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Syftet med studien var att ta reda på hur några invandrare som har avslutat sina sfi- 

studier upplever sin tillvaro i det nya landet. Vilka hinder begränsar möjligheten att 

integreras och känna sig delaktig i det svenska samhället? Jag gjorde en 

enkätundersökning, med både strukturerade och ostrukturerade frågor, som jag 

skickade till 30 före detta sfi-elever. Frågorna omfattade planerna de hade under sin 

sfi-tid, sysselsättningen nu och om de upplever hinder, språket och ”annat”, som 

begränsar dem. Resultatet visar att 67 % av kvinnorna och 56 % av männen kunde 

förverkliga planerna de hade under sin sfi-tid. Studien visar också att språk och 

kultur är nära sammankopplade och att hindren deltagarna upplever bekräftar det 

faktum att det ofta saknas förståelse över språk- och kulturgränserna. En slutsats är 

att det behövs större samlade insatser av alla i samhället för att kunna ge vuxna 

invandrare som söker sig till Sverige en känsla av att de är välkomna här. 

 

__________________________________________________________ 
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1 Inledning 
I mitt jobb som lärare på sfi har jag träffat många deltagare med stora 

framtidsplaner. De flesta kommer hit till Sverige med höga förväntningar och 

drömmar i fråga om möjligheter att utbilda sig, få jobb och åstadkomma ett gott liv i 

det nya landet. 

     Nyligen träffade jag Norije, en av mina ”gamla” elever på sfi. Hon är runt 50 år och 

har jobbat som förskollärare i sitt hemland Syrien. Under hennes sfi-tid för drygt fem 

år sedan var jag övertygad om att hon kommer att lyckas. Hon var positiv, motiverad 

och snabb. Nu berättar hon att hon visserligen har klarat Komvux studierna för över 

tre år sedan och att hon även fick praktisera på en förskola. Sedan hösten 2010 är hon 

däremot hemma och tyvärr fanns varken jobb eller praktik sedan dess. Hon berättar 

att hon mår dåligt och inte har någon kontakt med svensktalande personer, vilket gör 

henne ledsen och besviken. Från hemlandet, säger hon, och lyser upp när hon talar 

om det, är hon van vid att ha kontakt med alla i samhället och varje människa hon 

träffar på gatan hälsar, men här är alla så ”tysta”. Hon verkar mycket nedstämd. 

     En annan kvinna, Nada, som är runt 45 år, är utbildad sjuksköterska och har 

jobbat inom sitt yrke i många år i sitt hemland Irak. 2002 kom hon som flykting till 

Sverige och började läsa på sfi. Drygt två år senare var det dags att fortsätta studierna 

på Komvux och omvårdnadsprogrammet. Målet var att även här i Sverige kunna 

jobba som sjuksköterska. Jag träffade Nada för några månader sedan och fick höra 

att hon inte har någon sysselsättning utanför hemmet nu. Omvårdnadsprogrammet 

klarade hon inte på den av Komvux utsatta tiden och sedan dess är hon hemma. Det 

fanns inga andra alternativ enligt arbetsförmedlingen. Hon väntar på en praktikplats. 

På frågan om hur hon mår är det inte förvånansvärt att höra om hennes dåliga hälsa. 

Hon känner sig sjuk i ”alla” kroppen och har tappat en del av språkkunskaperna hon 

tillägnat sig under sfi-tiden. Även hon berättar att hon önskar sig mer kontakt med 

svenskar men hon tror de inte vill umgås med invandrare.  

     Efter dessa möten väcktes tanken på att se närmare på före detta sfi-elevers liv i 

Sverige. Vad är det som påverkar realisationen av invandrares drömmar?  

     Naturligtvis är det komplexa mekanismer som samverkar i det multikulturella 

samhälle vi lever i. Många jag har pratat med vill bli så svenska som möjligt, men att 

vara svensk i Sverige gestaltas och förtydligas av allt som följer härav, inte bara 

språket utan många så kallade ”oskrivna” regler, som innebär tillhörighet och 
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inrotning. Detta skriver Sjögren (1993:177) om och hon nämner också att det är en 

särskilt uppsättning av normer och regler som innefattar en rad attityder som länge 

har varit det självklara i svenskheten. 

    Är det enbart språket som är nyckeln till samhället eller finns det även andra 

aspekter som kan utgöra hinder för att kunna känna sig som en värdefull del av 

samhället? 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur några invandrare som har avslutat sina sfi- 

studier upplever sin tillvaro i det nya landet. Vilka hinder begränsar möjligheten att 

integreras och känna sig delaktig i det svenska samhället?  

 

1.2 Frågeställningar 
Vilka mål hade deltagarna för sin framtid när de läste på sfi? 

Kunde de förverkliga dessa planer? 

Vilka hinder för att integrera sig och delta i det svenska arbets- och samhällslivet 

uppfattar deltagarna i undersökningen? 

 

1.3 Begreppsförklaring 
I studien återkommer några ord som är väsentliga för förståelsen av hela uppsatsen. 

Av den anledningen förklaras följande begrepp: mångfald, attityd, kulturchock och 

identitet. 

 

 Vad mångfald betyder och hur det uppnås råder det olika åsikter om. Inom 

samhällsdebatten används begreppet för att beskriva en variation av olika 

egenskaper hos individer i en social grupp. I den här uppsatsen innebär 

mångfald den etniska och språkliga mångfalden som kan beskrivas som ett 

mänskligt kollektiv sammansatt av individer av många enskilda etniciteter 

(Wikipedia.org). 

 Ordet attityd kan ha olika tolkningar. När det gäller en människas attityd, och 

det är den tolkning som används i den här studien, brukar man ordet ofta 

positivt eller negativt, där begreppet är nära besläktat med värdering, d.v.s. en 
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föreställning om vad som är ”bra och dåligt”, ”gott och ont” (Wellros 1998:29). 

Attityder inlärs i samband med den övriga socialiseringen under uppväxten 

och man brukar dela dem med många i sin omgivning. 

 För begreppet kulturchock förekommer varierande förklaringar. Den 

tolkningen som avses i den här studien är en känsla av ett ständigt kognitivt 

kaos som orsakas av att man saknar tillförlitliga tolkningsinstrument och fasta 

referenspunkter (Wellros 1998) 

 Identitet förklarar Wellros (1998:82) på följande sätt: 

”Den personliga och alldeles individuella gestaltningen av de olika roller man 

framträder i är en väsentlig del av den självbild som brukar kallas för identitet. 

Det är just känslan av att vara en och samma person trots att man uppträder 

på olika sätt, på olika platser i olika åldrar, som är kärnan i en människas 

identitet.”  
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2 Bakgrund 

 

För att belysa invandrares situation i Sverige är det nödvändigt att se på några 

aspekter som är betydelsefulla i sammanhanget. Det här kapitlet ska visa exempel på 

Sveriges syn på mångfald, svenskarnas attityder till den etniska mångfalden, 

samhällets och språkets roll. 

 

2. 1 Mångfald och kulturmöten 
När man konfronteras med främmande synsätt på livet väcks många frågor. Vad är 

det som är rätt och fel? Kan man lära sig av varandra? Finns det en gräns för 

integrationen så man behåller sin integritet? Frågorna ställs av Sjögren (1993:10) och 

hon fortsätter med att påpeka att osäkerheten leds tillbaka till behovet att sätta 

gränser. Kulturella och etniska grupper bygger på sammanhållning, vilket för till ett 

vi- och de-tänkande. När man har lärt sig de olika gruppernas koder och 

tolkningsmönster kan man röra sig obesvärat mellan de olika kulturerna, fortsätter 

Sjögren. 

     Sverige har alltid varit ett individcentrerat samhälle i motsats till många 

flyktingars och invandrares erfarenheter av samhällen som är mer gruppcentrerade, 

framhåller Sjögren (1993:184–185). Det handlar om gränssättningar, betonar hon 

och belyser två motsatta sätt att markera gränser kring jaget. I det moderna svenska 

samhället är individens integritet av högsta värde, dvs. den del av livet personen själv 

kan bestämma över. Människor som har sina rötter i en annan kultur, t.ex. 

invandrare från Mellanöstern, uppfostras i en tradition där gruppen och inte 

individen står i centrum, vilket inte sällan kan föra till missförstånd (se vidare 

Sjögren 1993:188–192). Följande figur illustrerar Sjögrens tankar om integritetens 

gränser. 
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Figur 1: 

Det är gränssättningar som blir en avgörande strategi för att skapa känslor av 

grupptillhörighet och för att känna sig delaktig. (Sjögren 1993:184)  

  

Som motsats till den svenska modellen som styrs av individualism tar Wellros (1998) 

upp ett ömsesidigt beroende, där en person definieras utifrån sin relation till andra 

personer. Samtidigt är vi alltid omgivna av oskrivna regler och normer och de som 

inte är födda och uppvuxna i den egna kulturen måste leta sig fram i det nya landets 

regelsystem. Det är självklart att alla som bosätter sig i ett nytt land måste acceptera 

landets regler, men en sådan anpassning till nya principer och värderingar kan vara 

mycket krävande även om ett stort antal invandrare har klarat svårare prövningar än 

så (Wellros 1998:45–47; se även Sjögren 1993:129) 

      De attityder vi möter och har själva spelar en avgörande roll i hur vi bemöter 

varandra. Vi är alla mer eller mindre etnocentriska och har svårt för att frigöra oss 

från våra kulturella värderingar där vi tolkar företeelser genom våra ”kulturella 

glasögon” (Ringquist 2010:43). Ringquist framhåller också att avgörande delar i 

begreppet kultur är grundläggande värderingar, sättet att betrakta livet och döden på, 

hur vi bemöter varandra och hur vi uppfostrar våra barn. Vi lär oss i den egna 

kulturen att automatisera vårt beteende och reagerar mycket känslomässigt om 

någon bryter mot dessa regler (Wellros 1998: 17–19). 

samhälle

Jaget 

 
familj 

Gruppcentrerat samhälle 
 

samhälle 

Jaget 

familj 

Individcentrerat samhälle 

Integritetens gränser 
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     Kulturmöten framkallar känsloreaktioner hos de inblandade individerna, 

grupperna eller samhällena, enligt Stier & Sandström Kjellin (2009:26) som betonar 

att det uppstår kulturkrockar då beteenden och handlingar hos de inblandade inte är 

kompatibla, då den kulturella kunskapen är påtagligt annorlunda.    

     Wellros (1998) hävdar att när man flyttar till ett nytt land kan man uppleva en 

kulturchock som kan göra individen ”dövstum”, då man känner en stor osäkerhet och 

varken förstår språket eller kan göra sig förstådd. Logiken saknas då man inte hittar 

samband mellan det man observerar och det man sedan tidigare vet om människorna 

och världen. Många som kommer till ett nytt land är plågsamt medvetna om att man 

blir betraktad som konstig, men vet samtidigt ofta inte om det beror på bristerna i 

språket eller ens beteende. Det uppstår irritation och missförstånd, men individen får 

sällan veta den exakta orsaken till omgivningens ogillande och negativa reaktioner 

vilket leder till en emotionell och traumatisk upplevelse (Wellros 1998:45–46).    

Även om svenskar och icke-svenskar delar samma omgivning så är det svenskarna 

som befinner sig på hemmaplan, som Sjögren (1993:180) uttrycker det. 

De känner till samhällsstrukturen och kulturen, och är rotade i landet och hon 

konstaterar att detta resulterar i olika utgångspunkter och olika förutsättningar. 

     I Flerspråkighet – en forskningsöversikt (2012) hävdar författarna Hyltenstam 

och Milani att mycket vi gör, på samhälls- och individnivå, baseras på tidigare 

erfarenheter, ibland på forskningsbaserad kunskap, men lika ofta eller kanske oftare 

på myter och ogrundade föreställningar. Detta gör att mångfald och flerspråkighet 

utgör ett område som är starkt tyngt av så kallade folkideologiska överväganden eller 

”common sense” som ”det vet väl alla att…”, samtidigt som det finns en mängd 

forskningsbaserad kunskap. Författarna  påpekar samtidigt att sakkunskap ibland 

faktiskt saknas. 

     De stora migrationsströmmarna från framförallt regioner med krig, förtryck och 

fattigdom är anledningen till att den etniska och språkliga heterogeniteten nu 

genomsyrar hela samhället, vilket kräver många strategier i form av t.ex. anpassade 

undervisningsprogram och kommunikationsfrämjande insatser hos myndigheter och 

vård- och serviceinrättningar för att ge alla invånare tillgång till samhällets utbud av 

nödvändigheter och allmän service (Hyltenstam & Milani 2012). 
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2.2 Mångfaldsbarometer 2012 
 

Den årliga attitydundersökningen Mångfaldsbarometern (2012), vilken sedan år 

2005 genomförs av Mångfaldsgruppen vid sociologiska institutionen, Uppsala 

universitet, kartlägger svenskars aktuella attityder till den etniska mångfalden. 

Studien baseras på 1000 personer, ett slumpmässigt urval av hela befolkningen. 

     En redovisning av de aktuella attityderna kan bidra till att mångfaldsdiskussionen 

hanteras på rätt sätt, vilket har stor betydelse för det framtida svenska samhället, 

framhåller de ansvariga för undersökningen.  

     Enligt Mångfaldsbarometern 2012 riskerar andelen svenskar med extremt negativ 

attityd till invandrare att öka, på grund av ekonomisk kris, stor arbetslöshet och ett 

upplevt hot från framförallt kulturer med starka religiösa uttryck. Denna grupp har 

varit stabil och legat mellan 5–6 % de senaste åren, men växande oro inom 

arbetsmarknad och ekonomisk turbulens kan föra till en markant ökning till omkring 

11 %. Samtidigt ökar andelen som har goda erfarenheter och är positivt inställda till 

69,5 %. Denna andel har legat mellan 65-66% de senaste åren. 

     Intressant i sammanhanget är att det är 32,8 % av de tillfrågade som uppger att de 

aldrig interagerar med utomeuropeiska invandrare. Bland dem kan andelen med 

extremt negativa attityder, enligt Mångfaldsbarometern, öka till över 20 %. 

  

 

2.3 Invandraren och samhället 
Det är institutioner som skola och myndigheter som håller fast vid gamla rutiner och 

tankebanor och svenskheten bevaras där, konstaterar Sjögren (1993:124). 

     Även enligt Sayad (2004) är det samhället och systemet som skapar synen på 

invandring och invandraren. När man associerar invandrare med myndigheter och 

institutioner de nödvändigtvis måste komma i kontakt med, ser och formulerar man 

en rad med problem som kallas för invandrarens sociala problem. Frågan ställs om 

det verkligen är problem som finns i invandrarens liv eller om det är samhället som 

gör det till problem. Eller är det problem som samhället lägger på invandrarna, för 

man ser dem som ”foreign bodies in society” (Sayad 2004:283)? 

     Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) upplever invandrare i Sverige med 

utomeuropeiskt ursprung tre till fyra gånger så ofta som svenskfödda att de har dålig 
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eller mycket dålig hälsa. Enligt rapporten är det övervägande sociala faktorer som 

upplevd diskriminering, boendet i områden med låg status, tunga och lågavlönade 

arbeten som är anledningen till invandrares sämre hälsa. En översikt av Lindencrona, 

Ekblad & Johansson Blight (2006) visar att flyktingar har betydligt sämre hälsa än 

andra invandrargrupper. Rosenqvist (2010) för i sin studie fram att invandrare som 

grupp, sedan 90-talet, haft signifikant sämre hälsa och lägre inkomst än svenskar 

som grupp. Han ser det som en ironi att Sverige som är i behov av arbetskraft inte 

lyckats att integrera invandrare på arbetsmarknaden. 

     ”Arbete åt alla”, är en stark vägledande princip för svensk arbetsmarknadspolitik 

som har till följd att man har prövat och skapat en mängd specialåtgärder för att få in 

fler invandrare på arbetsmarknaden (Franzén 1999). Franzén (1999:165) konstaterar 

att de flesta studier om invandrares och flyktingars arbetssökande som har gjorts 

baseras på befolkningsstatistik och register av olika slag. I rapporten ”Det tar tid att 

bli svensk” (1992) redovisar forskaren och ekonomen Lars Andersson situationen för 

en grupp flyktingar som kom till Sverige under senare delen av 1980-talet. Ett av de 

viktigaste resultaten i hans undersökning är insikten om betydelsen av att få det 

första jobbet, dvs. av att få in en fot på arbetsmarknaden. Ju längre tid man är 

arbetslös desto svårare är det att komma igång överhuvudtaget, betonar författaren. 

Ett annat resultat han anser som viktigt är att så länge ingångslönerna är så låga att 

de ligger på ungefär samma nivå som socialbidraget, ser flyktingen ingen nytta av att 

arbeta och det finns ingen motivation att söka arbete. Anderssons rapport (1992) 

visar att: 

 

Flyktingarna har en pessimistisk syn på att få ett arbete. De är missnöjda med mycket 

på den svenska arbetsmarknaden och de flesta anser sig diskriminerade. De arbetslösa 

vill förvärvsarbeta, anser inte att socialbidraget utgör ett hinder för detta, men är 

mycket missnöjda med de låga löner som de har eller får. Man kan förmoda att det 

finns en frivillig arbetslöshet och att den har ekonomiska orsaker, i första hand låga 

löner (s. 79). 

 

Andersson (1992) har också intervjuat personalansvariga vid olika typer av företag 

och resultatet av dessa intervjuer sammanfattar han i två typformuleringar: 

 

”Vi har bra erfarenheter av vietnameser (araber, indier, kurder etc.) på vårt företag och 

vi anställer gärna fler.” 



 13

”Vi har dåliga erfarenheter av vietnameser (araber, indier, kurder etc.) och kommer i 

fortsättningen att akta oss för att anställa sådana folkgrupper (s.116) 

 

När föreställningar av detta slag avgör anställningarna så måste de betraktas som 

diskriminering. De arbetssökande blir inte bedömda efter sina personliga 

kvalifikationer, utom om de tillhör en viss grupp eller ej (Andersson 1992:116). 

     Historikern Kenneth Ritzén menar att hindret för en fungerande integration är 

majoriteten, som han vid ett föredrag för sfi- lärare (Eskilstuna 2008) kallade 

överklassen, som anser invandrare vara särskild behövande som ska ”normaliseras”. 

Det är allmänmänskliga processer som sätts igång när man talar om integration i 

samhället, som i första hand är en social fråga, sade Ritzén.   

     Franzén (1999) gjorde en undersökning med ”sekvenserade intervjuer”, dvs. hon 

intervjuade samma personer vid upprepade tillfällen under en längre tidsperiod. 

Deltagarna, flyktingar vid tre förläggningar, hade fått permanent uppehållstillstånd, 

så kallad PUT. Intervjuerna pågick 1992–1995. I början av undersökningen ställde 

författaren en fråga om framtidsplaner. Svaren var genomgående positiva, 

flyktingarna såg framemot att lära sig språket, börja arbeta och kunna ”betala 

tillbaka” det de hade fått av den svenska staten. Undersökningen visade däremot att 

ofta började en lång tid av väntan för flyktingarna. Väntan på att få en placering i en 

kommun kunde av olika anledningar ta mycket längre tid än förväntat. Väntan på att 

börja läsa svenska, på grund av fulla klasser och väntan på barnomsorg. Efter det 

väntade ofta en labyrint av icke kompetensgivande kurser.  

     Förklaringen för dessa åtgärder var ofta att man ville öka flyktingarnas sociala 

kompetens, deras svenskkunskaper eller förbereda dem för framtida yrkesutbildning. 

När en yrkesutbildning kom på tal, bedömdes inte sällan språkkunskaperna för dåliga 

och nya kompetenshöjande kurser väntade. Trots att många hade utbildning och 

yrkeserfarenhet var det, enligt författaren, påfallande hur sällan svenskarna försökte 

utgå från detta. Praktikplatserna som kommunerna ställde till förfogande matchade 

sällan flyktingarnas utbildning och kompetens. Efter en eventuell praktik fortsatte 

många att delta i ytterligare kurser för att kunna få tillgång till högre studier i 

framtiden. 

     Franzén (1999:170) beskriver det som att individerna befinner sig en gråzon, ett 

slags mellanterritorium, av kurser och ”praktik” som inte leder den enskilde någon 
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vart. Detta fenomen beskrivs av Lyttkens (1985) som social karantän. Enligt 

författaren kännetecknas fenomenet av att: 

 de inte okontrollerat får överskrida gränser mellan karantänen och samhället  

  i övrigt 

 de avskiljs eller är avskilda från samhällslivet i form av lönearbete 

 - de utsätts för någon form av särskiljande behandling: fostran, utbildning, 

   vård, hjälp eller omskolning och genomgående för kontroll och bevakning 

För många av flyktingarna i undersökningen är, enligt Franzén, närmast den tredje 

punkten ovan aktuell. Det fanns ”färdiga” åtgärder för flyktingarna i form av kurser 

och praktikplatser och det verkade vara enklare att använda dessa, än att arbeta med 

individuella lösningar.  

     Vid undersökningens slut hade intervjupersonerna vistats i Sverige i cirka 5 år och 

tre fjärdedelar var antingen arbetslösa, gick på kurs eller väntade på åtgärder. Sju 

personer hade kommit ut i arbete, men oftast tidsbegränsad och med olika bidrag till 

arbetsgivarna.  

     Många i Franzéns studie gjorde ett mycket nedstämd intryck och såg möjligheten 

att få tillbaka samma status som de hade i sina hemländer förlorad. Där var de 

högutbildade och familjeförsörjare. Här i Sverige såg de sig ifrågasatta. 

 

   2.4 Invandraren och språket 

Att byta språk och kultur innebär – åtminstone temporärt – att ge upp vissa delar av 

sin identitet, bygga upp nya identiteter, och om att ”återerövra sin mänsklighet” 

(Hyltenstam 1993). Språk och kultur är intimt sammankopplade vilket innebär att 

livet i det nya samhället kräver, inte enbart språket, utan även social och kulturell 

kunskap. Språket är på så sätt i allra högsta grad också ett uttryck för kulturella 

synsätt och värderingar (Lindberg & Sandwall 2012). 

     Nyamko Sabuni var integrationsminister 2006–2010 och enligt henne besitter en 

väl integrerad individ verktygen för att kunna fungera i samhället och arbetslivet 

(Dagens Nyheter 11/9 2009). Hon betonar också att en avgörande roll för att kunna 

få förståelse för landets regelsystem är språket och i många sammanhang kan vi höra 

och läsa om att språket är nyckeln till samhället. 
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2.4.1 ”Vad är en bra svenska?”  

Sjögren (1995) ställer frågan om vad som är en bra svenska, och den är lika angelägen 

nu som då. Vem definierar en tillräcklig bra språkförmåga? Språket symboliserar 

makt och privilegier och vissa språk har högre status än andra bland 

majoritetsbefolkningen, framhåller författaren, som menar att det handlar mycket 

om attityder och värderingar. Enligt henne är det majoriteten som bestämmer vad 

som är ett godtagbart och accepterat språk. 

Generellt kan sägas att den individuella variationen för vuxna är mycket större än för 

yngre åldersgrupper med avseende på vilken slutnivå språkbehärskningen når. 

Det kan konstateras att vi endast i undantagsfall träffar på vuxna som tillägnat sig 

målspråket till en sådan nivå att modersmålstalare av språket inte lägger märke till 

den icke-infödda språkbakgrunden (Abrahamsson 2009:222). Författaren betonar 

att det är även faktorer som motivation, kontakt med talare av modersmålet, 

utbildningsbakgrund, sociala faktorer, studievana, tidigare erfarenhet av 

andraspråksinlärning och begåvning, som är avgörande för förutsättningarna att lära 

sig svenska. På grund av bristande social kontakt med talare av modersmålet är det 

inte ovanligt att språkutvecklingen hos vuxna inlärare ofta avstannar på en tidig 

utvecklingsnivå (se även Abrahamsson 2009: kapitel 8) 

 

2.4.2. Sfi och andraspråksinlärning 

För att belysa frågeställningarna är det nödvändigt att förtydliga sfi:s roll i 

integrationsprocessen. Alla utlänningar bosatta i Sverige har rätt till gratis 

svenskundervisning för invandrare från om med det andra kalenderhalvåret det år 

han eller hon fyller 16 år.  

     I kursplanen för svenskundervisning för invandrare (SKOLFS 2012:13) står att 

utbildningen i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som 

syftar till att ge vuxna invandrare språkliga redskap för kommunikation och aktivt 

deltagande i vardags, - samhälls- och arbetsliv. Eleven ska utveckla en kommunikativ 

språkförmåga, kunna kommunicera såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov. 

Den kommunikativa språkförmågan består av olika kompetenser som samverkar och 

kompletterar varandra. För att kunna få fram sitt budskap är det viktigt att kunna 

använda sig av olika strategier och utveckla sin medvetenhet om hur 

språkinlärningen går till. Även det finns att läsa i kursplanen.   
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     Sundell (2004:39) konstaterar att vi inte utbildar specialister eller blivande 

språklärare, utan att alla som lär sig ett nytt språk ska kunna tillägna sig en 

kommunikativ språkförmåga som täcker de individuella behoven. Det är eleven själv 

som kan avgöra vad som är värdefull kunskap för just honom/henne menar 

författaren.  

     I mediedebatten kring sfi framhålls ofta bristande motivation och vilja som en 

orsak till dåliga resultat. En studie av SCB (2009) visar däremot att anledningen till 

att man deltar i sfi- studier för de flesta är att man är mycket angelägen om att lära 

sig svenska, i första hand för att komma ut i arbete. Enligt SCB:s undersökning vill 

hälften av alla studerande arbeta direkt efter sfi och en tredjedel vill studera vidare.  

     Den kanadensiska andraspråksforskaren Norton (2009) har studerat sambanden 

mellan andraspråksinlärning, makt och identitet. Hennes studie visar att vilja och 

motivation inte enbart är individuella fenomen utan måste ses som resultat av 

förhållandet mellan invandrare och samhälle. I studien ingick fem kvinnor som 

visade mycket stor vilja att lära sig engelska. Det visade sig mycket svårt för dem att 

få kontakt med infödda kanadensare utanför arbetet. De kände sig mindre värda 

eftersom de ofta positionerades som ”invandrare”, samtidigt som de tvingades att 

acceptera okvalificerade arbeten där deras kunskaper och resurser inte fick något 

erkännande. Istället för motivation föreslår Norton (2009) begreppet investering 

(investment), som en metafor som fångar andraspråksinlärarens förväntan på en 

rimlig utdelning av det engagemang och hårda arbete som det innebär att lära sig ett 

andraspråk. 

    För sfi-läraren är det viktigt att ha kunskap om deltagarnas individuella planer för 

framtiden, som Kanno och Norton (2003) kallar för föreställda gemenskaper 

(imagined communities), dvs. gemenskaper man inte ännu har tillgång till, men som 

man föreställer sig och anser sig tillhöra. En föreställd yrkesgemenskap kan vara en 

avgörande drivkraft för deltagande och investering i språkundervisning. Lärarna bör 

relatera undervisningen och andra insatser till kunskapen om dessa (Kanno & Norton 

2003).  

     Även svenska studier visar att andraspråksinlärning påverkas av faktorer som 

ligger utanför invandrarens kontroll. Carlson (2002) intervjuade kortutbildade 

turkiska kvinnor som studerade på sfi. Flera av dem vittnade om att de kände sig 

tömda på tidigare erfarenheter och att de på grund av bristande språkkunskaper blev 

bemötta som om de inte hade någon kunskap alls. Carlsons avhandling visar att detta 
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bristtänkande leder till motstånd hos de studerande, men att de ändå lyckas med att 

överbrygga gränser och hantera livet i Sverige. 

     Även ohälsa försvårar studiesituationen, vilket t.ex. en studie av Eriksson Sjöö & 

Ekblad (2009) visar. Studien undersökte nyanlända flyktingars livskvalitet och 

stressfaktorer och vilket samband det finns mellan stress och framgång i sfi-

utbildning. Resultatet visar en samstämmig bild av att de studerandes psykiska och 

fysiska ohälsa i hög grad påverkar deras studier negativt. Traumatiska upplevelser 

leder till minskad koncentrations- och minnesförmåga vilket en hel del studier visar 

(se t.ex. Briser & Hou 2001, Söndergaard & Thornell 2004, Eriksson Sjöö & Ekblad 

2009). 

 

2.5 Utredning om främlingsfientlighet  
Före detta Integrationsministern Erik Ullenhag tillsatte en utredning om 

främlingsfientlighet (dir 2011:39), ett så kallad policydokument, för att 

uppmärksamma negativa tendenser i samhället och värna om tolerans och de 

mänskliga rättigheterna. ”Fördomar finns hos oss alla”, säger ordföranden i 

utredningen Bengt Westerberg, som har varit Svenska Röda Korsets ordförande 

tidigare. Han menar att vi måste kunna tala om fördomarna och hitta vägar att 

motverka extrema tendenser genom att samla all kunskap om främlingsfientliga och 

intoleranta attityder som finns och identifiera bristerna. Utredningen tillsattes den 

6/5 2011 och den 9/11 2012 kom ett slutbetänkande.  

     Utredningen kom fram till att det behövs en storsatsning på lärarfortbildning. 

Westerberg rekommenderar att varje skola ska utbilda tre lärare, totalt 20000 lärare, 

om främlingsfientlighet. Han nämner att det finns gynnsamma tendenser där vi kan 

se fler som är positiva till invandring än för 20 år sedan, men att det tyvärr även finns 

små extrema grupper som är negativt inställda. Westerberg menar att det är den 

ganska stora delen ambivalenta, som varken tycker det ena eller det andra, som är 

mycket mottagliga för påverkan utifrån. Därför spelar politiska signaler en väldigt 

viktig roll för vilket klimat vi har i Sverige, enligt Westerberg. 

Förslaget togs emot av integrationsministern och ska nu till remiss för vidare 

överläggningar.  

     I ett samtal om integrationsfrågor med EU:s och USA:s representanter den 10/2 

2012  sade Ullenhag att ”en lyckad integration innebär att man känner sig hemma i 
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landet. Samtidigt är det viktigt att landet i fråga sänder en tydlig signal om att vi vill 

ha dig här” ( www.regeringen.se ). 
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3 Metod 

3.1 Enkätundersökning 
 

För att få möjligheten att nå flera personer än det är möjligt vid intervjuer, bestämde 

jag mig för att göra en enkätundersökning genom att skicka ut enkäter och ett 

tillhörande följebrev. Enkäten (bilaga 1) innehåller såväl strukturerade frågor med 

fasta svarsalternativ som två ostrukturerade öppna frågor, där den tillfrågade själv 

ska formulera sitt svar (jfr Stukat 2005:44). Utgångspunkt för utformningen av 

enkätfrågorna var syftet och frågeställningarna i studien och förväntningen var att 

särskilt de öppna frågorna skulle ge ingående information för att kunna belysa syftet 

med undersökningen. Enkäten inleds med frågor om informanternas bakgrund, 

såsom kön, ålder, hemland, yrkesutbildning i hemlandet och vistelsetid i Sverige.  

Nästa fråga syftar till att besvara deltagarnas framtidsplaner innan de slutade på sfi. 

Till den frågan ger enkäten sex fasta svarsalternativ och ett öppet som ger 

möjligheten att förklara vilka andra planer deltagaren hade. Frågan ”Vad gör du nu?” 

är viktig i sammanhanget för att kunna få reda på om informanterna har kunnat 

förverkliga sina planer. En fråga i enkäten ska ge upplysning om deltagarna ser 

hinder som begränsar möjligheten att göra det de vill. För att kunna få mer ingående 

och fylligare svar finns även en följdfråga om vilka hinder informanterna upplever. 

Alternativen ”språket” eller ”annat än språket” följs av en öppen fråga som ger 

möjligheten att förklara vad som menas med ”annat”. Det finns också exempel som 

kan göra det lättare att förstå hur man kan uttrycka sig, t.ex. ”för lite kontakt med 

svenskar” och ”för lite kunskap om det svenska samhället”. Avslutningsvis ges 

informanterna möjlighet att lägga till information och en fråga om jag får kontakta 

dem, samt ber dem att i så fall lämna sina kontaktuppgifter. 

     I följebrevet (bilaga 2) presenterar jag mig själv och informerar om syftet med 

undersökningen, samt ber informanterna att fylla i enkäten och skicka den i det 

bifogade svarskuvertet. Jag ger ett ”senast”-datum och nämner att portot är betalt. 

Jag informerar även om att deltagandet är frivilligt, att alla svar kommer att vara 

anonyma, förklarar vad det betyder och betonar att deras svar enbart används i 

studien. 
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3.1.1 Urvalsgrupp 

Enkäten skickades till elever som slutade på sfi i Eskilstuna under 2008 med att få 

betyg i sista kursen D, vilket betyder att de har avslutat alla nivåer inom sfi- 

utbildningen. Eftersom en fråga i undersökningen vill få reda på om deltagarna 

kunde förverkliga planerna de hade under sin sfi-tid, var det viktigt att de skulle ha 

haft några år på sig för att t.ex. kunna avsluta en utbildning eller börja arbeta. 

För att få namn och adresser vände jag mig till sfi i Eskilstuna och fick tillåtelse att 

använda mig av en journallista med alla deltagare som avslutade sina sfi- studier med 

kurs D under 2008. Den listan bestod av 133 namn, varav 60 var kvinnor och 73 män. 

Jag valde att göra ett slumpmässigt systematiskt urval genom att skriva till var 5:e 

namn på listan och sedan de två första och de två sista på listan, så jag kom upp till 

30 personer. Enligt Stukat (2005:59) är detta urvalsförfarande enkelt och det går 

snabbt att göra på en population som finns på någon form av lista. 

     I enkäten tillfrågades därmed 30 deltagare varav 24 valde att delta. 18 svar kom in 

i tid, 6 deltagare svarade efter påminnelse i telefon på enkätfrågorna och 6 svar 

uteblev av okänd anledning. Personerna som deltog i enkätundersökningen kom från 

12 olika länder, Irak, Iran, Palestina, Syrien, Somalia, Thailand, Ryssland, England, 

Kurdistan, Serbien, Holland och Bolivien. 

     Deltagarnas bakgrundsinformation som ålder, yrkesutbildning i hemlandet, och 

vistelsetid i Sverige ingick i enkäten och jag redovisar den informationen i avsnittet 

urval för att de uppgifterna inte besvarar undersökningens frågeställningar. 

 För att få en bättre översikt redovisas bakgrundsinformationen i tabellform. 

I tabell 1 redovisas ålder, i tabell 2 yrkesutbildning i hemlandet och i tabell 3 

vistelsetid i Sverige. 

 

Tabell 1 Antal deltagare i olika åldrar samt könsfördelning 

Ålder Antal Kvinnor Män   

20–30 7 7 0  

31–40 14 7 7  

41–50 2 0 2  

51–60 1 1 0  

Total 24 15 9   
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Tabell 1 visar att det slumpmässiga systematiska urvalet jag valde för 

enkäten resulterade i deltagandet av 15 kvinnor och 9 män. Den mest 

representerade gruppen befinner sig i åldersintervallen 31–40, där det är 

lika många män som kvinnor som deltog. I åldersgrupperna 20–30 och 51-

60 finns det enbart kvinnor vilket innebär att männen endast är 

representerade i två åldersintervaller, 31–40 och 41–50. 

 

 

Tabell 2 Antal personer som har en yrkesutbildning från sina hemländer samt 

              åldersfördelning.          
            

Yrkesutbildning 
i hemlandet 

Antal Kvinnor 20–30 31–40 51–60 Män 31–40 41–50 

Ja 11 6 1 4 1 5 3 2 

Nej 13 9 6 3 0 4 4 0 

Total 24 15 7 7 1  9 7 2 

 
Tabell 2 visar att sex kvinnor och fem män hade en yrkesutbildning med sig från sina 

hemländer. Bland kvinnorna i åldersgruppen 20–30 år har enbart en av sju hunnit 

skaffa sig en yrkesutbildning. 

 

Tabell 3 Deltagarnas vistelsetid i Sverige, uppdelad i kvinnor och män 

Vistelsetid i Sverige i år Antal Kvinnor Män 

6–6,5 7 4 3 

7–7,5 9 7 2 

8–8,5 5 2 3 

9–9,5 2 1 1 

11 1 1 0 

Totalt 24 15 9 

 

Tabell 3 visar hur länge informanterna har bott i Sverige. De yngre kvinnorna, i 

åldersintervallen 20–30 har vistats kortast tid i landet (fyra 6–6,5 år och tre 7–7,5 

år). Den äldsta kvinnan i studien har bott den längsta tiden i Sverige, 11 år. De 

resterande sju kvinnorna i åldersgruppen 31–40 har bott här mellan 7 och 9,5 år. 
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Männen i gruppen 41–50 har bott i 8–8,5 år i Sverige, de andra i gruppen 31–40 år 

har bott här mellan 6 och 9,5 år. 

 

3.1.2 Analysmetod 

 

För att få en lätt överblickbar bild valde jag att redovisa enkätsvaren till frågorna om 

vilka planer deltagarna hade för sin framtid, vad de gör nu och om det finns något 

hinder, språket eller annat, i tabellform. Den öppna frågan om vad det är som hindrar 

deltagarna från att göra det de vill redovisas i citatform och något utvecklat, för 

förståelsens skull. Med avsikten att kunna kartlägga gemensamma faktorer och göra 

en kvalitativ beskrivning av hindren, har jag samlat deltagarnas åsikter på frågan om 

det finns andra hinder än språket i analysdelen i olika teman, som återspeglar 

datamaterialets innehåll. Det blev fyra teman: språk, kontakt, utanförskap och 

olikhet.  

 

3.1.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

Hur tillförlitlig är mitt mätinstrument, dvs. min undersökningsmetod? Denna fråga 

ska reliabiliteten svara på. Hur hög är studiens reliabilitet och hur har jag försökt öka 

noggrannheten i mina mätningar? Dessa frågor är enligt Stukat (2005:126) 

avgörande för undersökningens reliabilitet. 

      Jag valde att skicka en enkät till 30 informanter och jag fick tillbaka 24 svar.  

Bortfallet på sex personer kan ha varierande anledningar. Jag försökte nå 

informanterna på telefon, men de svarade inte – de kanske var ointresserade, har 

bytt telefonnummer eller av annan anledning ville inte prata med en ”okänd” person, 

eller var rädda för någon sorts registrering. 

      Jag ville nå flera personer än vad som är möjligt vid intervjuer och ansåg av den 

anledningen enkätundersökning vara den relevanta metoden. Att slippa 

intervjueffekten (omedveten styrning) är en fördel med enkätmetoden (Stukat 

2005:43) och jag ville kunna bearbeta resultaten relativt lätt statistiskt, där jag valde 

tabellform. Med undersökningens syfte och frågeställningar som utgångspunkt valde 

jag både strukturerade frågor med flera svarsalternativ och två öppna frågor för att ge 

informanterna tillfälle att utveckla sina svar. Jag är medveten om att svaren sällan 
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blir så fylliga som man kanske önskar (Stukat 2005:44). I denna studie kan 

anledningen vara att informanterna inte är vana att uttrycka sig skriftligt och de 

kanske inte förmår att ”säga” det de vill på sitt andraspråk. Jag försökte få hög 

reliabilitet genom att jag lade ner mycket tid och omsorg på att utforma 

enkätfrågorna och följebrevet så noggrant som möjligt. 

      Mäter jag det jag vill veta något om, eller mäter jag fel saker? Validitet är ett svårt 

och mångtydigt begrepp men det är viktigt att försöka att få ett mått eller en 

värdering på sin undersöknings validitet (Stukat 2005:127). Ställer jag de frågor som 

besvarar mina frågeställningar? Jag anser att jag ställde rätt frågor för att kunna 

besvara undersökningens frågeställningar. Däremot skulle jag vilja veta mer. Av 14 

kvinnor som ville studera vidare har nio avslutat sina studier, men tre av dem är 

arbetslösa. Hur uppfattar de sin situation? Enligt planerna ville ingen kvinna vara 

”hemma”. Resultatet visar att två är hemma med sina familjer. Har de frivilligt ändrat 

sina planer, eller var de tvungna att göra det? De två kvinnorna som har svarat 

”jobba” på nuvarande sysselsättning, har de avslutat sina studier eller fick de jobb 

direkt? Kunde jag ha valt mer tydliga och kanske fler svarsalternativ? 

     Har jag fått ärliga svar? Kanske ville informanterna inte medge att de misslyckades 

med att nå sina mål och gav de svar de tror jag som intervjuare ville höra? Jag är 

medveten om en sådan felkälla (Stukat 2005:128), men anser att jag med det 

inkomna svarsmaterialet kunde besvara undersökningens frågeställningar och uppnå 

syftet med uppsatsen. 

     Undersökningsgruppen, 24 till antal, är inte stor, men den är representativ för 

studien. Avsikten med undersökningen är att ta reda på hur några elever som har 

avslutat sina sfi- studier med kurs D, upplever sin tillvaro i det nya landet och om de 

ser hinder som begränsar möjligheten till att integrerar sig i det nya landet.  

För att kunna generalisera resultatet från en urvalsundersökning till att gälla 

populationen måste stickprovet, i denna undersökning ett slumpmässigt, 

systematiskt urval, vara representativt (Stukat 2005:58), vilket detta urval är, då jag 

som utgångspunkt hade en journallista med 133 sfi- elever, där 30, 24 efter bortfallet, 

representerar undersökningsgruppen. För att kunna kategorisera materialet och 

finna intressanta drag bör man ha ungefär 15–20 personer i sin undersökningsgrupp 

(Stukat 2005:63), vilket denna studie uppfyller.  
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4 Resultat och analys 
Vilka mål hade deltagarna i studien för sin framtid och kunde de förverkliga dessa 

planer? Ser deltagarna i studien hinder som begränsar möjligheten att integreras och 

delta i det svenska arbets- och samhällslivet? Dessa frågeställningar är centrala i 

undersökningen och efter att ha genomfört en enkätstudie följer här en resultat- och 

analysredovisning av enkätsvaren. 
     Svaren som jag har fått in har jag valt att sammanställa i tabellform utifrån varje 

enskild fråga som presenteras i antal deltagare, kvinnor, män, ålder samt antal svar. 

Frågorna, resultaten, analysen och om de inkomna svaren har något samband med 

varandra kommer att redovisas nedan i underrubriker för att ge en tydlig bild av 

enkätresultatet. För att kartlägga gemensamma faktorer och göra en kvalitativ 

beskrivning av hindren informanterna upplever, analyseras den öppna frågan i de 

fyra olika teman: språk, kontakt, olikhet och utanförskap. 

 

4.1 Planerna efter sfi 

Tabell 4 Planerna efter sfi, antal personer, indelat i kvinnor och män i åldersintervaller  

            

Planer efter Sfi Antal Kvinnor 20–30 31–40 51–60 Män  31–40 41–50

Studera vidare 19 14 6 7 1 5  4 1 

Yrkesutbildning 2 0 0 0 0 2  1 1 

Jobba 3 1 1 0 0 2  2 0 

Praktik          

Hemma          

Annat          

Totalt 24 15 7 7 1  9  7 2 

 

Vidare studier, yrkesutbildning och jobb var de framträdande gemensamma planerna 

alla deltagare hade. Av kvinnorna ville nästan alla (14 av 15) studera vidare, även den 

äldsta kvinnan som vid undersökningen var över 50 år ville fortsätta att studera. 

Även de flesta av männen ville studera vidare (5 av 9) och de andra jobba eller 

yrkesutbilda sig. Ingen av deltagarna hade planer på att praktisera eller stanna 

hemma efter sfi- studierna. Jag fick inga svar på alternativet ”annat” vilket troligen 
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betyder att de svarsalternativen jag valde för denna fråga täckte alla deltagares 

planer. 

 

4.2 Sysselsättning nu 

Tabell 5 Deltagarnas sysselsättning nu, indelat i kvinnor och män och olika åldersintervaller 

         

Sysselsättning Antal Kvinnor 20–30 31–40 51–60 Män 31–40 41–55 

Avslutade studier och 
jobb 

8 6 3 3 0 2 2 0 

Avslutade studier  
och arbetssökande 

5 3 1 2 0 2 2 0 

Yrkesutbildning         

Jobbar 5 3 1 2 0 2 1 1 

Praktik 1 0 0 0 0 1 0 1 

Hemma 2 2 1 0 1 0 0 0 

Annat 3 1 1 0 0 2 2 0 

Totalt 24 15 7 7 1 9 7 2 

 
Av tabell 5 framgår att 67 % av kvinnorna har förverkligat sina planer, d.v.s. av 15 

informanter har 10 följt sin planering. Nio har avslutat sina studier, sex av dem 

arbetar och tre är arbetslösa. En kvinna som planerade att jobba gör det nu. En av de 

fem som inte har följt sin planering har fått 2 barn, vilket ingår i rubriken ”annat”. 

Det kan betyda att hon har ändrat sina framtidsplaner eller att hon har skjutit upp 

planerna att studera. Två av dem som ville studera är hemma med sina familjer. 

Studien visar inte om beslutet att stanna hemma var frivilligt eller om de av olika 

anledningar var tvungna att frångå tidigare planering. Två kvinnor som ville studera 

vidare jobbar nu, men det framgår inte i resultatet om de har studerat innan eller 

inte. Att dessa två kvinnor jobbar kan ses som ett positivt resultat, för även om man 

planerar att studera så är det i slutändan ett jobb man vill åstadkomma.  

    Bland männen har fem av nio, dvs. runt 56 % förverkligat sina planer. Fyra 

informanter som ville studera gjorde det, två av dem arbetar och två är arbetslösa. 

Som bland kvinnorna är det även bland männen en informant som planerade att 

jobba och han gör det nu. De resterande fyra följde inte sin planering. En man som 

tänkte studera har fått praktikplats på en skola. En av två män som skulle genomföra 

en yrkesutbildning är arbetslös nu, den andra jobbar som taxiförare. En man som 
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ville jobba är arbetslös, som visas under rubriken ”annat”. Sammanlagt är det fyra av 

de deltagande nio män som är arbetslösa, vilket kan beror på olika faktorer enkäten 

inte ger svar på. En anledning kan vara att arbetssökande invandrare ofta inte blir 

bedömda efter sina personliga kvalifikationer, utom om de tillhör en viss grupp eller 

ej som Anderssons rapport (1992) bekräftar.  

 

4.3 Hinder  
Tabell 6 Antal personer som ser hinder eller inte i olika åldrar samt 
              könsfördelning  

 

          

Hinder Antal Kvinnor 20–30 31–40 51–60 
 

Män 31–40 41–50  

Ja 11 7 2 5 0 4 2 2  

Nej 13 8 5 2 1 5 5 0  

Totalt  24 15 7 7 1  9 7 2 
 

 

Resultatet i tabell 6 visar att det är mest kvinnor i åldersgruppen 31–40 år (5 av 7) 

som ser hinder som begränsar dem. Av dessa fem kvinnor har tre en yrkesutbildning 

från sina hemländer. Resultatet kan betyda att de upplever hinder som inte gör det 

möjligt att kunna leva samma sociala liv som de troligtvis är vana med.  Två av dem 

är arbetslösa och tre arbetar, vilket visar att även de som arbetar kan känna sig 

begränsade av språkliga och andra hinder. Att invandrare ofta positioneras som just 

”invandrare” och att de blir tvungna att acceptera okvalificerade arbeten där deras 

kunskaper inte får något erkännande (Norton 2009) kan vara en förklaring för de 

hindren dessa kvinnor upplever. Kvinnan som vid undersökningen var över 50 år ser 

däremot inga hinder, vilket är förvånansvärt. Trots att denna kvinna har en 

yrkesutbildning från sitt hemland har hon möjligtvis förlikat sig med tanken att inte 

kunna få ett arbete i Sverige. Många känner sig diskriminerade och har en 

pessimistisk syn på att få ett arbete, vilket kan leda till en frivillig arbetslöshet 

konstaterar Andersson (1992). Det kan innebära att den kvinnliga informanten nöjer 

sig med att umgås med den närmaste familjen och hon därmed inte ser några hinder. 

I åldersgruppen 20–30 är det bland kvinnorna två som ser hinder och de är båda två 

hemma och har troligtvis lite eller ingen kontakt med inhemska talare. 

     Av männen i undersökningen är det fyra av nio som ser hinder. Två i 

åldersgruppen 31–40 och två i åldersgruppen 41–50. Tre av dem som ser hinder har 
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en yrkesutbildning från sitt hemland, men är arbetslösa nu. Det är påfallande hur 

sällan man utgår från invandrares utbildning och yrkeserfarenhet när det gäller att 

matcha en arbetssökande med invandrarbakgrund med en arbetsplats påpekar 

Franzén (1999) i sin undersökning. Den fjärde informanten i denna grupp har nu en 

praktikplats i en skola.  Fem män ser inga hinder som begränsar de från att göra det 

de vill.  

 

4.4 Språket som hinder 
Tabell 7 Antal personer som anser att språket är ett hinder eller inte uppdelat i  
kön och åldersintervaller  
         

          

Språket ett hinder Antal Kvinnor 20–30 31–40 51–60 Män 31–40 41–50 

Nej 13 8 5 2 1 5 5 0 

Ja 11 7 2 5 0 4 2 2 

Totalt 24 15 7 7 1 9 7 2 

 

Tabell 7 visar exakt samma resultat som tabell 6, vilket kan betyda att informanterna 

inte såg någon skillnad mellan hinder och språk som hinder. Därmed framgår det 

tydligt att språket är ett hinder för många. 

 

4.5 ”Annat” som hinder 
Tabell 8 Antal personer som anser att annat än språket är ett hinder uppdelat i kön  
               och åldersintervaller  
          
           
Annat som 
hinder 

Antal Kvinnor  20–30 31–40 51–60 Män  31–40 41–50 

Nej 11 6 4 1 1 5  5 0 

Ja 13 9 2 7 0 4  2 2 

Totalt 24 15 6 8 1 9  7 2 

 

Tabell 8 visar att fler än hälften av kvinnorna (9 av 15) ser andra hinder än språket, 

även här framförallt kvinnorna mellan 31–40 år (7 av 8). Bland männen är det 

knappt hälften (4 av 9), som ser andra hinder än språket. Man kan konstatera att 

även språket är ett tema i rubriken ”annat”. Språket avser här mest bristen på kontakt 
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med svensktalande personer och att inte kunna praktisera språket med någon 

inhemsk talare. 

     I det följande presenteras svaren på den öppna frågan om ”andra hinder” och en 

sammanfattande analys indelat i fyra teman som sammanfattar denna fråga och ska 

återspegla datamaterialets innehåll. 

 

4.6. Vad är ”annat” som hindrar dig 
Denna fråga besvarades individuellt och jag redovisar de olika förklaringarna här 

nedan. Efter svaret skriver jag k(kvinna) och m(man) och respektive ålder. Några av 

informanterna skrev fler än en förklaring och svaren presenteras här något utvecklat, 

men enbart för förståelsens skull. Två deltagare ringde jag upp, eftersom de skrev att 

det är mycket, man kan inte skriva allt. Jag har även fått med deras åsikter.  

 

”det finns ingen som pratar svenska med mig, och barnen ska prata sitt hemspråk   

  hemma” (K 31-40) 

”lite kontakt med svenskar, de pratar hellre med svenskar” (K 31-40) 

”lite social kontakt med dem som kan prata svenska” (M 31-40) 

”känna mig inte hemma och inte välkommen” (K 31-40) 

”ingen att prata och träna det svenska språket med” (K 31-40; K 20-30) 

”inga svenska kompisar” (K 20-30) 

”det är svårt i Sverige, de är så ”stängda” (K 20-30) 

”här behöver man kontakter, och det har jag inte. Därför kan jag inte få jobb”  

  (M41-50) 

”har sökt många jobb, men inte fått något” (M 31-40) 

”kan för lite om ”landet” (M 31-40) 

”jag förstår inte vad de menar ibland och de förstår inte mig – vi är för olika” 

 (M 41-50) 

”en annan kultur här, det tar tid” (K 20-30) 

”jag vill vara som dem, men de frågar alltid varifrån jag kommer, kan aldrig bli   

  svensk” (M31-40) 
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4.6.1 Tema 1 – Språk 

En av frågeställningarna var om språket är ett hinder för de deltagande. Analysen av 

undersökningen visar med all önskvärd tydlighet att språket är ett hinder för de 

tillfrågade före detta sfi- eleverna. Av tjugofyra som svarade på enkäten är det elva 

personer som ser språket som en svårighet. Det visar sig i undersökningen att det 

framförallt är kvinnor mellan 31–40 år som ser språket som ett hinder. Detta kan 

bero på att dessa kvinnor har varit aktiva i sina hemländer, både på arbetsmarknaden 

och i det sociala samhällslivet och att de känner sig begränsade nu. Många invandrare 

och flyktingar kommer från gruppcentrerade samhällen där man i motsats till det 

svenska individcentrerade samhälle, ställer gruppen i centrum och där en person 

definieras utifrån sin relation till andra personer (Wellros 1998; Sjögren 1993). 

Uttalanden som ”Det finns ingen som pratar svenska med mig” och ”Jag har inga 

svenska kompisar” ger prov på avsaknaden av kontakt med inhemska talare, vilket i 

mångas hemländer, som är mer gruppcentrerade, varit en självklarhet. Utan någon 

att kunna prata och praktisera språket med är det inte möjligt att tillägna sig de 

språkkunskaper som arbetsmarknaden kräver. Enligt Mångfaldsbarometern 2012 

uppger 32,8 % av de tillfrågade svenskar att de aldrig interagerar med 

utomeuropeiska invandrare, vilket kan vara en förklaring för bristen på kontakt med 

inhemska talare. 

     Svaren de manliga informanterna gav på den öppna frågan tyder på hinder med att 

få kontakt med svenskar och att de känna sig missförstådda, vilket ingår i nästa tema. 

 

4.6.2 Tema 2 – Kontakt 

Kommentarer som ”Jag har lite kontakt med svenskar”, ”Lite social kontakt med dem 

som kan prata svenska” och ”Här behöver man kontakter, och det har jag inte och 

därför kan jag inte få jobb”, visar att bristen på kontakter med det svenska samhället 

är ett hinder för informanterna. De kvinnliga informanternas svar tyder på till stor 

del ”språklig” kontakt och ha någon att prata med som saknas. De manliga deltagarna 

menar enligt min analys att det är bristen på kontakten med samhället och 

arbetsmarknaden som utgör ett hinder. Betydelsen av att få in en fot i 

arbetsmarknaden betonar även Anderssons rapport (1992). Fler 

kommunikationsfrämjande insatser hos myndigheter för att få tillgång till samhällets 

utbud av allmän service rekommenderar Hyltenstam & Milani (2012). 
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4.6.3 Tema 3 – Utanförskap 

Yttranden som ”Känner mig inte hemma och inte välkommen”, ”Det är svårt i 

Sverige, de är så stängda”, ”Kan för lite om landet” upplyser om en stor känsla av 

utanförskap. Dessa uttalanden gjordes av informanter som är arbetslösa vilket till en 

del kan förklara deras känsla av utanförskap. Det är svenskarna som befinner sig på 

hemmaplan (Sjögren 1993), de känner till samhällsstrukturen och kulturen, vilket 

kan föra till en stor osäkerhet när man inte hittar samband mellan det man 

observerar och det man sedan tidigare vet om människor och världen (Wellros 1998).  

 

4.6.4 Tema 4 – Olikhet 
I svar som ”Jag förstår inte vad de menar ibland och de förstår inte mig – vi är för 

olika”, ”en annan kultur här, det tar tid” och ”Jag vill vara som de men de frågar alltid 

varifrån jag kommer, kan aldrig bli svensk”, visar sig frustrationen över att inte få 

vara som de andra här. Det uppstår missförstånd, uppgivenhet och en sorts sorg över 

att inte förstå varandra, t.ex. på grund av olika kulturella bakgrund. Människor som 

har sina rötter i en annan kultur och uppfostras i en annan tradition där gruppen och 

inte individen står i centrum och där grupper bygger på sammanhållning kan uppleva 

ett vi- och de- tänkande och det kan föra till kulturkrockar som i sin tur leder till  

missförstånd och uppgivenhet (Sjögren 1993; Stier & Sandström Kjellin 2009).   
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5 Diskussion 
Hur upplever några invandrare som har avslutat sina sfi- studier sin tillvaro i Sverige 

och ser de hinder som begränsar dem? De hindren deltagarna i min studie upplever, 

är till stor del förknippade med språket. Att språket är ett hinder anser 46 %, mest 

kvinnor som är mellan 31-40 år gamla. Det kan bero på att dessa kvinnor har varit 

aktiva i yrkeslivet i sina hemländer och nu ser de språket som ett hinder för att kunna 

arbeta i sina områden igen. 54 % av informanterna ser annat än språket som hinder. 

Det är även här språket som verkar vara avgörande eftersom bristen på kontakter 

med svensktalande och avsaknaden av svenska kompisar inkluderar språkkunskaper. 

Även rapporten ”Det tar tid att bli svensk” (Andersson 1992) betonar vikten av att ha 

svenska kontakter för att kunna få in en fot på arbetsmarknaden. 

     Samhället kräver inte enbart språkkunskaper utan även social och kulturell 

kunskap som är ett uttryck för kulturella synsätt och värderingar (Lindvall & Sandvall 

2012)  och det föreligger en rad hinder med anknytning till social och kulturell 

kunskap informanterna anger som begränsande. Att arbetslösa deltagare i studien 

uppger en känsla av utanförskap kan uppfattas som ett logiskt samband men att även 

kvinnor som jobbar känner att språket är ett hinder kan bero på en stor skillnad 

mellan den svenska samhällsstrukturen och den många invandrare känner igen från 

sina hemländer.  När koder och tolkningsmönster inte är kompatibla leder det till 

känsloreaktioner och kulturkrockar, särskilt när de kulturella skillnaderna är stora 

(Stier & Sandströ Kjellin 2009). Detta kan leda till irritation och missförstånd och 

upplevs av många invandrare som studier visar (t.ex. Franzén 1999). Även deltagare i 

den här undersökningen bekräftar detta samband med uttalanden som ”det är svårt i 

Sverige, de är så ”stängda” och ”jag förstår inte vad de menar ibland och de förstår 

inte mig – vi är för olika”. Många känner sig osäkra och missförstådda. Att leta sig 

fram i det nya landets regelsystem och kunna tolka de oskrivna reglerna är en lång 

och energikrävande process som kan leda till sjukdom, både fysiskt och psykiskt 

(Wellros 1998). En del studier och även den här undersökningen visar att så är fallet. 

De två kvinnorna Norije och Nada, som gav upphov till det här arbetet, är två 

exempel på hur besvikna, ensamma, utanför samhället och utan kontakt med 

svensktalande man kan känna sig i det nya landet. De känner sig sjuka är nedstämda. 

Även deltagarna i min studie beskriver en känsla av utanförskap och berättar att de 

inte känner sig hemma eller välkomna. 
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    Många invandrare visar enligt studier (t.ex. Socialstyrelsens Folkhälsorapport 

2009) mycket sämre hälsa än svenskfödda, vilket till stor del beror på sociala faktorer 

som upplevd diskriminering, låg status, boende och dåligt betalda arbeten. I min 

studie har ”hälsa” inte varit någon punkt i enkäten och det kom inte heller av 

enkätsvaren fram om informanterna känner sig sjuka. De svaren om hinder som 

begränsar möjligheten att integreras, ger ändå en del upplysning om en upplevd 

situation som för många inte känns särskilt hälsosam. Att åtta av femton kvinnor 

samt fyra av nio män ser hinder utöver bristande språkförmåga bekräftar detta. 

Frustrationen över situationer där man inte förstår varandra kan leda till en stor 

uppgivenhet och sorg. ”En annan kultur här, det tar tid”, jag vill vara som dem, men 

de frågar alltid varifrån jag kommer, kan aldrig bli svensk”, kan för lite om ”landet 

och ”inga svenska kompisar” är några av informanternas reaktioner på frågan om 

hinder som begränsar möjligheten att integreras och känna sig delaktig i det svenska 

arbets- och samhällslivet. 

     Arbetsgivarnas inställning är avgörande för invandrares chans till att få ett jobb. 

Tyvärr bedömer många personalansvariga invandrare, speciellt de som kommer från 

utomeuropeiska länder som en grupp och inte efter deras personliga kvalifikationer 

(Andersson 1992). Ett hinder som en informant i studien uppgav var ”här behöver 

man kontakter, och det har jag inte. Därför kan jag inte få jobb” Detta uttalande visar 

en viss insikt i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och kan leda till 

uppgivenhet och en känsla av utanförskap när just ”kontakter” saknas. Fungerar 

insatserna som samhället har skapat, som med arbetsförmedlingens och andra 

berörda aktörers hjälp, ska få ut invandrare och flyktingar i arbetslivet? Som en 

undersökning (Franzén 1999) visar befinner sig invandrare i en sorts gråzon som 

består av kurser och praktik som ofta inte leder någon vart. Kan det vara så att 

samhället och systemet skapar synen på invandring och invandraren och att man ser  

problemen hos invandraren som Sayad (2004) uttrycker det? Är det institutioner och 

myndigheter som håller fast vid gamla tankebanor som Sjögren (1993) konstaterar? 

En av informanterna i studien, en man i 41–50 års ålder har praktik i en skola, men 

känner sig missförstådd och saknar kontakter för att kunna få jobb. Är det 

fortfarande enklare att använda sig av färdiga åtgärder för flyktingar i form av kurser 

och praktikplatser än att arbeta med individuella lösningar (Franzén 1999)? 

     En före detta integrationsminister säger att en lyckad integration innebär att man 

kan känna sig hemma här och att tydliga signaler som visar att samhället vill ha 
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invandraren här behövs, men hur ser det ut i realiteten? ”Lite kontakt med svenskar, 

de pratar hellre med svenskar” uppger en informant i studien. Det är inte ovanligt att 

språkutvecklingen hos vuxna inlärare ofta avstannar på en tidig utvecklingsnivå på 

grund av bristande social kontakt med talare av modersmålet konstaterar 

Abrahamsson (2009). En slutsats kan vara att för lite kontakt med svenskar 

föranleder dåliga språkkunskaper bland en del av invandrarna. Forskning visar 

dessutom att den individuella variationen för vuxna när det gäller vilken slutgiltig 

språkbehärskning man kan uppnå, varierar mycket (Abrahamsson 2009). 

Vi som samhälle borde kunna överbrygga språkliga och kulturella hinder. Rosenqvist 

(2010) kallar det för en ironi att Sverige som är i stort behov av arbetskraft inte lyckas 

att integrera invandrare på arbetsmarknaden. I mediedebatten kring sfi talas ofta om 

bristande motivation och vilja att lära sig det nya språket. Forskning visar att 

motivation inte enbart kan ses som ett individuellt fenomen utan som ett resultat 

mellan individen och samhället (Norton 2009). De flesta invandrare vill arbeta eller 

studera efter sina sfi- studier. Det visar t.ex. en  SCB- studie ( 2009) som uppger att 

50 % vill arbeta och ca 30 % studera efter sfi. Min studie visar att 79 % av deltagarna 

hade som plan att studera vidare och 21 % ville arbeta eller yrkesutbilda sig efter sin 

sfi- tid. Eftersom det ligger ca fyra år mellan SCB- studien och den här 

undersökningen kan man tolka resultatet så att den på grund av den ekonomiska 

krisen försämrade arbetsmarknaden under dessa år har föranlett deltagarna att satsa 

på studier först. 

Hur kunde informanterna i undersökningen förverkliga sina planer? Även om 

resultatet i studien visar att många deltagare (11 av 24) ser hinder som begränsar dem 

från att känna sig delaktiga i samhälls- och arbetslivet, är det ändå 

67 % av kvinnorna och 56 % av männen som har förverkligat sina planer. Fler män än 

kvinnor planerade att jobba, vilket visar deras initiala positiva syn på möjligheten att 

kunna få jobb. Att invandrare den första tiden i Sverige är genomgående positiva och 

vill jobba och ”betala tillbaka” visar även Franzéns studie (1999).  Realiteten består 

tyvärr ofta av en lång väntan, men trots upplevda hinder visar studier (t.ex. Carlson 

2002) och även den här undersökningen att invandrare och flyktingar ofta lyckas att 

förverkliga sina planer och hantera livet i Sverige.  
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6 Slutsatser  
Studien visar, och det bekräftas även av forskning, att språk och kultur är nära 

sammankopplade och att det tar tid och kraft att bygga upp ett nytt liv och 

”återerövra sin mänsklighet” (Hyltenstam 1993). 

Att så många som 67 % av kvinnorna och 56% av männen i studien har förverkligat 

planerna de hade under sin sfi- tid, ger prov på den uppenbara styrkan och 

uthålligheten många invandrare och flyktingar innehar. 

     Undersökningen visar också att det behövs större samlade insatser av alla i 

samhället. Invandring berör inte enbart den enskilda individen utan hela landet och 

alla som bor här. Det krävs en bättre samsyn och samverkan mellan olika aktörer på 

nationell och kommunal nivå. En stor roll i invandrarfrågan spelar även ”vanliga” 

svenskar, som dagligen kan hjälpa till med att överbrygga språkliga och kulturella 

hinder genom att visa en större öppenhet och välkomna invandrarna här i landet. 

 

6.1 Framtida forskningsförslag 
För nuvarande är det ett stort antal högutbildade flyktingar som söker sig till Sverige. 

Jag ser mångas frustration över att behöva vänta för länge på att kunna arbeta i sina 

områden igen. För en högkvalificerad läkare tar det med rådande regler fyra år att 

kunna jobba som specialistläkare igen. Vi alla vet att läkarbristen är mycket stor i 

landet och att man ofta använder sig av dyra hyrläkare för att kunna säkerställa en 

”fungerande” sjukvård. Denna situation, där man inte tar tillvara stora resurser, utan 

håller dessa människor i en tillvaro där de är tvungna att bli försörjda av staten 

istället för att arbeta, behöver verkligen undersökas. Jag föreslår en studie där man 

undersöker högutbildade flyktingars situation i landet. De har kompetens i 

bristområden, t.ex. läkare, och deras möjligheter att använda sina kunskaper här i 

landet behöver undersökas. Det skulle även vara intressant att undersöka flyktingars 

situation och välmående under den första tiden här i Sverige. Hur upplever 

människor, som var tvungna att lämna sitt land, sin familj, sina vänner och en del av 

sin identitet, livet i det nya landet? Många har en del av sina kära kvar i olika länder 

och de försöker få hit sina familjemedlemmar, samtidigt som de ska koncentrera sig 

på sfi-studier. Hur fungerar det för vuxna flyktingar och hur skulle dessa personer 

helst tillbringa den första tiden här? Får de tillräckligt med hjälp för att kunna börja 

att integreras i det här landet?  
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Bilaga 1: Enkät 

 

 

Enkät – Livet efter SFI 
 
  1.   Är du: 

� Kvinna  
                   �  Man  
 
 2. Hur gammal är du?   � 20-30 år  � 31-40år   41-50 år   � 51-60 år  �över 61år 
 
 3. Vilket land kommer du ifrån? __________________ 
 
 4. Har du gått en yrkesutbildning i ditt hemland?  � Ja    �  Nej  
 
 5. Om ja, vilken? __________________________________ 
 
 6. Hur många år har du bott i Sverige? ______ år 
 
 7. Du avslutade dina SFI studier under 2008. Vilka planer hade du för din   
    framtid innan du slutade på SFI? 
  
     Kryssa för ett alternativ, det du helst ville göra. 
 
     Jag ville: 
     � fortsätta läsa svenska och andra ämnen på Komvux och/eller högskolan 
  
     � gå en yrkesutbildning 
 
     � jobba 
 
     � praktisera  
 
     � stanna hemma med familjen 
 
     � annat          Vill du förklara vad? _________________________________ 
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8. Vad gör du nu?  ________________________________________________  
 
9. Finns det något som hindrar dig från att göra det du vill? �Ja   � Nej  
    Om du har svarat nej, gå vidare till fråga 11. 
 
10. Om ja, vad är det som hindrar dig, tror du?  
 
      Språket (jag behöver lära mig mer svenska)      �Ja   � Nej 
 
      Annat än språket                                                        � Ja  � Nej 

       Om du har svarat ja, vill du förklara vad det är? 
       t.ex. för lite kontakt med svenskar, för lite kunskap om samhället 
       _______________________________________________ 

       _______________________________________________________ 

        ________________________________________________________ 

 
Är det något du vill tillägga? � Ja  �Nej 
 
Om jag, vad vill du tillägga? ______________________________________ 

______________________________________________________________                          
 
Tack så mycket för din medverkan!             Marina 
   
 
P.S. Får jag kontakta dig om jag har några frågor?    � Ja  � Nej 
        Fyll då gärna i dina kontaktuppgifter här: Tel.     ___________________ 
                                                                           E-mail___________________ 
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Bilaga 2: Följebrev 

Följebrev 
 
Hej ____________! 
 
Jag heter Marina och jobbar som lärare på Sfi i Eskilstuna. 
I min utbildning på Mälardalens Högskola skriver jag en 
uppsats som handlar om invandrares tid efter Sfi. 
Syftet med uppsatsen är att få mer insyn i före detta sfi-elevers 
liv, när det gäller deras framtids- och yrkesplaner och deras 
möjligheter att förverkliga dem. 
Jag är även intresserad av att få veta om du, som har avslutat 
sfi för några år sedan, ser några svårigheter som hindrar dig 
från att göra det du har planerat. 
Jag är mycket tacksam om du vill fylla i den bifogade enkäten 
och svara på frågorna. När du är klar lägg enkäten i det 
bifogade svarskuvertet och skicka det senast ……. Portot är 
redan betalt. 
Ditt deltagande i den här studien är frivilligt och alla svar 
kommer att förbli anonyma, vilket betyder att ingen får veta 
att det var du som har fyllt i enkäten. Dina svar används bara 
för mina studier. 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
Marina Mayer 
 
Om du har frågor kontakta mig gärna: 
016-7102903 ( Sfi Eskilstuna) 
Lämna ditt namn och telefonnummer så ringer jag upp dig! 
Eller skriv till: 
marina.mayer @eskilstuna.se 


