
 
 
Högkvalificerade flyktingar möter stora utmaningar när de ska hitta ett jobb inom sitt yrkesområde. 
Genom ett forskningsprojekt som studerar arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar i 
Sverige (finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd - Forte 2019-01220), har vi fått 
insikt i flyktingars väg in på arbetsmarknaden och de hinder som finns på denna väg. Med 
högkvalificerade flyktingar avses personer med flyktingstatus som har en avklarad universitetsutbildning. 
I detta dokument presenterar vi rekommendationer för att förbättra möjligheterna till integration på 
arbetsmarknaden. Rekommendationerna är specifikt riktade mot högkvalificerade flyktingar, men vissa 
förslag kan också gälla för andra migranter. 
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Högkvalificerade flyktingar i Sverige  
Mellan åren 2012 och 2015 kom många 
asylsökande till Sverige. Flera av dem hade en 
avklarad universitetsexamen och erfarenhet 
inom sitt yrke innan de kom till Sverige. Rätt 
utnyttjat skulle de kunna lösa bristen på 
arbetskraft, särskilt inom bristyrken. Dock finns 
det finns stora utmaningar för högkvalificerade 
flyktingar att få möjlighet att arbeta inom det 
yrke de är utbildade till, speciellt för de som har 
ett yrke som kräver legitimation. Sveriges 
regering finansierar olika initiativ för att 
påskynda arbetsmarknadsintegrationen av 
högkvalificerade flyktingar, men det finns 
fortfarande flera hinder som behöver åtgärdas. 
 
Validering av yrkeskvalifikationer  
Systemet för validering av kvalifikationer för 
legitimationsyrken är komplext då processen 
regleras och styrs av flera olika myndigheter och 
aktörer. Det finns hemsidor som ger information 
på flera olika språk, men de kan vara svåra att 
hitta. Det behövs även välutbildade 
karriärvägledare och handläggare som kan ge 
information om validering och förklara 
legitimeringens kravspecifikationer.  

Pålitlig information 
Tillgång till aktuell information är ett av de största 
hindren till integration av högkvalificerade 
flyktingar på den svenska arbetsmarknaden. De 
har ofta otillräcklig information om 
valideringskrav, praktik, kurser i yrkessvenska 
och andra utbildningsmöjligheter. Dessutom 
finns ibland inget tydligt nästa steg. Handläggare 
och karriärvägledare spelar en central roll för att 
sprida information och hjälpa med att navigera 
arbetsmarknaden. Därmed kan de hjälpa 
flyktingar att hitta pålitlig information och förstå 
vägen till det yrke de är utbildade till.  
Yrkesspecifikt informationssökande bör därför i 
högre utsträckning vara en del av deras 
arbetsbeskrivning och utbildning. 
 
Språkträning 
Kunskaper i svenska är ett krav för de flesta yrken 
i Sverige. Kurser i yrkessvenska är därför särskilt 
viktiga för högkvalificerade flyktingar, men dessa 
kurser finns ofta endast i tillgängliga i större 
tätort. Vi rekommenderar att erbjuda digitala 
kurser i språk för professionella för att även 
kunna nå ut till flyktingar i mer glesbefolkade 
områden. Språkundervisningen måste även vara 
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högkvalitativ med	 betyg	 som	 är	
behörighetsgivande	 till	 fortsatta	 studier	 och		
ger	tillträde	till	ordinarie	utbildningssystem. 
	
Praktik och subventionerade anställningar 
Högkvalificerade flyktingar drar stor nytta av att 
lära sig professionell svenska. Praktik och 
subventionerade anställningar är viktiga för att få 
arbetserfarenhet i Sverige och skaffa sig ett 
professionellt nätverk. På arbetsplatsen kan de 
även lära sig om arbetsplatskultur och 
yrkesspecifik terminologi. Dock finns det risker 
för exploatering. För att minska denna risk bör 
det finnas tydliga beskrivningar av 
arbetsuppgifter och konkreta insatser för att 
inkludera praktikanter på arbetsplatsen (se nästa 
avsnitt för konkreta exempel på detta). 
 
Jämställdhet, mångfald och inkludering 
Forskning visar att personer med 
flyktingbakgrund har lägst sysselsättningsgrad 
och lägst lön jämfört med andra migranter och 
inrikes födda. Det tar också längst tid för 
flyktingar att hitta ett jobb. Detta beror delvis på 
diskriminering i rekryteringsprocessen, 
arbetsgivares preferenser för svensk utbildning 
och rekrytering genom egna nätverk. 
Arbetsgivare har ett viktigt ansvar för att 
säkerställa en smidig integration på 
arbetsmarknaden och arbetsplatsen. Partiskhet i 
rekryteringsprocessen kan reduceras genom 
utbildningar i jämställdhet, mångfald och 
inkludering för arbetsgivare och ”blind” 
rekrytering. För att främja en inkluderande 
arbetsplats kan organisationer erbjuda 
arbetsplatsbaserade utbildningar om hur man 
inkluderar alla i aktiviteter och är öppen för 
frågor om språk och arbetsrutiner. Affärs- och 
verksamhetsplaner bör även innehålla 
detaljerade avsnitt om jämställdhet, mångfald 
och inkludering och hur detta ska implementeras. 
 
Nätverkande och mentorskap 
Enligt Arbetsförmedlingen får sju personer av tio 
jobb genom nätverk. Detta påverkar 
högkvalificerade flyktingar negativt eftersom de 
ofta har begränsade professionella nätverk i 
Sverige. Mentorsprogram, praktik och 
civilsamhället skapar olika möjligheter för att 
träffa blivande kollegor. Sedan början av 
pandemin finns det även möjlighet att delta i 

mentorsträffar online. Vi rekommenderar att 
digitala mötesplatser fortsatt erbjuds för att även 
kunna inkludera arbetssökande från 
glesbefolkade områden. 
 
Samverkan 
Vår studie har identifierat samverkan mellan 
olika integrationsaktörer. Vi har också hittat 
luckor på vägen till arbete som uppstår till följd 
av samverkansbrist. Exempelvis är det inte säkert 
att en högkvalificerad flykting som avslutat en 
språkkurs känner till nästa steg till legitimation. 
Bättre samverkan kan minska informationsbrist 
och väntetid mellan insatser. Dock styrs 
samverkan av arbetsmarknads- och 
integrationspolitiken. Det är därför viktigt att 
även främja långsiktig samverkan mellan 
politiker, beslutstagare och integrationsaktörer 
på lokal, regional och nationell nivå. 
 
Migrationspolitiken bör underlätta 
arbetsmarknadsintegration 
Utlänningslagen (SFS 2022:1015-tidigare Lagen 
om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige 2016:752) har haft 
stor påverkan på högkvalificerade flyktingars 
arbetssituation. Enligt lagen är uppehållstillstånd 
tillfälliga och permanent uppehållstillstånd 
beviljas endast i de fall man kan försörja sig. Det 
betyder att vissa högkvalificerade flyktingar tar 
enklare jobb för att kunna stanna i Sverige.  Detta 
krav bromsar många gånger upp en flyktings väg 
till ett yrke. Det är därför viktigt att regler om 
uppehållstillstånd inte sätter så stor tidsmässig 
press att nyanlända tvingas ta enklare jobb. 
 
Helhetsperspektiv och långsiktiga lösningar 
Arbetsmarknadsintegration försvåras av psykisk 
och fysisk ohälsa och osäkra boendeförhållande. 
Ett helhetsperspektiv behövs för att säkerställa 
dessa grundläggande behov. Dessutom ska 
arbetsmarknadsinsatser helst vara långsiktiga 
med långtidsfinansiering.  Programutvärderingar 
kan genomföras för att identifiera goda exempel 
och bedöma om dessa initiativ kan bedrivas i 
större skala under längre tid. Programansvariga 
bör också kontinuerligt göra uppföljningar med 
deltagare. Då är det viktigt att arbetets kvalitet 
bedöms, det vill säga, om en person har 
heltidsjobb och fast jobb inom sin expertis, med 
rättvis lön och bra arbetsförhållande. 

 


