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Konferens “Arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar” 
– En sammanfattning  
 

En konferens i samband med ett forskningsprojekt som behandlar 

arbetsmarknadsintegrationen av högkvalificerade flyktingar i Sverige ägde rum den 26:e 

september vid Uppsala universitet. Projektet har finansierats av Forskningsrådet för hälsa, 

arbetsliv och välfärd under projekttiden 2019–2022 och har fokuserat på vägen till arbete 

för personer med flyktingstatus och en avklarad universitetsutbildning. Arrangörerna och 

författarna bakom forskningsprojektet är Micheline van Riemsdijk (projektledare och 

universitetslektor) och Ioanna Blasko (doktorand). Syftet med konferensen var att 

diskutera möjligheter och utmaningar i integrationsprocessen. Bland de inbjudna gästerna 

fanns högkvalificerade flyktingar, integrationsaktörer och personer med särskilt intresse 

för arbetsmarknadsintegrationsfrågor. Under konferensen presenterades 

forskningsresultat och evidensbaserade policyrekommendationer, följt av flyktingars 

erfarenheter och paneldiskussioner kring arbetsmarknadsintegration och social integration 

på arbetsplatsen.  

 

Konferensen inleddes med en presentation av forskningsprojektet. Projektet har behandlat 

högkvalificerade flyktingar och de stora utmaningar de möter när de ska hitta ett jobb 

inom sitt yrkesområde. Forskningsprojektet har studerat hur de högkvalificerade 

flyktingarna upplever integrationsprocessen, vilka institutionella hinder de möter på 

vägen samt vilka lärdomar framgångsrika arbetsmarknadsintitativ kan ge samhället. 

 

Micheline och Ioanna presenterade de brister som finns i arbetsmarknadsintegrationen 

och de hinder flyktingar möter på vägen till arbete. Trots att det finns nationella och 

lokala initiativ för att påskynda arbetsmarknadsintegrationen finns det brister i systemet. 
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Vägen från asyltiden till dess att flyktingar är i arbete är lång och komplex. Flyktingar har 

begränsad agens och begränsade möjligheter och kunskap att fritt göra val som påverkar 

deras liv. Samtidigt formar strukturer, regler och resurser möjligheten att göra val och 

utföra handlingar.  

 

Efter forskningspresentationen redovisades policyrekommendationerna som tagits fram 

för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen. För att validera yrkeskvalifikationer inom 

legitimationsyrken finns det ett behov av välutbildade karriärvägledare och handläggare 

som kan ge information om valideringsprocessen. De hemsidor som är tillgängliga kan 

vara svåra att hitta och förlitar sig på sökarens kunskaper. Kunskaper i svenska är ett 

annat viktigt moment i arbetsmarknadsintegrationen. De flesta yrken har ett språkkrav 

och kurser i yrkessvenska är därför särskilt viktiga, men tillgängligheten till dessa kurser 

är oftast koncentrerad till större tätorter. Digitala kurser i yrkessvenska rekommenderas 

för att kunna nå ut till flyktingar i mer glesbefolkade områden. Vidare talades det om 

vikten av praktik och subventionerade anställningar för att få arbetserfarenhet och skaffa 

sig ett professionellt nätverk. Diskriminering och partiskhet i rekryteringsprocessen kan 

reduceras genom utbildningar i jämställdhet, mångfald och inkludering för arbetsgivare. 

Nätverkande skapar möjligheter till jobb, men flyktingar som ofta har begränsade 

professionella nätverk har inte samma möjligheter. Mentorsprogram, praktik och 

civilsamhället skapar olika möjligheter för att hantera dessa svårigheter.  

 

I första panelen delade högkvalificerade flyktingar med sig av sina egna erfarenheter och 

perspektiv på den svenska arbetsmarknadsintegrationen. Talarna var Diana Baghdo, 

ingenjör inom byggledning; Sandra Alkhoury, läkemedelsansvarig apotekare och Aiman 

Almansuir, läkare och forskare. I likhet med de utmaningar som beskrivs ovan delade 

panelen med sig av liknande erfarenheter. De uttryckte särskilt att systemet för validering 

av yrkeskvalifikationer i Sverige är komplext. Aiman förklarade att det tog 7 år för 

honom att få sin svenska läkarlegitimation. Han beskrev denna process som en 

resursförlust. Att snabba på denna process skulle kunna lösa bristen på arbetskraften. 

Deltagarna uttryckte att det finns ett behov av samarbete mellan olika aktörer och 

myndigheter för att snabba på processen. Fortsättningsvis uttryckte de att olika initiativ 

inom arbetsplatserna uppskattas och riktlinjer för mångfald anses vara betydande för att 
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skapa goda integrationsmöjligheter för arbetarna. De arbetsplatser som har erbjudit dem 

program och kurser inom arbetsområdet har skapat möjligheter för utveckling och 

integration.  

 

Under pausen fick konferensdeltagarna möjlighet att diskutera och ge förslag på hur 

arbetsmarknadsintegrationen kan förbättras genom att skriva ner kommentarer på utlagda 

blädderblock. Det framkom flera olika förslag. Bland dessa var några att underlätta för 

arbetsgivare att ta emot för praktisk tjänstgöring, skapa flera platser på kompletterande 

utbildningar och ha fler kurstillfällen. Det gavs även förslag om riktade fortbildningar för 

studie- och karriärvägledning så att det blir enklare att känna till alla initiativ som finns 

samt att utbilda ledare och beslutsfattare eftersom dessa till stor del styr över dessa frågor. 

       

I panel 2 diskuterade olika integrationsaktörer hur vi kan snabba på 

arbetsmarknadsintegrationen. Närvarande paneldeltagare var Marie Lindbäck, 

kvalificerad handläggare vid Arbetsförmedlingen; Sam Yildirim, utvecklingsledare inom 

utbildning/arbetsmarknad på Länsstyrelsen i Stockholm och moderator Mikael Persson, 

VD för Academicum, Korta vägen. Inledningsfrågan var vad de ser som de viktigaste 

faktorerna för att komma in på arbetsmarknaden. Kunskaper i svenska lyftes som en 

mycket aktuell fråga. Svenska är ett krav för de flesta arbetsplatser men det diskuterades 

även att arbetsplatserna är en inlärningsplats där språket kan utvecklas. Paneldeltagarna 

förespråkade genvägar till språkkunskaper genom parallella aktiviteter. Vilka verktyg 

som behövs och vilka som saknas var ett annat samtalsområde. Det anses att 

kompletterande och förberedande utbildningar behöver öka. I enlighet med 

forskningsprojektets policyrekommendationer problematiserades tillgången till aktuell 

information även i detta samtal. Det finns otillräcklig information om valideringskrav, 

praktik, kurser i yrkessvenska och andra utbildningsmöjligheter och detta måste 

tillgodoses. Integrationen beskrivs som en lokal angelägenhet men den bör etableras även 

på regional nivå. Kompletterande och förberedande utbildningar samt ökat 

anställningsstöd föreslogs. Deltagarna diskuterade hur olika paketeringar ökar individens 

möjligheter att få ett jobb inom sitt kompetensområde. 
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Social integration på arbetsplatsen var ännu ett samtalsämne under panel 3. Panelen 

bestod av Mike Faghihi, apotekschef; Eva Glaumann, deputy head på Jobbsprånget, Ante 

Nordqvist, vice verksamhetschef på Nema Problema och Magnus Skagerfält, utredare på 

Sveriges Ingenjörer. Panelen modererades av Katarina Stiessel Fonseca, samordnare för 

Sfx inom Stockholms län. Alla deltagare i samtalet var eniga om att nätverkande och 

mentorskap är nyckelord för social integration på arbetsplatsen. Idag får sju personer av 

tio jobb genom nätverk och 50 procent får anställning efter praktik. Det är således viktigt 

att främja dessa insatser och skapa en effektiv väg in på arbetsmarknaden. Arbetsgivare 

ska ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för social integration. Arbetstagare ska våga ta 

initiativ till nätverkande och på så vis få fäste på arbetsmarknaden. Även anonyma 

jobbansökningar kom på tal. För att kön och bakgrund inte ska påverka jobbansökningar 

diskuterades ett förslag om att anonymisera ansökningar till jobb.  

 

Under avslutningsdiskussionen fick deltagarna möjlighet att komma med feedback och 

alla deltagare tackades för deras aktiva deltagande och en givande dag. 
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Konferens “Arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar” 
 
Universitetshuset Sal IX, Uppsala 
26 september 13:00-16:00 
 
Program 
 
12:30-13:00 Registrering 
 
13:00-13:45 Välkommen. Presentation av forskningsresultat och 
policyrekommendationer Micheline van Riemsdijk 
Ioanna Blasko 
 
13:45-14:15 Panel 1. Högkvalificerade flyktingars perspektiv 
Diana Baghdo, ingenjör och byggledning 
Sandra Alkhoury, läkemedelsansvarig apotekare 
Aiman Almansuri, läkare och forskare 
Moderator: Ioanna Blasko 
 
14:15-14:45 Fikapaus 
 
14:45-15:15 Panel 2. Hur kan vi snabba på arbetsmarknadsintegrationen? 
Marie Lindbäck, Kvalificerad handläggare Arbetsförmedlingen 
Katarina Mozetic, Universitetsadjunkt, Malmö universitet 
Sam Yildirim, Utvecklingsledare Utbildning/arbetsmarknad, Länsstyrelsen i Stockholms 
län 
Moderator: Mikael Persson, VD Academicum, Korta vägen 
 
15:15-15:45 Panel 3. Social integration på arbetsplatsen 
Mike Faghihi, Apotekschef  
Eva Glaumann, Deputy Head Jobbsprånget  
Ante Nordqvist, Vice verksamhetschef Nema Problema 
Magnus Skagerfält, Utredare på Sveriges ingenjörer 
Moderator: Katarina Stiessel Fonseca, Samordnare för Sfx i Stockholms län 
 
15:45-16:00 Avslutningsdiskussion 


