s. 33), men kanske var det bara att hon inte hade den profilen de sökte. Det 

är svårt att veta det utan att kunna intervjua den andra delen. Men som Broomé el al., (1996, s. 21) 

påpekar, ibland diskriminerar arbetsgivarna och väljer bort invandrarnas CV oftast på grund av 

fördomar mot en etnisk tillhörighet och okunnighet i utländska utbildningar.   

 

5.4 INFORMANTERNAS SVENSKA INLÄRNING 
När det gäller hur informanterna lärde sig svenska och hur språket utvecklades, berättade de att de 

började använda svenska när de började jobba. Genom samspelet inom olika situationer kunde de lära 

sig hur ”svenkarna pratade” i olika sammanhang, både yrkesinriktade och vardagliga. Informanternas 

svar bekräftar Vygotskjs teori om att andraspråksinlärningen sker framför allt genom att samspela med 

andra infödda talare i olika sociala sammanhang (Vygotskj, 2001; Håkansson 2001, Ahlgren, 2014). 

Att bara sitta vid en skolbänk och lära sig på ett traditionellt sätt i vuxen ålder fungerar inte. Om 

svenska kurser integrerar både språkkunskap och deltagarnas professionella och personliga intressen, 

skulle det öka  invandrarnas motivation och effektivitet att lära sig svenska. Akademiker som kommer 

till Sverige är ofta väl motiverade att lära sig språket som hjälper dem att komma in i det svenska 

samhället och på arbetsmarknaden. Båda typer av motivationer: integrativa respektive instrumentella, 

är mycket positiva i språkinlärningen enligt Abrahamsson (2009) och man borde dra nytta av det. Man 

borde också ta hänsyn till det sociokulturella perspektivet som Vygotsky (2001) bland andra pratar 

om. Det är inte en tillfällighet att informanten P behärskade svenska snabbare än de andra 

informanterna. Informanten P gick kortast tid på Sfi och det var genom jobbet hon lärde sig svenska 

snabbare, där var hon exponerad till språket på olika sätt: skriftligt och muntligt, både vardaglig och 

professionellt med sina arbetskollegor. 
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5.5 SFI- OCH SIFA KURSER 
När det gäller Sfi och Sifa-kurser, så verkar dem inte vara anpassade och individualiserade som det 

står i kursplanen enligt Skolverket (2012), där syftet med utbildningen beskrivs: 

 

Utbildningen ger språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-

samhälls- och arbetsliv. Elevens behov i olika situationer och roller lyfts fram: 

individens behov, samhällsmedborgarens behov och den yrkesarbetandes behov. (s.41)  

 

Genom intervjuerna ser man att Sfi- och Sifa-kurser är bra för att ge invandrarna en grund i det 

svenska språket, men dessa språkkurser tar inte hänsyn till vilket yrke och erfarenhet invandrarna har 

sedan tidigare. Som i informanternas fall: informant A var inriktad till turism, E till den medicinska 

världen och P till ekonomi och marknadsföring, men de fick ingen specifik undervisning med hänsyn 

till deras professionella behov. Undervisning i Sfi och Sifa, verkar samla en grupp av människor som 

fast att de har olika behov och yrken, undervisas på samma sätt. Det krävs andra åtgärder i Sverige 

som verkligen anpassar svenska kurser till varje individ. Det skulle krävas att Sverige främjar 

arbetsgivarna när de tar emot invandrare med akademisk bakgrund. Man måste satsa på att införa en 

kursintroduktion till invandrarna. Det gäller inte bara att lära sig språket utan också hur svenska 

samhället och arbetslivet fungerar. Detta är också en väsentlig del i invandrarnas integration som 

också anges i Ahlgren (2014, s. 23) och i Wingborg (1997), som ett sätt att lära sig de svenska 

normerna och sociala koderna.  

 

Det är mycket som Sveriges integrationspolitik kan förbättra när det gäller att integrera högutbildade 

invandrare i arbetslivet. Högutbildade människor kommer till Sverige i stora mängder och det är dags 

att Sverige ger alla likvärdiga möjligheter. UHRs studie (2014) anger dessutom att:  

 

Det är en sammanhållen integrations- eller etableringskedja som behöver utvecklas, 

från tidig vägledning via bedömning/erkännande av meriter parallellt med anpassad 

utbildning i svenska till arbetsplatsförlagda insatser som praktikprogram och 

jobbmatchning för att dörren till arbetsmarknaden ska öppnas. (s. 39) 

 

Som informanterna i denna studie påpekar och som UHR (2014) också anger, en viktig faktor som kan 

hjälpa att hitta ett lämpligt jobb är praktikplatser. Enligt informanterna är det en säkrare väg till jobb: 

utländska akademiker kan visa vad de kan, arbetsgivarna kan bedöma deras färdigheter på ett mycket 

mer objektivt sätt och akademikerna får chansen att få värdefulla referenser som är avgörande i 

arbetslivet.  

 

5.6 SLUTSATSER  
Utifrån undersökningen om hur mycket svenska språket påverkar en akademisk invandrare i sin 

integration i arbetslivet, kan man ange att det finns olika faktorer som kan ge invandrarna bättre 

förutsättningar som kan leda till ett lämpligt jobb snabbare än andra fast man inte behärskar svenska 

helt: att ha kontakter eller referenser och behärska engelska på en hög nivå.  

 

När det gäller kontakter/referenser kan man relatera det till alla tre informanter som deltog i studien 

och som Wingborg (1997) också anger. Samtliga informanter hittade ett jobb genom kontakter eller 

referenser. Att ha någon som kan berätta om vem du är och hur du kan utvecklas i arbetslivet verkar 

vara nyckeln till ett jobb i Sverige, därför borde Sfi- och Sifa-kurser vara tydligt kopplade till 

arbetsmarknaden genom att ge invandrarna möjligheter till anpassade praktikplatser som kan ge 

värdefulla referenser och kontakter i framtiden.  

 

5.7 METODDISKUSSION 
Halvstrukturerade intervjuer som metod har varit enligt min mening lämpligt för att få detaljerade svar 

på frågorna. Informanterna har berättat fritt om sina upplevelser och erfarenheter och eftersom vi 

pratade på modersmålspråk kunde jag tolka svaret utan missuppfattning. Frågorna kunde dock ha varit 
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lite kortare och konkretare. Långa frågor som vill nå olika typer av svar gjorde att jag var tvingad att 

förtydliga många av dem vilket tog längre tid att genomföra.  

 

Urvalet kan ha sina brister eftersom det representerar bara tre kvinnor som dessutom har spanska som 

modersmål, således kan de inte betraktas som ett ”representativt urval” (Denscombe, 2016, s. 75) och 

inte heller generalisera resultatet till alla invandrare i Sverige. Spanska är dessutom ett mycket stort 

språk i världen och mycket populärt i Sverige, så att det kan påverka att genom kontakter får man ett 

jobb fast man inte behärskar svenska. De här kvinnorna behärskar dessutom engelska, vilket gör att de 

åtminstone kan kommunicera med omgivningen från den dagen de kom hit, och underlättar 

integrationen både i den vardagliga- och i det professionella sammanhanget. En punkt till som man 

kan påpeka när det gäller urvalet är att det skulle ha varit intressant om manliga informanter hade 

deltagit i forskningen eftersom det kanske hade gett studien ett annat resultat eller tillfört ett annat 

perspektiv till studien. 

 

5.8 VIDARE STUDIER 
Studien är begränsad i tid och i resurser men man skulle kunna forska vidare med många flera 

högutbildade invandrare som kommer från Latinamerika och se hur de lyckas på arbetsmarknaden, 

och de känner sig diskriminerade eller inte. Att generalisera som TCO (2009) gör på grund av 

ursprung stämmer delvis enligt min studie, därför skulle det vara lämpligt att undersöka detta vidare i 

samband med andra faktorer som till exempel om de har eller inte har kontakter som hjälpte dem att 

hitta ett jobb, om de behärskar engelska, m.m. Alla dessa faktorer påverkar hur snabbt en person hittar 

ett jobb i Sverige oavsett varifrån de kommer. 

 

Vidare kan man också studera om arbetsgivarna är medvetna om hur viktigt det är för dem och för 

samhället att ge högutbildade invandrare ett jobb. Det skulle också vara intressant att undersöka om 

regeringen främjar arbetsgivarna på något sätt att anställa invandrare. Regeringen spelar en väsentlig 

roll i denna fråga och borde genomföra olika åtgärder så att arbetsgivarna ser invandrarna som en 

värdefull arbetskraft.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

1.- Hur gammal var du när du kom till Sverige? _________ år. 

 

2.- Vilken utbildnings nivå hade du då? Vad heter utbildningen? 

 

3.- Hade du yrkeserfarenhet i ditt hemland enligt din utbildning? 

 Yrke 1 __________________________  Hur många år?_____________________ 

 Yrke 2 __________________________  Hur många år?_____________________ 

 Yrke 3 __________________________  Hur många år?_____________________ 

 

4.- Har du tillgodoräkna din utbildning här i Sverige? Hade du något problem med det?  

5.- När du kom till Sverige, kunde du svenska eller pratade du ett annat språk som du kunde 

kommunicera med? (ange vilket/vilka språk i så fall): 

6.- Gick du igenom kurs Svenska för invandrare (SFI) eller kursen som kallas för intensivsvenska för 

akademiker som indelats i SFP (Svenska för pedagoger), SFINX (Svenska för ingenjörer och 

arkitekter) eller SFEJ (Svenska för ekonomer, jurister och andra samhällsvetare. Hur lång tid gick du 

igenom den i så fall? 

Kurs  _____________________________   Tid:______________ 

Kurs  _____________________________ Tid:______________ 

Kurs  _____________________________ Tid:______________ 

 

7.- Vad tycker du om de kurser som du gick igenom för att lära sig svenska? Tycker du att det var ett 

lämpligt sätt att lära sig språket samt att hitta ett jobb enligt din utbildning? 

8.- Hjälpte den att integrera dig i den svenska arbetsmarknaden? Varför? Varför inte? Gick ni igenom 

en mer specifik yrkesinriktad vokabulär? Eller att skapa ett bra CV, presentationsbrev, mm? 

9.- Fick du någon praktikplats genom kursen eller tips av på vilket sätt ni skulle hitta ett jobb enligt 

dina kvalifikationer? 

10.- När kunde du prata svenska så att du kunde kommunicera flyttande? Tycker du att då kunde hitta 

du ett jobb på ett snabbare/bättre sätt?  

11.- Hur lång tid tog det för dig att hitta ett kvalificerat arbete enligt din utbildning/yrke?  

12.- Hur många CV skickade du till ett jobb där du kände dig kvalificerad enligt din utbildning?  

   Inget    1-10    fler än 10  

 

13.- Vilka erfarenheter har du av att söka jobb i Sverige? Hur hittade det jobbet som du fick?  

 

14.-Vilka svårigheter upplevde du när du var på arbetsintervju? 

 



 

15.- Vilken roll upplever du att din behärskning av svenska har spelat i arbetsmarknaden? På vilket 

sätt har du märkt av det? 

 

16.- Viste du att sedan 2010 finns en utbildning inriktad till utländska akademiker vid Stockholms 

universitet som i 6 månader hjälper dig att integrera dig på arbetsmarknaden på ett snabbare sätt? Hade 

du ansökt det i så fall? 

 

17.- Vilka faktorer upplever du har spelat störst roll för dina möjligheter att få jobb i Sverige? Varför? 

 

18.- Hur uppfattade du dina chanser i arbetsmarknaden i jämförelse med en svensk medborgare?  

 

19.- Har du någon gång känt dig diskriminerad i samband med att du har sökt jobb i Sverige? Kan du 

berätta mer om det? 

 

20.- Vad tycker du om utbildade invandrares situation när de kommer till Sverige? Tycker du att det är 

lätt för dem att hitta ett lämpligt jobb snabbt? Tycker du att det svenska språket är nyckeln till den 

svenska arbetsmarknaden eller att andra faktorer kan påverka mer än svenskan? 

21.- Vilka råd skulle du vilja ge till en högutbildad invandrare som kommer till Sverige och vill 

integrera sig i arbetsmarknaden så snart som möjligt? 

22.- I fall du jobbar nu, hittade du ett jobb som passade din utbildning? På vilket sätt hittade du 

jobbet? Kunde du uttrycka dig väl på svenska eller kunde du prata något annat språk? 

 

23.- Känner du nöjd med det jobb som du har nuvarande i Sverige? Varför? Varför inte? 

24.- Jämför med det jobb som du hade fått i ditt hemland om du hade stannat kvar. Hade du fått ett 

liknande jobb i hemlandet eller högre/lägre position i företaget?  

25.- Vilken erfarenhet har du av arbetsförmedlingen?  

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Samtycke 

Hej! 

Mitt namn är Yolanda Orhamn och jag studerar ämneslärarprogrammet (inkl. ämnena spanska och 

svenska som andraspråk) vid Stockholms universitet. Den här terminen ingår att jag ska skriva ett 

självständigt arbete i svenska som andraspråk. Jag är intresserad av att undersöka hur olika faktorer 

påverkar vilka möjligheter högutbildade invandrare har att hitta jobba i Sverige som överensstämmer 

med deras tidigare utbildning och jobberfarenheter. Dina erfarenheter och kunskaper är väsentliga för 

min undersökning. 

 

Undersökningen genomförs i form av en intervjustudie och jag skulle gärna vilja ställa frågor till dig 

om vilka faktorer som du anser har påverkat dina möjligheter att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och tar plats där vi kommer överens. 

Allt som sägs under intervjun kommer endast att användas för min uppsats och materialet kommer att 

avidentifieras. Intervjun kommer att spelas in på band så att jag lättare kan bearbeta materialet under 

författandet av uppsatsen. Materialet kommer att förstöras när uppsatsen är färdig.  

Jag kommer att ge dig ett kodnamn som sedan genomgående används i uppsatsen. Som deltagare 

kommer du alltså att vara anonym och ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan avbryta intervjun när 

helst du önskar.  

Om du har frågor kring intervjun eller din medverkan är du välkommen att kontakta mig på mejl 

xxxx@xx.xx eller till telefonnumret xxxx xx xx xx. 

Min handledare heter Natalia Ganuza på Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för 

svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. 

Med vänliga hälsningar, 

Yolanda Orhamn 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att deltaga i studien.  

 

Deltagares namn: _____________________________________ 

Underskrift  

 

Ort ______________________ 

Datum ___________________ 

 

Handledare:  Natalia Ganuza 

Kursansvarig: BethAnn Paulsrud 


