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Syftet med detta arbete var att undersöka hur olika aktörer inblandade i introduktionsproces-

sen av nyanlända invandrare – myndighetspersoner, SFI-lärare och elever upplever den nuva-

rande integrationspraktiken präglad av en tydlig arbetsmarknadsorientering och tidsbegränsad 

svenskundervisning. Fokus låg på invandrare med kort utbildningsbakgrund.  

 

Datainsamlingen byggde på semistrukturerade intervjuer med de tre informantgrupperna, ur-

valet av informanter och analysen följde principerna för en kvalitativ forskningsansats. 

 

Resultatet uppvisar klara tecken på motsägelsefullhet angående den rådande integrationsprak-

tiken. Det visar sig att det saknas gemensamma nämnare när det gäller syftet med utbildnin-

gen i svenska för invandrare, något som mestadels beror på de olika aktörernas erfarenheter 

och förväntningar. Av lärarna ses SFI främst som en pedagogisk verksamhet medan myndig-

hetspersonerna tenderar att se på utbildningen som ett renodlat integrations- och arbetsmark-

nadspolitiskt instrument. Detta i sin tur skapar stor förvirring inte minst bland SFI-eleverna 

och försvårar deras väg i det svenska samhället.  
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1 Inledning 

I betänkandet av utredningen om tidsbegränsad SFI (Svenska för invandrare) Tid 

för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) läser vi att en nyanländ invandrare 

ska bli tvungen att börja studera SFI inom ett år efter sin första folkbokföring. 

Den sammanlagda studietiden beräknas vara två år. Tidsbegränsningen ska träda 

i kraft den 1 juli 2012 och omfattar även korttidsutbildade och analfabeter. Ar-

betsförmedlingen får i uppdrag att utforma särskilda arbetsmarknadsutbildnin-

gar för just denna grupp av personer. En av de viktigaste förutsättningarna för att 

man lyckas med den här reformen anses vara samverkan inom och mellan kom-

munerna. Förväntningarna är stora: 

Om de förslag vi lägger i denna utredning förverkligas, och om de bedömningar vi 

gör tas på allvar, kan en del av de höga ambitioner som finns för invandrares integra-

tion, infrias. Våra förslag och bedömningar visar att det handlar om en hel del mer 

än att sätta gränser för tiden för utbildningen. Det handlar också om förbättringar av 

utbildningen som ger möjlighet till snabb och flexibel inlärning. (SOU 2011:19:41)  

Vilket synsätt präglar integrationspolitiken i Sverige? Är det arbetsmarknadspoli-

tiska intressen med betoning på lönsamhet eller är det jämlikhet och inkludering 

vi strävar efter? Dessa är frågor som blivit alltmer aktuella för mig att ställa sedan 

jag börjat arbeta som lärare på SFI-kurser där majoriteten av deltagarna är lågut-

bildade invandrare. En av de ledande svenska språksociologerna, Jan Einarsson, 

pekar i sin bok Språksociologi (2009:339) på ”den offentliga lögnen om multi-

kulturalism” – jämlikhet och inkludering är samhällets stora mål, vår vision, men 

i praktiken är det avståndstagandet som kännetecknar vårt förhållningssätt, häv-

dar han. Nyligen läste jag en tankeväckande artikel av Benny Carlson, professor i 

ekonomisk historia vid Lunds universitet. Artikeln bygger på professorns jämfö-

rande studie av somaliska invandrare och deras ställning på arbetsmarknaden i 

Sverige respektive USA (B. Carlson 2006). En somalisk företagare i B. Carlsons 

artikel (2006:36) formulerar sig i följande ordalag: ”De europeiska samhällena är 

slutna och man måste förklara varje steg man vill ta. I Amerika kan man ta ett 

språng utan att förklara sig för någon. Européerna bedriver en ´policy for lo-

sers´.” Jag ville gärna undersöka om mannen hade rätt. Var det verkligen så illa 

ställt med Sverige?                                                                   
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Under de senaste åren har det genomförts en rad förändringar i den svenska in-

tegrations- och arbetsmarknadspolitiken med syftet att nyanlända så snabbt som 

möjligt ska kunna delta i arbets- och samhällslivet. Den nya lagen 2010:197 om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som gäller från och med den 1 

december 2010 ska påskynda de berördas etablering i arbets- och samhällslivet 

(Svensk författningssamling 2010). Varje nyanländ ska ges professionellt stöd för 

att så snabbt som möjligt lära sig svenska, få ett arbete och klara sin egen försörj-

ning. I Integrationsverkets rapport Den aktive deltagaren (2006:03:9) upplyses 

vi om ”att det är svårt att tänka sig en annan form av introduktion än den som ut-

går från arbetslinjen och den stereotyp av den nyanlände som ´aktiv deltagare´ 

som enligt analysen har skapats”. Vad jag frågar mig i sammanhanget är då: Vad 

händer med nyanlända som av olika anledningar inte klarar av dessa krav och 

därmed inte motsvarar våra stereotypa föreställningar? 

Tidsbegränsning och en förstärkt individualisering ska prägla även den omstrid-

da undervisningen i svenska för invandrare (SFI) som många gånger har kritise-

rats bl.a. i samband med långsam genomströmning, bristande kvalitet och dåliga 

resultat (denna debatt uppmärksammas t.ex. i M. Carlson 2002, Lindberg 1996). 

Titeln på Betänkandet av Utredningen om tidsbegränsad SFI (2011) lovar en 

”snabb och flexibel inlärning”. Var hamnar de elever som inte har förmågan att 

vara snabba eller inte kan vara flexibla? 

De inledningsvis ställda frågorna har förstärkt mitt intresse för problematiken 

och lett fram till en syfteformulering med följande slutgiltiga frågeställningar.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Detta arbete syftar till att undersöka hur olika aktörer – invandrare, integrations-

samordnare, arbetsförmedlare, politiker samt SFI-lärare upplever SFI-utbildnin-

gens roll i den nuvarande integrationspraktiken. När det gäller invandrarna ligger 

fokus på dem med kort utbildningsbakgrund (skolgång under 9 år). De centrala 

frågorna i detta sammanhang är:  

o Hur förhåller sig makt och mångfald till varandra ur de olika informant-

gruppernas perspektiv? Vem bestämmer innebörden av ”att vara integre-

rad”?   
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o Är svenska för invandrare en pedagogisk verksamhet eller betraktas den 

främst som ett integrations- och arbetsmarknadspolitisk instrument?  

o Vilka konsekvenser har integrationspolitiken för personer med kort utbild-

ningsbakgrund? 

 

2 Forskningsbakgrund och begreppsförtyd-

ligande 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning kring synen på invandrare och de rå-

dande praktikerna på följande institutioner: arbetsförmedling, skola och integra-

tionsenhet samt samverkan mellan de här institutionerna. Frågor angående un-

dervisningen i svenska för invandrare och dess roll i integrationsprocessen är 

också av stort intresse i sammanhanget. När det gäller SFI ligger fokus på förut-

sättningar och behov hos elever. För att underlätta förståelsen förklaras begrep-

pen integration och mångfald och dess koppling till maktperspektivet.1 

 

2.1 Invandrare som arbetskraft 

”Arbetskraften bedöms utifrån vad de kan, men också utifrån vilka de är”, fast-

ställer Fredrik Hertzberg (2003:1) i sin avhandling Gräsrotsbyråkrati och nor-

mativ svenskhet. Därmed vill han dra uppmärksamheten till den etniska segrega-

tionen och segmenteringen av arbetsmarknaden.  

Den nuvarande integrationspolitiken formades under den senare delen av 1990-

talet och bygger på allas rätt till välfärd, skyldighet till självförsörjning och ömse-

sidig respekt för varandras olikheter, skriver Hertzberg (2003:59). I samband 

med denna utveckling talar han om ett paradigmskifte som fokuserar på integra-

tion och mångfald och som utmärks av ”ambitionen att i och genom myndig-

hetsutövningen bryta upp den binära oppositionen ´svensk´: ´invandrare´" 

(Hertzberg 2003:56). Integration innebär inte längre enbart en anpassning till 

                                                           
1
 Begreppsförklaringarna är invävda i texten och markeras med kursiv stil för att underlätta för läsaren. 
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majoritetssamhällets normer, attityder och värderingar utom definieras som en 

möjlighet att ”ingå i en större helhet utan att behöva göra våld på sin kulturella 

etniska identitet”, skriver Hertzberg (2003:66) med hänvisning till regeringens 

proposition 1997/98:16. 

 Mångfald ska enligt den ovan nämnda propositionen 1997/98:16 omfatta ”alla 

de livserfarenheter som landets innevånare har, av vilka somliga är förvärvade 

utanför Sveriges gränser”, (Hertzberg 2003:65). Samtidigt görs läsaren uppmärk-

sam på att dessa erfarenheter först och främst ska användas till att öka produkti-

vitet och lönsamhet, mångfald blir alltså kopplad till den ekonomiska nyttan.  

Utifrån den här motsägelsefulla beskrivningen av synen på integration och mång-

fald definierar Hertzberg (2003:15) makt som ”uttryck för att en överordnad 

grupp genom en rutinmässigt utförd kategoriserande aktivitet vill säga något om 

en underordnad samling människor i syften som [ … ] är bestämda av represen-

tanter för denna överordnade grupp”. 

Hertzbergs avhandling baseras bl.a. på en rad intervjuer med arbetsförmedlare 

och resulterar i insikten att det svenska arbetslivet styrs av osynliga regler och 

värderingar där det icke-svenska uppfattas som negativt på grund av dess icke- 

funktionalitet i relation till arbetslivets krav (Hertzberg 2003:102). Det är fram-

för allt brist på social kompetens – på färdigheter och erfarenheter när det gäller 

att agera i sociala sammanhang – men likaså kunskaper i det svenska språket, 

normer och värderingar kring genusrelationer och vad gäller ungdomar även för-

äldrarnas marginella position på arbetsmarknaden som från arbetsförmedlarnas 

sida framställs som de största problemen (Hertzberg 2003:212). Hertzberg drar 

följande slutsats: 

Gränsen mellan de pragmatiskt motiverade kraven och de assimilatoriska ambitio-

nerna var ofta suddig. Viljan till anpassning till svenskhet kunde förstås som en an-

passning till arbetsmarknadens rationalitet och därmed kunde kraven på en inord-

ning i svenskheten beskrivas som en arbetsmarknadsmässig nödvändighet. (Hertz-

berg 2003:214)  

 

I frågan om bristande social kompetens som ett av de största hindren på väg till 

en lyckad integration anser Nelson (2010:270) att det är först och främst in-

vandrarna själva som kan bidra till insocialiseringen på arbetsplatsen genom sin 

”orientering mot relationella mål” vilket kan ske på olika sätt, t.ex. genom små-
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prat, berättandet av historier, humor eller hälsningsuttryck. Nelson (2010) har i 

sin avhandling Andraspråkstalare i arbete undersökt faktorer som kan ha positiv 

inverkan på möjligheter till integration på arbetsplatsen. Resultat av hennes un-

dersökning tyder på att det inte är ”viljan till anpassning till svenskhet” (Hertz-

berg 2003:214) som är avgörande i integrationsprocessen utom snarare viljan till 

”relationsskapande interaktion” såväl som andra faktorer som ”medvetenhet och 

reflektion kring språk och kommunikation” och ”en bred strategisk kompetens” 

(Nelson, 2010:272). 

Låt oss nu granska kraven kring introduktionen av nyanlända invandrare så som 

de presenteras i Integrationsverkets rapport (2006:03) Den aktive deltagaren. 

 

2.2 Bilden av den aktive invandraren  

Individualisering framhävs i Integrationsverkets intervjuundersökning (2006:03) 

som utgångspunkt för introduktionen, handläggarnas svar däremot tyder på en 

minimal anpassning till individens behov och förutsättningar. Denna motstridiga 

situation beror enligt Integrationsverkets rapport (2006:3:10) huvudsakligen på 

att det saknas praktiska förutsättningar – tillräckliga resurser, tydliga uppdrag 

och mandat, boende, praktik och arbete. En betydande roll spelar också stereo-

typa föreställningar om hur deltagarens behov ser ut.   

Läser vi vidare så fortsätter motstridigheterna. Introduktionsdeltagaren förväntas 

vara aktiv och ta ansvar, den får inte ”passiveras av alltför mycket hjälp och stöd” 

(Integrationsverket 2006:25), men samtidigt ”saknar individen just genom sin 

position som nyanländ förutsättningar för att verkligen spela denna roll” (In-

tegrationsverket 2006:30).  Det finns även en stor risk att man glömmer bort de 

personer som inte förmår vara aktiva t.ex. på grund av ohälsa eller funktionshin-

der. Dessa personer ”ryms inte inom en introduktion som är starkt inriktad på 

egenförsörjning och som förutsätter aktiva deltagare” (Integrationsverket 

2006:10).  

Ambivalensen mellan introduktionens mål och verklighetens förutsättningar blir 

synlig även när det gäller samverkan mellan de olika myndigheterna som anses 

vara nyckeln till att integrationen kan fungera. En framgångsrik samverkan förut-
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sätter att ”de involverade aktörerna har samma synsätt”, läser vi i rapporten (In-

tegrationsverket 2006:10) för att samtidigt konfronteras med frågan hur genom-

förbar samverkan egentligen är med tanken på att ”olika aktörer styrs av olika re-

gelverk, synsätt och ideologiska värderingar” (Integrationsverket 2006:50). 

”Samverkan betraktas som viktigt och bra men i praktiken tycks olikheter mellan 

de samverkande parterna dyka upp som ständiga snubbeltrådar”, anser Integra-

tionsverket (2006:52). Marie Carlson (2002) har i sin avhandling Svenska för in-

vandrare – brygga eller gräns? undersökt frågan ur flera synvinklar. Resultatet 

av hennes undersökning presenteras i följande avsnitt.  

 

2.3 Invandrare som elev – några ord om kopplingen 

mellan språk och makt  

M. Carlsons studie är intervjubaserad, deltagarna är SFI-lärare, skolledare och 

elever vid två vuxengymnasier. Hon undersöker samspelet mellan de olika aktö-

rerna i integrationsprocessen utifrån sitt perspektiv som sociolog och tidigare 

SFI-lärare.  Skolornas interaktion och samverkan med arbetsförmedlingen och 

socialtjänsten beskrivs av henne som ”närvarokontroll som skolan utför för so-

cialbyråkraternas räkning och en dispyt kring ´det pedagogiska uppdraget´” (M. 

Carlson 2002:47). Eftersom elevernas språkkunskaper först och främst används 

till ”´sortering´ och kunskapsbedömning, där den så kallade SFI-nivån ofta upp-

fattas som ett ´gallringsinstrument´ och en ´magisk gräns´ ” (ibid.) när det gäller 

möjligheterna att få ett arbete, utgör även språket ett viktigt symboliskt makt-

medel. De ovan beskrivna problemen kan enligt M. Carlsons uppfattning anses 

vara en följd av intressekonflikter mellan de inblandade aktörerna, av deras olika 

syn på utbildning samt deras brist på respekt för varandra.  

En annan viktig insikt som M. Carlson presenterar (2002:249) handlar om de 

olika aktörernas sätt att bemöta invandrare, nämligen ur ett ”uppifrånner-

perspektiv”. Eftersom de inte motsvarar de svenska eller västerländska normerna 

tenderar man att se på invandrarna som svaga och okunniga människor med en 

rad brister som behöver åtgärdas. Samma synsätt, ett barnperspektiv på in-

vandrare, uppmärksammas även av Hertzberg i samband med hans intervjuper-
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soners beteende (2003:92). Men också lärarna exkluderar eleverna i sin strävan 

att inkludera dem: Genom att fokusera på deras brister förbiser man elevernas 

resurser, påpekar Hertzberg (2003:155).  

M. Carlson (2002:249) framställer SFI som en gräns eftersom ”man från 

´svenskt´ utbildningshåll fokuserar på vad man uppfattar som brister – egenska-

per som inte passar i en föreställd ´svensk´ modell”.  Samtidigt betonar hon SFI:s 

betydelse som en brygga när hon beskriver hur självförtroende av hennes kvinnli-

ga intervjudeltagare ökar ”genom större möjligheter att agera på diverse sociala 

arenor” (M. Carlson 2002.246).  

På detta ställe vill jag hänvisa till en intervjuundersökning om SFI-elevers syn på 

inlärning Hur lär du dig svenska? (Duvhammar m.fl. 2000) där man har kommit 

fram till att lärarna ofta omedvetet bidrar till elevernas uteblivna framgång i in-

lärningsprocessen genom att lägga för stor vikt vid repetitionen av det man har 

misslyckats med i stället för att pröva andra inlärningsstrategier. Framför allt när 

det gäller lågutbildade är det en långsam och smärtsam process att förmedla hur 

man lär sig, eftersom elevernas kulturella bakgrund och tidigare skolerfarenheter 

fungerar som ett filter för vad man kan ta till sig och eleverna dessutom inte är 

vana att ta ansvar, kan man läsa i undersökningen. Det som är intressant för SFI-

lärare är att studiens författare (Duvhammar m.fl. 2000:5) pekar på en tydlig 

”koppling mellan elevens metakognitiva insikt och hennes studieresultat. Med 

elevens metakognitiva insikt menar vi en medvetenhet om hur, varför och vad 

hon lär sig”. 

M. Carlson beskriver inte bara en hel rad olikheter och svårigheter när det gäller 

samverkan kring integrationen, hon upptäcker även en gemensam referensram 

för alla inblandade institutioner – bristdiskursen och åtgärdstänkande som gör 

att de ”trots sina konflikter ändå förmår interagera och verka tillsammans” (M. 

Carlson 2002:135).  

 

2.4 Lågutbildade invandrare som SFI-elever 

”Somalier är hårt arbetande, målmedvetna, djärva, flexibla och kapabla att lätt 

anpassa sig till nya miljöer.”, skriver B. Carlson (2006:36). Detta påstående re-
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fererar till somalier i USA. Enligt B. Carlson (2006:33) och Hertzberg (2003:171) 

tyder den allmänna uppfattningen i Sverige på att somalierna är svårintegrerade. 

Betyder det att flyktingströmmen från Somalia delar sig på ett mysteriöst sätt i 

två flöden eller är det snarare egenskaper i den mottagande miljön som utgör 

skillnaden, frågar B. Carlson (2006:34). Denna fråga är även relevant i ett breda-

re perspektiv, utvidgat till lågutbildade invandrare i allmänhet.  

I yttrandet över betänkandet av utredningen om tidsbegränsad SFI (SOU 

2011:19) är man skeptisk till tidsbegränsningen, framför allt när det gäller analfa-

beter och personer med kort utbildningsbakgrund: ”Vi ser en risk med att man i 

de olika förslagen etablerar tanken att en stor grupp invandrare endast ska ha till-

gång till en begränsad litteracitet. Detta är allvarligt ur ett demokrati- och med-

borgarperspektiv.”, (Nationellt centrum för svenska som andraspråk [NC] 

2011:6). Yttrandet hänvisar till svensk och internationell forskning och hävdar att 

”två år är alltför kort tid för personer utan någon längre skolgång att nå 

funktionell litteracitet 2 i ett industrialiserat och högteknologiskt samhälle” (NC 

2011:3). Även vad gäller personer med posttraumatiskt stressyndrom och andra 

funktionshinder kan tidsbegränsningen bli ett problem och man borde i dessa fall 

göra undantag och ta hänsyn till dessa personers särskilda situation, hävdar man 

i yttrandet.  

Enligt Skolverkets statistik utgör lågutbildade och analfabeter i dag minst en fjär-

dedel av deltagarna i SFI-undervisningen och deras antal ökar (NC 2011:3). Un-

gefär 20 procent av dessa elever klarar SFI-kurs B inom två år. Yttrandet hänvi-

sar till Skolverkets beskrivning av denna nivå som ”nybörjarnivå och språkfärdig-

heten där utgör inte kommunikation i arbetslivet eller deltagande i samhället som 

fullvärdig medborgare” (NC 2011:4). På grund av detta ifrågasätter man i yttran-

det (NC 2011:6) om dessa kunskaper är tillräckliga när det gäller att tillgodogöra 

sig arbetsmarknadsutbildningar som föreslås i betänkandet (SOU 2011:19).   

Även en av de ledande svenska andraspråksforskarna, Inger Lindberg (1996:277), 

ifrågasätter en för tidigt yrkesinriktning och påstår att den grundas ”på en felak-

tig föreställning om hur språkinlärning går till”. Språkbehärskningen omfattar 

                                                           
2
 Med funktionell litteracitet avses förmågan att använda sin läs- och skrivfärdighet i praktiska situationer i 

samhället. Det innebär mycket mer än baslitteracitet – att kunna läsa och skriva en enkel känd text. 
(Franker 2004:679–680) 
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enligt henne goda lässtrategier, ett tillfredsställande allmänt ordförråd och be-

kantskap med de grundläggande grammatiska strukturerna. SFI skulle alltså vara 

först och främst en pedagogisk verksamhet och ”ske inom en allmän samhälls- 

och kulturorienterade ram för att sedan mot slutet av utbildningen inriktas med 

hänsyn till kursdeltagarnas framtida sysselsättning” (ibid.).  

För tio år sedan genomfördes en utredning med syftet att förnya och omorganise-

ra svenskundervisning för invandrare. I betänkandet till denna utredning (SOU 

2003:77) tas upp även frågor kring studerande med kort utbildningsbakgrund. 

Kortutbildade definieras här (SOU 2003:77:266) i enlighet med Skolverkets 

terminologi som personer med ”utbildningsbakgrund på 0-6 år i hemlandet”. 

Termen omfattar också studerande med 7-9 årig skolbakgrund eftersom även de 

kan anses vara ”ovana vid teoretiska studier och formell språkinlärning” (ibid.). I 

samband med detta hänvisar betänkandet till att dessa personer inte alls saknar 

kunskaper fast deras utgångsläge för livet är annorlunda i jämförelse med oss 

som kommer från ett samhälle där skriftlig kommunikation betraktas vara 

överlägsen den muntliga. Lågutbildade invandrare har alltså kanske haft hög 

status i sina hemländer, framhåller betänkandet (SOU 2003:77:265), det är här i 

Sverige ”man ´blir´ kortutbildad eller analfabet” [SOU:s kursivering].    

Betänkandet framhäver betydelsen av inte alltför teoretiskt inriktad undervisning 

för denna elevgrupp, undervisningen ska hellre bjuda in till en dialog där man 

utifrån elevernas tidigare erfarenheter utvecklar ny kunskap (SOU 2003:77:273). 

I samband med inlärningstiden förklarar man följande: ”Att kortutbildade stude-

rande behöver längre tid än studerande med längre utbildningsbakgrund är 

ganska självklart, liksom att man under den långa tiden i utbildning kan behöva 

göra ett eller flera uppehåll av olika skäl”, (SOU 2003:77:268). 

Behoven av studerande med kort utbildningsbakgrund sammanfattas i betänkan-

det som följer: 

Framför allt krävs mer forskning som kan ge ny och viktig kunskap om hur de kort-

utbildade deltagarna själva ser på sina språkliga och kulturella förutsättningar för 

integration i det litterata samhället, hur de agerar i skriftspråksrelaterade situatio-

ner, vilka strategier till en fungerande litteracitet som existerar och hur kunska- 

per om dessa kan byggas i en framtida utbildning. En utbildning vars former måste 

utvidgas till att omfatta nya domäner och involvera nya aktörer utan att den peda-
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gogiska professionalismen får stryka på foten. En utbildning vars innehåll ger effek-

tiva verktyg för såväl fortsatta studier som framgång i vardags- och arbetsliv. (SOU 

2003:77:277) 

 

3 Metod och material 

Mot bakgrund av tidigare forskning i ämnet och med hänsyn till arbetets 

komplexa natur valde jag en kvalitativ forskningsansats. Fördelen med en kvalita-

tiv metod blev särskilt tydlig med åtanken på dataanalysen. Att analysera svaren 

på undersökningsfrågorna med hjälp av statistiska metoder skulle ha varit me-

ningslöst. Martin Denscombes beskrivning (2009:321) av den kvalitativa ansatsen 

med ord eller bilder som den centrala analysenheten kändes som ett klart lämp-

ligare tolkningsinstrument: detaljerade beskrivningar ”är nödvändiga för att för-

medla komplexiteten i situationen”. Ett annat väsentligt argument mot den kvan-

titativa ansatsen var att den brukar fokusera specifika faktorer och deras förhål-

lande till andra specifika faktorer (Denscombe 2009:322). I föreliggande 

undersökning krävdes ett mer holistiskt perspektiv eftersom de sociala realiteter 

som granskades ”inte går att förstå isolerade från deras kontexter, och […] inte 

heller kan brytas upp för separata studier av delas delar”.  

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen bestod av två gruppintervjuer som jag senare kompletterat med 

några personliga intervjuer för att få klarhet i specifika frågor som gruppinter-

vjuerna inte gav möjlighet till. Sammanlagt deltog tio personer i intervjuerna. 

Valet av intervju som datainsamlingsmetod baserades på Denscombes rekom-

mendation (2009:232) att använda sig av intervjuer i samband med komplexa 

och subtila fenomen ”när forskaren behöver få insikt i saker som människors 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter”. Flera av undersökningarna som 

föreställs i kapitel 2 i detta arbete baseras på intervjuer. Gruppintervjuerna gjor-

de det möjligt att inkludera ett bredare spektrum av människor så att variationen 

av det insamlade materialet blev större.  
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Samtliga intervjuer kan beskrivas som semistrukturerade, alltså relativt fria sam-

tal mellan intervjuare och informanter med en frågelista som underlag. Jag valde 

övervägande liknande frågor för alla intervjuade för att kunna jämföra de olika 

aktörernas ställningstaganden med varandra. Samtidigt kändes det flera gånger 

som om frågorna ”stod i vägen” och jag gav de intervjuade medvetet ett större 

talutrymme när jag upplevde att de hade blivit engagerade. Denscombe 

(2009:237) framhäver i detta sammanhang den gruppdynamiska aspekten – för-

utom att de intervjuade uttrycker sina åsikter, reflekterar de även över andras 

synpunkter vilket kan främja syftet med undersökningen. En nackdel med detta 

tillvägagångssätt är, utifrån min erfarenhet, att de intervjuade personerna inte 

yttrar sina åsikter för att inte skämma ut sig.       

Frågorna (se bilaga 1) blev formulerade med avsikt att belysa relevanta problem 

som tas upp i kapitlen 1 0ch 2 i föreliggande arbete. De skulle bygga en brygga 

mellan den redan befintliga forskningen inom området och syftet med den före-

liggande undersökningen. På grund av detta genomfördes en av intervjuerna 

(med eleverna) två gånger – det visade sig att den insamlade informationen be-

hövde kompletteras för att kunna användas som källa när det gällde att besvara 

forskningsfrågorna.  

 

3.2 Urval och material  

3.2.1. Urval 

Den relativt korta undersökningstiden samt det begränsade omfånget av detta ar-

bete var anledningen till ett subjektivt urval av informanter, något som Dens-

combe (2009:37) beskriver som en form av icke-sannolikhetsurval. Detta tillvä-

gagångssätt möjliggjorde att medvetet välja intervjupersoner som ansågs ge den 

mest värdefulla informationen. Enligt Denscombe (ibid.) genomförs ett sådant 

urval ”med ett speciellt syfte i åtanke, och detta syfte återspeglar de utvalda män-

niskornas eller företeelsernas särskilda kvaliteter och deras relevans för under-

sökningstemat.” Subjektivt urval är inte sällan både mer ekonomiskt och mer in-

formativt än de vanliga sannolikhetsurvalsmetoderna, menar Denscombe 
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(2009:38). Risken med detta förfarande är att man medvetet eller omedvetet väl-

jer intervjupersoner som ger de svar man önskar höra, anser jag.   

De två gruppintervjuerna genomfördes på en skola (Komvux). I den första inter-

vjun deltog fyra somaliska SFI-elever, tre kvinnor och en man, samtliga med kort 

utbildningsbakgrund. Jag valde somalier eftersom de flesta har en relativt kort 

skolbakgrund. Även den allmänt utbredda uppfattningen att de på grund av kul-

turella skillnader skulle ha svårt att finna sig till rätta i det svenska samhället (jfr.  

B. Carlson 2006) spelade en roll. Man kan också säga att förutsättningarna för 

just den här invandrargruppen motsvarade syftet med min undersökning bäst. 

Att intervjudeltagarna kom från samma land och hade en liknande utbildnings-

bakgrund underlättade dessutom samtalet med dem. Eleverna, alla mellan 30 

och 40 år gamla, har vistats i Sverige ca tre år och vid tiden för intervjun har de 

läst svenska på SFI mellan ett och två år. Samtliga kvinnor har några av sina barn 

kvar i Somalia eller ett annat afrikanskt land vilket de själva skildrar som en stor 

psykisk belastning och ett inlärningshinder.    

Den andra gruppen bestod av tre pedagoger knutna till utbildningen i SFI: 

o En äldre behörig lärare (67 år gammal) i svenska som andraspråk med 

många års erfarenhet av invandrarundervisning och alfabetisering.  

o En yngre behörig lärare (29 år) som själv har utländsk bakgrund (Bosnien, 

kom till Sverige vid 9 års ålder). Hon avslutade sin lärarutbildning i Sveri-

ge för några år sedan. Just nu arbetar hon med utvecklingen av en länsom-

fattande distanskurs i SFI.  

o En pedagogisk assistent (50 år) som har jobbat i skolan i tio år. Hon är 

samtidigt arbetslagsledare och fungerar som en länk mellan skolan, ar-

betsförmedlingen och integrationsenheten.  

Individuella intervjuer valdes med den tredje gruppens deltagare (myndighets-

personer) på grund av att det var svårt att hitta ett tillfälle som passade alla. 

Intervjuerna ägde rum på de intervjuades arbetsplats. Deltagarna var följande:  

o en integrationssamordnare (36 år) med beteendevetenskaplig utbildning 

och utländsk bakgrund (Bosnien, kom till Sverige vid 17 års ålder),  
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o en arbetsförmedlare med etableringsuppdrag (ca 50 år, föräldrar från Po-

len och Lettland) som arbetade tidigare som journalist men även som lära-

re i datakunskap med flyktingar från före detta Jugoslavien och  

o en politiker som är datatekniker (46 år, MP), ersättare i utbildningsnämn-

den inom kommunen.  

3.2.2 Material 

Samtliga intervjuer blev inspelade med mobiltelefon. Tiden per intervju var ca en 

timme per tillfälle. P.g.a. det omfattande datamaterialet har endast delar av in-

spelningarna blivit transkriberade. Det gäller främst de delar som behövdes i 

analysen av arbetet. 

 

3.3 Dataanalys 

Inom kvalitativ forskning kan man aldrig nå samma objektivitet som i en kvanti-

tativ studie, resultatet ”är alltid en produkt av en tolkningsprocess” (Denscombe 

2009:383). Forskarens personlighet, bakgrund, värderingar och identitet kan 

alltså påverka tolkningen av data. Även faktumet att data som i en intervjuunder-

sökning presenteras för läsaren är lösryckta ur sin kontext kan ha inverkan på 

forskningens tillförlitlighet och trovärdighet, påpekar Denscombe (2009:264). 

Denscombe (2009:367) drar uppmärksamheten till några principer som kan vara 

till nytta för den kvalitative forskaren när det gäller objektiviteten: Alla slutsatser 

borde vara ”fast förankrade i data” vilket innebär att forskaren måste studera sina 

data noggrant för att bli förtrogen med dem. Samtidigt ska man naturligtvis und-

vika obefogade fördomar och stereotypa uppfattningar i tolkningsprocessen.   

Dataanalysen i den föreliggande undersökningen styrdes av dess syfte – att ta re-

da på hur olika aktörer uppfattar den nuvarande integrationspraktiken. I kapitel 

4 försöker jag att beskriva de enskilda intervjuerna så opartiskt som möjligt. Jag 

lyssnade på alla intervjuer flera gånger och gjorde anteckningar för att sedan ta 

upp de fakta som utifrån min bakgrundskunskap (se kapitel 2) var de mest rele-

vanta inom områden arbets-, utbildnings- och integrationsmöjligheter av lågut-

bildade invandrare. Denscombes ovan nämnda överväganden kring dataanalysen 
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i kvalitativ forskning var till stor hjälp i denna process. Den tredje frågeställnin-

gen (se avsnitt 1.1 Syfte och frågeställningar) besvaras främst med stöd av resultat 

från tidigare forskning. 

 

3.4 Etiska ställningstaganden 

För att tillgodose Vetenskapsrådets (2004) forskningsetiska principer informera-

des alla berörda i förväg om sin uppgift samt frivilligheten i deltagandet och om 

undersökningens uppläggning. De fick bestämma själva utan påverkan av andra 

om de ville delta, på vilka villkor och hur länge. Alla personuppgifter behandlades 

konfidentiellt. Samtliga uppgifter användes endast för forskningsändamål. Ett in-

formationsbrev (se bilaga 2) författades för att underrätta deltagarna om det 

ovanstående och deras samtycke att medverka har blivit inhämtat. På grund av 

den höga svårighetsgraden på informationsbrevet blev de intervjuade eleverna 

informerade muntligt. 

 

3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att säkerställa undersökningens tillförlitlighet har jag försökt att bygga på ett 

representativt urval så att så många av de olika inblandade aktörerna som möjligt 

kunde komma till tals. Valet av intervjuer som undersökningsmetod möjliggör att 

samla in data på ett djupgående och detaljerat sätt, skriver Denscombe 

(2009:267). Utifrån mina intervjusvar kan jag dela denna åsikt. Även trovärdig-

heten påverkas positivt genom den direkta kontakten mellan forskaren och infor-

manten. ”Direktkontakt under intervjun innebär att data kan kontrolleras beträf-

fande riktighet och relevans under tiden de samlas in”, menar Denscombe 

(2009:268). Man kan naturligtvis inte alltid vara säker på att man har fått sanna 

svar, anser jag. Å andra sidan kan eventuella följdfrågor där intervjuaren medve-

tet eller omedvetet signalerar vilket svar han skulle vilja få, ha negativ inverkan 

på resultatens tillförlitlighet, därför har jag försökt att medvetet formulera mina 

följdfrågor så objektivt och neutralt som möjligt. T.ex. frågade jag inte de inter-

vjuade eleverna vad som var bra med skolan i Sverige, det skulle de kunna ha 
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tolkat som om jag förväntade mig ett positivt svar.  Jag lät eleverna i stället jäm-

föra skolan i sitt hemland och i Sverige.   

Ogynnsam när det gäller tillförlitligheten är också att de insamlade data är på sätt 

och vis unika, kopplade till en specifik kontext och specifika individer, påpekar 

Denscombe (2009:269). Jag skulle visserligen ha fått andra svar om jag hade 

intervjuat t.ex. personer med en annan utbildningsnivå, invandrare från olika 

länder, andra lärare eller myndighetspersoner. 

Den eventuella intervjuareffekten kan anses vara en stor nackdel, anser jag, alltså 

”att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer 

frågorna” (Denscombe 2009:244). Följaktligen är det forskarens personliga iden-

titet – kön, ålder och etniskt ursprung – eller snarare dess betydelse för den 

intervjuade som har inflytande på hur mycket information han vill ge och hur 

ärlig han är. I mitt fall såg de intervjuade en vit medelålders kvinna, de visste att 

jag var blivande lärare i svenska som andraspråk och att jag inte kom från 

Sverige. Framför allt hos de intervjuade eleverna fick jag känslan att de med sina 

svar försökte att tillfredsställa mig som intervjuare. Därför var det i deras fall 

nödvändigt att omformulera vissa frågor, t.ex. i stället för att fråga hur de trivdes 

i skolan föreslog jag att de berättade om sina minnen från skolan i hemlandet. På 

detta sätt fick jag mer information om deras förväntningar på skolan och under-

visningen i Sverige.  

Sammanfattningsvis kan man säga att preferenser och förutfattade meningar 

som de intervjuade och intervjuaren har kan påverka relationen mellan dem och 

därmed tillförlitligheten och trovärdigheten av undersökningen både positivt och 

negativt. Jag kan alltså inte vara säker på att den intervjuade arbetsförmedlaren 

och integrationssamordnaren verkligen har varit öppna mot mig som lärare.     

 

4 Resultat 

I detta kapitel följer en redovisning av de olika informanternas uttalanden utifrån 

intervjufrågorna. Påståenden som ansågs vara av särskild betydelse för syftet 

med undersökningen återges i form av blockcitat.  
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4.1 SFI-eleverna 

Vi trivs mycket bra i skolan”, säger eleverna, ”men det tar för lång tid att bli klar 

med SFI”. Utifrån sin kunskap om att studietiden är begränsad och utifrån anta-

gandet att ”man får jobb bara när man har SFI-betyget C eller D” känner sig ele-

verna stressade:  

Vi orkar inte sitta här ett år eller längre och bara vänta på provet. Vi vill jobba! 

Att få jobb innebär att ha en utbildning, i alla fall i Sverige, anser de. När man 

alltså inte får det eftersträvade betyget inom två år har man enligt deras uppfatt-

ning missat chansen att klara sig i samhället och bli självförsörjande. Varför de 

väntar så länge på provet vet de inte, ”kanske är det skolans regler som alla måste 

följa”, säger de.    

I frågan om hur man kan lära sig svenska snabbast skiljer sig åsikterna åt. En av 

eleverna har redan praktiserat tre gånger och är övertygad om att kontakten med 

arbetslivet är den bästa vägen till en bra svenska:  

Efter varje praktik kändes det som om jag hade blivit lite bättre på att prata och 

förstå. 

Även hon är rädd för att ”bli stoppad på C-nivå” och inte kunna gå utbildningen 

till undersköterska där det krävs en mycket högre nivå inom svenska språket. 

Med C-betyget har man nästan inga möjligheter att utvecklas vidare, menar ele-

ven.3 En annan elev som aldrig haft praktik anser att det är bättre att avsluta sin 

SFI-utbildning innan man börjar praktisera:  

När man är tvungen att komma tillbaka till skolan efter praktiken har man kanske 

redan glömt allt man har lärt sig och måste börja från början.  Och så frågar de också 

på praktikstället varför man inte har någon utbildning. Det känns pinsamt.   

                                                           
3
 Utbildningen i svenska för invandrare består av tre studievägar och fyra delkurser. Studieväg 1 (delkurs A 

och B) vänder sig till personer som har kort eller ingen alls skolgång från hemlandet. Målet är ett godkänt 
B-betyg. Studieväg 2 (delkurs B och C) vänder sig till den som har ca 7 till 11 års skolgång, målet är C-be-
tyg. Studieväg 3 (delkurs C och D, målet D-betyg) avses vara för personer med 12 eller mer än 12 års skol-
gång. Både i den gamla (SKOLFS 2009:2) och i den nya (SKOLFS 2012:13) kursplanen för SFI (Skolverket 
2009 och 2012) står det att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D men för elever 
med kort utbildningsbakgrund tar det för lång tid att uppfylla kraven inom de högre kurserna C och D så 
att de sällan får möjlighet att läsa tills de har nått D-betyg. 
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Några av eleverna har gått en jobbsökarkurs hos en privat anordnare. De har va-

rit nöjda med kursen och har lärt sig mycket, säger de. Det kändes bra att veta 

hur lång tid det tog att gå kursen. På SFI saknar de informationen om kursernas 

längd vilket gör det svårare att planera sitt liv, tillägger de. På frågan i vilken 

omfattning de får påverka det som händer under deras introduktionstid svarar de 

att de väl får yttra sina önskemål och bestämma själv men de brukar lita på sina 

handläggare: ”De har mer erfarenhet än vi och vet bättre vad som är bra för oss.” 

En bra utbildning och ett jobb är det som de tillfrågade eleverna behöver mest. 

”Men egentligen behöver vi allt”, säger de, ”vi hade ingenting när vi kom”. En av 

kvinnorna svarar:  

När jag kom till Sverige mådde jag bra men sedan jag fick veta att mina sex barn och 

min man hade fått avslag på sina ansökningar kan jag inte koncentrera mig. Jag är 

här men mitt huvud och mina tankar är hos dem. Jag behöver min familj först, sedan 

kan jag studera. 

Eleverna skulle önska sig även mer kontakt med svenskar för att praktisera språ-

ket och utveckla den sociala kompetensen. ”Det svenska samhället är ett kortsvar 

samhälle”, säger de, ”alla är snälla men de pratar inte med varandra på bussen 

eller i hissen, det är vi inte vana med från hemlandet, inte ens grannar pratar 

med varandra”. 

 

4.2 Lärarna 

Angående samarbetet med andra aktörer menar den äldre lärare och den pedago-

giska assistenten att det endast handlar om ”ett utbyte av information”. De upple-

ver situationen som om de inte hade något inflytande alls på det som hände med 

eleverna, de får bara besked om planerade åtgärder. I detta sammanhang talar de 

om ”misslyckade placeringar” av elever i andra kurser utanför SFI. Lärarnas 

önskemål är att få möjlighet att tillsammans med de andra aktörerna hitta de 

lösningar som passar bäst för varje enskild elev:  

Vi äger den största kunskapen om hur elevernas svenska är. De (andra aktörer) har 

annan kunskap som vi inte känner till, vi skulle kunna hjälpa varandra men vi har 

aldrig satt oss ner och sagt hur vi skulle vilja ha det. 
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Även den unga läraren skulle gärna vilja ha mer dialog och mer individanpassade 

överenskommelser. I sin strävan att göra sitt bästa fokuserar de enskilda aktörer-

na inte alltid på det väsentliga – introduktionsdeltagaren, menar hon:  

För de andra aktörerna är SFI bara en länk i kedjan. För oss lärare är det hela värl-

den. Vi måste anpassa oss efter etableringsplanen och borde samarbeta utifrån delta-

garens behov, inte utifrån våra egna. Det handlar inte om vad som är rätt eller fel, 

frågan är vad som är bra för deltagaren. 

Kravet på ett aktivt deltagande i introduktionen från första dagen anser lärarna 

vara orealistiskt framför allt när det gäller kvinnor som i sina hemländer var 

hemmafruar. Även det andra kravet att individanpassa undervisningen är på 

grund av bristande resurser inte alltid fullt genomförbart. ”Jag tror att vi anpas-

sar oss mer än andra aktörer gör”, menar den pedagogiska assistenten, ”men det 

beror på att de inte har kunskap om vad en analfabet eller lågutbildade klarar av.” 

Den yngre läraren anser att man skulle kunna bli bättre inom detta område ge-

nom att lägga mer tid på samtal med eleverna och på deras individuella studie-

planer. Om de får möjlighet att framföra sina önskemål blir eleverna även mer 

motiverade, menar läraren: 

Vi måste prata med eleverna, inte över huvud på dem. Det är eleven som äger sin 

studieplan. 

I frågan om motivationen tycker lärarna att de flesta elever är motiverade men 

flyktingar som ingår i etableringsprogrammet är ofta mindre motiverade än 

andra:  

De vet ofta inte varför de hamnade just här, de visste inte ens att Sverige fanns innan 

de lämnade flygplanet på Arlanda. Och sedan har de så mycket annat i bagaget. De-

ras mål är att få hit familjen, därefter kommer kanske studierna.  

Dessa elever borde enligt lärarna inte konfronteras med så stora mål som att på 

en gång söka arbete eller att så snabbt som möjligt klara SFI, ”då tappar de fokus 

om de dessutom har andra saker att tänka på. Små kortsiktiga mål som ger be-

kräftelse hjälper att nå det stora målet sedan”. I början är eleverna ofta förvirrade 

och vet varken vad de vill eller varför de ska gå på SFI. Då måste man försöka att 

tillsammans med dem hitta ett lämpligt mål som motsvarar deras behov och 

intressen och som känns meningsfullt, anser lärarna.    
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De flesta eleverna vill gärna gå i skolan, säger lärarna, framför allt de som i sina 

hemländer inte hade möjlighet till det. Den äldre läraren menar: 

Svenska lär man sig bäst i skolan, åtminstone i Sverige, eftersom det annars är 

mycket svårt att komma i kontakt med svenskar. I princip vore det bra att kunna lära 

sig språket på praktik och gå mindre i skolan i stället men den typen av praktik-

platser finns tyvärr inte. 

När det gäller frågan om integrationen anser lärarna att det är framför allt den 

sociala kompetensen som eleverna, huvudsakligen de som kommer från den afri-

kanska kontinenten, saknar. Det kan skapa problem när man söker jobb: 

Det är de som är kulturellt mest lika oss som får jobb, övervägande européer. Elever 

med kort eller ingen utbildningsbakgrund kan mycket men har inte rätt kunskap för 

vårt samhälle. 

 

4.3 Myndigheternas representanter  

Arbetsförmedlarens intervjusvar tyder på ett starkt förtroende gentemot in-

vandrarna i introduktionsprocessen angående deras vilja att bli självförsörjande. 

Samtidigt uttrycker hon en stark misstro i samband med utbildningen i svenska 

för invandrare – efter att ha jobbat med etableringsuppdraget i drygt ett år tvivlar 

hon på att SFI skulle vara ett meningsfullt utbildningsalternativ framför allt när 

det gäller lågutbildade deltagare. Detta har enligt hennes uppfattning först och 

främst med en viss motvilja från lärarnas sida att göra: ”Vi försöker kommunicera 

men ibland är det lite trögt och man får väldigt mycket mothugg när man säger 

saker och ting.”, förklarar hon och sammanfattar situationen som ”en pågående 

diskussion som förhoppningsvis leder fram till ett bättre samarbete ”.  

De ovan beskrivna problemen beror enligt arbetsförmedlaren på att man tittar på 

introduktionen från olika utgångslägen: 

Vi ser på det ur arbetsmarknadssynpunkt och att de (deltagarna) ska bli självförsör-

jande men SFI-lärarna tittar på ´kan de den här grammatiken korrekt´. Lärarna är 

väldigt ambitiösa men de ser sitt uppdrag helt utifrån sin aspekt och inte i en sam-

manhängande samhällsbild. Skolans mål handlar om att uppnå Skolverkets krav, för 

oss är det viktigt att deltagarna kan så pass bra svenska att de klarar en arbetsmark-

nadsutbildning och får jobb.” 
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Även om integrationssamordnaren vittnar om ett bra samarbete mellan de olika 

aktörerna är hennes önskemål:  

En större reform av SFI med en mer praktiskt utformad undervisning som inte sker 

endast i en skolmiljö, ett tydligare individanpassat tillvägagångsätt kopplat till prak-

tiska erfarenheter. 

Därmed menar hon en arbetsplatsförlagd SFI där lärarna undervisar direkt i an-

slutning till arbetet eller praktiken. Dessutom borde undervisningen i större ut-

sträckning anpassas efter det digitala samhället vi lever i så att det är möjligt att 

studera även hemifrån, anser min informant. Enligt henne är både SFI-lärarna 

och de andra aktörerna medvetna om att de behövs förändringar i undervisnin-

gens utformning. I dagsläget är SFI ”en bra start som skaffar rutin” i de nyanlän-

das liv men i likhet med arbetsförmedlaren menar även integrationssamordnaren 

att man lär sig svenska bäst ”i kombination med naturlig vardagskontakt”. Därför 

är det mycket viktigt att satsa också på andra, arbetsförberedande åtgärder så att 

deltagarna ”får motivation även på ett annat sätt”.  

I likhet med integrationssamordnaren tycker också arbetsförmedlaren att det be-

hövs arbetsplatser där man kan börja praktisera utan att kunna språket, att lära 

sig på plats anser hon vara den effektivaste inlärningsformen. Arbetsförmedlaren 

jag talat med skulle önska sig en introduktion med ”språkpraktik från dag ett” i 

kombination med svenskundervisning så att deltagarna har möjlighet att sätta in 

det teoretiska i ett befintligt sammanhang – ”då skulle de gå fortare genom SFI”. 

Hon anser att kommunen borde ta större ansvar när det gäller att ordna praktik-

platser framför allt för lågutbildade: ”Om man aldrig når en tillräckligt hög nivå 

för att kunna gå på språkpraktik är det fel någonstans.” När deltagarna inte 

lyckas att bli självförsörjande inom två år är det kommunen som ansvarar för 

ekonomiskt bidrag. ”Var ligger samhällsvinsten?”, frågar arbetsförmedlaren. 

På frågan om kravet på en från första dagen aktiv deltagare är realistiskt svarar 

arbetsförmedlaren:  

Om man inte sätter målet på det (deltagarnas aktivitet), hur lång tid ska det då ta 

innan människor blir det? Man måste sikta mot stjärnorna, det låter orimligt för vis-

sa sökande men om man inte siktar mot det så försöker man inte klättra mot det 

heller.”  
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Arbetsförmedlarens sätt att bemöta invandrarna har ”mycket att göra med vad de 

själva har för kunskaper med sig”. Det är invandrarnas utbildning och deras sam-

hällsuppfattning som är avgörande, säger hon:  

Man måste utgå från deras (invandrarnas) nivå, deras kunskapsvärld, från det de 

kan relatera till. Det handlar om att anpassa sig till varje person, det är väldigt viktigt 

för att annars pratar man över huvudet på personen och de blir frustrerade och 

ledsna. 

Introduktionsdeltagarna är utifrån hennes erfarenhet ”oerhört motiverade att 

etablera sig i Sverige” och framför allt att lära sig språket fast de tappar motiva-

tionen på grund av ”inlåsningseffekten på SFI”. 

Även integrationssamordnaren menar att majoriteten av invandrarna vill vara 

aktiva och ta del av samhället men:  

Man är ganska stängd inom kommunen och näringslivet vad gäller att ta emot prak-

tikanter som inte behärskar språket. Det är ju de här strukturerna som råder i sam-

hället i dag.  

Hon anser att diskussionen kring integrationen borde få en annan utgångspunkt. 

Majoritetssamhället måste öppnas och se invandrarna och allt de har att bidra 

med som en vinst, inte som en belastning:  

Vi har en lång väg att gå när det gäller integrationen. Samhället måste gå invandrar-

na till mötes. Så länge en sida jobbar för integration och den andra är helt stängd, 

händer ingenting. 

Utifrån ett verksamhetsbesök på SFI för några månader sedan drar politikern 

slutsatsen att det är fullt möjligt att lära sig svenska på två år, ”i alla fall så pass 

mycket att man klarar sig hjälpligt, man går ju i skolan varje dag”. Men det 

förutsätter ”att man får möjlighet att komma ut i samhället och praktisera 

språket på någon praktikplats”, tillägger hon. Även politikern anser att 

kommunen skulle prioritera det här området mer. 

Hur samarbetet kring integrationen mellan de olika aktörerna fungerar törs hon 

inte svara på. Utifrån den information hon får på mötena i utbildningsnämnden 

låter det som om man gjorde ganska mycket för invandrare men det behöver inte 

vara så i verkligheten, säger politikern:  
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Det som är lite lurigt är att man får en presentation om att allt är väldigt bra men 

man får inte verkligen veta hur det är. Man ser inte så riktigt igenom.  

Det skulle behövas mycket mer tid för att kunna ta reda på saker och ting men 

den tiden har man som fritidspolitiker ofta tyvärr inte, förklarar hon.   

 

5 Diskussion  

De tre avsnitten i detta kapitel innehåller svar på de tre centrala frågeställningar-

na i denna undersökning (se kapitel 1). 

 

5.1 Syftet med SFI 

Resultatet av min undersökning såväl som tidigare forskning kring den rådande 

integrationspraktiken som presenteras i kapitel 2 tyder på att svenskundervisning 

för invandrare förväntas att genomföras så snabbt och effektivt som möjligt, ju 

fortare desto bättre och gärna med en tidig yrkesanknytning. Forskarnas syn på 

frågan förespråkar långsiktighet (jfr. Lindberg 1996:224 och 277; NC 2011:3) vil-

ket utifrån min uppfattning inte betyder att man skulle försöka att nå målet på ett 

annat sätt än snabbt och effektivt. 

Intervjuerna visar att både arbetsförmedlingen och integrationsenheten önskar 

en större reform av SFI-undervisningen inte bara i samband med en tydligare an-

knytning till arbetsmarknaden. Det är också lärarnas flexibilitet som efterfrågas, 

öppenhet för idéer som kommer utifrån, som arbetsförmedlaren uttrycker sig. 

Utifrån sin kunskap om elevernas språkutveckling förväntar sig lärarna däremot 

mer inflytande. Situationen som den beskrivs av de intervjuade liknar ibland M. 

Carlsons skildring av socialtjänstens ”intrång” i skolan där mötet institutionerna 

emellan ofta framstår som asymmetriskt och ”den pedagogiska institutionen får 

stryka på foten”, (M. Carlson 2002:122). Även om samarbetet mellan de olika 

aktörerna har sina brister försöker alla inblandade enligt min uppfattning att 

hitta lösningar för att förbättra den nuvarande situationen.  
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Utifrån mina intervjusvar drar jag slutsatsen att alla inblandade aktörer siktar 

mot samma mål – eleverna/introduktionsdeltagarna ska klara sig i samhället, bli 

självförsörjande och bygga upp ett nytt liv. I tidigare forskning (M. Carlson 2002, 

Integrationsverket 2006 m.fl.) beskrivs dock samarbete institutionerna emellan 

som inte helt oproblematiskt, präglat bl.a. av intressekonflikter, bristande respekt 

för varandra, olikheter i ideologiska värderingar och olika syn på utbildning. 

Arbetsförmedlaren som jag intervjuade upplever för närvarande inte att skolan 

och arbetsförmedlingen har samma mål: Skolans mål fokuserar utbildning, ar-

betsförmedlingen däremot ser det hela ur en arbetsmarknadssynpunkt.  Arbets-

förmedlaren i min undersökning har alltså en liknande uppfattning som de av 

Hertzberg (2003) intervjuade arbetsförmedlarna – invandrare betraktas först och 

främst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Lärarnas synpunkt beskrivs mycket insiktsfullt av Lindberg (1996:228) när hon 

framhäver att skolan är ”för stora grupper av invandrare och flyktingar under 

lång tid den enda länken till det svenska samhället och den enda möjligheten till 

meningsfull sysselsättning, social samvaro och gemenskap”. Lärarnas intervju-

svar tyder på att de vid sidan av kunskap försöker att förmedla en viss trygghet. 

Om vi utgår från Integrationsverkets rapport som presenteras i kapitel 2 har just 

en sådan attityd visat sig leda till misslyckandet av integrationen och det som 

krävs är därför ”förändringen från ett omhändetagandeperspektiv till ett arbets-

marknadsperspektiv” vilket innebär ”en uppvärdering av flyktingars egen roll och 

ansvar i introduktionen” (Integrationsverket 2006:10). Den intervjuade arbets-

förmedlaren antyder att dessa krav är ”orimliga för vissa deltagande”, liknande 

åsikter uttrycker även de intervjuade i Hertzbergs (2003) och Integrationsverkets 

(2006) undersökning.  

Vi kan alltså konstatera att det saknas samsyn mellan de olika aktörerna när det 

gäller syftet med SFI. Lärarna verkar inta ett långsiktigt perspektiv, medan ar-

betsförmedlarens och integrationssamordnarens perspektiv präglas av kortsiktig-

het. Samma svar hittar vi också i betänkandet till SFI-utredningen SOU 

2003:77:71: 

Det har genom åren funnits en mer eller mindre uttalad motsättning mellan dem 

som anser att sfi främst ska betraktas som instrument för integrationspolitiken eller 

arbetsmarknadspolitiken och andra som betonar sfi:s roll som pedagogisk verksam-
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het med svensk- och samhällskunskaper som mål. Syftet med sfi-utbildningen har 

tolkats och betonats på olika sätt beroende på vilket perspektiv som varit utgångs-

punkt.   

 

5.2 Språk som maktinstrument – På väg till mångfald  

Betänkandet (SOU 2003:77:71) uppmärksammar även ett annat viktigt faktum – 

sambandet mellan kraven på språkkunskaper och konjunktur: Om det finns gott 

om arbetskraft krävs det bättre språkkunskaper än vid omvänd konjunktur. Slut-

satsen som i betänkandet dras utifrån denna observation är att kraven på språk-

kunskaper möjligtvis framställer ”ett legitimt sätt att sortera människor”. En 

liknande erfarenhet där arbetsgivarna ”gömmer sig” bakom kraven på social 

kompetens och andra informella kvalifikationer när de inte vill anställa personer 

med invandrarbakgrund beskrivs också av Herzberg (2003:84).  

Nelson (2010:272) ställer i sin avhandling frågan ”vilket typ av språkkunskaper 

det egentligen är som behövs på arbetsmarknaden” och uppmärksammar att man 

ofta lägger för stor vikt vid grammatisk korrekthet. Utifrån sina informanters 

osäkerhet när det gäller ”arbetsmarknaden som kommunikativ arena” drar hon 

slutsatsen att det behövs ”en grundläggande introduktion till arbetsmarknaden, 

med fokus på den svenska” (Nelson 2010:273). 

Alla deltagande i min intervjuundersökning, till och med eleverna, klagade på 

bristande möjligheter att hitta lämpliga praktikplatser. Kommunen borde i detta 

sammanhang ta mer ansvar hävdade både arbetsförmedlaren, integrationssam-

ordnaren och politikern. Integrationssamordnaren krävde dessutom mycket mer 

öppenhet gentemot invandrarna utifrån samhällets sida. Även lärarna och elever 

beklagade bristande möjligheter att praktisera svenska utanför skolans väggar. 

Kan det vara så att kritiken som SFI-undervisningen under ett antal år har utsatts 

för inte har särskilt mycket med elevernas språkkunskaper att göra? Lindberg 

(1996:272) skriver i detta sammanhang: 

Den segregering och diskriminering som vi idag i allt högre grad ser prov på har sin 

grund i betydligt mer djupgående och komplexa fenomen och tendenser i samhället 

och kan följaktigen inte förklaras enbart utifrån bristande kunskaper i svenska hos 

olika minoritetsgrupper. Det är inte ovanligt att man i samhällsdebatten ger språket 
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och därmed också språkundervisningen en oproportionerligt stor roll i detta sam-

manhang, och därigenom undviker att diskutera de mycket allvarligare samhälleliga 

problem och misslyckanden som det här är fråga om. 

Det av Hertzberg (2003) beskrivna paradigmskiftet verkar alltså inte ha inträffat. 

Integrationspraktiken baseras fortfarande på majoritetssamhällets kategoriseran-

de aktiviteter som syftar till att bestämma över minoritetsgrupper. Vid sidan av 

språket är det framför allt den kulturella likheten som leder till jobbet, anser de 

intervjuade. Integrationssamordnares önskan att se invandrarnas kunskaper och 

erfarenheter som en tillgång i stället för att uppfatta de som ett hinder förblir 

således en vision. 

 

5.3 Lågutbildad och vilse i systemet 

Konsekvenserna av sådana integrations- eller snarare segregationspraktiker för 

personer med kort utbildningsbakgrund som är fallet hos de intervjuade somalis-

ka eleverna beskrivs av Hertzberg (2003:171) på följande sätt: Av de somalier 

som är bosatta i Sverige är 94 procent arbetslösa. En av arbetsförmedlarna i 

Hertzbergs undersökning kallar dem för ”en ny zigensk grupp, som ingen orkar ta 

på allvar”. De skildras som kontraproduktiva, okunniga om sociala normer, trau-

matiserade och dåliga på svenska. Det är inte bara deras språkförmåga utan 

också det kulturella avståndet som enligt Hertzbergs och mina informanter 

orsakar somaliernas utanförskap. Om vi nu jämför denna beskrivning med den av 

B. Carlson (2006:36) som handlar om framgångsrika somalier i USA, har B. Carl-

son troligtvis rätt i sitt antagande att det är egenskaper i den mottagande miljön 

som utgör skillnaden. Framför allt med tanken på den aktive deltagaren i 

introduktionsprocessen som inte ens får möjlighet till en språkpraktik stämmer 

alltså vad integrationssamordnaren i min undersökning säger: ”Vi har en lång väg 

att gå när det gäller integrationen.”   

Utifrån det ovan beskrivna kan undervisningen i svenska för invandrare upplevas 

som Lindberg (1996:225) uttrycker det både som en ”fantastisk utmaning” och 

som en ”omöjlig uppgift”. Lärarna är precis som alla andra aktörerna inte fria 

från stereotypa föreställningar om invandraren som en bristfällig identitetskate-

gori som på grund av sin otillräcklighet betraktas utifrån ett ”barnperspektiv” 
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hävdar Hertzberg (2003) och M. Carlson (2002). Även arbetsförmedlaren i min 

undersökning uppmärksammar detta tillvägagångssätt: Lärarna hjälper eleverna 

nästan för mycket, anser hon, så att de aldrig behöver själva ta reda på hur man 

gör saker och ting. Men om man inte tror på eleverna hur ska de då kunna nå 

något mål överhuvudtaget, undrar arbetsförmedlaren. Lärarnas hjälpsamma 

attityd leder till att eleverna gör för små framsteg eftersom de inte är vana att 

reflektera över sitt lärande, tillägger hon. Den yngre läraren påpekar att man 

ibland pratar över huvud på eleverna. De intervjuade eleverna anger att de inte 

vet varför de är tvungna att vänta på sina prov ett år eller längre.  M. Carlson 

(2002:160) uppmärksammar att eleverna inte får särskilt mycket utrymme i 

diskussionen om sin kunskap och sitt lärande. Denna ”utestängning av röster” 

kan också anses vara en form av diskriminering. 

 

6 Avslutning 

Utifrån min intervjuundersökning och den tidigare forskningen kan man dra föl-

jande slutsatser: 

o Den rådande integrationspraktiken uppvisar klara tecken på motsägelse-

fullhet: det framstår tydligt att förväntningar i samband med den språk-

liga, kulturella och sociala kompetensen försvårar invandrarnas väg i det 

svenska samhället. En svenskundervisning som utvecklar den sociolingvis-

tiska och strategiska kompetensen snarare än att fokusera på språklig 

korrekthet (Nelson 2010:274) skulle kunna vara till stor nytta för våra in-

vandrare. 

o På grund av skillnader i de olika aktörernas förväntningar saknar utbild-

ningen i svenska för invandrare gemensamma nämnare när det gäller sitt 

syfte vilket leder till att eleverna hamnar mellan stolarna. 

o Integrationsprocessen anses snarare vara ett medel för att öka lönsamhet 

och ekonomisk nytta än ett stöd på väg i ett nytt samhälle vilket innebär 

att framför allt personer med kort utbildningsbakgrund inte förmår leva 

upp till samhällets förväntningar och hamnar i en ofta livslång offerroll.  
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Det ovan beskrivna kan skapa en viss förvirring inte bara hos introduktionsdelta-

garna/eleverna utom även hos blivande lärare. Hur kan jag stödja mina elever på 

bästa sätt? Oavsett alla problem och förväntningar förblir lärarens uppdrag först 

och främst utbildning. I den nya kursplanen för SFI som träder i kraft den 1 juli 

2012 (SKOLFS 2012:13) läser vi: ”Inom utbildningen i svenska för invandrare ska 

eleven utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till och sin insikt i det 

egna lärandet.” Utan den metakognitiva insikten kan man inte ha en realistisk 

uppfattning om sin språknivå, hävdar även Duvhammar m.fl. (2000:6): ”Vi kun-

de se ett tydligt samband mellan elevens framgång i språkstudierna och den rea-

listiska eller orealistiska bild hon hade av sin språkliga nivå.” Intervjusvar i min 

undersökning tyder på att just detta tillvägagångssätt skulle kunna vara till stor 

nytta för våra invandrare: 

Ett mycket viktigt arbete består alltså i att vid behov förändra elevernas attityder till 

språk, språkinlärning och språkundervisning. [ … ] Att eleverna arbetar aktivt med 

sin egen språkinlärning och blir kvitt de attityder och värderingar som eventuellt kan 

ligga till hinder för en gynnsam språkutveckling kan vara en helt nödvändig förut-

sättning för att tiden i undervisningen ska kunna utnyttjas effektivt och för att inlä-

rarnas språk ska fortsätta att utvecklas också efter undervisningens slut. En av lära-

rens viktigaste uppgifter är därför att hjälpa eleverna att bearbeta och eventuellt om-

pröva sina föreställningar om språkinlärning men också att finna sin egen studiestil 

och utveckla effektiva inlärningsstrategier. (Lindberg 1996:275) 

Förhoppningsvis kan denna undersökning öka medvetenhet hos oss lärare för vå-

ra elevers resurser och möjligheter så att vi vågar gå den väg som Lindberg här 

föreslår. Låt oss bli banbrytare inom den ömsesidiga integrationen! 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärarna  

1. Hur ser den typiska eleven ut vad gäller t.ex. bakgrund/förkunskaper? 

2. På vilket sätt kan utbildningen/andra åtgärder (t.ex. praktik) anpassas 

efter elevernas individuella förutsättningar (kunskapsnivå, hälsa m.m.)? I 

vilken utsträckning sker detta idag? Kan ni ge några exempel på sådana 

fall i er praxis? 

3. Hur motiverade är eleverna, hur kan man motivera dem? Vem ska göra 

det? 

4. Hur hanterar ni trauma/PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)? Vilka 

kunskaper/erfarenheter/önskemål har ni kring detta? 

5. Man ska från första dagen aktivt delta i etableringsprogrammet. Är det ett 

realistiskt krav? Hur ser det ut i praktiken? Vad händer med en passiv 

elev?  

6. Var lär man sig svenska bäst/snabbast? Anser ni att SFI är ett bra sätt att 

lära sig svenska på?  

7. Hur skulle ni önska att utbildningen såg ut? Vad är utbildningens syfte? 

8. Vilka får jobb enligt era erfarenheter? Hur ser deras förutsättningar, 

språkkunskaper m.m. ut? 

9. Hur fungerar samarbetet mellan de enskilda aktörerna (arbetsförmedling, 

integrationsenhet, socialförvaltning, utbildningsanordnare)? Finns det 

något ni skulle vilja ändra på i det här samarbetet? 

10. Hur viktigt är det att kunna svenska? Är det meningsfullt att gå i skolan? 

11. Vad innebär integration och mångfald? 

 

Intervjufrågor till integrationssamordnaren, arbets-

förmedlaren 

1. Hur ser den typiska invandraren/deltagaren i etableringsprogrammet ut 

vad gäller t.ex. bakgrund/förkunskaper? 
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2. På vilket sätt kan de enskilda åtgärder (t.ex. praktik, utbildning) anpassas 

efter deltagarnas individuella förutsättningar (kunskapsnivå, hälsa m.m.)? 

I vilken utsträckning sker detta idag? Kan du ge några exempel på sådana 

fall i din praxis? 

3. Hur motiverade är deltagarna, hur kan man motivera dem? Vem ska göra 

det? 

4. Hur hanterar ni trauma/PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)? Vilka 

kunskaper/erfarenheter/önskemål har ni kring detta? 

5. Man ska från första dagen aktivt delta i etableringsprogrammet. Är det ett 

realistiskt krav? Hur ser det ut i praktiken? Vad händer med en passiv 

deltagare?  

6. Var lär man sig svenska bäst/snabbast? Är SFI enligt dina erfarenheter ett 

bra sätt att lära sig svenska på? Vad är utbildningens syfte? 

7. Hur viktigt är det att kunna svenska? Är det meningsfullt att gå i skolan? 

8. Vilka får jobb enligt dina erfarenheter? Hur ser deras förutsättningar, 

språkkunskaper m.m. ut? 

9. Hur fungerar samarbetet mellan de enskilda aktörerna (arbetsförmedling, 

integrationsenhet, socialförvaltning, utbildningsanordnare)? Finns det 

något du skulle vilja ändra på i det här samarbetet? 

10. Vad innebär integration och mångfald? 

 

Intervjufrågor till eleverna 

1. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

2. Vilka minnen har du från skolan i ditt hemland? Var det bättre eller sämre 

än här på SFI? På vilket sätt bättre? På vilket sätt sämre? Ge exempel! 

3. Hur känner du dig bemött av dina handläggare på arbetsförmedlin-

gen/socialförvaltningen? Motivera!  

4. Har du möjlighet att påverka det som händer med dig här i Sverige (t.ex. 

välja utbildning/arbete)? Hur känns det? 

5. Hur viktigt är det att kunna svenska? Är det meningsfullt att gå i skolan?  

6. Lär man sig svenska på SFI? Var lär man sig svenska bäst/snabbast tror 

du? 

7. Hur skulle du önska att undervisningen såg ut? 
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8. Vilka får jobb? Hur ser deras förutsättningar, språkkunskaper m.m. ut? 

9. Vad är det som du behöver mest just nu? 

10. Hur förstår du integration och vad betyder det för dig? 

 

Intervjufrågor till politikern 

1. Hur ser den typiska invandraren/deltagaren i etableringsprogrammet ut 

vad gäller t.ex. bakgrund/förkunskaper? 

2. Man ska från första dagen aktivt delta i etableringsprogrammet. Är det ett 

realistiskt krav? Hur ser det ut i praktiken? Vad händer med en passiv 

deltagare?  

3. Var lär man sig svenska bäst/snabbast? Tycker du att SFI ett bra sätt att 

lära sig svenska på? Vad är utbildningens syfte? 

4. Hur viktigt är det att kunna svenska? Är det meningsfullt att gå i skolan? 

5. Vilka får jobb enligt dina erfarenheter? Hur ser deras förutsättningar, 

språkkunskaper m.m. ut? 

6. Hur fungerar samarbetet mellan de enskilda aktörerna (arbetsförmedling, 

integrationsenhet, socialförvaltning, utbildningsanordnare)? Finns det 

något du skulle vilja ändra på i det här samarbetet? 

7. Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning visar att SFI prioriteras för 

lågt av ansvariga i kommunerna. Anser du att det stämmer? 

8. Vad innebär integration och mångfald? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till dig som deltar i undersökningen 

 

Mälardalens högskola Eskilstuna/Västerås 

Akademin för utbildning, kultur och kommunika-

tion 

 

En undersökning kring introduktionen av nyanlända in-

vandrare 

 

Under de senaste åren har det genomförts en rad förändringar med syftet att för-

bättra såväl SFI som vuxen- och yrkesutbildning för att nyanlända så snabbt som 

möjligt ska kunna delta i arbets- och samhällslivet. Jag skriver nu en uppsats 

inom ramen för min lärarutbildning vid Mälardalens högskola där jag vill ta reda 

på hur de berörda – SFI-lärare och elever samt andra integrationsaktörer – upp-

lever den nya situationen präglad av tidsbegränsningar och en förstärkt indivi-

dualisering av undervisningen. Min förhoppning är att denna kartläggning kom-

mer att öka förståelsen mellan de olika aktörerna och förbättra deras samarbete 

på väg mot det gemensamma slutliga målet – en lyckad integration.   

Härmed tillfrågas du om deltagande i denna undersökning. Vi skulle vara mycket 

tacksamma om du ville dela dina tankar kring ovanstående med oss och kunde 

delta i en intervju som tar ca en timme. Vi tänker prata med flera olika aktörer 

(t.ex. lärare, elever, integrationssamordnare, arbetsförmedlare, politiker) för att 

göra undersökningen så tillförlitlig som möjligt. Deltagandet är naturligtvis 

frivilligt och anonymt. Du har även rätt att avbryta din medverkan när som helst 

under arbetets gång utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. Alla uppgifter behandlas förtroligt, används bara med din 

tillåtelse och endast för forskningsändamål. Intervjuerna kommer att spelas in 
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via mobiltelefon men inspelningar förstörs omedelbart efter att arbetet blivit 

examinerat. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Är du 

intresserad av att få ett personligt exemplar av slutversionen ber jag dig att ange 

din e-postadress eller postadress. 

Önskar du ytterligare upplysningar får du gärna ringa eller mejla: 

 

Dagmar Gartner (student) 

076-222 75 65 

dagmar.gartner@student.mdh.se 

 

Kamilla György-Ullholm (handledare) 

070-562 71 73 

kamilla.gyorgy.ullholm@mdh.se 

 

Ekolsund, den 15 april 2012 

 

______________________________________ 

Namnteckning 
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