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Abstract 
 

Under 1980-, 1990- och 2000-talen kom invandrare och flyktingar till Sverige med olika 

bakgrundsvariabler, d.v.s. olika utbildningsbakgrund, motiv och heterogenitet i fråga om 

klass, kön och etnicitet. På 1950-, 1960- och i början av 1970- talen kom direkt rekryterad 

arbetskraftinvandring till industrin.  Bland nutida invandrare till Sverige finns det personer 

med högskoleutbildning eller en akademisk examen. År 2010 fanns det 136 573 personer 

(20-55 år) med minst tvååriga högskoleutbildningar med utländsk bakgrund. Många av 

dessa utländska akademiker har valt att komplettera sina utländska högskoleutbildningar på 

olika lärosäten. Arbetslösheten är betydligt högre bland högutbildade utrikesfödda än bland 

högutbildade inrikesfödda, och arbetslösheten är störst bland personer från Afrika, Asien 

och Latinamerika. 

Syftet med studien är att beskriva och förstå, hur invandrade akademiker uppfattar och 

upplever sina kompletterande högskolestudier i relation till arbetslivet och mötet med det 

svenska samhället. Metoden utgår från en kvalitativ analys av djupintervjuer av utländska 

akademiker med olika bakgrund i fråga om utbildning och kultur. Analysen utgår från 

Jürgen Habermas teori om samhällsbeskrivning, utveckling och kommunikation utifrån tre 

sfärer . Den första är staten med styrlogiken” makt”, den andra är marknaden med logiken 

”ekonomi” och den tredje är civilsamhället med logiken ”gemensam norm”. 

Resultatet visar att utländska akademiker uppskattar studierna i högskolemiljö med det unika 

grupparbetet och möjligheterna till stöd. Studenterna efterlyste flexibla insatser/metoder för 

målgruppen, när det gäller språkinlärning och ämneskompetens.  Svårigheterna handlar om 

utanförskap, arbetslöshet och diskriminering inom arbetslivet och samhället. En av de 

centrala slutsatserna är, att den politiska och ekonomiska maktstrukturen är den 

sammanhållande länken för att integrera invandrade akademiker inom högre utbildning och 

därefter i arbetslivet. Arbetsintegrerad utbildning utgör en plattform för invandrade 

akademiker inom högre utbildning utifrån den pedagogiska strukturen. Integrationen i alla 

aspekter mellan människor i samhället sker företrädesvis genom det kommunikativa 

handlandet. 
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Kapitel 1.  Invandrade akademiker och integration 

1.1 Inledning 

Det svenska samhället präglas idag av migration, multikulturalism och globalisering. Det är 

mer än någonsin aktuellt och viktigt att debattera och resonera kring dessa företeelser. Vad 

har begreppen för innebörd, hur används de i olika sammanhang och hur påverkas 

samhällsutveckling och demokrati av extrema rörelser och röster i Europa, t ex Front National 

i Frankrike, Dansk Folkeparti i Danmark och Sverigedemokraterna i Sverige?   

Vilken innebörd får begreppen, när ett växande utanförskap, sociala motsättningar och 

protester hörs i hela Europa?  

 

Inledningsvis vill jag säga, att en av de frågor som debatterades under valrörelsen 2010 var 

integrationen i det svenska samhället. Det var tydligt i den sista valdebatten på SVT lördagen 

den 18 september 2010, att både höger och vänster var eniga om att de hade misslyckats med 

integrationen under de senaste 30 åren. Jag kan förstå resonemanget och problematiken trots 

den goda viljan och insatser på nationell, regional och lokal nivå för att skapa ett jämlikt och 

tryggt samhälle för alla invånare. Frågan är vad det är som gör att integrationsprocessen går så 

långsamt framåt. Varför är det så svårt att kommunicera och nå varandra i ett modernt 

samhälle? Beror det på värderingar, kultur, språk eller vet man inte hur man gör eller beror 

det på något helt annat?  

 

Många människor har flytt eller har kommit p.g.a. familjeanknytning till Sverige, och bland 

dem finns det många människor, som ofta bär med sig någon form av svåra upplevelser, 

psykiska och/eller fysiska (Socialstyrelsen 1998). Många behöver omsorg, men framför allt 

krävs en aktiv och dynamisk process för att förverkliga deras reella möjligheter att bygga upp 

ett nytt liv i Sverige. Förändrade roller inom familjen, förlorad social status, avsaknad av 

svenskt nätverk och nya sociala normer kan göra att man isolerar sig, och själva utanförskapet 

i sig riskerar att bli den nya normen. Detta utanförskap kan brytas, när människor blir 

delaktiga i samhället och känner, att de är till gagn för den svenska samhällsutvecklingen samt 

får bidra med sin kunskap, kompetens och med sitt eget arbete. Bland de olika invandrarna 

finns det en del personer med högskoleutbildning eller en akademisk examen. I denna studie 

utgörs målgruppen av utländska akademiker, som har valt att komplettera sina utländska 
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studier på olika lärosäten. Integreringen av dessa personer är en angelägen samhälls- och 

individfråga från olika aspekter och synvinklar, främst när det gäller ekonomi, arbetsmarknad, 

hälsa, kultur och pedagogik.  

 

Under mitt arbetsliv i Sverige har jag arbetat inom utbildningssektorn, rättare sagt inom den 

offentliga sektorn (kommunal, statlig), och under de senaste sju åren har jag arbetat med 

vägledning för invandrarakademiker. Enligt min erfarenhet finns det en god vilja att genom 

olika insatser på nationell och lokal nivå göra sitt bästa för att underlätta utländska 

akademikers tillträde till högre utbildning. Det kan gälla tillträde till högre utbildning för 

introduktionsutbildning, förberedande kurser för högskolestudier och kompletteringar av 

utländska utbildningar inom hela den högre utbildningssektorn. Det kan också gälla 

svårigheterna att komma in i arbetslivet och samhället. Utländska akademiker är en viktig 

grupp i samhället med sina resurser i form av dels utbildningar, erfarenheter och kompetens, 

dels kulturellt och humant kapital. En hypotes är att om man integrerar utländska akademiker 

inom högre utbildning, har man med stor sannolikhet vidgat deras möjligheter till arbete och 

därefter till integration. 

 

Det är viktigt att påpeka, att enligt SCB 2011 finns det ingen statistik för utländska 

akademiker före 2000.  Tabell 1:1 nedan visar akademikers utbildningsnivå utifrån statistik 

(SCB 2009 och 2011), och mina funderingar handlar om hur det går för invandrade 

akademiker, som studerar inom högre utbildning. Hur uppfattar och upplever dessa studenter 

sin utbildning?  
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Tabell 1:1: Akademikers utbildningsnivå
1
 2010 

 Totalt 

 

Utrikesfödda Utrikesfödda i procent av 

den totala befolkningen 

Hela befolkningen 

(07/08) 

9 182 927 1 227 770 13 % 

Akademiker (2010) 1 339 603 136 573 10 % 

Män, akademiker 561 195 64 185 11 % 

Kvinnor, akademiker 778 408 72 388 9 % 

 

I tabellen ovan ser vi antalet utrikesfödda akademiker i åldern 20-55 år med minst tvåårig 

eftergymnasial utbildning. Året 2010 fanns det 1 339 603 akademiker i Sverige. Av dessa var 

136 573 utrikesfödda, alltså 10 procent. 

1.2 Problembeskrivning 

I undersökningen Statistik om integration (2010) som regeringen har presenterat framgår 

tydligt, att arbetslösheten är högre bland utrikesfödda än bland inrikesfödda. Det har skrivits 

och hävdats mycket från olika aktörer i samhället, bl.a. inom olika statliga utredningar, 

vetenskapliga rapporter, näringslivet, media och debattörer i den offentliga debatten, att det är 

viktigt att tillvarata och nyttiggöra den kunskap och kompetens som invandrare och flyktingar 

för med sig till Sverige. Det tycks vara extra svårt att tillvarata den kompetens som personer 

med utländsk akademisk examen kan tillföra samhället. De utländska akademikernas 

självförtroende eroderar, och detta påverkar inte bara deras egen hälso- och livssituation utan 

också barnens (Socialstyrelsen 1998). Framtida generationer med invandrarbakgrund 

påverkas sannolikt om inte den resurs som invandrade akademiker utgör utnyttjas i det 

svenska samhället. Det torde vara svårare att motivera barn till invandrade akademiker att 

skaffa en akademisk eller annan högre utbildning, om föräldrarna själva inte kunnat 

tillgodogöra sig eller haft nytta av sin egen akademiska utbildning i Sverige. De utländska 

                                                 
1
 Utrikesfödda akademiker i riket i åldern 20-55 år med en eftergymnasial utbildning från två år t.o.m. 

doktorsexamen med en utländsk utbildning; med akademiker avses samtliga inrikes- och utrikesfödda som har 
en eftergymnasial utbildning eller längre. (SCB 2011). 
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akademiker som ingår i undersökningen kommer från länder utanför EU, har en akademisk 

examen eller minst en tvåårig högskoleutbildning och har kompletterat sin högskoleutbildning 

inom högre utbildning. Frågan är inte bara intressant utifrån samhällets och individens 

perspektiv. Det är en pedagogisk utmaning inom skolväsendet att ta tillvara dessa resurser och 

bana vägen till ett integrerat och inkluderande sammanhang i synnerhet inom högre 

utbildning. Dessa människor har livserfarenhet, arbetslivserfarenhet och kulturellt kapital i 

form av utbildning.  

 

1.3 Begrepp och definitioner 

 

Begreppet invandrare är ett vitt begrepp och används i såväl juridiska sammanhang, d.v.s. 

myndigheternas verksamhet och förvaltning, som sociala sammanhang. I arbetet använder jag 

följande begrepp med tillhörande definitioner. 

Flyktingar
2
: personer som har permanent uppehållstillstånd och är folkbokförda och har 

asylskäl. 

Invandrare: personer som har flyttat till Sverige och har haft uppehållstillstånd i minst ett år 

och är folkbokförda räknas som invandrare; det kan handla om familjanknytning, arbetskraft, 

forskare och studerande. 

Utrikesfödda eller med utländsk bakgrund: personer som är utrikesfödda eller inrikesfödda 

med två utrikesfödda föräldrar.  

Utländska akademiker: Med invandrade akademiker eller utländska akademiker som 

begrepp avses i denna studie personer eller individer som är folkbokförda i Sverige, har ett 

annat modersmål än svenska och har en högskoleutbildning eller akademisk examen från sitt 

land eller personer vilkas utbildning bedöms av högskola, Högskoleverket eller en annan 

myndighet och har fått tillgodoräkna sig hela eller delar av sin utbildning . I statistiken ingår 

såväl flyktingar som invandrare (SCB 2009; SCB 2011). 

                                                 

2 En flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 

ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig 

utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända 

till det landet.", 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. 

http://www.unhcr.se/SE/basic_facts/Vem_ar_flykting.htm 
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1.4 Syfte 

Utifrån den tidigare gjorda problembeskrivningen har studien avgränsats. Syftet är att 

beskriva och förstå, hur invandrade akademiker uppfattar och upplever sina kompletterande 

högskolestudier i relation till arbetslivet och mötet med det svenska samhället.  

 

1.5 Frågeställningar  

Vilka möjligheter och svårigheter möter invandrade akademiker inom högre utbildning? 

Vilka möjligheter och svårigheter möter invandrade akademiker inom arbetslivet och 

samhället? 

1.6 Uppsatsens disposition  

Jag har lagt upp arbetet i fyra delar eller kapitel. Första kapitlet börjar med inledning och 

bakgrund i form av litteratur, utredningar och tidigare forskning samt anger syfte och teoretisk 

utgångspunkt. Kapitlet redovisar, hur målgruppen beskrivs och uppfattas och vad det finns för 

möjligheter för utländska akademiker inom högre utbildning. Det andra kapitlet handlar om 

den vetenskapliga metoden och hur jag har gått tillväga. I det tredje kapitlet finns 

sammanställningen av det empiriska resultatet med tre huvudteman, nämligen struktur för 

stöd och hinder, arbetsintegrerat lärande samt arbetsliv och samhälle. I det fjärde kapitlet 

lyfter jag upp bakgrunden, teorin och resultatet, och därefter förs diskussionen ur olika 

synvinklar, och utifrån den teoretiska utgångspunkten görs en sammanfattning. 

1.7 Avgränsning 

I studien behandlas inte invandrarfrågor generellt, utan fokus inriktas på målgruppen 

invandrade akademiker. Jag inriktade mig mot utländska akademiker och deltagarna i 

undersökningen kommer från länder utanför EU (ett land är med i EU nu). Begränsningen och 

inriktningen handlar om utländska akademiker, högre utbildning och möjligheten att komma 

in i arbetslivet; detta är utgångspunkter för insamling av data i form av litteratur och 

intervjuade personer. Samtliga intervjuade personer tillhör gruppen utrikesfödda akademiker i 

tabellen ” Akademikers utbildningsnivå 2010” på sidan 3. 
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1.8 Bakgrund 

1.8.1 Historisk tillbakablick 

Invandringen till Sverige har sedan andra världskriget främst skett från nordiska länder och 

övriga Europa i form av arbetskraftinvandring från Finland, Grekland, Italien, Jugoslavien 

och lite från Turkiet under 1950- och 1960- talen samt i början av 1970- talet inom 

industrisektorn (Schierup & Paulson, 1994; Ronström, 1996; Ljungar, 2007; Björk Brämberg, 

2008). I mitten av 1970-talet och under 1980- talet kom mest flyktingar från Mellanöstern, 

Sydöstasien, Latinamerika och Afrika på grund av självständighetsrörelser, revolutioner, krig 

och politiskt förtryck.  Den tredje vågen av flyktingar har sitt ursprung i tiden efter ”det kalla 

kriget”, och dessa kom främst från f.d. Jugoslavien, f.d. Sovjetunionen och Irak med 

anledning av dels socialismens fall i Östeuropa, dels USA:s krigföring i Mellanöstern.  

Tack vare arbetstillfällen inom främst industrisektorn och uppbyggandet av välfärden var det 

lätt för invandrare att delta i arbetslivet under 1960- och 1970- talen. Ansvaret för 

socialiseringen och integreringen av personer i arbetskraftinvandring och flyktingmottagande 

låg fram till mitten av 1980- talet hos f.d. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Senare tog 

Statens invandrarverk, numera Migrationsverket (Björk Brämberg, 2008) över ansvaret. 

Enligt SFS 2010:197 ansvarar Arbetsförmedlingen för nyanlända flyktingars och deras 

anhörigas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Den nya lagen innebär att 

Arbetsförmedlingen står för samordningen av insatser, och kommunerna står för 

samhällsorienteringen med svenska språket. Reformen trädde i kraft 1 december 2010, och 

inom gruppen nyanlända invandrare är det bara flyktingar och anhöriga till flyktingar som 

omfattas av lagen om etableringsinsatser.   

 

Under de två sista decennierna av 1900- talet kom invandrare och flyktingar till Sverige med 

olika bakgrundsvariabler, d.v.s. olika utbildningsbakgrund, motiv och heterogenitet i fråga om 

klass, kön och etnicitet. Den ekonomiska krisen och lågkonjunkturen i början av 1990- talet i 

Sverige (Le Grand & Szulkin, 2002) innebar svårigheter att få arbete.  Olika statliga 

utredningar (SOU 2006:59; SOU 2006:60; SOU 2006:79) framhäver gång på gång, att 

arbetsmarknaden inte speglar befolkningen, varken när det gäller invandrare eller 

invandrarakademiker. Speciellt utrikesfödda utom Europa har trots den rörliga 

arbetsmarknaden svårare än infödda svenskar att få tillträde till arbetslivet. Vägen till arbete 

beskrivs i nämnda rapporter med en rad olika hinder, såsom språk, brist på nätverk, 

diskriminering, synen på normalitet och arbetsorganisationernas hierarkiska struktur. Inom 
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högskolorna liksom i det övriga samhället är andelen personer med utländsk bakgrund såväl 

bland studenter som personal lägre i jämförelse med svenskfödda; detta har konstaterats i 

Mångfald i högskolan (SOU 2000:47). I de senaste rapporterna (SCB 2009; Statistik om 

integration 2010) bekräftas fortfarande bilden av att arbetslösheten är betydligt högre bland 

högutbildade utrikesfödda, nämligen 9 procent, än bland högutbildade inrikesfödda, hos vilka 

arbetslösheten är bara 1 procent.  En fjärdedel hade sökt fler än 15 arbeten som 

överensstämmer med utbildningen och en femtedel av utrikesfödda med utländsk utbildning 

har ett arbete som inte kräver högskoleutbildning.  Arbetslösheten är störst bland personer 

från Afrika och Asien. Le Grand och Szulkin (2002) skriver att de personer som kommer från 

Asien, Afrika och Latinamerika har svårare både på arbetsmarknaden och i arbetslivet jämfört 

med inrikesfödda, speciellt de som kommer från Afrika. Författarna menar, att invandrare från 

västerländska länder har eller uppfattas ha bättre förutsättningar på arbetsmarknaden än 

invandrare från andra länder.  

1.8.2 Den generella bilden av invandrare och integration 

Två statliga offentliga utredningar med rubrikerna Arbetslivets (O) synliga murar (SOU 

2006:59) och På tröskeln till lönearbete, diskriminering, exkludering och underordning av 

personer med utländsk bakgrund (SOU 2006:60) lyfter tydligt fram, att den allmänna 

diskursen om invandrare, invandrarnas utanförskap och integration fokuseras på själva 

målgruppen som hinder och problem snarare än på de strukturella hindren i samhället och på 

arbetsmarknaden. I SOU 2006:59 och SOU 2006:60 framgår, att i de allmänna 

föreställningarna inom både samhälle och organisationer om begreppen associerar man till 

kollektiva negativa egenskaper (bidragsberoende, språkbrister, arbetslöshet, annan nationalitet 

etc.), och detta förstärker bilden. Chansen att komma in på arbetsmarknaden är mindre för 

personer med ett annat namn, utseende, annan hudfärg, religiös tillhörighet etc. Själva 

användningen av begreppet ”invandrarnas utanförskap” kan tolkas som att ”de” äger inte 

rättighet att få tillträde till arbetsmarknaden. I SOU 2006:59 och SOU 2006:60 beskrivs det 

förhållandet, att det är lättare att särskilja arbetskraften och fokusera på de arbetssökandes 

faktiska eller föreställda egenskaper för arbetsmarknaden än för de exkluderingsmekanismer, 

som den hegemoniska makten och de hierarkiskt ordnande grupperna inom arbetslivet 

framkallar.  
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En ensidig belysning av invandrarnas villkor på arbetsmarknadsnivå bidrar till att 

osynliggöra den etniska dimensionen av vissa konkreta problemområden i arbetslivet, 

som t.ex. arbetsrelaterad ohälsa, skadlig arbetsmiljö, tillämpning av arbetsrätten, 

karriärmöjligheter och kompetensutveckling (SOU 2006:59, s. 11). 

 

Det är inte bara problem för personer med invandrarbakgrund att få tillgång till arbete, utan 

deras situation inom arbetslivet är ett annat stort problem. SOU (2006:59) beskriver denna 

problematik med stöd från olika forskningsområden inom arbetslivet. Arbetsplatser och 

arbetsorganisationer samspelar med det övriga samhället i denna sin sociala, kulturella och 

historiska kontext. I utredningarna (SOU 2006:59) och (SOU 2006:60) framkom, att den 

strukturella diskrimineringen inte fokuseras på individuella aktörer utan på processer inom 

arbetsorganisationerna, som bidrar till en kollektiv identitet, ett gemensamt likhetsideal för 

normer, värderingar, attityder och handlingar, rutiner, regler för vad som är 

rätt/bra och vad som är normalt. 

 

En anledning är att diskursen om mångfalden inom arbetslivet inte förutsätter att man bejakar 

olikheten inom organisationen utan ”olikhet och diskriminering är två sidor av samma mynt” 

(SOU 2006:59, s. 15), och själva etniciteten som innehåll är inte på dagordningen.  Det saknas 

utrymme för reflektion och kunskaper om ämnen inom arbetslivet. I båda utredningarna (SOU 

2006:59; SOU 2006:60) beskrevs relationen mellan utländska akademikers kompetens och 

kvalifikationer i relation till arbetsmarknadens krav och mekanismer.  Många personer med 

olika erfarenheter, utbildningar och kunskaper går igenom dekvalificeringsprocesser, där 

tidigare erfarenheter, kunskaper, studier och kompetens saknar värde för omgivningen. På 

tröskeln till lönearbete (SOU 2006:60, ss. 143-144) beskriver att invandrare generellt har en 

sämre position i samhället. Det sociala nätverket är en viktig faktor för anskaffande av arbete, 

och personer med utländsk bakgrund använder sig mindre av både informella och formella 

rekryteringskanaler till arbetsmarknaden. Anledningarna kan vara att personer med utländsk 

bakgrund saknar kontakter och nätverk, samt har brister i svenska språket. Maktperspektivet, 

ideologin och framförallt den nya ekonomin, som innebär effektivitet, decentralisering, 

produktivitet och ekonomisk tillväxt, är centrala faktorer.  De skapar processer inom 

arbetsorganisationer med hjälp av olika maktpositioner, ledarskap och kontroll (med 

homogenitet som utgångspunkt), hierarkisk byråkrati och hierarkiska relationer bland grupper 

och individer i arbetsorganisatoriska sammanhang. En annan aspekt som tas upp i ovan 
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nämnda utredningar är rasistiska värderingar inom arbetslivet, som definierar tillhörighet i 

kärnverksamhet eller utkanter. 

 

Den strukturella diskrimineringen i form av makt, regler, rutiner och förhållningssätt är en 

central komponent i arbetslivet, och för att motverka denna inom arbetslivet föreslås (SOU 

2006:59) ett antal förslag och lösningar. Arbetsorganisationerna och deras styrelser bör inte se 

problemet utifrån enbart etnicitet utan ha ett analytiskt verktyg och förhållningssätt utifrån 

intersektionellt perspektiv, d.v.s. utmana tidens och rummets gränser utifrån klass, kön, 

sexualitet och ras/etnicitet. Enligt utredningar (SOU 2006:59; SOU 2006:60) behövs det 

fördjupade kunskaper och vidare förståelse av diskrimineringens uttryckssätt och åtgärder mot 

rasismen på institutionell nivå. Det behövs mer kunskaper och reflektion om etnicitet inom 

arbetslivet samt ökade kunskaper genom att samla tidigare erfarenhet av personer, som har 

drabbats av diskriminering i förändringar inom arbetsorganisationen. 

 

Antingen uppstår diskriminering i ett sådant sammanhang som ett resultat av slentrianmässiga 

handlingar, baserade på förutfattade meningar om etnisk olikhet, eller också är den en följd av 

att regler som är grundade på normativa modeller tillämpas på individer eller grupper av 

individer, vars behov och förutsättningar skiljer sig åt (SOU 2006:59, s. 11). 

 

1.8.3 Utländska akademiker som en resurs  

Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. I utredningen Mångfald i Högskolan (SOU 

2000: 47) poängteras att ca 20 procent av befolkningen har sitt ursprung i ett annat land och i 

en annan kultur. Ett sätt att minska de generella klyftorna mellan människor är att erbjuda 

utbildning, som förbättrar människors förutsättningar och därefter deltagande och 

engagemang i samhällsutveckling på alla arenor. I utredningen SOU 2000: 47 lyfter man fram 

dagens samhälle med dess mångkulturella perspektiv; och att det är viktigt att hela samhället 

deltar i samhällsutvecklingen ur alla aspekter. Sverige behöver en välutbildad befolkning för 

att klara välfärden och framtiden. Samtidigt konstaterar man, att utbildning generellt förbättrar 

förutsättningarna för människor, men högre utbildningar speglar inte dagens samhälle, när det 

gäller anställda och studenter med utländsk bakgrund. 

 

Inom högskolorna liksom i det övriga samhället är andelen personer med utländsk bakgrund 

såväl bland studenter som personal mindre representativ, framför allt andelen födda i Asien 
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och Afrika, i jämförelse med svenskfödda. Här handlar det om både undervisning, 

administration och forskning (SOU 2000:47). Utredningen konstaterar att den sociala 

snedrekryteringen till högskolor och högre utbildning kvarstår.  Den sociala utjämningen av 

rekryteringen till högre utbildning sammanhänger med de socioekonomiska och 

sociokulturella strukturerna i samhället. När det gäller den etniska rekryteringen till högre 

utbildning, saknas kunskap vad gäller utbildning och etnicitet i förhållande till den sociala 

bakgrunden inom lärosätenas ledning, organisation och förvaltning, och det finns behov av 

forskning rörande utbildning och etnicitet (SOU 2000: 47, ss. 12-65). Enligt Statistik om 

integration 2010 har snedrekryteringen till högre utbildning minskat. Det är önskvärt att 

antalet studenter och anställda födda i Asien och Afrika inom högskolorna ökar och helst att 

procenttalet sammanfaller med gruppen utrikesfödda akademiker. 

 

Trots att det finns ett etablerat system mellan högskolorna och Högskoleverket för bedömning 

och värdering av de utländska akademikernas utbildning, som underlättar giltigheten för 

arbetsmarknaden, så återstår fortfarande metodutvecklingsarbete, t.ex. för värdering och 

tillgodoräknande av utländska högskoleutbildningar (SOU 2000:47, s. 139). Högskolornas 

nuvarande utbud när det gäller introduktionsutbildningar och kurser är begränsat till 

målgruppen invandrarakademiker samt begränsade kompletteringsutbildningar inom ordinarie 

verksamheter. I den senaste Riksrevisionens rapport (RiR 2011: 16) gällande statliga insatser 

för akademiker med utländsk utbildning har rapporten fört fram kritik beträffande svårigheten 

för utländska akademiker att få tillträde till arbetsmarknaden. Rapporten belyste, att 

informationen om bedömningar, erkännande och validering av utländska akademikers 

utbildningar är ineffektiv med långa handläggningstider för bedömningar av Högskoleverket 

och avsaknad av samordnad information mellan myndigheter, bl.a. mellan Socialstyrelsen och 

Högskoleverket. Slutsatsen är att vägen till arbetsmarknaden för personer med akademisk 

examen från andra länder ska vara förutsägbar, rättssäker och så kort som möjligt. 

Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att ta ett större ansvar för att samordna och 

effektivisera systemet. Utredningen föreslår ett antal förslag inom högskolorna för att öka 

mångfalden med avseende på social och etnisk bakgrund bland studenter och lärare, i 

synnerhet utländska akademiker. Ökade resurser från statsmakten till högskolorna kan bidra 

till att skapa utjämning av rekryteringen, svenskundervisning för utländska akademiker bör 

ske i högskolemiljö, det bör bli fortsatt satsning på kompletteringsutbildningar och ett 

fungerande system bör skapas för värdering och tillgodoräknande av utländska 

högskoleutbildningar. Det behövs också praktik i arbetslivet och en ordnad studiefinansiering. 
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1.8.4 Möjligheter och utvecklingspotential 

I en forskningsrapport av Nählinder (2008) framkommer de olika åtgärder och aktiviteter, 

som har öppnat vägen för invandrarakademiker till högre utbildning sedan början av 1990- 

talet. Den första viktiga åtgärden var att svenska regeringen i en förordning beslutade om ett 

särskilt teoretiskt och praktiskt utbildningsprogram för arbetslösa akademiker med utländsk 

bakgrund (SFS 1995:889 se UFB 3 s. 297). Möjligheterna i Nählinder (2008) kan man 

sammanfatta i stora drag med att det har varit minst tre inriktningar på de utbildningar, som 

anordnades av lärosäten sedan 1995 (Göteborg, Lund och Stockholm) med olika innehåll, 

upplägg och beställare. Gemensamt för alla var att förbättra möjligheterna genom 

undervisning i svenska språket, yrkesspråket, ämnesspråket och praktik, för tillträde till 

arbetslivet och för att underlätta integration. 

 

Idag kan man konstatera att vid 15 högskolor och universitet bedrivs någon form av insatser 

eller kompletterande utbildningar för personer med utländsk akademisk utbildning. För att få 

en kompletterande utbildning måste man ha avslutade studier med examen. Insatserna kan 

omfatta även personer med icke avslutade studier. De utbildningarna består av: 

 

1. Insatser för utländska akademiker som uppdragsutbildning med stöd av och i 

samarbete med Arbetsförmedlingen. Kravet är att sökande ska ha registrerat sig som 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen och ha minst treårig högskoleutbildning eller 

högskolestudier i tre år. Fokuseringen är mot arbetsmarknaden och urvalet sker via 

Arbetsförmedlingen. Studenterna kan ha olika akademiska utbildningar inom 

uppdragsutbildningarna, men det finns en del specifika inriktningar som tekniker och 

ingenjörer vid KTH och ekonomer vid Handelshögskolan i Göteborg.  Insatserna finns 

vid bl.a. Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Umeå Universitet 

och Högskolan i Malmö. 

 

2. Kompletterande utbildningar till reglerade yrken inom vårdområdet på akademisk nivå 

t.ex. läkare, tandläkare, apotekare och sjuksköterska sker på två sätt.  Socialstyrelsen 

bedömer först den sökandes examen och beslutar om kompletteringar. Efter 

Socialstyrelsens beslut kan den sökande antingen göra ett kunskapsprov som anordnas 

i samarbete med några universitet, bl.a. Karolinska Institutet i Stockholm och Lunds 
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Universitet eller ansöka om kompletterande utbildning vid Sahlgrenska Akademien i 

Göteborg, Linköpings Universitet eller Karolinska Institutet i Stockholm.  

 

3. InvandrarAkademien (IA) och aspirantutbildningar för invandrade akademiker bedrivs 

på tre lärosäten i Sverige, Malmö Högskola, Högskolan i Borås och Linköpings 

Universitet. Utbildningarna är en del av den ordinarie verksamhen, och utbudet från de 

ovan nämnda lärosätena vänder sig till hela målgruppen. Syftet med utbildningarna är 

att underlätta utländska akademikers etablering på den svenska arbetsmarknaden 

genom förberedande introduktionsutbildning, och kompletterande utbildning. 

Dessutom har Malmö Högskola aspirantutbildning med förvaltningsinriktning. 

Linköpings Universitet har både allmän inriktning för personer med utländska 

examina och specifik inriktning mot läkare och lärare (Högskoleverket 2006:35R). 

 

Idag har högskoleförordningen SFS 1995:889 upphävts genom SFS 2008: 1101; denna 

förordning trädde i kraft den 15 januari 2009; och handlar om högskoleutbildning som 

kompletterar avslutad utländsk utbildning. Den som vill ha kompletterande utbildning måste 

kunna bevisa att han/hon fullföljt sin utbildning med en akademisk examen. Regeringsbeslutet 

för budgetåret 2010 avseende universitet och högskolor m.m. (se www. regeringen.se 

Utbildningsdepartementet, 2009-12-17) innehöll bl. a satsningar på utländska akademiker. 

Detta innebar att Göteborgs Universitet och Stockholms Universitet fick anordna 

kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk juristutbildning under 2010.  

Stockholms, Göteborgs, Umeå, Örebro och Linköpings Universitet samt Malmö Högskola 

fick anordna vidare kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning 

(kallad utländska lärares vidareutbildning, ULV); omfattningen ska vara 200 helårsstudenter 

per år. Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet i Stockholm och 

Linköpings Universitet fick anordna högskoleutbildning, som kompletterar avslutad utländsk 

utbildning. Denna utbildning vänder sig till personer, som har avslutat läkarutbildning, 

sjuksköterskeutbildning eller tandläkarutbildning från tredje världen.  
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1.9 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning när det gäller allmänna och generella frågor om integration och 

migration inom olika områden och målgrupper (Darvishpour & Westin, 2008), men det finns 

inte så mycket forskning som specifikt berör utländska akademiker och högre utbildning. 

Forskningen har mest handlat om arbetskrafts- och flyktinginvandring och därför har man 

fokuserat på grundläggande utbildning (SOU 2006: 79). 

 

Björk Brämberg (2008) skriver att en gemensam nämnare för invandringsvågorna är att från 

1969 till 2005 var flertalet som kom till Sverige unga personer (20-29 år). Enligt författaren 

hade invandrarna bättre sociala och ekonomiska möjligheter i Sverige än i andra europiska 

länder, men samtidigt var sysselsättningsgraden lägre bland invandrare i Sverige jämfört med 

övriga EU-länder. Hon tillägger att diskriminering förekommer i arbetslivet för personer med 

utomeuropisk bakgrund. I min uppsats vill jag belysa denna problematik. När det gäller 

hälsosituationen bland invandrare skriver Brämberg (2008, s. 32) att ohälsan bland invandrare 

är högre än hos personer med svensk bakgrund, och att alla patienter är olika och måste 

behandlas som individer. 

 

Ljungar (2007) skriver i sin avhandling, att Sverige är ett av de länder i Europa, som har högst 

andel personer födda utanför landets gränser; rättare sagt 18 procent av Sveriges befolkning år 

2002. De första restriktionerna för arbetskraftsimmigranter infördes 1967; anledningen var att 

efterfrågan på arbetskraft minskade, och samtidigt började andelen flyktingar öka. Ljungar 

(2007) skriver, att arbetslösheten började öka bland utlandsfödda personer, och den första nya 

”invandrarpolitiken” infördes 1976 och innefattade ”jämlikhet”, ”valfrihet” och ”samarbete”; 

ambitionen var att alla medborgare skulle ha samma sociala, kulturella och ekonomiska 

rättigheter och möjligheter. Författaren tillägger, att ”integrationspolitiken” ersatte 

”invandrarpolitiken” under 1990-talet, och detta handlade mer om det integrerade och 

mångkulturella samhället samt högre krav på utlandsfödda att försörja sig själva och bryta den 

sociala och etniska segregeringen i landet. Ljungar (2007) har intervjuat personer med 

utländsk härkomst (chilenare, kurder och iranier) som har eget företag. Resultatet i hans 

undersökning visar, att personer med utländsk bakgrund upplever utanförskap och 

bakgrunden till att dessa personer har startat eget företag är främst strukturella orsaker och 

arbetsmarknadsskäl (framförallt iranier och kurder). Här handlar det om mötet med 
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flyktingmottagningar, arbetsförmedlingen och utbildningsinstitutioner. De flesta var nöjda 

med mottagandet i början och sedan missnöjda med myndigheterna. 

En av utgångspunkterna i mitt arbete handlar om arbetslivet, och Ljungar bekräftar den 

rådande diskrimineringen. Ljungar (2007) påvisar i sitt arbete att de som har startat företag 

vill slippa diskrimineringen. 

 

Dimenäs och Jaffari (2011) visar i en studie, att utländska akademiker vill integreras, 

utvecklas och bidra med sina kunskaper till verksamhetsutveckling under sin första 

verksamhetsförlagda utbildning som akademiker inom arbetslivet. Resultatet från studien kan 

tolkas som att mötet med den svenska yrkeskulturen både berikar och berikas. Den kompetens 

man erövrat i landet man kommer från kan användas och delges på arbetsplatsen, där man 

haft verksamhetsförlagd tid. Intervjuade studenter uttrycker vidare att i den 

verksamhetsförlagda utbildningen har de lärt sig hur arbetsmiljö, yrkeskultur, 

organisationskultur och normer ser ut och hur relationer, samarbete, rutiner och klimat mellan 

medarbetare och mellan personal och ledning inom verksamheter fungerar. 

 

Unemar Öst (2009) ger en mångfacetterad bild av utbildningspolitikens utveckling i Sverige 

ur ett historiskt perspektiv . Författaren ger en struktur med innehåll och organisation för det 

utbildningspolitiska syftet och målen sedan 1950-talet fram till dagens samhälle. Det första 

nya synsättet under 1970- talet handlade om jämlikhetssträvanden och att 

arbetsmarknadsanknyta utbildningar/forskning. Här handlade det om samhällets behov av 

yrkesutbildningar med demokrati och industrialism som utgångspunkt. Detta gjorde att den 

stora högskolereformen 1977 genomfördes och öppnade vägen för bildande av högskolor och 

fackhögskolor. Ett av målen med högskolereformen var ” en socialt utjämnande funktion som 

innebar att utbildningen förväntades bidra till jämlikhet mellan olika klasser, skikt och 

grupper” (Unemar Öst 2009, s. 41).  Med tiden tillkom nya begrepp som flexibelt lärande, 

specialiseringar inom den offentliga debatten och den politiska kampen. Nästa politiska och 

delvis akademiska kamp om den högre utbildningens syfte och mål handlade om 

decentralisering med stark lokal styrning, valfrihet, och individuella behov av utbildning, och 

detta ledde till ytterligare en högskolereform 1993. I början av 1990-talet tar kampen fart, när 

det gäller internationaliseringen, globaliseringen och Bolognaprocessen (ett europeiskt 

perspektiv inom högre utbildning 1994 som handlar om rörlighet). Hon tillägger att nya 

begrepp som konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, arbetsmarknad, innovation, rörlighet, 

effektivisering och anställningsbarhet blir nya mål och syften för den högre utbildningen i 
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Sverige. Detta bottnar i samhällsutvecklingen, som präglades av nyliberalism i början av 

1980-talet.  

 

Unemar Öst (2009, ss. 209-220) är kritisk till mångfald som ett begrepp inom både samhälle 

och högre utbildning; hon hävdar att mångfalden har kommit ut ur ett individualiserat 

perspektiv. Författaren menar, att utbildningens värde definieras med ekonomiska termer och 

detta innebär att var och en ska klara sig själv, d.v.s. fokuseringen utifrån ett samhälleligt 

ansvar som struktur (att skapa förutsättningar) förskjuts till individnivå. Sammanfattningsvis 

hävdar författaren, att kampen om den högre utbildningens syfte och mål handlar om vilken 

politisk och ideologisk uppfattning beslutfattarna har, och utifrån sin verklighetstolkning 

skapar de inriktningar gällande struktur och innehåll för syften och mål inom högre 

utbildning. Hon visar i sin analys att det beror på hur man ser på bl.a. demokrati, 

globalisering, individ och individuella behov, akademiska ideal och gemensamma värden och 

därefter definierar kunskaper, behov och samhällsutveckling 
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1.10 Teoretisk utgångspunkt  

I samhället lever människor med olika kulturer och traditioner. Det kan gälla familje- och 

samhällsbakgrund, och det är stora skillnader i fråga om språk, etnicitet och social 

klasstillhörighet.  Frågan gäller hur professionella yrkesgrupper med sina egna strukturella 

eller institutionella regler, lagar och kulturella normer, värderingar och föreställningar skulle 

kunna möta mångfalden, i synnerhet utländska akademiker i högre utbildning, när det gäller 

bakgrund och behov.  Med utgångspunkt i integration av utländska akademiker inom högre 

utbildning används och analyseras studiens resultat utifrån Habermas (1996) teori om 

samhällsbeskrivning, utveckling och människans handlande. Här handlar det dels om att 

kunna analysera de mekanismer som ligger bakom lagstiftning, uppfattningar och 

kommunikation, dels om hur de faktorerna påverkar möjligheter och svårigheter för utländska 

akademiker. 

 

Habermas (1996) beskriver att den moderna samhällsutvecklingen styrs och drivs av 

styrmekanismer utifrån tre sfärer; den första är staten eller den offentliga sektorn med 

styrlogiken ”makt”.  Den andra är marknaden med logiken ”ekonomi” och den tredje är 

civilsamhället med logiken gemensam ”norm”, värderingar och förväntningar på varandra. 

Pedersen (2009) skriver, att makt och kommunikation är centrala begrepp i Habermas 

samhällsteori. Detta innebär, att det handlar inte bara om förståelse av produktion och 

arbetsdelning, utan det handlar också om kommunikation; utgångspunkten i hans 

kommunikationsteori är universell pragmatik. Begreppet livsvärld är centralt för Habermas 

och ”livsvärlden är kontext för kommunikativt handlande medan system är kontext för 

målorienterat handlande” (Pedersen 2009, s. 183). Komponenter för livsvärlden är de 

språkliga, sociala och kulturella resurserna för kommunikation och horisontellt handlande. 

Hela människan är med i kommunikationen. 

 

Habermas (1996) betraktar samhällen utifrån aspekterna livsvärld och system. Livsvärlden 

och systemvärlden måste mötas. Båda världarna måste finnas med när det gäller integration. 

Han tillägger att det finns en tydlig koppling mellan det kommunikativa handlandet och den 

sociala integrationen. Han menar också, att de kommunikativa och de strategiska 

handlingarna grundar sig i en målinriktad process, som strävar efter resultat i den objektiva 

världen. Hans grundsyn bottnar i en dialektisk samhällssyn och han hävdar, att människor 

påverkas av både regler och normer. Argumenten är att människans handlingar styrs av de 
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sociala betingelserna. Habermas (1996, ss. 128-129) menar att begreppet livsvärld dels 

handlar om en ” social eller subjektiv värld”, dels består av många olika komponenter och 

beståndsdelar liksom individuella färdigheter, ” det intuitiva vetandet” om hur man hanterar 

en situation och vad man kan förlita sig på i en given situation. Angående begreppen kultur 

och samhälle hävdar han att: 

 

kultur kallar jag det vetandeförråd ur vilket kommunikationsdeltagarna förser sig med 

tolkningar när de kommunicerar om något i världen, och samhälle kallar jag de legitima 

ordningar via vilka kommunikationsdeltagarna reglerar sin tillhörighet till sociala grupper 

och därmed säkrar en solidaritet (1996, s. 131). 

 

Habermas (1996) menar att kultur och språk hör ihop med den konkreta handlingen eller den 

direkta handlingen i en situation; med andra ord säger han att kultur och språk är två sidor av 

samma sak. Om det kommunikativa handlandet baseras utifrån en förståelseprocess, så 

förutsätter man en gemensamt erkänd normativ bakgrund (regler, normer, talhandlingar eller 

kroppsspråk) och detta kan bidra till samförstånd och ömsesidig förståelse. 

 

mot dessa processer av kulturell reproduktion, social integration och socialisation svarar 

livsvärldens strukturella komponenter kultur, samhälle och person (1996, s. 131). 

 

Habermas ideal är den reella demokratin, inte den formella; som stöd för sin samhällsteori 

beskriver han människans handlingar i olika typer med logiken som förnuft och rationalitet. 

Enligt honom är handlingar antingen målorienterade eller förståelseorienterade. Med 

målorienterat handlande menar Habermas när effekten av en handling lever upp till det som 

förväntas av handlingen; instrumentell rationalitet, och handlandet strävar efter preciserat mål 

och resultat. Däremot har förståelseorienterat handlande eller det kommunikativa handlandet 

sina rationalitetsbegrepp (kognitiva, moraliska, och estetisk-expressiva) som olika sanningar i 

språklig kommunikation (Pedersen 2009, s. 179). 

 

Fritzén (1998) skriver att Habermas betraktar världen och samhället ur både livsvärlds- och 

systemperspektiv. Hon menar, att vi bör ha livsvärlden och det kommunikativa handlandet i 

vår samhällsanalys och ta hänsyn till systemperspektivet. Hon tillägger, att utveckling handlar 

om en förståelseorienterad process genom det kommunikativa handlandet utifrån 

livsvärldsperspektivet, medan däremot utveckling i ett systemperspektiv handlar om det 

framgångsorienterade och strategiska handlandet. Fritzén (1998) tar på ett väsentligt och 

djupgående sätt upp det kommunikativa handlandets didaktiska villkor och konsekvenser 
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utifrån Habermas teori i sin avhandling med utgångspunkt i skola, utbildning och 

undervisning. Hon tar på ett analytiskt sätt upp spänningsfältet mellan lärare och elever, som 

baseras på innehåll (vad) och form (hur) utifrån praktikers pedagogiska och didaktiska 

förhållningssätt. Utifrån Habermas strategiska handlande och kommunikativa handlande 

belyses lärarroll, auktoritet, öppenhet, kontroll och resultat i förhållande till elevernas behov, 

myndigheternas krav och individbaserade perspektiv. Fritzén (1998, s. 241) problematiserar 

den didaktiska diskussionen från elev/lärare/innehåll/ och lägger relationerna 

individ/samhälle/kultur som bas för det pedagogiska förhållandet. 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar hämtas stöd från Habermas teori för att förstå, hur 

invandrade akademiker beskriver sina uppfattningar och upplevelser inom högre utbildning, 

arbetslivet och möjligheter utifrån maktperspektiv (regelsystem), ekonomi och det sociala 

normsystemet. De tre logikerna i Habermas teori hjälper oss att kunna analysera, hur 

invandrade akademikers livsvärld och bakgrund betraktas i regelsystemet och hur studenterna 

upplever och uppfattar det kommunikativa handlandet i olika möten med individer och 

aktörer i samhället. 

 

Figur:1.1  De tre logikerna i Habermas teori 
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Habermas (1996) betonar, att människan präglas, formas och utvecklas genom normer och 

regler. Författaren menar, att dessa faktorer skapas utifrån den politiska strukturen; den 

ekonomiska strukturen och den sociala strukturen med sina styrmekanismer/ logiker i ett 

samhälle. Han visar med sin samhällsteori, att vägen till ett inkluderande, integrerande och 

demokratiskt samhälle går genom det kommunikativa handlandet med livsvärld som 

utgångspunkt i alla sammanhang och aspekter, där medborgarnas livsvärld är utgångspunkten 

för kommunikation, samhällsplanering och utveckling. 
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Kapitel 2. Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

I den här studien är utgångspunkten att verkligheten är i ständig förändring. Vetenskapen 

försöker att komma så nära verkligheten som möjligt genom att beskriva och förstå den. Det 

kan handla om ting, fenomen och skeenden hos människan, men det kan aldrig bli den 

faktiska eller fullständiga bilden (Thurén, 2007; Habermas, 1996 ). Vetenskapligt arbete 

handlar om att problematisera frågan, föreslå åtgärder, bidra till nya kunskaper, komma till 

insikt och förutse framtida händelser (Holmberg, 1987). I studien görs beskrivningar av hur 

invandrade akademiker uppfattar och upplever sina kompletterande högskolestudier i relation 

till arbetslivet och mötet med det svenska samhället. Begreppet förstå används i meningen hur 

man kan tolka dessa beskrivningar och därigenom ges möjlighet till ökad förståelse för 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

En av de vetenskapliga metoderna som används inom humanvetenskap är hermeneutik. Kvale 

(1997) skriver att hermeneutik är ett grekiskt begrepp som kommer av Hermes (gudarnas 

budbärare).  Hermeneutiken går ut på att tolka, förstå och förklara det mänskliga fenomenet 

genom betydelser, innebörden i texter, tankar, uttryck, upplevelser och erfarenheter. 

Förförståelse hjälper oss att förstå textens mening, handlingar och begreppens tänkbara 

betydelse och därmed kunna göra tolkningar; det handlar om närhet, tillgänglighet, intresse, 

relation och växling mellan del och helhet (Kvale, 1997; Thurén, 2007).  Skillnaden mellan 

hermeneutik och andra vetenskapliga metoder är betoningen på helheten, sammanhanget och 

språket, som genom ett historiskt perspektiv och nutida sammanhang formar människans 

tänkande, handlingar och värderingar. I studien används ett hermeneutiskt perspektiv som 

tolkningsram för analysen.  

 

I alla vetenskapliga metoder tar man upp forskarens objektivitet, subjektivitet och validitet i 

förhållande till forskningsarbetet vad gäller datainsamlig, bearbetning, tolkning och resultat 

utifrån den vetenskapliga principen, d.v.s. trovärdighet och akribi. I studien utgår jag från ett 

teoretiskt perspektiv som ifrågasätter om man kan beskriva den objektiva verkligheten. 

Utifrån detta perspektiv utgör förförståelse en central del. Forskaren har skaffat sig 

förförståelse om ett fenomen genom sina egna upplevelser, erfarenheter och annat 

forskningsarbete (Holme & Solvang, 1997). Starrin och Svensson (2007, s. 59) menar att ”Det 
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finns en nivå i mänsklig erfarenhet där människan och världen utgör en odelbar helhet”, det 

vill säga att det är svårt att särskilja subjekt och objekt hundraprocentigt, när det gäller 

tolkningen av upplevelser. 

2.2 Intervju som kvalitativ metod 

Starrin och Svensson (2007, s. 21) anser, att målsättningen med kvalitativ metod som 

vetenskaplig metod är att identifiera okända eller otillfredsställande kända företeelser, 

egenskaper och innebörder. Detta görs genom förståelse och inlevelse med hjälp av bl.a. 

djupintervju. Anledningarna till att intervju valts som metod och arbetsredskap i 

forskningsarbetet är två; den ena är mitt problemområde som jag är engagerad i och vill skaffa 

mig bättre förståelse för (Holme & Solvang, 1997) och den andra är den valda hermeneutiska 

inriktningen.  

 

Genom intervjuer ges möjligheter att undersöka personernas berättelser, historia, känslor, 

tankar och idéer och få mer och djupare kunskaper om deras livsvärld och situation. Med ett 

flexibelt förhållningssätt kan man fånga in information och justera och rätta till frågor och 

innehåll under genomförande av intervjun eller bearbetningen (Holme & Solvang, 1997). 

Intervjun är ett samtal, en strukturerad dialog mellan två parter, och syftet med 

samtalsmetodiken är att i samtalet berättar människor om sina livsvärldar, uppfattningar, 

sammanhang, upplevelser och fakta. Med öppna frågor i intervjun skapas dels utrymme för 

deltagaren att berätta, dels bidrar de till en avslappnande miljö. Genom berättelse och dialog 

kan man förklara, tydliggöra och precisera tankar och känslor med följdfrågor. I svaren kan 

man se både delarna och helheten. Engagemang, intresse och respekt är mycket avgörande för 

att en intervju ska fungera och lyckas. Intervju som verktyg är ett användbart alternativ för 

undersökningens målgrupp, därför att personerna får möjlighet att berätta, förklara och 

tydliggöra vissa begrepp/innebörder mer om det behövs. I undersökningen kunde frågorna 

preciseras och utrymme gavs för följdfrågor.  Uttrycksformerna är både verbala och icke 

verbala vilket kan ge en bättre bild av det intervjuades uppfattningar och upplevelser. Vid 

behov kan man använda engelska språket, som är ett komplement till arbetsverktygen i 

intervjun. Många personer kan bättre engelska än svenska. Den muntliga diskursen omvandlas 

till texter och tematiseras därefter utifrån sin kontext och sin relation (Kvale 1997). Ibland 

finns inte betydelsen i texten utan i ett sammanhang eller som historisk referensram. 

Förförståelse bidrar till att kunna se sammanhanget och sätta sig in i det och kunna göra 
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tolkningar. Med dessa färdigheter och egenskaper inom intervjun kan respekt och tillit skapas 

och allt detta gör att målgruppen i undersökningen öppnar sig och berättar den faktiska bilden 

av sina upplevelser.   

2.3 Urval och deltagare 

Den vetenskapliga metoden för mitt arbete är hermeneutik. Den förutsätter en helhetsbild. 

Därför ville jag få en fördjupad förståelse av personerna (utländska akademiker) som ingår i 

undersökningen i fråga om heterogenitet, när det gäller bakgrund, land, utbildning, kön och 

kultur utifrån undersökningens syfte. Valet av intervjupersoner har en stor betydelse för 

forskarens sökande efter giltig information, validitet, kunskap och svar (Holm & Solvang, 

1997). Genom mitt arbete och nätverk har jag träffat många utländska akademiker inom 

utbildningssektorn.  Via urvalet handlade det dels om tillgänglighet, dels om erfarenheter från 

både kompletterande utbildningar inom högre utbildning och från arbetslivet. 

 

Urvalet utgjordes av åtta personer, fyra kvinnor och fyra män. En kvinna blev dock sjuk och 

tackade nej, så undersökningsgruppen blev slutligen tre kvinnor och fyra män. Jag inriktade 

mig mot utländska akademiker. Begränsningen och inriktningen handlar om utländska 

akademiker, högre utbildning och arbetslivet; detta är utgångspunkter för insamling av data i 

form av intervjuer. Deltagarna i undersökningen hade genomgått en introduktionsutbildning 

före kompletterande utbildningar och de kommer från länder utanför EU (ett land är med i EU 

nu).  

 

De sju intervjuade studenterna kommer från Centralamerika, Asien, Afrika och Östeuropa. 

Genom intervjun och djupa samtal fick jag en djup och bred bild av studenternas 

uppfattningar och upplevelser inom högre utbildning, arbetsliv och samhälle. Studenterna 

utvidgade bilden från olika synvinklar med deras olika bakgrund och erfarenheter från både 

sina hemländer och Sverige. De kommer från olika länder, med olika språk, kultur och olika 

utländsk akademisk utbildning. Deras utländska akademiska utbildningar och kompletterande 

utbildningar var följande: 

 

 Civilingenjör inom elektronik med examen, har kompletterat sin utbildning, arbetar 

inom sitt område på ett företag (kallas i resultatdelen: civilingenjör). 
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 Kemi, ej examen, har kompletterat inom lärarutbildningen (matematik och kemi) 

arbetar som lärare på gymnasiet (kallas i resultatdelen: lärare). 

 Magister i sociologi, har kompletterat till ny examen som organisations- och 

personalutvecklare, arbetssökande (kallas i resultatdelen: organisations- och 

personalutvecklare). 

 Lärare med examen, har bytt inriktning till administratör inom förvaltning, arbetar på 

ett företag (kallas i resultatdelen: administratör). 

 Sjuksköterska, ej examen, kompletterat inom sjuksköterskeutbildningen, arbetar på 

sjukhus (kallas i resultatdelen: sjuksköterska). 

 Ekonom, redovisning, ej examen, har bytt inriktning till elingenjör, håller på att 

avsluta utbildningen (kallas i resultatdelen: elingenjör). 

 Sociologi, ej examen, har bytt inriktning till affärsingenjör, håller på att avsluta 

utbildningen (kallas i resultatdelen: affärsingenjör). 

 

2.4 Genomförande 

Upplägg, genomförande och bearbetning av insamlade data via intervjuerna gjordes så att jag 

ringde till studenterna och förklarade, vad som är syftet med min undersökning och att jag 

arbetade med frågor och intervjuer. Studenterna visade mycket intresse och engagemang, och 

jag betonade vikten av deras upplevelser och uppfattningar för mitt arbete med förhoppning 

om en framtida utveckling, när det gäller invandrade akademiker. Efter bokad tid gjordes 

intervjuer på min arbetsplats under sommaren 2011. Tidsramen för varje intervju/samtal var 

en timme. Det var en avslappnad miljö med ömsesidig respekt och nyfikenhet och de fick 

möjligheten att berätta vad de upplever och vad de uppfattar utifrån frågor i intervjun. Svaren 

sammanfattades och därefter följde nya frågor. Studenterna kunde stoppa samtalet när de 

ville. Det rådde en öppenhet och integritet genom hela intervjuerna. Enligt Holm & Solvang 

(1997) och Kvale (1997) kan man med närhet, öppenhet, respekt och flexibilitet skapa tilltro 

och engagemang hos intervjuade personer. Språket var svenska under samtalet, men engelska 

förekom i ett samtal, eftersom studenten kunde uttrycka sig bättre på engelska i vissa 

sammanhang och persiska språket användes i ett samtal, där jag sedan översatte samtalet till 

svenska . Efter intervjuerna fick två studenter komplettera och tydliggöra två punkter. 
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2.5 Analys 

Intervjuerna spelades in, och därefter bearbetades data genom att transkriberas. Bearbetningen 

av data och tolkningar för resultat/analys gjordes utifrån en systematisk process, och den 

växte fram under tiden.  Först och främst gick jag genom alla data och fick en 

helhetsuppfattning; efter bekantskapen med innehållet gjordes en del prioriteringar av 

tillgängligt material utifrån syfte, frågeställningar och teori (Kvale 1997, s. 171). Sedan 

försökte jag namnge innehållet i data, och de namngivna delarna gjorde att kategorier byggdes 

upp. Utifrån syfte och frågeställningar bearbetades teman för resultat/analys. Utgångspunkten 

för analysen var dels högre utbildning, arbetslivet och samhället, dels utländska akademiker, 

resurs och behov. När jag några gånger gick igenom insamlade data, gjordes kodning med 

hjälp av bokstäver för innehållet. Med hjälp av kodningen bildades olika mönster. Detta lade 

grunden till att innehållet kategoriserades i tre områden/teman: det handlar om strukturer för 

stöd och hinder, arbetsintegrerat lärande samt arbetsliv och samhälle.   

 2.6 Etiska aspekter 

När man gör ett vetenskapligt arbete är det viktigt att följa etiska regler, både när de avser 

utförandet av arbetet och hanteringen av information i arbetet. Jag har tillämpat de 

forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, som satts 

upp av Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer delas in i fyra olika krav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet har uppfyllts i och med att jag hela tiden informerat om vad 

undersökningen skulle leda till. Jag har kontaktat och informerat de deltagande individuellt; 

vad gäller studiens syfte, deras engagemang och publicitet. Deltagandet har varit frivilligt, 

vilket är ett måste för att samtyckeskravet skall uppfyllas. I syfte att skydda informanternas 

identitet har de inte namngetts i uppsatsen, och anonymitet underlättar för intervjuade 

personer att uttrycka sig fritt, när det gäller åsikter och upplevelser. Allt insamlat material är 

endast nyttjat i denna undersökning och intervjufrågorna har inte delgivits någon annan part, 

vilket uppfyller nyttjandekravet.  
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Kapitel 3. Resultat 

Syftet med undersökningen är att beskriva och förstå, hur invandrade akademiker uppfattar 

och upplever sina kompletterande högskolestudier i relation till arbetslivet och mötet med det 

svenska samhället. Efter datainsamlingen analyserades det empiriska materialet och innehållet 

tematiserades i tre områden. I kapitlet redovisas tre teman; strukturer för stöd och hinder, 

arbetsintegrerat lärande samt arbetslivet och samhället. För att kunna koppla ihop materialet 

med intervjupersonerna har jag valt att ange intervju- personens yrke inom parentes. 

3.1 Strukturer för stöd och hinder 

Under temat ”struktur för stöd och hinder” visade det sig i analysen av det empiriska 

materialet att studenterna upplevde och uppfattade strukturer inom högre utbildning som 

stödjande och hindrande. 

 

Den första viktiga strukturen utgörs av den akademiska miljön. Strukturer i form av 

organisation, resurser, kompetens och regler är viktiga inte bara för dem inom högre 

utbildning, utan också för dem som förbereder sig för inträde till just högre utbildning. 

Struktur som stöd handlade om att studenterna var nöjda med att ha kommit i kontakt med 

akademiska studier genom introduktionsutbildningen efter en kort vistelse i Sverige.  Alla 

studenterna medgav att de hade fått möjligheten att förbättra sitt svenska språk och därefter 

fortsätta med kompletteringar av sina utbildningar inom olika program, inriktningar och 

kurser för spetskompetens på olika lärosäten. 

 

Det var så viktigt att jag kom hit som akademiker. Svenska språket var inte så 

lätt, men jag lärde mig snabbt, det kändes viktigare än allt annat 

(civilingenjör). 

 

Om inte introduktionsutbildningen fanns, så jag vet inte om jag kunde börja snabbt 

på Högskolan ….du vet, behörighet, papper och allt (sjuksköterska). 

 

Att befinna sig inom högre utbildning och i en lärande miljö var mycket uppskattat. 

Anledningarna enligt de intervjuade personerna kunde vara den kompetens, de resurser och 

olika stödverksamheter som fanns på högskolor, bl.a. stöd och handledning i svenska som 

andraspråk, datasupport och matematiksupport, talpedagogik och tillgång till litteratur. 
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Utbildningsmiljön på den akademiska nivån bidrog till ökad motivation och stimulerade 

utvecklingen och bilden av framtiden. 

 

Strukturen i den akademiska miljön kunde också innebära hinder. Att börja komplettera sin 

utbildning och delta i den ordinarie undervisningen med de ”vanliga” studenterna var inte 

enkelt för alla. Analysen pekar på ett tydligt mönster där studenterna upplevde många 

svårigheter. De största svårigheterna, åtminstone från början, handlade om språket och 

relationer med övriga studenter, och då i synnerhet när det gäller grupparbete och samarbete. 

De kände utanförskapet inom utbildningen bl.a. när det gällde att delta i diskussionen, 

uttrycka sig och känna delaktigheten och samhörigheten i gruppen. Mycket positivt var att 

ingen kände sig diskriminerad.  Alla studenter hävdade att språket inte var tillräckligt och de 

kände sig annorlunda och utanför gruppen och detta påverkade deras självförtroende. Så här 

upplevdes studierna av en av studenterna. 

 

Det var jobbigt i början. Jag hade inte en bra känsla för grupparbete och trodde att jag skulle 

vara störande för andra, Jag kunde inta prata svenska så bra. De undvek mig och ville inte ha 

mig i grupparbetet, man kan säga att det var på grund av min språkbrist. Men det gick bra 

senare. De tyckte om att prata med mig och jag fick mer självförtroende och kunde smälta in 

i gruppen. De förstod mig bättre och upptäckte att jag kämpade och hade bra kunskap trots att 

jag inte var så duktig på språket (elingenjör).  

 

Det här systemet gjordes för ungdomar som kommer direkt från gymnasiet, och det är 

fantastiskt. Vi är inte vanliga studenter eller inne i den naturliga processen, vi är sekundära 

studenter och vi är en belastning för både lärare och andra studenter (lärare). 

 

Trots att de ansåg att lärarna gjorde sitt bästa och att de blev uppmärksammade av lärarna 

genom att integreras i grupper, upplevde de ändå att de var en form av belastning. De ansåg 

sig vara störande för andra studenter på grund av brister i svenska språket samt kulturella 

attityder när det gällde grupparbete, seminarier och projektarbete. De flesta uttryckte att det 

var mycket lättare att ha kontakt och relationer med studenter i gruppen som hade samma 

utländska bakgrund. Med tiden hade relationen och kontakten med studenterna förbättrats och 

utvecklats, när utländska akademiker visade sin ämneskompetens och sitt engagemang i olika 

föreläsningar och seminarier. En av studenterna var mer självkritisk och påstod att. 

 
Det berodde på mig också för att jag inte var så duktig på språket och jag kunde inte 

uttrycka mig som jag ville (administratör). 
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Ett viktigt inslag i utbildningen ansåg de flesta studenterna vara grupparbete och seminarier. 

Det som är intressant är att alla uttryckte att de under utbildningen hade lärt sig att samarbeta. 

De har hävdat att samarbete är ett skandinaviskt fenomen som är mycket lärande och 

utvecklande. Argumenten för att de inte tidigare samarbetat var som de flesta nämnde, att de 

hade växt upp i ett odemokratiskt samhälle med begränsade resurser och det var en hård kamp 

att kunna få tillträde till högre utbildning. Samtidigt var det mycket hård konkurrens för att bli 

bäst och öka chanserna till att fortsätta en akademisk karriär eller i arbetslivet. Det var en 

överlevnadsstrategi att satsa bara på sig själv. Det som är unikt och intressant är att alla 

studenter oavsett bakgrund, land och utbildning uttryckte sig positivt om grupparbete och 

samarbete. Här nedan återges kommentarer av två av deltagarna i undersökningen, av vilka 

den första kommer från Europa och den andra kommer från ett land utanför Europa. 

 
Man kan säga, att det är inte bara är våra länder, som inte känner till det svenska lärosystemet. 

Det finns andra europeiska länder, som inte har samma system och de känner inte till 

grupparbete och samarbete. De har grundats på konkurrens, de vill alltid tävla mot varandra. 

Man kan nämna Italien och även England som några bra exempel. Skandinaviska länder är 

unika när det gäller att samarbeta med varandra och man hör talas om det överallt 

(civilingenjör). 

 
Eftersom lärarutbildningen kräver mycket grupparbete tänkte studenterna, att det blev lite 

störande för andra i gruppen. Språkbristen var ett stort hinder. Jag tänkte, att jag inte kunde 

klara av arbetet eller kanske inte hade den tillräckliga kunskapen för att arbeta i samma grupp. 

Kulturskillnaden var en stor orsak till det också. Det kändes inte bra och jag kände mig utanför. 

När de upptäckte, att jag har bra kunskaper och en del erfarenheter och såg att jag kom med 

nya idéer, accepterade och respekterade de mig (lärare). 

 

I förhållande till syftet visar analysen att studenterna anser att det svenska lärosystemet inom 

högre utbildning har både fördelar och nackdelar. Alla var positiva till lärosystemet i fråga om 

struktur, innehåll, upplägg och organisation. Det kunde handla om öppenhet, relationen 

mellan lärare och studenter, föreläsningar, tillgänglighet, schema, grupparbete, organisering, 

seminarier och planeringar. Något som var oerhört uppskattat var omtentor. Flera ansåg, att 

det är en fantastisk möjlighet att kunna göra omtenta/ omexamination (dels p.g.a. språket, dels 

att det fanns många tillfällen). De jämförde det svenska utbildningssystemet med sina gamla 

system som inte gav dem denna möjlighet. Det framgick tydligt i analysen att studenterna 

upplevde och uppfattade utbildningssystemets struktur och innehåll som baserat på ett 

studentperspektiv utifrån ett demokratiskt samhälle istället för lärarperspektiv. Några av 

studenterna ansåg att det inte var lätt att ställa frågor till lärare eller överhuvudtaget att 

ifrågasätta lärarens roll och kompetens i klassrummet utifrån deras gamla erfarenheter. 

Studenterna uttryckte tydligt, att här handlar det mycket om samverkan och interaktion mellan 

alla deltagande och alla lär sig av varandra. 
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En annan viktig struktur är det svenska regelverket när det gäller tillträde till och 

kompletteringar för högre studier. Alla intervjuade var positiva till systemet inom högre 

utbildning i allmänhet, men när det kom till deras eget specifika fall, bakgrund och villkor, 

kom det fram kritiska synpunkter. En student uttrycker sig så här: 

 

Jag borde komplettera min tidigare utbildning i två år till här och det kändes inte bra, för 

att jag var tvungen att läsa samma ämnen igen och börja från början (administratör). 

 

 
Som jag tolkar det, menar studenten de svårigheter och krav som gäller de formella meriterna 

i form av olika dokument, d.v.s. slutbetyg, ämnesförteckningar, kursplaner och examen för 

antagningen till utbildningen och möjligheten till tillgodoräknande. Samtidigt ses 

introduktionsutbildningen som en möjlighet till komplettering. De flesta som kommer från en 

del av Afrika (Somalia, Eritrea) och Asien (Irak, Afghanistan) saknar ofta kompletta 

dokument och handlingar på grund av krig och de politiska omständigheterna i deras 

hemländer. Den andra faktorn handlar enligt studenterna i undersökningen om regelverket och 

förhållningssättet på lärosäten, som efterlyser de formella meriterna för antagning, och 

tillgodoräknande. De studenterna i undersökningen som saknade kompletta handlingar, t.ex. 

kursplaner, fick inte tillgodoräknar sig sina akademiska studier. Strukturen i regelverket för 

tillträde till högre studier och kompletteringar uppfattas därför av studenterna som ett hinder.  

3.2 Arbetsintegrerat lärande 

Kommunikation och relation handlar inte bara om språket, utan kulturella och sociala koder är 

i sina uttrycksformer både verbala och icke verbala. Vad studenterna uttryckte var att de 

saknade de sociala koderna för kommunikation och relationer. Språket och de kulturella 

koderna underlättar anpassning och lärande på alla nivåer. Studenterna uppgav, att de hade 

brister i svenska språket, men i takt med att språket utvecklades förbättrades relationerna med 

tiden. I början hade studenterna i undersökningen mest relationer med studenter som hade 

samma bakgrund och samma sociala kod. 

 

Jag tolkar det kulturella språket så att det innefattar normer, rutiner, arbetsverktyg och 

uppdatering av ämneskompetens, något som är viktigt för invandrade akademiker i en flexibel 

organisation inom högre utbildning och som ger möjligheter till anpassning. 
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Jag var osäker i början, först p.g.a. svenska språket och sedan var det själva ämnet 

och sedan attityder (elingenjör). 

 
Det betyder att språket och ämneskompetensen inte räckte till utan måste kompletteras med 

det kulturella språket och de sociala koderna, som enligt de intervjuade bäst införlivades på 

arbetsplatsen. Studenterna var medvetna om detta och alla uttryckte att det är en nödvändig 

betingelse att lära sig och skaffa sig det kulturella språket/sociala koder inom sitt område på 

arbetsplatser, t.ex. en lärare kan vara på en skola och lära sig språket, yrkesspråket, sociala 

koder, få handledning och komplettera sin utbildning. 

 

För att kunna arbeta som vuxen akademiker efter språkinlärning behövs social och kulturell 

kompetens, och de bästa kontakterna får man på arbetsplatser. Som invandrare behöver man 

lära känna dessa svenska koder, och man får lära dem i kontakt med svenskar (organisations- 

och personalutvecklare). 

Med andra ord kände de behovet av kulturkompetens i det allmänna perspektivet och den 

professionella yrkeskulturen och yrkesspråket. En tolkning är att de har kunskaper i ämnena 

och med stöd från högre utbildning kan de visa och validera sina kunskaper på arbetsplatser. 

Studenterna hävdar att detta är den bästa och mest effektiva metoden för både individerna och 

samhället. På arbetsplatserna lär de sig om kultur, organisation och system. Det var inte någon 

direkt kritik mot den högre utbildningens organisation och de var nöjda med utbildningarna 

överhuvudtaget, men majoriteten uttryckte att detta system inte är anpassat till invandrade 

akademiker. De flesta hävdade, att det bästa sättet att lära sig och komma närmare sin 

yrkesroll och den sociala koden är på arbetsplatserna. En av studenterna med lärarutbildning 

säger så här: 

 

Vi ska träna vår ämneskompetens” En del relaterar till personliga egenskaper och 

andra kan se samband med miljön. ”När man kan vara delaktig i samhället och på 

arbetsplatsen även i praktiken kan man få dessa koder och det kan vara ett bra sätt 

(lärare). 

En tolkning är att studenter vill lära sig svenska språket inom högre utbildning och därmed få 

snabbare kompletteringar inom högre utbildning och på arbetsplatser. Det handlar om en 

helhetsinriktad och realistisk uppfattning hos de intervjuade personerna. Så här sade en av 

studenterna: 

 

Jag tyckte, att valideringssystemet inte fungerade bra för mig. Lärarutbildningen kunde vara 

kortare för mig, om jag inte blev tvungen att läsa igenom samma kurser som jag lärde mig 

redan i mitt hemland . Tiden var så viktig för mig och jag skulle inte förlora den men det var 

inte samma system, och de brydde sig inte om min förlorade tid (administratör).  
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De flesta av studenterna i undersökningen ansåg att arbetsplatser ger den bästa möjligheten 

för att lära och att uppdatera ämneskompetens utifrån deras behov och samtidigt befinna sig i 

det sociala sammanhanget och få kontakter.  Argumenten var att det är svårare att lära sig och 

ta till sig kunskaper utan sammanhang när man är äldre och samtidigt inte förlora tid utifrån 

familjeomständigheter, framtidsplaner och arbetsmarknadens krav. Genom direkta kontakter 

och konkreta situationer kunde de förbättra och utveckla sina förmågor, kunskaper och sociala 

och kulturella koder inför framtida yrkesroller och i samhället.  

3.3 Arbetsliv och samhälle 

Tidigare i uppsatsen har angetts att undersökningens syfte är bl.a. att beskriva och förstå hur 

invandrade akademiker uppfattar och upplever arbetslivet och mötet med det svenska 

samhället. Studenterna kände sig mest utsatta på arbetsmarknaden och i samhället. Sex av sju 

intervjuade studenter uttrycker att de känner sig utanför och upplever svårigheter i samhället. 

De jämförde med sina hemländer och majoriteten hävdade, att Sverige är ett demokratiskt och 

jämlikt samhälle, men deras egen position och plats i samhället upplevdes inte som jämlik. 

Det framgår tydligt bland intervjupersonerna att de som kommer från Asien och Afrika 

upplever flest svårigheter med kontakter och relationer i samhället. 

 

Jag tycker att det är svårare att vara med i samhället än på arbetsplatsen. Man känner sig inte så 

annorlunda än de andra kollegorna för språket och inte heller för sitt utseende o.s.v.  

Arbetsplatsen är en kulturell miljö och mina kollegor tänker på vilka kompetenser jag har. 

De bryr sig inte om min accent, mitt uttal eller utseende . I samhället finns det olika människor 

med olika syn. Ibland bedömer de oss invandrare efter utseendet (lärare). 

 

Alla upplevde kulturkrockar men mest de från Asien och Afrika.  De anser att det är 

minoriteten som ska lära och anpassa sig. I praktiken är det majoriteten som har en större roll 

i integrationsprocessen.  Studenternas uppfattning handlade bl.a. om följande: 

Det är vi som måste lära oss dessa svenska koder och värderingar i samhället, Dessa frågor 

kommer med tiden, när man känner sig isolerad och vill smälta in i det nya landet. Man vill ha 

rätt till arbete och leva fri som en riktig svensk medborgare. Den högsta integrationsnivån 

kommer i arbetslivet (organisations- och personalutvecklare). 

 
Jag är inte säker men kanske det är i samband med min hudfärg, hemlandet, min ursprungliga 

bakgrund i stort sett och vissa människor och särskilt en del äldre personer har dåliga attityder 

mot de färgade. De tycker kanske att vi svarta är kriminella. De har olämpliga fördomar om oss 

och är misstänksamma tyvärr (affärsingenjör). 

 
Även i arbetslivet möter studenterna svårigheter.  De har svårt att skaffa arbete och komma in 

på arbetsmarknaden.  De som lyckats att få möjlighet att komma in i arbetslivet är oerhört 
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nöjda och de ser det som en utvecklande miljö, men här finns också variationer. När det gäller 

deras upplevelser och uppfattningar inom arbetslivet, så nämner majoriteten, att språket är ett 

stort hinder. Det är högt tempo och man hinner inte säga vad man vill. Några studenter, 

framförallt de som kommer från länder utanför Europa, hävdar att det tar tid att förstå vad 

språket innebär och vad som egentligen menas med ordet och begreppet. Så här uttrycker sig 

två studenter som kommer från Latinamerika och Asien: 

 

Det största problemet är språket. Ändå kan en invandrare inte prata svenska på samma sätt som 

en svensk. Ibland är en invandrare duktigare och har mer kunskap än en svensk men språket är 

ett stort hinder (affärsingenjör). 

 
En del av de svenskarna som kommer till akuten gillar inte riktigt oss invandrare, men jag 

försöker att ändra på deras syn, exempelvis, med extra hjälp, eller ibland frågar jag dem om de 

behöver något och sådana saker. Jag gör det med hopp om att kunna förändra deras syn på oss 

(sjuksköterska). 

 

Ett tydligt mönster kommer fram att personer som arbetar, föreställer sig att de måste arbeta 

mer och anstränga sig mer för att bli accepterade som normala kollegor i arbetslivet. Det som 

är ännu svårare när det gäller utanförskap och utsatthet är förhållandena ute i samhället. En 

student uttryckte sig så här: 

 

Jag som invandrare skulle inte riskera att förlora chansen. Jag visste, att jag inte hade många 

alternativ att välja på och min arbetsgivare visste också hur situationen var. Förutom 

ekonomiska frågor, trivs jag på arbetsplatsen och har bra relationer med mina kollegor och 

studenter (lärare). 

 
 

Alla ser positivt på framtiden och är medvetna om svårigheter och hinder. Fyra av sju 

studenter som ingick i undersökningen har efter kompletteringar fått arbete. De flesta 

uttrycker att de med hårt arbete och engagemang kan bemästra hindren. Om man ska 

rangordna utanförskapet eller med andra ord upplevelserna och uppfattningarna, vad 

invandrarakademikerna känner och tänker som är bra för dem, så blir svaret i första hand 

utbildning, i andra hand arbete och i tredje hand samhället. På frågan om hur de ser på 

karriären inom arbetslivet, så hade ingen börjat tänka på den överhuvudtaget, utan det 

handlade om delaktighet i sammanhanget och deltagande i aktiviteter inom arbetslivet och 

samhället i övrigt. 
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Kapitel 4. Diskussion 

I diskussionen har jag valt att diskutera utifrån en helhet med ett övergripande perspektiv, vad 

gäller bakgrund, syfte, frågeställningar och litteratur översiktligt i relation till den empiriska 

undersökningen. Därefter följer en sammanfattning. 

4.1 Högre utbildning och den politiska strukturen 

Habermas (1996) betraktar världen utifrån två perspektiv, livsvärld och systemvärld; 

människor präglas, påverkas och förändras av båda två. Studien visar att arbetslösheten är 

högre bland utrikesfödda akademiker än inrikesfödda (SCB 2009; Statistik om integration 

2010). Personer som kommer från andra länder än västerländska länder har svårare inom både 

arbetsmarknaden och arbetslivet (Le Grand & Szulkin, 2002). Analysen av det empiriska 

materialet visar att studenterna uppskattade att studera och att befinna sig inom högre 

utbildning. Fyra studenter hade gått vidare till arbete efter kompletterande utbildning.  Det 

tycks som om högre utbildning kan spela en viktig roll i integrationen genom att integrera 

utländska akademiker inom högre utbildning om strukturen/systemet öppnar sig mot 

målgruppen och högre utbildning tar sitt samhälleliga ansvar. Vad man kan förstå är att 

samhället har förändrats globalt på alla plan, men att man samtidigt lever efter det gamla 

regelverket, i synnerhet inom högre utbildning. I sjunde kapitlet i högskoleförordningen (SFS 

1993:100 se UFB 3 ss. 73-77) framgår kraven för tillträde till utbildningar på grundläggande 

nivå och fortsättningsnivå. Det innebär i korthet att det bl.a. krävs slutbetyg från gymnasiet 

och urvalsgrunderna bygger på gymnasiebetyget om man vill ha tillträde till grundläggande 

utbildning. Många utländska akademiker saknar kompletta handlingar, både 

gymnasiehandlingar och högskolehandlingar för att kunna delta i urvalsprocessen. Dessutom 

finns det inte flexibla förhållningsätt för bedömningar av utländska akademikers tidigare 

utbildningar för tillträde till senare delar av utbildningsprogram på grund av regelverkets krav. 

 

Politikernas verklighetstolkning och uppfattning är ideologisk och utgår från ett 

systemtänkande (Unemar Öst, 2009). Med makten som logik kan det skapas formella hinder 

för en utbildning åt alla genom regelverket. Min tolkning är att myndighetsutövare är tvungna 

att kommunicera utifrån ett målorienterat och strategiskt handlande som präglas av 

mekanismerna i systemet, det vill säga rättssäkerhet, regelverk och resultat inom högre 

utbildning och arbetsliv.  Detta skapar de formella hindren som struktur för tillträde till högre 
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utbildning och flexibla möjligheter till kompletteringar. Det byråkratiska språket och 

myndigheternas krav tar hänsyn till lagstiftningen och regelverkets definitioner; individer som 

arbetar inom systemet kan hamna i svårigheter om de ska ta mer hänsyn till människorna än 

till systemet. En av studenterna hade både de formella meriterna i grundutbildningen och 

motivationen att studera på avancerad nivå, men på grund av fördröjningen av den formella 

bedömningen från Högskoleverket fick studenten läsa om sin gamla utbildning. Två studenter 

fick byta inriktning på grund av att de saknade en del av kursplanernas innehåll och formella 

meriter.  

 

Man bör se positivt på studenternas meriter och finna nya metoder när det gäller erkännande 

av deras dokument. Studenterna efterlyste nya metoder i fråga om validering, språkinlärning 

och ämneskompetens inom arbetsintegrerad utbildning i den här undersökningen.  

Samtidigt har majoriteten av studenterna som ingick i undersökningen hävdat, att den bästa 

socialiseringsprocessen och integrationen äger rum i arbetslivet. 

 

Det formella regelverket är dock ett hinder vad gäller krav för tillträde till högre utbildning, 

när det gäller högskoleförordningar för grundläggande behörighet, särskild behörighet, samt 

examensförordningar, erkännande eller tillgodoräknande, examinationsformer etc.  Tre av sju 

undersökta studenter saknade någon form av kompletta handlingar när det gäller 

examensbevis, ämnesförteckningar eller kursplaner och då blir det svårare att få möjlighet till 

bedömningar, tillgodoräknande och erkännande från både lärosätena själva och/eller centrala 

myndigheter som Verket för högskoleservice, Högskoleverket och Socialstyrelsen. Det är 

också långa handläggningstider för bedömningar av studenter med kompletta handlingar. 

Fortfarande skickar man utländska gymnasiehandlingar för bedömningar av utländsk 

gymnasiehandling till VHS och högskolehandlingar till HSV. Vidare saknas enligt 

Riksrevisionens rapport (RiR 2011: 16) samverkan och samordning inom myndigheterna för 

hantering och information av bedömningar för utländska akademiker i syfte att underlätta 

vägen till vidare studier eller arbete. 

 

Utifrån Habermas (1996) teori är det den politiska makten som skapar ramar, regelverk och 

resursfördelning inom bl.a. högre utbildning. Detta ramverk och denna attityd har skapats och 

utformats utifrån den politiska och ekonomiska strukturen i samhället. Här handlar det bl.a. 

om synen på och attityden till de reella kunskaperna, de formella meriterna och en statisk syn 

nästan på gränsen till perfektionism på språket. Studenterna i denna studie upplevde 
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svårigheterna och hindren, när det gäller tolkningar och bedömningar av deras meriter och 

otillräckliga kunskaper i språket.  

 

Den högre utbildningen kan genom ökade drivkrafter i form av ökade resurser, nya 

högskoleförordningar och andra tolkningar av regler vara en viktig plattform för att förbättra 

invandrarakademikernas villkor. Denna plattform kan skapas av den politiska makten. 

Den politiska strukturen är den viktigaste sammanhållande länken i invandrarakademikernas 

situation och integration inom högre utbildning, arbetsliv och samhälle. 

4.1.1 Den pedagogiska strukturen 

Fritzén (1998) tar upp paradoxen inom utbildningens struktur vad gäller innehåll och 

organisation och lärarens roll och förhållningssätt, dels i fråga om kunskap, lärande och 

studenternas delaktighet, dels uppsatta mål i styrdokument när det gäller siffror, prestation 

och resultat. Här handlar det om studenternas förutsättningar; ålder, kunskaper, erfarenheter, 

familjeförhållanden och tid i förhållande till inlärningsprocessen. I studien framkommer att 

studenterna efterlyste nya metoder för lärande, utbildning, arbete och integration utifrån deras 

behov. Detta förutsätter nya didaktiska och pedagogiska metoder, vilka baseras på konkreta 

sammanhang och det kulturella språket samt utbildningens upplägg och arbetsmetoder liksom 

nya examinationsformer och verksamhetsförlagd utbildning utifrån vuxenperspektiv och 

vuxenpedagogik, som skapar sammanhang. Arbetsintegrerad utbildning är den viktigaste 

sammanhållande länken för invandrade akademiker inom högre utbildning utifrån den 

pedagogiska strukturen. 

 

Analysen av det empiriska materialet indikerar att studenterna upplever och uppfattar 

svårigheterna när det gäller språk, kulturella normer och regelverk, men det är en politisk och 

pedagogisk utmaning att skapa ramar samt organisatoriska och flexibla förutsättningar och 

metoder för att underlätta integreringen inom den högre utbildningen och arbetslivet. Högre 

utbildning har börjat öppna sig mot denna målgrupp (Nählinder, 2008; Högskoleverket 

2006:35R), och den ska förhoppningsvis prioriteras också i framtiden med ökade resurser, 

kompetens och samverkan och samarbete mellan myndigheter och det övriga samhället. 
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4.1.2 Arbetsintegrerad utbildning 

 En del av de undersökta studenterna var kritiska till att de inte hade fått möjligheten till 

validering för att förkorta kompletteringen av sina utbildningar och vad allt detta innebär för 

en vuxenakademiker i fråga om kunskaper, erfarenhet, tid och familjeliv. Två studenter var 

tvungna att byta inriktning. Studien visar, att studenterna efterlyste andra metoder och en 

annan organisation för deras kompletteringar mot arbetslivet. Studenterna hävdade att de har 

kunskaper när det gäller ämneskompetens och de anser att de lär sig snabbare och effektivare 

på olika arbetsplatser inom sitt yrkesområde. Samtidigt kan det vara komplement för 

kulturella och sociala koder, om studenterna befinner sig i ett sammanhang och i konkreta 

situationer. Det finns andra argument, nämligen att de flesta saknar kontakter, nätverk och 

referenser och utifrån ett vuxenpedagogiskt perspektiv lär de sig bättre, när de förstår 

sammanhanget. Dimenäs och Jaffari (2011) visar att studenter utvecklar både språk, 

ämneskompetens och kulturella koder inom sin verksamhetsförlagda utbildning och att några 

fick arbete direkt efter den verksamhetsförlagda utbildningen. 

 

Fritzén (1998, ss. 52-61) skriver om det komplexa dubbla samhällsperspektivet, relationen 

mellan individ och samhälle, mellan stat och civilsamhälle. Å ena sidan handlar det om 

individer och å andra sidan om samhällsmedborgare, vilket bottnar i livsvärld och 

systemvärld.  Hon hävdar att denna utgångspunkt påverkar utbildningens innehåll och 

pedagogens förhållningssätt. Hon tillägger att det är oerhört viktigt att utbildningens innehåll 

och utformning byggs upp utifrån den verklighet som individer befinner sig i och på det sättet 

medvetandegör individerna i relation till samhälleliga grundvalar. Hon efterlyser den 

pedagogiska didaktiken utifrån perspektivet individ, samhälle och kultur, som blir en helhet 

med innehåll utifrån livsvärld och systemvärld. Det är precis det som studenterna i den här 

undersökningen efterlyste. Studenterna ansåg att de som vuxna individer skulle lära sig 

kunskaper och sociala koder på arbetsplatserna. Om didaktiken baseras utifrån elev, lärare och 

innehåll, befinner sig pedagogen i en dubbel roll i förhållande till kunskap, lärande, 

kommunikation och regelverk med uppsatta mål.   
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4.2 Samhället och den sociala strukturen 

Den sociala strukturen handlar om relation och kommunikation mellan individer i olika 

sammanhang. Här handlar det om språk, gemensamma normer och förväntningar på attityder i 

olika sammanhang, situationer och kontexter. Normen bestäms av den sociala tillhörigheten. 

Det är mycket lättare att röra sig inom ramar som majoriteten utformar, uppfattar och 

bedömer, det vill säga den homogena kulturen. Risken är att den som är ”annorlunda” känner 

sig utanför och delvis utsätts för diskriminering. Resultatet i den här studien visar att studenter 

upplever dels utanförskapet, dels diskrimineringen i sociala sammanhang på grund av brister i 

svenska språket och kulturella koder. Relationer och kommunikationer ska utgå från 

gemensamma referenser genom förförståelse och kunskaper om varandras livsvärld 

(sociokulturellt och socioekonomiskt) med interaktion och intersubjekt i samtal och dialog.  

 

4.2.1 Är kultur ett opium för folket? 

Resultatet i den här studien visar att studenterna upplever utanförskapet i mötet med individer 

och i övrigt i samhället. Om man rangordnar detta, så handlar det mest om samhälle och 

därefter om arbetsmarknad, arbetsliv och utbildning. Studenterna medgav att de inte upplevde 

samhörigheten och tryggheten i olika sammanhang och kontext. Deltagarna i undersökningen 

talade om sig själva som belastning i utbildningen och de upplevde ansträngning på 

arbetsplatserna, misstänksamhet och diskriminering i samhället. Habermas (1996) kallar 

kulturen ”vetandeförråd”och tillägger att kommunikationen och normen utgår från 

tillhörigheten till sociala grupper. Olika grupper har då olika kommunikation och normer. 

Studenterna i undersökningen uppgav att de kände sig mer hemma bland studenter med 

samma bakgrund. På ett sätt kan det vara naturligt att känna sig annorlunda bland andra 

människor på grund av att man formas utifrån samhällets gemensamma normer, värderingar 

och attityder. 

 

 Fritzén (1998) skriver att förståelsen av relationen mellan individen och det moderna 

samhället har varit komplex. Å ena sidan handlar det om att individen ska bygga upp sin 

identitet och å andra sidan ska individen socialiseras in i en samhällelig gemenskap eller 

dubbelsidigheten i fråga om staten och det civila samhället, ”yttre krav på framgång kan leda 

till främlingskap och bundenhet” (1998, ss. 54-55). En tolkning kan vara att relationen mellan 

staten och det civila samhället skapar motsatta attityder. Den ena attityden handlar om det 
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sociala gemensamma kravet på anpassning och den andra om individens identitet, 

valmöjlighet och eget normsystem.  Frågan är hur individer ska kommunicera, tolka och 

förstå varandra när man inte har gemensamma normer. En student medgav att han upplever 

svårigheter med kommunikation och relation med patienter.  Är förförståelse förkunskap eller 

fördom?  Är man inte bunden till sina kulturella normer, om var och en ska utgå från sina 

kulturella ramar och värderingar för uppfattningar, bedömningar och attityder? Hur blir det 

med förståelseprocessen och utvecklingen? Vem bestämmer giltighetskrav (objektiva, 

subjektiva och sociala relationer) i dialogen? Habermas (1996) beskriver utifrån sin språkteori 

kommunikationens betydelse för individens integration i samhället genom det kommunikativa 

handlandet eller interaktionen. Han förskjuter intresset från det individuella subjektet till 

interaktionen mellan två individer, intersubjekt i en kontext, en social process eller ett möte 

som baseras på öppenhet, ömsesidighet och strävan efter att upprätthålla gemensamma 

giltighetskrav, som visas i handling. Fritzéns (1998, s. 60) tolkning av Habermas är att det 

kommunikativa handlandet har sin grund i livsvärlden, och den består av samhälle, kultur och 

personlighet.  Den mänskliga kommunikationen förutsätter enligt Habermas (1998) att man 

kan gå över nationella och kulturella gränser. 

 

Habermas (1996) hävdar att genom reflektion över handlingar kan man frigöra sig från sina 

egna kulturella och traditionella normer och ha utgångspunkter från universella principer. Då 

är frågan, vilken effekt kulturen har, om man inte gör det. Olika utredningar (SOU 2006:59; 

SOU 2000:47) lyfter fram, att svensk kultur är en homogen kultur. Det finns gemensamma 

normer, värderingar, föreställningar och förväntningar på oss själva och de andra, när det 

gäller kommunikation och attityder. Att människor med annan bakgrund utestängs från 

samhället i det offentliga rummet, av myndigheter och i arbetslivet kan bero på den homogena 

kulturens föreställningar och förhållningssätt. Studenterna i den här utsökningen anger, att de 

upplevde utanförskapet och diskrimineringen främst i samhället och delvis inom arbetslivet; 

några av studenterna har hävdat, att det kan bero på t.ex. deras utseende eller uttal. 

Majoriteten i undersökningen angav att de någon gång upplevt generaliseringar och icke 

önskad uppmärksamhet t.ex. i affärer. 
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4.3 Arbetslivet och den ekonomiska strukturen 

Logiken och intresset som styr arbetsmarknaden och arbetslivet är ekonomi (Habermas, 

1996). Svårigheterna för utländska akademiker på arbetsmarknaden och inom arbetslivet kan 

också bero på andra faktorer. En av studenterna med två examina från både hemlandet och 

Sverige är fortfarande arbetslös. En faktor kan vara den generaliserade bilden av invandrare, 

sociala normer, språket och synen på kompetens. Arbetsgivarna tvekar på grund av 

vinstintresse och är osäkra på att anställa någon med ”okänd kompetens”. Arbetsgivare vill 

inte riskera något och eventuellt minimera vinsten för sin produkt och verksamhet. Detta 

bidrar till att en del människor kan hamna utanför och riskerar mindre karriärmöjligheter och 

diskriminering (SOU 2006:59; SOU 2006:60).  

 

Habermas (1996) menar, att dessa uppfattningar, attityder och handlingar utgår från 

homogena, formella, juridiska förhållningssätt som baseras på regelstyrning (makt), 

ekonomisk vinst (marknaden) och det sociala normsystemet. Detta förhållningssätt gör det 

inte lättare för utländska akademiker att få tillträde till och träda in i både arbetslivet och 

samhällslivet.  Studien visar att detta förhållningssätt skapar strukturella hinder och 

diskriminering mot målgruppen invandrare.  Bilden av den som är annorlunda skapas genom 

generaliseringar och fördomar. Resultatet blir arbetslöshet, diskriminering och utanförskap.  

 

De studenter som hade kommit in i arbetslivet medgav att vägen dit inte var enkel. En 

tolkning är att de hade passerat ”helvetestrappan”.  Den högteknologiska ekonomiseringen av 

samhället, som strävar efter effektivisering, strategiskt handlande, resultat och vinst 

underlättar inte för den eller dem som inte har samma förutsättningar utifrån den homogena 

normen, t.ex. i fråga om språk och värderingar (Habermas, 1996). Här nämner några studenter 

svårigheter vad gäller kulturkrockar, relationen mellan tid och resultat och majoritetens och 

arbetslivets krav på anpassning. Det tar tid att lära sig oskrivna regler och koder. Studenterna 

hävdar att det är majoritetens normer som spelar störst roll i integrationsprocessen. Det är 

uppenbarligen en paradox i sammanhanget; å ena sidan påstås, att invandrare är 

bidragsberoende och studien visar att studenterna vill skaffa ett arbete och känna sig delaktiga 

och å andra sidan är majoriteten inte beredd att åtminstone ha förståelse för målgruppens 

livsvärld. Resultatet blir att den som är annorlunda utestängs i det offentliga rummet. 

Konkurrensen är inte på samma villkor utifrån riktlinjerna på arbetsmarknaden, när det gäller 

arbetsgivarnas krav; och problemet fokuseras på själva etniciteten därför att arbetslivet 
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förskjuter ansvaret från processen i organisationerna till individerna. Sex av sju undersökta 

studenter uttrycker att de upplever svårigheter och diskriminering på själva arbetsmarknaden 

och i arbetslivet. Arbetsgivare bör fokusera på arbetsorganisationens processer i stället för 

etniciteten och se mångfalden som en resurs (SOU 2006:59; SOU 2006:60). 

 

Arbetslivet bygger på de gemensamma homogena normerna, värderingarna och handlingarna, 

och därmed utestänger man den som beskrivs annorlunda. Denna syn för med sig 

kollektivismens socialpsykologiska mekanismer gällande attityder och normer i fråga om 

inträde av utländska akademiker i både utbildningar och i arbetslivet; här menar jag att det blir 

acceptans för detta förhållningssätt mot invandrare utifrån den generella och stereotypa 

bilden. Resultatet i den här studien visar att Habermas (1996) teori kan användas för att 

beskriva att samhällsutvecklingen styrs av tre slag av logik, makt, ekonomi och norm. 

Samtidigt har de invandrare, som befinner sig inom arbetslivet och kommer från länder 

utanför EU sämre förutsättningar, när det gäller karriärmöjligheter inom arbetslivet (Le Grand 

& Szulkin, 2002).  Studien visar att de studenter som lyckades komma in i arbetslivet troligen 

bar med sig en känsla av otrygghet som bottnar i den strukturella diskrimineringen. En student 

hävdar att han inte vill riskera att förlora chansen och vill inte framföra krav till arbetsgivaren, 

när det gäller information, lönesättning och kompetensutveckling. Samtidigt visade sig i 

analysen ett tydligt mönster, att studenter anser att de måste anstränga sig mer för att bli 

accepterade som kollega, medarbetare och kanske till och med som en vanlig människa i 

arbetslivet. Ingen av studenterna hade funderat än på karriärmöjligheterna inom arbetslivet. 

Alla var nöjda med att de hade ett arbete överhuvudtaget. 

 

Ljungar (2007) skriver i sin avhandling, att i början av 1990-talet ersatte integrationspolitik 

invandrarpolitik och målet var ett integrerande och inkluderande samhälle för alla invånare. 

Samtidigt blir det svårare för invandrare att få arbete pga. av det ekonomiska läget; utifrån 

marknadens logik enligt Habermas (1996). Det blir svårare för personer som har mindre 

förutsättningar att uppfylla arbetsmarknadens villkor; förutsättningarna kan handla om språk, 

nätverk, kulturella referenser etc. Personer med en annan etnisk bakgrund diskriminerades. 

Fyra av de undersökta studenterna befann sig i arbetslivet; tre av fyra upplevde 

diskrimineringen i arbetslivet och ingen av de undersökta studenterna hade funderat över 

karriärmöjligheterna. Tre av studenterna kommer från länder utanför Europa. En av 

slutsatserna i utredningen (SOU 2006:59) var att diskrimineringen inte ligger hos själva 

invandrarna utan i den strukturella diskrimineringen, alltså organisationer, föreskrifter, 



40 

 

rutiner, attityder, grupperingar, hierarkisk byråkrati och maktpositioner i form av språk, 

kontroll, nätverk och hierarkiska relationer. Det ger stöd för att förstå de mekanismer, som 

bottnar i makt och ekonomi och som utestänger människorna i det sociala livet. 

Arbetslivet bör ta sitt samhälleliga och moraliska ansvar och sänka tröskeln och inte utgå bara 

från ekonomiska termer utan från företagens utveckling, expansion och resultat i ett 

demokratiskt samhälle, när det gäller rekrytering och anställning av personal, bemötande och 

rutiner och processer inom organisationen, kompetensutveckling, fortbildning och 

karriärmöjligheter med mångfald som en del av struktur och innehåll (Habermas 1996).  

4.4 Forskning och framtid  

Mångfald i Högskolan (SOU 2000: 47) och regeringens proposition Den öppna högskolan 

(2001/02: 15) lyfter fram dagens samhälle med dess mångkulturella och internationella 

perspektiv och att det är viktigt att hela samhället deltar i utvecklingen ur alla aspekter. SOU 

2000:47 visar förståelse för både målgruppen och viljan att förbättra möjligheterna inom 

regelverket på nationell och lokal nivå. Trots att det finns god vilja, blir utländska akademiker 

utestängda från utbildningar, och studenterna i den här undersökningen uppfattar, att 

utbildningarnas upplägg och innehåll inte passar riktigt för dem. En tolkning är att 

regelverk/förordningar inte svarar mot dagens behov, och dessutom underlättar de inte det 

kommunikativa handlandet mellan utländska akademiker och aktörer och individer i 

samhället. Habermas (1996) kallar kulturen ”vetandeförråd”, med andra ord uttrycker man sitt 

vetande med ord och språk. Ibland räcker inte språket till för att uttrycka de kunskaper man 

har, och kunskapsförrådet är alltså större än språkförrådet. Studenterna som ingick i 

undersökningen påstod att de har ämneskompetenser, men på grund av att de saknar svenska 

språket, känner de sig utanför i utbildningen. Ett flexibelt och rimligt system och stöd kan 

bidra till att skapa möjligheter för både människorna och samhället; med integrering inom 

utbildningar och på arbetsmarknaden kan utländska akademiker förbättra möjligheterna både 

socialt och ekonomiskt för sig själva, familjen och samhället.  
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Figur 4.1 Vuxenakademikers integrering inom högre utbildning 

Nybörjarkurs i svenska för akademiker 

Introduktionsutbildning för behörighetsgivande 

Kompletterande utbildningar (generellt och specifikt) 

Arbetsintegrerad utbildning 

Examen 

 

Modellen är en sammanvävning av nuvarande möjligheter till integrering av utländska 

akademiker inom högre utbildning. Utländska akademiker har mycket i bagaget, när det gäller 

kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital; det är en samhällsresurs och förutsätter nya regler 

och attityder, om det ska komma till nytta och utnyttjas på ett bra och effektivt sätt. Denna 

resurs kan med stöd bidra till att skapa möjligheter för både människorna och samhället; med 

integrering inom utbildningar och på arbetsmarknaden kan utländska akademiker förbättra 

möjligheterna socialt och ekonomiskt för både sig själva, familjen och samhället. 

 

Redan för elva år sedan efterlystes i utredningen Mångfald i Högskolan (SOU 2000:47) fler 

kurser i svenska för akademiker inom högre utbildning i samverkan med övriga aktörer, bl.a. 

myndigheter och kommuner i samhället. Samtidigt visar studien, att studenterna är 

engagerade och trivs bra i högskolemiljö; därefter kan de delta i introduktionsutbildningar för 

behörighet vid universitet och högskolor med stöd av högskoleförordningen (SFS 2007: 432) 

där studenter får möjlighet till garantiplatser (efter godkänt resultat) i lärosätenas ordinarie 

utbud med helheten som utgångspunkt (kunskap, rättssäkerhet, motivation, individ, samhälle) 

för att förbereda sig och förbättra svenska språket på akademisk nivå och underlätta 

möjligheterna till arbete eller vidare studier. Det finns redan kompletteringsutbildningar 

(kravet är behörighet i Svenska språket B eller motsvarande) både generellt och specifikt (SFS 

2008: 1101) i fråga om högskoleutbildning, vilka kompletterar avslutad utländsk utbildning, 

bl.a. inom vårdyrken och lärarutbildningar. I dessa finns det svårigheter för personer som har 

ej avslutad utbildning eller saknar examen. Det saknas ett strukturellt stöd vad gäller tillträde 

till introduktionsutbildningar, examensrättigheter genom nya högskoleförordningar och stöd i 

form av resurser och kompetens. Lärandet och anpassningen kan ske genom arbetsintegrerad 

utbildning/verksamhetsförlagd utbildning i den högre utbildningens regi i samarbete med 

olika aktörer i samhället.  En särskild enhet inom den högre utbildningen bör ha hand om 

åtgärder för invandrade vuxenakademiker. 
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Det vore bra att i framtiden få till stånd mer forskning för att bl.a. få reda på hur de andra 

studenterna inom högre utbildning upplever och uppfattar studenter med en utländsk 

bakgrund. Man kan följa upp utländska akademiker, som befinner sig i arbetslivet. Mina 

funderingar kretsar runt högre utbildning, etnicitet och arbetslivet. 

 

4.5 Metoddiskussion 

 

När det gäller diskussionen om metod så vill jag säga, att det har varit bra med kvalitativ 

metod och intervju/samtal som arbetsverktyg för denna målgrupp. Då informanterna var 

utländska akademiker var det bra att i intervjun kunna be om preciseringar och förklaring för 

att undanröja tvivel om att informanten uppfattat frågan rätt, det vill säga undanröja tvivel om 

att det fanns språkliga hinder för informanten att förstå frågorna. Denna möjlighet till 

uppföljning saknas till exempel om man väljer enkät som metod. Samtalet innebar, att alla 

fick uttrycka vad de anser om problematiken och hur man ska gå vidare. De fick möjlighet att 

beskriva sina upplevelser och uppfattningar i en avslappnad och respektfull miljö. Kvalitativ 

metod karaktäriseras av flexibilitet och inga fasta frågor (Holm & Solvang, 1997). Detta 

möjliggjorde att följa berättelsen med intresse och fördjupning om problematiken.  

Den kvalitativa intervjun ger ett rikt material med en djup förståelse för den problematik som 

undersöks men det stora materialet, baserat på intervjuer utan fasta frågor, skapar också 

problem. Avsaknaden av fasta frågor gör att det blir svårare att kategorisera svaren och tydligt 

avgränsa vilka svar som hör samman. Denna problematik kan möjligtvis lysa igenom i 

resultatdelen, då sammanställningarna under de olika rubrikerna ibland tangerar och 

överlappar varandra.  



43 

 

4.6 Sammanfattning 

Avslutningsvis sammanfattar jag utifrån Habermas (1996) teori att samhället styrs av tre 

logiker makt, ekonomi och norm, vilket leder till möjligheter och svårigheter för utländska 

akademiker inom högre utbildning, arbetsliv och samhälle. 

 

Undersökningen visar att studenterna uppskattar studierna i högskolemiljö med det unika 

grupparbetet och möjligheterna till stöd. Svårigheterna handlar om att studenterna upplever 

belastning, avsaknad av kulturella och sociala koder i form av kulturkompetens och 

regelverket. När det gäller möjligheterna inom arbetslivet oh samhället uttryckte studenterna 

förhoppningar inför framtiden och hopp om förbättringar inom både arbetsliv och samhälle 

utifrån ett demokratiskt perspektiv. Studenterna efterlyste nya och flexibla metoder för 

språkinlärning, ämneskompetens och kulturkompetens genom arbetsintegrerat lärande. 

 

Generellt kan jag säga att svårigheterna handlar om att studenterna möts av utanförskap, 

arbetslöshet och diskriminering. Svårigheter och hinder kan bero på att den politiska 

strukturen genom makt, regelverk och målorienterad kommunikation skapar formella hinder 

för utländska akademiker i fråga om tillträde till utbildningar. Den ekonomiska strukturen kan 

på grund av ekonomiska intressen, generaliseringar, arbetsorganisationers processer och krav 

på lönsamhet skapa strukturell diskriminering. Den sociala strukturen kan med normer om 

samhörighet och grupperingar skapa utanförskap och diskriminering. Den pedagogiska 

strukturen innebär dubbelsidighet i lärarens roll, brister i utbildningens innehåll och 

svårigheter att använda flexibla metoder som arbetsintegrerat lärande. Förutsättningarna för 

att förena invandrarakademikernas livsvärld och högskolans systemvärld i ett långsiktigt och 

hållbart perspektiv finns bl. a. i ändrade regelverk och ökade resurser med stöd från den 

politiska strukturen och makten.  

 

Studien visar, att vi har kommit ett steg framåt i integrationen inom högre utbildning, när det 

gäller utländska akademikers möjligheter till kompletterande utbildningar för personer som 

har en avslutad akademisk examen för legitimationsyrken, bl.a. vård, pedagogik och juridik 

vid olika lärosäten i landet åtminstone de senaste åren. Samtidigt finns det en del 

introduktionsutbildning (behörighetsgivande i svenska språket) såsom InvandrarAkademien 

vid Högskolan i Borås samt andra utbildningar vid Malmö Högskola och Linköpings 
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Universitet (2006: 35R) och uppdragsutbildningar för utländska akademiker i samarbete med 

Arbetsförmedlingen (Nählinder, 2008). 

 

Slutligen vill jag säga, att utbildningens struktur kring innehåll, kompetens, resurser, kritiskt 

tänkande och den sociala strukturen med relationer, värderingar och förväntningar, präglas av 

den politiska och ekonomiska strukturen i samhället. Vägen till det demokratiska samhället 

förutsätter deltagande, engagemang och likvärdiga rättigheter och skyldigheter. Habermas 

(1996) har visat på det kommunikativa handlandet, som bygger på en förståelseprocess som 

bidrar till reflektion, lärande, kunskap, utveckling och integration; detta ska vara grunden för 

verklighetstolkning, utformningen av regelverk, kommunikation och attityder. Studien visar 

att studenterna upplevde högskolemiljön som en lärande miljö med dess struktur och resurser 

och de efterlyste behovet av sociala koder i relation till arbetslivet och mötet med det svenska 

samhället med stöd av integrerad utbildning. De pekade dock på svårigheterna när det gäller 

regelverket, arbetslösheten och utanförskapet. 

 

När vi har tagit hänsyn till invandrarnas livsvärld (kontext) som en del i en systemvärld i ett 

demokratiskt samhälle, kan vi säga att man har integrerat invandrade akademiker inom högre 

utbildning och man har mer stor sannolikhet vidgat deras möjligheter till arbete och därefter 

till integration. Till sist kan jag säga, att idag handlar det inte om ”de” och ”vi”, utan det 

handlar om demokrati och demokrater; detta är framtidens utmaning. Människan är en social, 

kulturell och pedagogisk varelse; förståelseprocessen bidrar till reflektion, utveckling och nya 

kunskaper. Man blir inte demokrat på en dag, det tar sin tid när det gäller kulturella 

dimensioner, personliga egenskaper och samhälleliga möjligheter. 
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