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Definition: Nyanlända akademiker
• En myndighetsgemensam definition av begreppet nyanländ?
• Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket 
• En nyanländ person enligt Migrationsverket är någon som är mottagen i en 

kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning. En person är 
nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser ( flyktingar), det vill säga två till tre år.

• Vem räknas som nyanländ enligt skollagen? En nyanländ elev är någon som 
har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin 
utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter 4 år i 
svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre. www.skolverket.se

http://www.skolverket.se/


Definition: Nyanlända akademiker

• Med nyanlända akademiker avses i denna avhandling personer som är 
folkbokförda i Sverige och har ett annat modersmål än svenska, samt 
har en akademisk examen från hemlandet minst motsvarande 
kandidatexamen. De bor i Sverige mellan två och fyra år. Fokus på 
utomeuropiska flyktingar.

• Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den 
nyanländes etablering på den svenska arbetsmarknaden och i det 
svenska samhället (Migrationsverket).

• Kommunerna ansvarar för undervisning i sfi, samhällsorientering och 
annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och 
andra insatser för barn och ungdomar. ( Migrationsverket)



Bakgrund- högre utbildning, möjligheter
för nyanlända akademiker
• I mitten av 90-talet, Dennispaket
- SFS: 1995:889 (Nählinder, 2008) 
• I början av 2000-talet, öppna högskola (SOU 2000: 47)
- för att öka mångfalden med avseende på social och etnisk bakgrund bland 
studenter och lärare

- Introduktions- och kompletterande utbildningar till statligt reglerade yrken 
inom vårdområde och läraryrken ULV  (SFS: 2008:1101),Socialstyrelsen, UHR
• Flyktingkris 2015-2016, snabbspår för pedagoger, samhällsvetare, 

socionomer



Bakgrund: Fakta

• (2015) ansökte knappt 163 000 personer asyl i Sverige, och 108 033 
personer fick under 2015–2016 uppehållstillstånd med asyl som skäl.

• ( 2018) Skolinspektioner granskade 15 verksamhet i 12 kommuner 
och det fanns ca 35 procent hade en lång utbildning på minst 14 år 
inom sfi.

(Skolverket, PM Enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik 
2018-06-21 Dnr 2018:00 955)



Bakgrund- problem

• Följden av flykten gör
-att nyanlända akademiker känner förlust av socialt nätverk, yrkesroll, status, 
position och interaktion med omgivningen och därmed hemlängtan

• Utomeuropiska/nyanlända akademiker har svårare än de andra utländska 
akademiker,  dels till kompletterande utbildningar, dels att få ett arbete inom 
denna grupp

• Utbildningen i svenska för invandrare (sfi)
-problem med individanpassning det vill säga arbetssätt (metod, tillvägagångsätt, 
arbetsuppgifter) och arbetsformer (inramning, indelning, grupperingar)
• Strukturella och institutionella villkor
Vägen till arbete för nyanlända kan beskrivas utifrån en rad olika hinder som brist 
på kunskaper om svenska språket, brist på kompletterande utbildningar, avsaknad 
av socialt nätverk och professionella kontaknätverk, diskriminering samt synen på 
normalitet och arbetsorganisationernas hierarkiska relationer   



Tidigare forskning- nyanländas erfarenheter

• Nyanlända akademiker upplever och känner frustration att 
utbildningen och arbetsmarknaden inte accepterar/erkänner deras 
faktiska kvalifikationer, livserfarenheter, kunskaper, yrkesbakgrund 
och yrkesutövning inom både utbildning och arbetsmarknad.

• Nyanlända akademiker upplever att deras kunskaper och utbildningar 
inte är värdesatta inom utbildningen (Reichenberg & Berhanu, 2019; 
Abdulla, 2017) och deras kompetens blev ifrågasatt i deras 
yrkesutövning i arbetslivet. (Salmonsson & Mella 2013)



Tidigare forskning-erfarenheter

• Nyanlända känner sig främmande och utanför sammanhanget både i 
klassrummet och samhälle (Zarichson, 2014)

• Identitetsprocessen- migration-identitet-språk ” bli svensk”, Rosén, 2013; Abdulla, 
2017)

• Sociokulturell påverkan på vuxna nyanländas språkutveckling
• Ej motstånd mot själva målet om ”den goda medborgaren” vad gäller 

självförsörjande, självständighet och ärlighet
• Motstånd mot medlet och villkoren dit det vill säga kategoriseringar och  det 

påtvingande paketerbjudandet och ”objekt” ( Abulla, 2017, Carlson, 2002)
• Pedagogiska monokulturalismen tar inte hänsyn till nyanländas perspektiv  

(Zarichson, 2014 )
• ”god” svenska är ett krav, effekten blir att knuffa individerna åt sidan (Kemuma, 

2000; Abdulla, 2017)



Tidigare forskning-erfarenheter

• Tidigare kunskaper, validering-kompletterande utbildningar
• Nyanlända akademiker missnöjda med undervisningens innehåll, material 

och takt ((Reichenberg & Berhanu, 2019 )
• Yrkesidentitet skakades djupt: med arbetslivserfarenheter i bagage är de 

tvungna att komplettera sin utbildning efter språkkravet (Moszetic, 2018)
• Brist vad gäller erkännande av migranternas tidigare kunskaper skapar 

rädsla att skaffa meriter
• I valideringsprocesser upplever nyanlända att språket är ett hinder och 

fokuseringen blir språket istället för profession (Lundgren & Rosén, 2017; 
misslyckande förknippas till självkänsla och dåligt självförtroende (Abulla, 
2017)



Tidigare forskning- SFI:s ramar, olika politiska 
mål
• Integrationspolitisk mål
• Arbetsmarknadspolitisk mål
• Utbildningspolitisk mål



Syftet och forskningsfrågor
• Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om hur nyanlända akademiker uttrycker 

sina behov av och möjligheter till utbildning (undervisning-vägledning), under SFI och i sina planer 
vid etablering inom högre utbildning och arbetsliv. Samt på vilket sätt utbildningssystemet i det 
svenska samhället svarar mot deras behov.

• Utifrån migrationsprocess och utbildnings- och yrkesbakgrund, vilka behov av utbildning ger 
nyanlända akademiker uttryck för och hur har det påverkat deras utbildnings- och karriärmål?

• Vilka förutsättningar för utbildning ges nyanlända akademiker i relation till ramarna för SFI, vid 
etablering inom högre utbildning och arbetsliv?

• På vilka sätt utrycker nyanlända akademiker att utbildningsystemet i det svenska samhället har 
mött deras behov när det gäller vidare studier, arbets- och karriärmöjligheter?



Teoretisk utgångspunkt

• Utifrån syftet som handlar om hur samhället (system och livsvärld på 
samma gång) möter nyanländas behov av utbildning har jag valt 
Habermas kommunikationsteori. I denna beskriver han systemvälden, 
alltså det som i min studie handlar om till exempel Ramar för sfi. 
Habermas beskriver också livsvärlden, vilket i denna studie utgörs av 
vuxna nyanlända akademikers utsagor om sin livsvärld. I deras fall 
utgörs denna både av deras tidigare erfarenheter och det liv de håller 
på att skapa i Sverige.



Metoder, urval, kriterier 

• Kvalitativa metod
• Intervju
• Tre städer, stor, mellan, liten
• Tre sfi verksamheter
• Utbildning, genus, etnicitet, ålder



Tidigare studie

• Nyanlända akademiker uppskattar studier i högskolemiljö med 
grupparbete och olika möjligheter till stöd (datasupport, bibliotek, 
kompetens). Nyanlända akademiker efterlyste dock flexibla 
insatser/metoder för målgruppen, när det gäller undervisning, 
språkinlärning och ämneskompetens, validering, vägledning, och 
examinationsformer (Jaffari, 2012).



Strukturell och pedagogisk ojämlikhet

• strukturella hinder; regelverket (högskoleförordningar-
utbildningsdepartement), organisation (teknisk-förvaltning) och 
undervisning inom högre utbildning. 



Diskussionsfrågor:

• Är breddad rekrytering enbart en högskolefråga-varför/varför inte?
• Hur kan högre utbildning bemöta det unika behovet hos studenten 

utifrån rättviseperspektivet? ( vad säger policydokument?)
• Nyanländas deltagande i högre utbildning och social integration; hur 

över stämmer högre utbildningspolitik, utbildningspraxis med 
integrationspolitik i policydokument när gäller nyanländas deltagande 
och integration?

• På vilket sätt kan kvotering bidra till jämlikhet?
• Gärna kommentar och input gällande min 

studie/avhandlingsprojektet



Avslutning

• Tack!
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