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Sammanfattning

Denna studie syftar att undersöka olika insatser för etablering som kan erbjudas nyanlända i 

samband med SFI-studier samt vilken roll studie- och yrkesvägledarna spelar i processen. Detta 

görs genom semistrukturerade intervjuer med tre studie- och yrkesvägledare verksamma vid SFI-

verksamheter i en specifik kommun där yrkessvenska erbjuds att läsas i form av så kallade Sfx-

utbildningar. Resultaten visar att svenskundervisning i kombination med en viss yrkesbakgrund 

verkar agera stimulerande för såväl genomströmningen i utbildningen såsom möjligheten till 

etablering inom relevant utbildning/arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledarna spelar en viktig 

roll i nätverkande med den relevanta bransch- och fackverksamheten vilket ger målgruppen 

möjlighet till lärande på arbetsplatser och mentorskap. För de SFI-elever som faller utanför ramen 

för Sfx-utbildning finns istället på vissa skolor yrkesförberedande SFI och möjligheter att själva 

skaffa etableringsfördelar genom bland annat mentorsprogram. I sitt uppdrag anser sig studie- och 

yrkesvägledarna arbeta mer som dörröppnare än grindvakter. Potentiella utvecklingsområden inför 

framtiden anser man vara en vidareutveckling av utbildningar med yrkessvenska inom ramen av de 

nya lagförändringar som möjliggör kombinationer av SFI och gymnasiekurser men framförallt lyfts 

samverkan med Arbetsförmedlingen som ett område som behöver utvecklas. I dagsläget pekar man 

även ut resursbrister i verksamheterna som ett hinder för att erbjuda aktiv vägledning till eleverna.

Sökord: studie- och yrkesvägledning, nyanlända, etablering, sfi, sfx, yrkessvenska
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1. Inledning
Hur vi tar vara på nyanländas kunskaper och erfarenheter är en viktig fråga under de bästa av omständigheter.

Inte minst är ämnet högaktuellt idag när vi sett enorma flyktingströmmar från bland annat kriget i Syrien och 

invandringen blivit en toppfråga i den svenska opinionen. Anders Danielsson, generaldirektör för 

Migrationsverket, uttrycker vid en pressträff i Stockholm den 22 oktober 2015 att flyktingkrisen idag saknar 

motstycke i modern tid (Sveriges Radio, 2015). Under 2015 ansökte över 162 000 personer asyl i Sverige 

(Migrationsverket, 2016a). Detta är nästan en fördubbling av det tidigare rekordantalet, 84 018 asylsökande 

år 1992 under de Jugoslaviska krigen (Migrationsverket, 2016b). Även om alla inte kommer få stanna är 

oerhört många från länder såsom Syrien, Afghanistan och Irak där instabiliteten och hotet om våld är 

tillräckligt omfattande för att ge flykting- eller skyddsbehövandestatus enligt Utlänningslagen (2005:716, 

kapitel 4, 1 - 2a§) vilket i sin tur leder till att någon form av uppehållstillstånd ges (Ibid, kapitel 5, 1§). Vi 

kommer med största sannolikhet få många nya svenska medborgare under kommande år och om samhället 

ska kunna integrera dessa människor samt undvika att de hamnar i utanförskap är etablering på 

arbetsmarknaden viktigt. Det är inte bara viktigt för den nyanlända individen vars väg till arbete kan 

förkortas markant utan även samhället i stort då samhällskostnaderna, av inte bara utanförskap utan även 

längre än nödvändig tid i utbildningssystemet samt missad chans att så snabbt som möjligt komma i 

förvärvsarbete och betala skatt, är höga. Mycket av mitt eget intresse springer dock ur tanken om att det 

mänskliga mötet, hjälpande i en svåröverblickbar process och det uppmuntrande stödet för att klara av och 

axla alla nya ansvarsområden är något studie- och yrkesvägledare bör tillhandahålla våra klienter. Själva 

grunden i alla de samtalsmodeller vi lärt oss under studietiden bygger på det empatiska förhållningssättet och

om det finns någon ”dödssynd” man kan göra sig skyldig till som studie- och yrkesvägledare så är det att inte

söka förståelse för klientens situation och historia. Som nyanländ tappar man oftast mycket av sitt sociala 

kapital, nätverket och kontakterna man hade i hemlandet är i värsta fall helt borta och ofta inte applicerbart 

på det motsvarande svenska fältet. Inom studie- och yrkesvägledarprofessionen måste man alltid vara 

förberedda att argumentera sitt existensberättigande och som viktiga aktörer i utbildningsfältet ska vår 

expertis rimligtvis kunna hjälpa till att hitta vägar till snabbare etablering för individer som redan innehar 

kompetenser inom sina yrkesområden. Kan studie- och yrkesvägledarna inte göra detta är det svårt att 

argumentera att de ska fylla annan funktion än den strikt administrativa, något vi ofta och högt protesterar 

mot inom vår profession. Studien är även av intresse för samverkande parter såsom lärare och rektorer inom 

skolverksamheter samt utomstående aktörer och myndigheter som Arbetsförmedlingen. Tillsammans delas 

ansvaret för såväl nyanländas språkutveckling och etablering vilket innebär att man måste se värdet i 

varandras arbete och insatser.

I syfte att hålla undersökningen av etableringsinsatserna genomförbar måste en hel del begränsningar göras. 

Jag har därför valt att fokusera på SFI-verksamheten och hur man här arbetar för att ge möjligheter till 

etablering för nyanlända invandrare. Detta val skapar även en åldersbegränsning då enbart vuxna individer 

läser inom SFI. Utöver detta väljs SFI eftersom man i kommunen som undersöks sedan länge har format 

välkända så kallade Sfx-utbildningar. X:et står för olika yrkesprofessioner såsom pedagoger, ingenjörer, 

programmerare etc. vilket betyder att man studerar yrkessvenska. Studie- och yrkesvägledarna i SFI är för 

övrigt tydliga och inflytelserika aktörer samtidigt som revideringar i Skollagen (2010:800 kapitel 22, 30 §) 

som officiellt träder i kraft juli 2016 nu gör hemkommunen skyldig att erbjuda studie- och yrkesvägledning 

till den som avser att börja läsa på SFI. Utöver denna förändring kommer även SFI upphöra som egen 

skolform och istället ingå inom kommunal vuxenutbildning. Dessa förändringar presenterades i 

regeringspropositionen Ökad individanpassning – en effektivare SFI och vuxenutbildning (Prop. 2014/15:85).

Hur dessa förändringar påverkat och förväntas påverka arbetet med nyanländas etablering blir även det en 

intressant infallsvinkel att studera.
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1.1 Syfte och Frågeställningar

Arbetets syfte är att undersöka hur man inom SFI-verksamheten, och i synnerhet studie- och 

yrkesvägledarna, arbetar för att underlätta i etableringsprocessen mot arbete eller vidare studier. 

Frågeställningarna jag kommer söka svar på är:

• Hur arbetar man idag inom SFI-verksamheten i en svensk kommun för att ge så goda förutsättningar 

som möjligt för etablering?

• Vilken roll spelar studie- och yrkesvägledarna i processen?

• Vilka utmaningar och behov ser studie- och yrkesvägledarna i dagens verksamhet?

2. Bakgrund
Här i bakgrunden kommer SFI, Sfx och nyanländas situation på arbetsmarknaden att presenteras först. 

Därefter följer en presentation av studie- och yrkesvägledningens roll inom SFI-verksamheten samt relaterad 

forskning och teoretiska utgångspunkter för hur studie- och yrkesvägledningen påverkar individen och valen 

denna gör.

2.1 SFI

SFI är en förkortning av Svenska För Invandrare och är som tidigare nämnt en egen skolform fram till juli 

2016 men som sedan kommer ligga under kommunal vuxenutbildning. Här erbjuds grundläggande 

undervisning i svenska språket för individer som är folkbokförda i Sverige, saknar grundläggande utbildning 

i språket och som har ett annat modersmål än svenska med undantag för de nordiska språken. 

Undervisningen är till för individer från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 16 år. Ansvaret för 

SFI-utbildningen ligger hos hemkommunen och ska ske i samverkan med Arbetsförmedlingen i syfte att 

underlätta kombination av SFI-utbildning med arbete, praktik och andra studier (Skolverket, 2012). Under 

läsåret 14/15 fanns sammanlagt 124 750 elever i SFI-utbildningen i Sverige. Antalet elever i SFI har ökat 

konstant sedan år 2000 (Skolverket, 2015).

Utbildningen sker i tre olika studievägar med sammanlagt fyra stycken delkurser som är progressivt 

avancerade (från A till D). Vilken studieväg som individen ska påbörja avgörs efter en kartläggning av hens 

studiebakgrund, förutsättningar och mål. Kartläggningen ska avgöra var individen bör börja sin 

språkinlärning men målet är att alla elever ska få möjligheten att läsa till och med D-kursen. Studieväg 1 är 

till för individer med ingen eller mycket kort skolbakgrund och består av A och B-kurserna. Studieväg 2 är 

till för de med lite längre skolbakgrund, man läser B och C-kurserna och i snabbare takt än studieväg 1. 

Studieväg 3 är till för akademiker och högutbildade som anses kunna läsa svenska intensivt och består av C 

och D-kurserna. Intentionen är som tidigare nämnt att alla ska läsa tills de är klara med D-kursen men eleven 

kan bestämma sig för att avsluta studierna efter enskild kurs om hen så önskar (Skolverket, 2012). 

SFI har tidigare haft problem och fått mycket kritik då enbart hälften av de som är berättigade till SFI-

undervisningen valt att delta samt att enbart en tredjedel av de som väl påbörjar även slutför den (Skolverket, 

2015). 

Andelen som väljer att delta i SFI påverkas av flera bakgrundsfaktorer. Exempelvis kan man se samband med

hur utvecklingen ser ut på arbetsmarknaden, då hög arbetslöshet leder till att fler väljer att delta. Hur 

välrustad man är att bemöta den befintliga efterfrågan på arbetsmarknaden påverkar även den, då 

förvärvsarbete oftast går före studierna i svenska. Även ursprungsland har sin påverkan då folk från 

västländer är mindre benägna att delta än andra och i synnerhet krigsflyktingar (Kennerberg, 2009).
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2.2 Sfx

Sfx är svenskundervisning på SFI-nivå och uppåt med fokus på yrkesspråk som utvecklats i syfte att 

nyanlända ska lära sig det svenska språket parallellt med undervisning i svensk arbetsmarknad samt hur 

yrkeskåren i fråga arbetar i Sverige. I samband med undervisningen sker bland annat praktik, studiebesök på 

relevanta arbetsplatser och andra insatser för att bygga upp nyanländas nätverk i syfte att underlätta framtida 

arbetssökande/egenföretagande. De utbildningar som finns mot legitimationsyrken har samarbete med 

kompletterande utbildningar och aktörer såsom ULV (Utländska Lärares Vidareutbildning) och 

Socialstyrelsen. Även de andra akademikerinriktade utbildningarna samverkar ofta med näraliggande 

universitet och högskolor. Sfx är ett resultat av ett interkommunalt samarbete i länet där 

undersökningskommunen finns. Syftet var att samla aktuella deltagare med gemensam yrkesbakgrund hos en

och samma anordnare och därmed göra grupperna tillräckligt stora för stabilitet och fortsatt utveckling. 

Utbildningarna som erbjuds i undersökningskommunens län är i dagsläget nio stycken, spridda över flera 

olika kommuner. Dessa är svenska riktat mot:

• Bussförare (Sfb)

• Företagare (Sff)

• Hantverkare (Sfh)

• Ingenjörer (Sfinx)

• Ekonomer, jurister, samhälls-, personal- och systemvetare (Sfej)

• Lastbilsförare (Sfl)

• Medicinsk personal (Sfa)

• Pedagoger (Sfp)

• IT/Programmare (Sfx – IT)

Kraven skiljer sig mellan varje utbildning. Buss- och lastbilsförare kräver exempelvis B-körkort (och för 

lastbilsförare även erfarenhet av tungt lass) medan pedagog, medicinsk personal och samtliga Sfej-

bakgrunder kräver utländsk examen. IT/Programmerare och ingenjör ska utöver examen eller certifiering 

också uppvisa tillräckliga kunskaper i engelska då en del av utbildningen är kurser utan svenskakrav på 

universitet/högskola. Hantverkare ska kunna intyga 2 års arbetslivserfarenhet inom området och för 

företagarutbildningen krävs enbart god studievana och företagsamhet vilket avgörs genom intervjuer. 

Samtliga utbildningar påbörjas på SFI-nivå (de flesta från exempelvis C-kurs men det kan även vara 

nybörjarnivå) och avslutas på olika nivåer i Svenska som Andraspråk beroende på utbildning. Exempelvis 

måste pedagogerna läsa upp till Svenska som Andraspråk 3 för att bli behöriga till ULV medan Svenska som 

Andraspråk på grundläggande nivå anses tillräckligt för företagare att kunna driva/starta eget.

Sfx använder den gemensamma yrkesidentiteten som en grund för lärandet och ger därmed också rum för 

lärande genom arbetslivet. Utbildningen kan även fungera som en validering av den tidigare 

yrkeserfarenheten mot den nya svenska arbetsmarknaden (Höghielm & Gougoulakis, 2009).

2.3 Nyanländas situation på arbetsmarknaden

Först bör vi särskilja mellan asylsökande och nyanländ. Nyanländ räknas man som först efter att man fått sitt 

uppehållstillstånd beviljat, placerats och folkbokförts i en kommun. Först när detta skett blir eventuella 

insatser från kommunen och Arbetsförmedlingen tillgängliga för individen i fråga. 

Att ett snabbt intåg på svensk arbetsmarknad underlättar nyanlända invandrares integrering och etablering i 

samhället råder det få oenigheter om. Vi kan se växande problem i socialt utanförskap hos människor med 

invandrarbakgrund, ofta oberoende på vissa faktorer såsom högre utbildningsnivå vilket borde vara till 

individens fördel. Samtidigt gör unga med invandrarbakgrund generellt mindre ambitiösa val av yrke och 
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studier än de etniskt svenska ungdomarna. Allt detta pekar på någon form av systematisk diskriminering, 

varav mycket inom institutioner där många studie- och yrkesvägledare är verksamma såsom 

utbildningsväsendet och Arbetsförmedlingen (Dahlstedt, 2014). 

Samtidigt kan vi se att en investering i svensk utbildning hjälper chanserna för utrikes födda. Arbetsgivare 

kan uppleva svårigheter i att bedöma en utländsk utbildning, oavsett om den är jämförbar med den svenska 

eller inte, förankring och validering i det svenska systemet underlättar processen. Detta upplevs som en 

bekräftelse på att utbildningen i fråga är överförbar till den svenska arbetsmarknaden och därför utgör 

likvärdig grund till anställning (Rooth & Åslund, 2006). Enligt SCBs statistik har 44% av de som invandrat 

mellan 2000 – 2014 eftergymnasial utbildning, varav 29% är tre år eller längre (Befolkningens Utbildning 

2014, 2015). Validering och bedömning från UHR (Universitets- och Högskolerådet) är av central betydelse i

syfte att den nyanlända individen inte hamnar fel i utbildnings- eller yrkessystemet och UHR bedömer såväl 

utländska utbildningar på högskolenivå såsom gymnasieutbildningar. För detta krävs betygsdokumentation, 

vilket gör att bedömningen är av formell kompetens. Validering av reell kompetens, vilket innebär 

yrkeserfarenheter etc. där individen saknar dokumentation men kan uppvisa tillräckliga kunskaper för att 

efter validering arbeta eller påbörja studier mot yrket i fråga på mer avancerad nivå, är mer komplext. 

Arbetsförmedlingen har en handfull av dessa valideringsinsatser att erbjuda men enbart inom några områden 

där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Mestadelen av validering av reell kompetens sker dock av 

branschorganisationerna själva i kompetensförsörjningssyfte (Länsstyrelsen Stockholm, 2011).

Även kunskaperna i det svenska språket och en god språkutveckling är bevisligen kopplad till utrikes föddas 

eventuella framgång på arbetsmarknaden. Chansen till arbete och god löneutveckling, i synnerhet för de med 

hög utbildning från hemlandet, ökar i takt med hur goda språkkunskaperna är (Rooth & Åslund, 2006). Detta 

är även sant för folk utan hög utbildning från hemlandet. Deltagande i språkutbildning, ger trots andra 

missgynnande bakgrundsvariabler, en fördelaktig utveckling och mer stabil långsiktig chans till 

sysselsättning (Kennerberg & Åslund, 2010). Vikten av en välfungerande svenskundervisning för nyanlända 

invandrare är därför centralt. 

Som tidigare nämnt ska kommunen och Arbetsförmedlingen enligt lag samverka i syfte att erbjuda nyanlända

möjlighet till tidig etablering på arbetsmarknaden. Behovet uppkom efter lagen om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare (2010:197) som placerade ansvaret för samordning av etableringsinsatser för 

nyanlända på Arbetsförmedlingen. Lagen innefattar nyanlända mellan 20 – 65 år och som fått 

uppehållstillstånd. Är individen under 20 år och har föräldrarna i Sverige förespråkas istället start i 

gymnasieskolan på Språkintroduktionsprogrammet. Ensamkommande flyktingbarn över 18 år omfattas 

däremot av etableringslagen. Varje nyanländ som uppfyller dessa krav kallas till Arbetsförmedlingen för att 

upprätta en etableringsplan. Etableringsplanen är en individuellt utformad plan som görs med den nyanlända 

och i samverkan med berörd kommun, myndigheter, företag och organisationer. Etableringsplanen får enbart 

omfatta 24 månader, är ett krav för att få etableringsstöd och måste innehålla:

1. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i 

sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),

2. samhällsorientering, och

3. aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet. Lag (2014:952).

(Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 7§)

Eftersom utbildning i svenska för invandrare är en av de insatser som ska ingå i alla etableringsplaner är 

samverkan mellan SFI och Arbetsförmedlingen av stor väsentlighet för den nyanländas framtid.
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2.4 Studie- och yrkesvägledningens roll i SFI och mötet med individen

Hemkommunen är skyldig att se till att varje person som avser att påbörja studier inom SFI har tillgång till 

ett första samtal med en studie- och yrkesvägledare samt att en individuellt utformad studieplan som 

innehåller individens utbildningsmål och förväntad omfattning av studietiden mot detta mål upprättas 

(Skollagen 2010:800, 20 kap. 8§, 30§). Dessa kan sägas vara de absoluta grundkraven på studie- och 

yrkesvägledningen inom SFI-utbildningen men det finns självfallet fler ansvarsområden för studie- och 

yrkesvägledaren inom utbildningsformen. Samverkan med Arbetsförmedlingen i syfte att underlätta 

kombination av SFI och arbete, validering, praktik eller annan utbildning är det oftast studie- och 

yrkesvägledarna som ansvarar för (Skollagen (2010:800), 20 kap. 25§). Nu efter den i inledningen nämnda 

regeringspropositionen Ökad individanpassning – en effektivare SFI och vuxenutbildning (Prop. 2014/15:85) 

lär exempelvis också kombinationer mellan SFI och annan vuxenutbildning bli allt vanligare. 

Sammanfattningsvis står studie- och yrkesvägledningen inom SFI generellt på tre ben: 1) individuella samtal 

2) upprättandet av individuella studieplaner samt 3) gruppvägledning/lektionstillfällen (SOU, 2013:20). 

Regeringspropositionen lyfter studie- och yrkesvägledningens roll och funktion i arbetet med nyanlända med 

ett fokus på att erbjuda flexibilitet i studierna och målanpassa dem för varje enskild individ beroende på 

dennes förutsättningar genom den individuella studieplanen. Bakgrunden till propositionen hittas i den 

statliga utredningen Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad 

individanpassning och effektivitet (SOU, 2013:20) där man lyfter flera problemområden inom SFI-

verksamheter i landet. Exempelvis poängteras att vägledningen allt för ofta är snäv då man inte i tillräckligt 

stor utsträckning samverkar med lärare inom verksamheten, eller med Arbetsförmedlingen, i syfte att 

underlätta kombination av arbete och studier. En annan aspekt som lyfts fram är validering, ett begrepp som 

blivit allt mer diffust när man inte längre enbart talar om formell validering genom UHR. Resultatet av detta 

blir att det saknas en gemensam förståelse för begreppet vilket leder till att möjligheterna till validering av 

reell kompetens begränsas. Man ser ofta även att arbetsgivare inte accepterar valideringsintygen då 

förankring från branschen saknas (SOU, 2013:20).

Lena Sawyers studie, publicerad i regeringsrapporten Utbildningens dilemma 2006, om studie- och 

yrkesvägledarnas inverkan på utländska elevers val till gymnasieskolan är i mina ögon applicerbar även på 

andra institutioner än grundskolan. Dessa institutioner upprätthåller samhällsordningen genom att 

reproducera mönster och normer i fråga om etnicitet, klass och kön. I många av dessa institutioner, såsom det

generella skolväsendet eller Arbetsförmedlingen, kan studie- och yrkesvägledaren fungera som en så kallad 

”grindvakt”. I denna roll arbetar studie- och yrkesvägledare, många gånger omedvetet, som institutionella 

sorterare genom den maktposition man har gentemot sina klienter. Detta leder till att man styr människor mot

andra banor och detta görs genom att man både ger förslag men också utesluter viss information. Detta 

ursäktas oftast med att man försöker hålla valen ”realistiska” åt klienten. Samtidigt kan studie- och 

yrkesvägledaren anstränga sig för att själv öppna grinden åt en individ som inte förmår att göra det själv, 

detta exemplifierades genom att man kunde söka fri kvot (SOU 2006:40). För denna studie är teorin 

intressant sett ur hur nyanlända informeras om etablerande insatser av studie- och yrkesvägledarna då långt 

från alla insatser är något individen har rätt till utan enbart möjlighet att söka. Vem som får informationen 

och hur man eventuellt kan rucka på vissa regler till individers fördel är därför intressant att undersöka.

Lena Lidström beskriver liknande slutsatser om utrikes födda när hon skriver om skillnader i unga vuxnas val

i sitt kapitel Mödan att finna och nå sina karriärmål i Lisbeth Lundahls bok Att bana vägen mot framtiden – 

karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lidström nämner två skillnader som kan ses 

i fråga om de med utländsk bakgrund jämfört med resten av gruppen. Det första diskuterades också av 

Sawyer, klienten ges direkta råd från studie- och yrkesvägledare/arbetsförmedlare att söka sig till mindre 

kvalificerade yrken och utbildningar än den egna ambitionen. Det andra är känslan av att behöva börja om 
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från början, detta i synnerhet för de som flyttat hit och har högre utbildning från hemlandet. Här hänger 

mycket på valideringsprocessen som avgör vad som behöver kompletteras och om Högskoleverket bedömer 

den tidigare utbildningen lågt är det större chans att man byter riktning (Lidström, 2010). Lundahl (2010) 

skriver själv om detta i sin avslutande del som så kallade ”cooling-down”-strategier som sker i mötet mellan 

utrikes födda och vägledning. 

Lydia Novak och Charles P. Chen skriver i Career development of foreign trained immigrants from regulated

professions (2013) om hur studie- och yrkesvägledaren istället ska vara den som lyfter upp individen, och då 

i synnerhet utrikes födda som kommer till landet med en yrkesbakgrund. Detta görs genom att ha kulturellt 

medveten vägledning där ens egen världsbild och fördomar inte tillåts begränsa klienten. Vägledningen ska 

istället anpassas till den unika individen och dess historia och man ska arbeta för att stärka individens 

självuppfattning och känsla av egen-makt (empowerment) samtidigt som man själv som vägledare lyfter alla 

stenar, försöker hitta alternativa vägar inom och medlar med det för klienten nya fältet och systemet. 

Tillsammans leder detta till att man öppnar dörrar för klienten samt inger denne en plats och känsla för den 

nya kulturen.

Stockholms länsstyrelse släppte 2011 en rapport som heter Nyanländas etablering – tre verktyg för ökad 

framgång. I rapporten kritiseras de tidigare använda matchningsmetoderna, som användes i den så kallade 

Arbetslinjen, där man snabbt skulle matcha rätt arbetstagare till rätt arbetsgivare vilket gett bristande resultat 

när det inte funnits platser till alla samtidigt som det fattats dialog mellan myndigheten och individen. Man 

förespråkar nu att man ska erbjuda ett mer vägledningsinriktat stöd till flyktingar och övriga utrikes födda 

som står långt borta från arbete eller studier. Genom att använda vägledning vill man istället för punktinsatser

få till stånd en mer långsiktig process som kännetecknas av dialog om möjligheter och val. Utöver detta bör 

vägledningsprocessen ske parallellt med valideringsprocessen av den tidigare utbildnings- eller 

yrkeskompetensen och man bör om möjligt erbjuda svenskundervisningen i samband med praktik i den 

bransch man har sin yrkes- eller utbildningsbakgrund (Länsstyrelsen, 2011).

2.5 Karriärteoretiska utgångspunkter

Eftersom studie- och yrkesvägledare kommer intervjuas om deras del i etableringsprocessen och med tanke 

på att detta är ett arbete för studie- och yrkesvägledarexamen så är det viktigt att koppla till karriärteori. Jag 

väljer att analysera vägledningsprocessen och data från intervjuerna med hjälp av Careership-teorin av 

Hodkinson & Sparkes. Detta betyder att terminologin från denna teori kommer användas i analysen av 

resultatet. Sedan kommer även vissa andra karriärteorier att presenteras, om än mer kortfattat, då frågor om 

modeller och teorier också uppkom i intervjuerna i syfte att förstå ur vilka teoretiska utgångspunkter studie- 

och yrkesvägledarna såg sina klienter samt hur vägledningen då eventuellt anpassas efter målgruppen 

nyanlända. 

Careership-teorin av Hodkinson & Sparkes är en modell som består av tre dimensioner som i samverkan på 

makronivå skapar individens karriärval. Först ut är det pragmatiskt rationella beslutsfattandet, detta betyder 

att beslutsfattandet individen gör i sin karriärutveckling formas av både individens habitus men också de yttre

förhållandena på arbetsmarknaden, utbildningsväsendet osv. Detta betyder att besluten inte är tekniskt 

rationella (utifrån då exempelvis en tanke om var det statistiskt sett finns flest jobb med högst lön) utan de 

färgas också av individuellt tycke och smak. Detta gemensamt bildar en så kallad handlingshorisont vari 

karriärbesluten fattas. Denna handlingshorisont filtrerar också bort olika val och påverkas starkt av faktorer 

som etnicitet, klass och kön vilket ger en intressant och nödvändig infallsvinkel för analys i denna 

undersökning. Den andra dimensionen är interaktionen med andra inom olika fält, där ett maktspel med 

utomstående aktörer sker vilket hjälper att forma beslut. Här hittar vi då också studie- och yrkesvägledare 

inom bland annat utbildnings- och arbetsmarknadsfältet. Även det nya individuella yrkesfältet för den 
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nyanlända i Sverige blir av intresse. Den tredje och sista dimensionen är en karriärbana med brytpunkter och 

mellanliggande rutiner där man differentierat sig mot de mer deterministiska teorierna om karriärförlopp. Vid

en brytpunkt måste individen på ett eller annat sätt stanna upp för att utvärdera och förändra sina rutiner. 

Brytpunkterna kan vara strukturella och förutsägbara, självinitierade eller påtvingade. Därefter sker 

mellanliggande rutiner mellan brytpunkter. Dessa skiljer sig i natur och kan vara allt från socialiserande 

rutiner, där individen tar till sig en ny identitet, till motsägelsefulla rutiner där individen istället agerar på ett 

sätt som inte är enhetligt med sitt slutmål på grund av bland annat beslut som fattats i brytpunkterna 

(Hodkinson & Sparkes, 1997).

Supers teori, theory of vocational development, använder en regnbåge för att uppvisa individens utveckling 

genom livet där halvcirklarna i bågen representerar olika livsroller såsom barn, medborgare, arbetare och 

förälder. Genom livets gång skiftar man mellan rollerna beroende av vår alltid närvarande och utvecklande 

självuppfattning. Karriärvalen görs och begränsas av självuppfattningen vilket i sin tur styrs av bland annat 

de roller man befinner sig i och hur de samverkar med andra interna (intressen, värderingar etc.) och externa 

(ekonomi, arbetsmarknad etc.) variabler. Vägledningens syfte är därför att tydliggöra och hjälpa till att 

utveckla klienters självuppfattning (Andergren, 2014).

Mitchell, Levin & Krumboltz vidareutvecklade 1999 sin tidigare lärandeteori (LTCC) till Planned 

Happenstance som är en karriärteori vars syfte är att hjälpa individen att ta tillvara på de chanstillfällen som 

springer ur såväl positiva och negativa händelser i livet. I dessa utmanande situationer ska vägledaren hjälpa 

klienten att ta tillvara på de chanstillfällen som nu finns och använda dem i en positiv riktning. För att detta 

ska kunna ske måste klienten dock vara villig att utforska möjligheterna och ta risker i nya okända situationer

(Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999).

Kolb & Stuart presenterar 2005 sin modell fokuserad på aktiv problemlösning (Active Problem Solving) för 

individer i behov av särskilt stöd. Man syftar att hjälpa klienten utveckla en problemlösningsförmåga som 

kan återanvändas efter behov och inge klienten en känsla av egen-makt (empowerment). Modellen består av 

fem steg: 1) identifiera problemet 2) lista alla möjliga lösningar 3) utvärdera de som finns och välj den bästa 

4) ta aktion 5) utvärdera och reflektera över om problemet är löst. Om inte så återvänd till steg 3 tills 

resultatet är det önskvärda (Kolb & Stuart, 2005).

I sin modell för att skapa hoppfullt engagemang menar Amundson & Poehnell att man måste skapa förståelse

för den unika individens historia och de skiftande värderingar och kulturella präglar som påverkar såväl 

klient som vägledare. För att skapa hopp och möjligheter är det viktigt att klienten får känna sig sedd och 

inkluderad i sin egen process. De menar också att det måste finnas en respekt från vägledaren i fråga om 

klientens egen karriärintegritet och livsbalans. Detta görs genom kreativa lösningar och tydliga aktionsplaner 

(Poehnell & Amundson, 2011).

3. Metod
Utöver dokumentstudier av diverse styrdokument och lagrum SFI har att förhålla sig till faller det sig 

uppenbart utifrån syfte och frågeställningar att studien av sin natur är kvalitativ. Frågeställningarna söker svar

på djupare frågor om studie- och yrkesvägledarnas egna åsikter i fråga om nyanländas etablering samt hur 

verksamheten de arbetar i fungerar och kvalitativ metod används därför i syfte att få mer deskriptiv data 

(Trost, 2010). Kvalitativ intervjuforskning handlar om att söka upp intervjupersonens synsätt och 

erfarenheter. Detta kräver en interaktion där man aktivt deltar genom följdfrågor och klargöranden i syfte att 

göra uppföljning av tidigare svar och därmed försöka få förståelse för intervjupersonens utgångspunkter och 

världsbild (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Utifrån dessa överväganden kom semistrukturerade intervjuer att genomföras med studie- och yrkesvägledare

verksamma inom SFI. Detta betyder att jag kom att ha en lista med statiska ämnen/rubriker som avhandlades 

under intervjutillfället, en så kallad intervjuguide. Denna intervjuguide (se Bilaga 1) formades utifrån de tre 

frågeställningarna i uppsatsen vilket skapade tre teman med flera frågor utifrån varje i syfte att belysa så 

många infallsvinklar i ämnet som möjligt. Att inte ställa för avancerade frågor, eller för den delen 

frågeställningarna direkt, till intervjupersonerna var ett aktivt val eftersom lättförståeliga, öppna och mindre 

avancerade frågor generellt genererar mer innehållsrika och individuella svar (Trost, 2010). Den 

semistrukturerade intervjuns fördel ligger i att man med statiska generella ämnen/rubriker kan låta 

intervjuperson utveckla sina tankebanor och därmed få ett djupare material. Tack vare detta kan jag då också 

tillåta att vissa frågor får högre prioritet beroende på intervjupersonernas olika intressen och expertis samt att 

ordningsföljden frågorna kommer i kan skifta. Nackdelarna med intervjustudier är bland annat att resultaten 

inte går att använda som generaliseringar och blir mycket mer öppna för intervjupersonernas egna subjektiva 

sanningar än vad en kvantitativ studie skulle innebära (Denscombe, 2009).

Precis som i de flesta kvalitativa intervjuer var standardiseringen relativt låg, för även om intervjuguidens 

frågor följdes ganska noggrant som generell struktur så skiljde sig följdfrågor markant eftersom intervjun 

centrerades mycket kring intervjupersonens individuella svar och observationer. Mitt intresse var som 

tidigare nämnt inte att alla skulle besvara samma frågor på samma sätt utan snarare att måla upp sin egen bild

utifrån egen erfarenhet av varje intervjutema. Detta betyder inte att intervjun saknade struktur och därmed 

också låg strukturalisering, tvärtom fanns en väldigt tydlig grund. Det fanns ett bestämt ämne med tre teman 

och förberedda öppna frågor till varje, jag skulle därför säga att den likt de flesta kvalitativa intervjuer hade 

låg standardisering och hög strukturering (Trost, 2010).

3.1 Urvalet och genomförandet

Populationen i fråga, studie- och yrkesvägledare verksamma inom SFI i kommunen och gärna med koppling 

till Sfx-utbildning eller annan etableringsinsats, var ganska liten. Första kontakt skedde med samordnare för 

Sfx-utbildningarna då dessa var av intresse att undersöka. Det framkom att två typer av vägledare fanns inom

SFI i kommunen. De som arbetar på en central enhet med första möte, antagning och placering samt de 

vägledare som arbetar lokalt på skolorna. Båda grupperna var av intresse att intervjua då båda verkade arbeta 

mer eller mindre med de olika teman som fanns i intervjuguiden, därför bokades intervjupersoner på både 

den centrala verksamheten samt på SFI-skolor med någon form av anknytning till Sfx-utbildningarna. 

Urvalet var alltså subjektivt, detta blev nödvändigt då populationen som har väsentlig data är begränsad 

samtidigt som jag då kunde kartlägga intervjupersoner vars information blir användbar för att besvara de 

frågeställningar jag valt (Denscombe, 2009).  Kontakten skedde med hjälp av samordnaren på central nivå 

och med besök på skolorna för presentation och inbokning av intervjutillfälle på lokal nivå. Besöken var en 

medveten strategi i syfte att få presentera mig själv och arbetet mer personligt än vad man möjligtvis kan 

göra över telefon eller e-mail. I samband med bokning gavs mina kontaktuppgifter och information om etiska

ställningstaganden samt avsikt och godkännande för inspelning. Alla intervjuer dokumenterades med hjälp av

ljudupptagning, vilket intervjupersonerna först alltså fick godkänna, samtidigt som jag som intervjuare även 

använde anteckningsblock i syfte att notera saker jag önskade att återkomma till medan intervjupersonen 

pratade samt dokumentation av eventuella intryck som inte framkommer i en ljudinspelning och skulle kunna

vara av intresse för resultatet såsom kroppsspråk, fysisk reaktion eller omgivning.

Storleken på urvalet var av nödvändighet relativt litet då jag arbetade själv och med en begränsad tidsram. 

Trots detta anser jag de tre genomförda intervjuerna gav tillräcklig data för att besvara frågorna jag hade för 

avsikt att besvara i studien, en avvägning alla författare själva måste göra i en forskningsstudie och i 
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synnerhet när det kommer till kvalitativ data (Kvale & Brinkmann, 2014). Istället för att göra fler intervjuer 

lades energi på att göra längre och mer uttömmande sådana då intervjuerna alla blev mellan 1 ½ – 2 timmar 

långa beroende på hur lång tid de hade utsatt samt hur pratsamma de var.

I syfte att testa intervjuguiden skickades kopia till närastående för att granskas för tydlighet i vad som 

efterfrågas samt att en kortare pilotintervju genomfördes. Mindre revideringar gjordes i samband med detta 

men inte mellan intervjuer eftersom jag önskade att hålla frågorna så lika som möjligt. Även om frågorna var 

samma skiljde sig respondenterna och svaren ganska markant. Jag som intervjuare följde intervjupersonens 

svar med andrafrågor, sammanfattningar och andra samtalsmetodiska principer såsom aktivt lyssnande som 

vi lärt oss i utbildningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag drog oss enbart tillbaka till intervjuguiden när vi 

uppenbart lämnade temat eller utsatt tid krävde det.

3.2 Bearbetning och analys av data

I samband med att intervjun genomförts påbörjas transkriberingen direkt i syfte att minnas vissa viktiga 

aspekter till analysen. Transkriberingen sker dock inte ordagrant från början, istället lyssnas inspelningarna 

genom och viktiga aspekter för att besvara syfte och frågeställningarna lyfts fram. Dessa svar kodas, bryts 

sedan ner och sorteras i olika dokument efter teoretiska begrepp och teman inför skrivandet av analysen 

(Kvale & Brinkmann, 2014).

Intervjuanalysen tar sitt fokus på meningen i vad som sägs och lägger därför vikt på att genom 

meningskoncentrering komprimera långa utsagor till korta och mer koncisa uttalanden i syfte att visa 

huvudinnebörden. Meningstolkningen bör vara relativt säker från multipla tolkningar, samtalen var inte 

särskilt terapeutiska i natur och intervjupersonerna intervjuades i sin professionella roll. Samtidigt ger min 

fysiska närvaro vid intervjutillfällena insikt i kontexten vilket gör att jag kan ta den i beaktande (Kvale & 

Brinkmann, 2014).

3.3 Etiska ställningstaganden och principer

Det finns självfallet många kritiska aspekter att ha i åtanke under den kvalitativa intervjun.  Maktasymmetri 

uppstår i den kvalitativa forskningsintervjun, oavsett empatisk förmåga så är samtalen inte en dialog mellan 

helt jämlika parter. De är specifika och professionella samtal med ett syfte där intervjuaren styr 

samtalsformen samt vilka frågor och teman som ska avhandlas. Intervjuaren har en agenda och samtalet sker 

och styrs i riktning mot att uppfylla denna agenda (Kvale & Brinkmann, 2014). I mitt fall skulle jag yrka på 

att intervjupersonerna inte bara är väl medvetna om detta sedan sin egen tid i studie- och 

yrkesvägledarutbildningen utan även vet sin egen viktiga roll genom att vara informanter. Trots det gör jag 

mitt bästa i syfte att utjämna relationen genom att låta dem generellt styra sina intervjuer genom hur de svarar

på frågorna och var vi så att säga ”lägger krutet”. En i mitt tycke viktigare aspekt är tolkningsmonopolet. 

Intervjuaren har nämligen en stor makt i form av att ensam tolka och rapportera det intervjupersonerna säger 

(Kvale & Brinkmann, 2014). En fördel med att intervjua studie- och yrkesvägledare är då att de mångt och 

mycket vet i ungefär vilka teoretiska ramverk jag rör mig och därför inte lär bli allt för överraskade av de 

tolkningar som görs utifrån materialet i fråga. Jag har även erbjudit och lovat att de ska få läsa slutprodukten. 

De forskningsetiska principerna har självklart också tagits i beaktande. Intervjupersonerna har informerats 

om undersökningens syfte, deras självbestämmanderätt i fråga om och hur intervjumaterialet får användas 

även efter intervjutillfället skett, att personliga uppgifter i form av både namn och identifierbar data kommer 

anonymiseras i den mån det är möjligt och att den information som lämnas enbart kommer användas för att 

besvara undersökningens syfte. Detta täcker informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet

som är de fyra grundkraven för etisk humanist- och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011).
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4. Resultat

Resultaten från intervjuerna kommer presenteras under tre huvudrubriker likt de som formades för 

intervjuguiden. Dessa är: SFI, Sfx & etablering, Studie- och yrkesvägledningen samt Dagsläge & potentiella 

utvecklingsmöjligheter. 

Först görs nu en kortfattad presentation av intervjupersonerna. Intervju 1 är med en studie- och 

yrkesvägledare som arbetar på den centrala enheten medan intervju 2 och 3 båda är med studie- och 

yrkesvägledare som är yrkesverksamma på olika kommunala SFI-skolor. Alla tre intervjupersoner är 

utbildade studie- och yrkesvägledare och med minst ett års arbetserfarenhet inom SFI.

4.1 SFI, Sfx & Etablering

I alla intervjuer lyfts fram att SFIs roll i etableringen av nyanlända är att lära ut språket och på så sätt kunna 

underlätta etableringen i samhället.

”Det är ofta första steget in till livet i Sverige. (…) Man märker att man behöver språket för att 

fungera i samhället.” (Intervju 1)

”SFI har en avgörande roll. Språket är ju nyckeln till att etablera sig i samhället.” (Intervju 2)

Flera poängterar ut att även om vissa eventuellt kan få ett jobb utan svenska språket i början så blir det allt 

viktigare med tiden.

”Det finns de, ingenjörer främst, som har tillräckligt bra engelska för att gå direkt ut på 

arbetsmarknaden men förr eller senare kommer de också för man behöver ju språket… Det är en viktig

del liksom.” (Intervju 1)

Man menade också på att språket är viktigt för mer än bara att få ett jobb. Det fanns även aspekten av att 

individen ska bli en del av samhället och kunna leva upp till samhällets förväntningar av medborgarskapet.

”Men det är inte bara att gå ut i arbete. Du ska vara en medmänniska, i många fall en förälder som 

ska klara av att vara med på ett utvecklingssamtal, kunna kommunicera med Försäkringskassan och 

olika myndigheter. Det är inte bara att lära sig den grundläggande nivån för att klara av ett 

okvalificerat yrke, det krävs lite mer för att bli delaktig i samhället. (…) Vi ser istället att det ger 

inlåsningseffekter, man har knaglig svenska och förstår inte alla papper eller kontakter med 

myndigheter. Det kan göra att man fastnar i det första yrket man får vilket oftast innebär sämre 

arbetsvillkor och lön.” (Intervju 2)

I fråga om vad som hindrar eller försvårar för nyanlända att lära sig svenska och göra färdigt SFI ända fram 

till D-nivå lyftes tidsbegränsningen i etableringen som en stor påverkande faktor.

”All forskning relaterad till tillexempel ungdomsskolan säger att det tar fem till sex år att komma upp 

språkmässigt till att klara av det abstrakta skolspråket. I etableringen har man två år på sig att klara 

av att lära sig svenska. Det rimmar inte så bra med vad forskningen säger behövs för att lära sig ett 

språk och ändå så vill politikerna skynda på det ännu mer. (…) Det är inte rimligt att lära sig ett nytt 

språk på 1 ½ år, det tar tid. Och det här är vuxna människor som oftast har barn och familjer att 

försörja, många har passerat etableringen och måste nu få ihop tillvaron med ströjobb och så.” 

(Intervju 2)
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En annan faktor som lyftes i alla intervjuer var det faktum att elever kastas in eller flyttas mellan flera olika 

insatser, bland annat från Arbetsförmedlingen som genom etableringsansvaret har en slags ”förtur” till 

eleverna och vilka insatser de ska vara med i.

”Det blir farligt när man sliter från alla håll, det får ju inte inkräkta på insatsen de redan är inne i. 

Extra praktik eller liknande insatser är väl bra men det kan också ta för mycket tid när fokus ska vara 

på att lära sig svenska.” (Intervju 3)

”Jag kan bli irriterad på handläggare på Arbetsförmedlingen som försöker få elever att avbryta sina 

studier för en annan insats som Korta Vägen. Korta Vägen är ingen språkutbildning. Nånstans är ju 

språket nyckeln, så det kan irritera mig när elever blir ryckta utav andra innan de är färdiga med sina 

språkstudier. Det är en sak att gå en Sfx som fortfarande är en språkutbildning inriktat mot ett yrke. 

Där kan jag tycka låt dem få lära sig svenska först. Det andra kommer att finnas kvar.” (Intervju 2)

Sfx-utbildningen är en insats som alla är väldigt stolta och måna om. De nya Snabbspåren för olika 

yrkesgrupper via Arbetsförmedlingen ses som både en konkurrens men också som en bekräftelse på vad man 

själva har gjort, då de mångt och mycket är inspirerade av just Sfx-utbildningen. I fråga om hur nyanlända 

hänvisas till Sfx framgår det att detta görs i samband med placeringen efter kartläggningen. Då får individen 

ett första samtal med en studie- och yrkesvägledare på den centrala enheten som utefter det som framkommit 

i kartläggningen informerar om möjligheten att ansöka relevant Sfx-utbildning ifall individen har rätt 

bakgrund från hemlandet.

En studie- och yrkesvägledare uttrycker att detta kan bli problematiskt eftersom tillgång till tolkar på den 

centrala enheten ibland är begränsad och att det då kan gå fel i placeringen. Samtidigt lyfts också att Sfx inte 

är aktuellt för alla då det bland annat kan krocka med familjelivet.

”Egentligen så ska de ju fångas upp redan på den centrala enheten men det är långt ifrån alltid de gör 

det, oftast är det faktiskt en lärare som signalerar till mig att: nu har jag den här eleven i klassen fast 

han är ingenjör eller har jobbat som lärare i många år. Då brukar jag plocka in den personen för ett 

samtal och berätta om den här möjligheten. Den mänskliga faktorn kan ställa till det ibland, då är det 

viktigt att jag eller lärarna lyckas fånga upp det. (…) I många fall är det också personer som gjort ett 

aktivt val att de inte vill delta i Sfx, ofta på grund av många barn, närhetsprincipen eller att man ibland

satsar på mannens karriär först. Det finns tusen olika anledningar. Och då försöker jag självklart ha 

ett samtal med eleven hur det kommer sig att man valt så.” (Intervju 2)

Sfx är dock öppet även för de som står utanför etableringen även om vissa av Sfx-utbildningarna kräver att 

man inte varit i Sverige för länge. Framförallt i akademiskt inriktade Sfx är det inte alltid nödvändigtvis 

elever som är i en etableringsplan.

”Men våra är inte alltid i etableringen, de är egentligen ganska få i gruppen, det är istället ganska 

vanligt med överklassbakgrund från hemlandet här.” (Intervju 3)

Genomgående för alla Sfx-utbildningarna var att genomströmningen var mycket bättre än vad den är via 

reguljär SFI.

”Jag kan bara svara för hur det ser ut på vår skola med just den Sfx-kurs vi har här men nästan alla 

som börjar. Jag skulle nästan vilja säga 99%.” (Intervju 2)
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Däremot var genomströmningen sämre i Sfx för akademikeryrken utan krav på legitimation. Läkare och 

lärare löper linan ut för att kunna komma in på kompletterande utbildning i syfte att få ut sin legitimation 

men för andra akademiker var ett jobb den vanligaste anledningen till avhopp.

”Men ingenjörerna, många får ju jobb längs vägen så det är inte lika vanligt att de följer med ända till

SvA 3. Ingenjörer är nog den grupp som enklast får jobb längs vägen men även ekonomer och jurister 

faller bort på grund av jobb.” (Intervju 1)

I fråga om den problematiska genomströmningen på reguljära SFI kom flera anledningar upp.

”Genomströmningen på SFI är ju dålig. Så är det. Och det beror ju på en enda sak: försörjning. De 

som är i etableringen och får pengar är ju kvar och många utav dem klarar det (…) Det är gratis, det 

är frivilligt och du får ingen ekonomisk ersättning. De tre sakerna ihop är inte bra för 

genomströmningen.” (Intervju 2)

”Det är ju inte heller riktigt sant, det blir uppblåsta siffror eftersom samma person ofta hoppar in och 

ut beroende av olika sociala omständigheter.” (Intervju 3)

Man har även i kommunen enbart möjlighet att läsa SFI fram till C-nivå om man har försöjningsstöd. Efter C

anses man ha tillräckliga kunskaper för att söka och ta ett lågkvalificerat yrke. Detta tror man också har en 

stark påverkan för de vars etableringstid gått ut. Man poängterar också ut att jämförelser mellan SFI och Sfx 

inte är fullt rättvisa då Sfx-elever oftast redan har ett yrke, en utbildning och en god studievana med sig. Man

ska bara validera om dessa kunskaper till den svenska arbetsmarknaden. 

Vad som fick Sfx att fungera såpass väl som det gör fanns flera anledningar till men de två mest 

återkommande var chansen att få studera med folk som delar yrkesbakgrund och möjligheten att knyta 

kontakter tidigt med den relevanta arbetsmarknaden.

”Mentorn tycker ju jag är det viktigaste. Då blir de ju inslussade och får chans att skapa ett nätverk, 

det är ju svårt även för svenskar. (…) samverkar också med Sveriges Ingenjörer, Jusek, ULV och 

organisationer i näringslivet” (Intervju 3)

”En del är bara att studera med andra inom samma yrkeskår, bara det är ett bra nätverk där man 

mellan elever tipsar om jobb. (…) när man jobbar efter samma mål är det enklare att hitta och hålla en

rimlig takt.” (Intervju 1)

Det finns även möjligheter för SFI-elever utan yrkesbakgrund i Sfx-utbildningar att läsa under liknande 

former.

”Här har vi också skolor som erbjuder SFI med yrkesinriktning. Det är ordinarie SFI men inriktat på 

ett yrke, man får prova på, lära sig svenska kopplat till arbetets terminologi och ofta med en 

praktikperiod mot slutet av utbildningen. (…) Men det är skolorna själv som avgör, här är det inga 

fasta kurser utan skolan avgör själv om de vill ha en kurs i kanske Handel eller Vård och Omsorg.” 

(Intervju 1)

”Vi tror ju på yrkesutbildningar på den här skolan. (…) Man har mött på lite motstånd men här tror vi 

på att yrkesutbildning i kombination med SFI ökar motivationen, för de här människorna vill ut i 

arbete så fort som möjligt. Att då få lära sig svenska kopplat till ett yrke påskyndar processen och ökar 

motivationen framförallt. (…) Det är lite likt prao i grundskolan, man kan få chansen att prova på ett 

yrke innan man hoppar på en yrkesutbildning på gymnasienivå och börjar ta CSN-lån. Många kanske 

kommer på att det inte alls var som de hade tänkt sig och då är det ju bättre att man får den 
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möjligheten nu än att börja ta lån för en yrkesutbildning bara för att sen avbryta och leta efter en ny.” 

(Intervju 2)

Detta är en av de saker som kan erbjudas elever som faller utanför Sfx där de flesta utbildningarna är 

akademiska. Även i dessa former erbjuds praktik och i vissa fall mentorskap vilket ofta ger möjlighet att 

bygga nätverk och eventuellt få arbete i form av strötimmar. Den viktigaste aspekten av utbildningen sägs 

vara möjligheten till en referensperson. Vissa är kopplade till gymnasiepoäng, likt det som är avsikten med 

den nya lagen, medan andra bara är SFI-kurser med en nisch som leder till att man får ut ett intyg om att man

har deltagit i sådan utformad utbildning. Att kunna erbjuda dessa kräver dock också att skolan har ett 

tillräckligt bra nätverk med näringslivet för att kunna ordna praktikplatser. Och målet med dessa 

yrkesinriktade SFI-kurser är att eleverna efter SFI då ska studera vidare på den relevanta yrkesutbildningen 

på gymnasienivå.

4.2 Studie- och yrkesvägledningen

På den centrala enheten uttrycks vägledningsmöjligheterna som ganska begränsade. Istället blir fokus att 

möta och informera om skolorna och potentiella studievägar. Man menar på att den djupare vägledningen 

istället sker i skolorna.

”Mycket information och vara ett stöd till det första steget. Det handlar mycket om att möta människan

där den befinner sig. Det personliga mötet är så viktigt. Många nyanlända behöver bekräftelsen av att 

någon ser dig och lyssnar på dig.(…) Kan jag känna att jag gjort någon tryggare i allt som händer 

känner jag att jag gjort någonting bra. Och det är oerhört tacksamt.” (Intervju 1)

På skolorna var däremot möjligheterna att ta tid till vägledningen ganska begränsat på grund av att allt för 

mycket av den utomstående verksamheten hamnat på deras bord.

”Administrativ tjänst nästan rakt av. (…) Antagningen tar en jättestor del av mitt jobb.” (Intervju 3)

”Jag har i dagsläget ansvar för flera andra områden än enbart studie- och yrkesvägledningen, så blir 

det när organisationen bantas så mycket som vår har.” (Intervju 2)

Klassrumsbesöken blir essentiella för studie- och yrkesvägledarverksamheten då eleverna ofta inte vet vad 

vilken funktion studie- och yrkesvägledningen har. De flesta gånger handlar det om att göra reklam för 

yrkesrollen, informera om svenska skolsystemet och prata om hur det är att vara vuxen och studera. Alla 

upplever gruppen nyanlända som mer ovilliga att söka upp vägledning självmant, något som är ett resultat av 

att yrkesrollen ofta inte finns i hemlandet.

När samtalen sker är det ofta när elever behöver hjälp med papper, har konkreta frågor om studievägar eller 

håller på att misslyckas med sina studier.

”Efter jag har varit ute och träffat klasserna kommer det ju fler som vill ha vägledningssamtal men 

man måste ut ofta för att påminna och det är perioder där jag har för mycket annat för att ha tid med 

det. (…) Mycket av vägledningen blir att hjälpa elever med papper till UHR-bedömningar, tyvärr är 

det få renodlade vägledningssamtal där elever vill ha hjälp att komma på vad de vill. De förekommer, 

men det är inte så att jag har tre sådana om dagen. Många är istället väldigt målinriktade, de kommer 

in och säger att jag vill bli detta och vad är snabbaste vägen dit.” (Intervju 2)

”Samtalen sker med de som inte klarar det och då blir de förkrossade. Speciellt dessa som pluggat och 

lärt ut så länge. Men då får man ju förklara att det är en sak att läsa ett ämne men det betyder ju inte 
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att man har en språkbegåvning. (…) Vissa klarar inte av takten och de blir ju också ledsna. För de har 

fått för sig att klarar man sig inte här så går det inte, men det gör det ju. Detta är ju bara en intensiv 

språkundervisning med riktning mot yrket men man klarar sig lika bra med reguljära SFI. Det är bara 

att skaffa en mentor genom exempelvis Mitt Livs Chans, det behöver ju inte vara mentorsprogrammet 

just vi har.” (Intervju 3)

När det kommer till karriärteorier och modeller nämner flera Amundson & Poehnells Hope-filled 

Engagement.

” (…) som jag tidigare nämnde om att möta individen där den står just nu, speciellt eftersom man 

redan ofta bollas mellan handläggare och myndigheter som pratar över en istället för med en. Det blir 

en viktig utgångspunkt.” (Intervju 1)

”(…) där handlar det mycket om att möta individen där den är och inte ta saker för givet, att inliva 

hopp hur tungt det än kan kännas. Ett exempel: agronomer inom exempelvis banan eller kakao-odling 

som det kommer ganska många till Sverige, de har långa utbildningar och expertisområden men som 

inte går att använda här. Att då starta om med de här individerna utifrån att nu är den här och hur kan

vi använda och bygga vidare på det den har och samtidigt få dem att förstå att det den har tyvärr inte 

är applicerbart här. Den handlar mycket om att gräva där man står och det tycker jag om.” (Intervju 

2)

Andra som omnämns är bland annat Krumboltz Planned Happenstance, då gruppen ofta flyr från hemska 

omständigheter och hamnar i en ny sits där man måste våga chansa, och Supers karriärregnbåge.

”Supers val efter livsroller används ofta om än ibland omedvetet för man måste ju ta hänsyn till var i 

livet den här individen är. Man kan inte begära att en lågutbildad kvinna med 10 barn ska skaffa sig en

akademisk utbildning. Har man det önskemålet så javisst, jag är en person som tror att allt är möjligt 

bara man har viljan men det är kanske inte rimligt att begära att det ska vara möjligt för en sådan 

individ. Man måste helt enkelt ta hänsyn till de olika livsrollerna individen befinner sig i.” (Intervju 2)

Några av intervjupersonerna varnar dock också för att använda karriärteorier med för västerländsk eller 

abstrakt prägel med denna grupp. Gottfredson lyfts som ett exempel på en karriärteori vars utgångspunkter är

svåra att applicera på gruppen. 

En intervjuperson upplever att man arbetar fram sin egen teori och modell efter en viss tid i arbetet men har 

mycket av grunden från Kolb & Stuarts Active Problem Solving.

”Jag har jobbat så länge så jag har nog egen modell skulle jag tro. Papper och penna ska man alltid 

ha. Skriva, rita och måla är oerhört viktigt. Det ger en viktig minnesbild och jag har aldrig upplevt att 

någon inte vill göra det. Det ger tydlighet i vad som ska göras. (…) Man måste bygga upp en plan av 

vad som ska göras, steg 1, 2, 3 och 4. Det har redan varit mycket prat med myndigheter ibland. Och 

man måste vara försiktig med att göra saker som de hade klarat av själva. Ge hellre klara instruktioner

över hur och låt dem göra det själva, det växer man något oerhört av.” (Intervju 3)

Alla intervjupersoner upplever att de måste agera grindvakter i någon form. Oftast är det som budbärare åt ett

inflexibelt system där regler och krav är vad de är. Sedan finns även överväganden av förutsättningar för 

individen utifrån studietakt och social situation.

”Ja, både och blir det. Framförallt så blir det för den målgruppen som hamnar mittemellan. Som 

saknar fullgjord utbildning från hemlandet eller bara inte uppfyller kraven för Sfx:en. Där känner man 
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där stänger man den dörren bara för att de inte har engelskan till exempel. (…) Sen kan det ju vara så 

att man måste säga till när förutsättningarna inte verkar finnas att klara det. Är det värt att låta dem 

försöka och känna att de misslyckas eller ska man redan innan då säga att det kommer bli för tufft. Det

är en balansgång och det är svårt.” (Intervju 1)

”Absolut. När jag ska tala om kraven blir det ju jag som stänger dörren. Många gånger när jag 

förklarar hur det svenska systemet fungerar så stängs dörrarna. Jag blir ofta budbärare åt systemet 

men i deras värld är det jag som blir dörrvakten.” (Intervju 2)

”Några gånger kommer ju en studieväg 2 in och det blir inte roligt för någon i slutändan. (…) De 

klarar ju det inte, alla har inte förutsättningarna för att klara av såpass intensiva studier och då blir 

misslyckandet till slut också något som sätter käppar i hjulet och får dem att känna sig dåliga. 

(Intervju 3)

De flesta trycker dock på att man fler gånger kan vara den som hittar möjligheter och öppnar dörrar. Genom 

god samverkan med skolorna som bedriver Sfx-utbildningar kan man i vissa fall få in elever trots att det finns

vissa kriterier som brister. Man försöker även uppmuntra till alternativa vägar utanför just Sfx-ramen då flera 

av fördelarna såsom bland annat mentorskap, praktik och validering finns tillgängligt för elever inom reguljär

SFI men via andra organisationer och myndigheter.

”Som exempelvis, jag hittade en ingenjör utan engelska i vår utbildning, då ringde jag och hörde runt. 

Då hittade vi en Sfx som startade utan det kravet.” (Intervju 2)

”Skolan har ju antagningsregler men vi försöker ha filosofin: ´Hellre fria än fälla´ (…) Vi kan ta 

hänsyn till föräldraledighet, folkbokföringsdatum och så. Sen så finns det krav som skolorna inte vill 

ändra på och då får man arbeta med det men vi försöker ha en dialog om det skulle kunna vara okej 

att släppa genom någon som kanske varit här lite längre än vad man får för att man varit föräldraledig

eller att man har Engelska 5 men nästan Engelska 6… Samtidigt ska antagningen vara rättssäker så 

man får inte rucka för mycket.” (Intervju 1)

Man menar att det är en del av jobbet att leta efter möjligheter för eleverna och att det vore fel att direkt 

avråda elever från att försöka.

”Jag tycker att mitt uppdrag är att hitta och lyfta på de här stenarna. Att hitta den kortaste och bästa 

vägen för individen.” (Intervju 2)

”Jag är här för att öppna dörrar och hitta möjligheter, sitter man i ett samtal har man avsatt tid för att 

hitta möjligheterna. Man får absolut inte stänga dörrar för någon, det är inte det vi är till för.” 

(Intervju 3)

Validering var ett nästan obefintligt verktyg enligt de flesta. Man menade på att enligt begreppets ganska 

diffusa användande så kan möjligtvis hela Sfx-idéen ses som en valideringsprocess men att det är svårt att 

diskutera när allt för många saker innefattas av valideringsbegreppet. Utöver detta lyftes att det fanns flera 

aktörer utan ordentlig branschanknytning ute på marknaden.

”Ingenting alls. Förutom Sfh där man gör tester. De enda Sfxen som inte kräver någon form av papper 

är Sff. Sfb och kräver ändå körkort och Sfl också erfarenhet av tungt lass.” (Intervju 1)

”Validering för mig är att översätta kompetenser man har så att man kan komma i arbete. Men andra 

tycker att översättning av betyg eller införskaffandet av en ny utbildning också är validering. 

Validering är ett diffust begrepp som används slentrianmässigt av individer som ofta inte vet vad det 
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betyder. (…) Det finns också organisationer som utför validering men inte samarbetar med branschen. 

Så även om du blir validerad så godkänner inte arbetsgivaren det. Det finns exempel på det inom 

exempelvis bygg där du kan ha genomfört en rigorös valideringsprocess men eftersom inte samarbetet 

med branschen finns så får man ändå börja med lärling.” (Intervju 2)

”Alla Sfx kan väl sägas ha valideringsinslag men då vattnar man ju ner det begreppet något ofantligt. 

Det måste finnas ordentlig branschanknytning i mitt tycke, det finns väl för exempelvis hantverkarna 

och kanske buss och lastbil också men man ska vara försiktig med att slänga runt begreppet.” (Intervju

3)

Man upplever sig arbeta mer vägledningsinriktat då man trots den tydligt matchande bakgrundstanken mot 

arbetsmarknaden arbetar mycket med vad som behövs mer än bara ett arbete. Språket uttrycker alla går i 

första hand.

”Vägledningsinriktat om man än försöker hitta vad som finns i bagaget och matcha det på så sätt att 

det kan tas med in i det svenska systemet. Med de som inte har mycket med sig från hemlandet måste 

man ju jobba oerhört vägledningsinriktat.” (Intervju 2)

”Det är ju enbart ämnet svenska här. Sen läser man ju intensivt och inriktat mot ett yrke med 

mentorskap. Chansen finns att göra flera externa saker under tidens gång, för det hinner man ju 

faktiskt, men huvudfokus är att lära sig svenska. (…) även om arbetsmarknadsanknytningen är bra så 

är språket och att kunna fungera i samhället alltid prio 1.” (Intervju 3)

Skiljelinjen var mellan den centrala verksamheten och skolorna. Man upplevde centralt att vägledningen 

mångt och mycket var snäv.

”Det blir ofta mer matchning inom SFI centralt när man ska kategoriseras och välja skola. Matcha 

utbildningsbakgrund till rätt kurser och skola. Vägledningsinriktat blir det ofta senare även om den 

också finns i tidiga möten beroende på individens behov. (…) Enskilda samtal och placering betyder ju 

också att det blir snävt. Målgruppen och språkkunskaperna avgör det och verksamheten här har ju 

andra förutsättningar än de skolorna har.” (Intervju 1)

Studie- och yrkesvägledarna på skolorna lyfte att man arbetade mycket med vid vägledning när väl tiden 

fanns. Detta påverkades starkt av cykler där arbetsbördan för administrativa uppgifter, antagning eller 

praktiksamordning ökar och minskar mellan olika perioder. Men under lugnare perioder är man är mycket ute

i klasserna och nätverkar kontinuerligt med organisationerna som Sfx och/eller de yrkesförberedande SFI-

kurserna samverkar med. Genom att hålla en relativt homogen grupp utifrån tidigare yrken, intressen och 

förutsättningar upplevs det även bli lättare att låta studie- och yrkesvägledningen genomsyra verksamheten.

”Ja, Sfxen är ju mer specifik och man har större grupper och kontinuerligt intag. Sfx:en är ju ofta en 

sammanhållen grupp vilket gör det lättare att genomsyra.” (Intervju 1)

4.3 Dagsläge & potentiella utvecklingsmöjligheter

Det rådde delade meningar om hur sammanslagningen med vuxenutbildningen kommer att påverka SFI-

verksamheten. Alla ansåg att det var för färskt för att säga något särskilt om i dagsläget men på skolan där 

man redan har liknande inslag var man dock generellt positivt inställd.

”Det tar tid att ändra. Att vi bara gått in rent byråkratiskt under vux-paraplyet har inte ens märkts av 

än. Men jag är väldigt för det, jag tycker att det är ett jättebra förslag, vi har ju egentligen redan 
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påbörjat det här. Det borde ha kommit för flera år sen men det kommer också ta tid för det att 

anpassas in i verksamheten.” (Intervju 2)

På den centrala verksamheten såg man såväl potential men även vissa problemområden då målgrupperna kan 

komma att krocka något med varandra i början.

”Kombinationen av SFI och yrkeskurser ska förhoppningsvis fungera bra, det är något som jag anser 

borde varit mer vanligt redan då jag tror det underlättar etableringen. (…) Det blir både positivt och 

negativt. Vi har olika syn och målgrupper vilket kan försvåra samarbetet. Vår målgrupp behöver 

mycket mer personligt bemötande och information än andra. Det kan bli svårt verksamhetsmässigt att 

få ihop det.” (Intervju 1)

Det fanns dock även skepsis mot idén då det kan ta fokus från språkinlärningen och bli oerhört svårt att få ner

gymnasiekursernas mål på tillräckligt grundläggande nivå för att SFI-elever ska kunna lära sig utan att ha 

tillräckliga språkkunskaper för att studera de reguljära kurserna.

”Man har kunnat kombinera förut och det funkar ju inte riktigt (…) det går ju inte för man måste ha 

svenska, undersköterske- och barnskötarutbildningen är ju kurser på gymnasienivå och man måste ha 

språket, då är det väl bättre att bara ta några terminer och läsa upp till SvA Grund för att sen hoppa 

på som alla andra gör?” (Intervju 3)

När det kom till utmaningar i dagens verksamhet lyftes generellt tre saker, bristande insatser för elever som 

faller utanför Sfx, samverkan (och i synnerhet då med Arbetsförmedlingen) samt brist i tid och resurser för 

studie- och yrkesvägledningen.

Insatser för folk som saknar yrkesbakgrund i Sfx var ett återkommande problemområde som man anser det 

måste satsas mer på. Inte minst för de skolor som arbetar med studieväg 1 och 2 var detta viktigt, man hoppas

på att den nya lagens kombinationsmöjligheter samt yrkesförberedande SFI ska underlätta detta. Att utöka 

yrkesgrupperna som omfattas av Sfx, där de flesta i dagsläget är akademikeryrken, lyfts också som en 

potentiell lösning.

”Folk på TV säger att det inte görs något för akademiker men det görs ganska mycket och det går 

ganska bra för dem även utan speciell insats för de är vana att studera. De klarar ju sig bäst av 

gruppen och står närmare arbetsmarknaden.” (Intervju 3)

Behovet av bättre samverkan med Arbetsförmedlingen, och i synnerhet nu när Snabbspåren är på väg att 

etableras, var återkommande för alla intervjuer. Även om man var positiv till att man följt Sfx-modellen så 

tycker man det vore tråkigt om man motverkar varandra genom att flytta runt elever mellan insatser och på så

sätt konkurrerar istället för att samverka.

”Sen kan jag tycka att det är viktigt att Arbetsförmedlingen inte går in och tar över det här. 

Arbetsförmedlingen ska syssla med att se till att människor blir anställningsbara och kommer ut i 

arbete. Jag tycker man ska samarbeta mer med SFI. (…)De ska vara kopplade till SFI. Vad ska annars 

hända, ska Arbetsförmedlingen helt plötsligt bli en  utbildningsanordnare då eller? Modellen är 

jättebra men ska den implementeras nationellt måste det göras i samarbete med SFI. (…)  Det är väl 

det som är hela Sveriges dilemma, det pågår så många parallella projekt på olika nivåer, det krävs en 

samordning. Ta hjälp av SFI-skolorna i landet där kompetensen kring språk är. (…) Man får aldrig 

underskatta hur viktigt det är att lära sig språket.” (Intervju 2)
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En av intervjupersonerna tror att en möjlig lösning skulle vara en ny samverkande aktör i syfte att underlätta 

samarbetet mellan myndigheterna vilket även skulle göra det lättare för individerna som just nu bollas mellan

alla aktuella myndigheter.

”Jag tror att generellt bör resurser läggas på samarbetet mellan myndigheter. Det är många som 

kommer med handläggare från en massa myndigheter och sen skickas mellan oss alla. Vi gör alla bra 

saker men när samarbetet inte funkar som det ska är det individen som hamnar i kläm. Det blir råttigt 

och svårt att förstå. Det skulle kanske vara bra med någon kontaktperson som kopplar ihop alla 

kontakterna och lyfter in myndigheter efter behov istället för att skicka individen mellan alla 

myndigheter.”  (Intervju 1)

Resurser och tid för studie- och yrkesvägledning blir den starkaste gemensamma nämnaren under alla 

intervjuer. Verksamheten är starkt beroende av att eleverna informeras om såväl skolsystemen som vad 

studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa till med och när tiden inte finns för detta missar många elever 

chansen till aktiv vägledning. Utökade klassrumsbesök och mer gruppvägledning tror alla intervjupersoner 

skulle gynna nyanlända och trycka på rätten de har till vägledning.

”Här skulle vi behöva mer personal för att ha tid att göra det vi faktiskt ska och inte en massa andra 

saker. (…) Jag skulle vara ute i klasserna mer. Man kan göra massor med saker när man är där och 

efteråt blir det märkbart fler som söker upp mig.” (Intervju 2)

”Brist på resurser här betyder att man hinner ju inte. (…) Då skulle jag kunna ha gruppvägledning och

samtalsgrupper. Det är egentligen lätt att få ihop folk till sånt när man rör sig mot slutet och jobb 

väntar. Det finns så mycket annat jag hade kunnat göra.” (Intervju 3)

Intervjuerna avslutades med frågan om de ansåg Sfx vara en modell för etablering som bör anammas 

nationellt samt vad svårigheterna med detta skulle kunna bli. Alla var överens om att den bevisligen redan är 

det då tanken med Snabbspåren är snarlika. Vad som skulle kunna sig visa problematiskt för andra kommuner

som försöker implementera liknande utbildningar tror man framförallt är resurserna som krävs för att skolor 

ska vilja driva dem samt att ha ett samarbetsvilligt näringsliv lokalt där man kan knyta de kontakter som 

krävs för att kunna erbjuda olika typer av mentorskap och verksamhetsförlagd utbildning. Man tror att ett 

interkommunalt samarbete i länet, likt det man själva driver, skulle kunna underlätta detta.

”Ja, det tycker jag och det är snabbspåren ett svar på. Det är därför de kommit till. Man har tagit 

konceptet och gjort något liknande. (…) Det kan bli för dyrt för vissa kommuner, vi har resurser och 

kan satsa men det har inte alla. Och det blir inte kostnadseffektivt att erbjuda specifika Sfx-kurser till 

för små grupper. Samarbete på länsnivå kan underlätta och god kontakt med näringslivet krävs ju 

också.” (Intervju 1)

5. Analys

I syfte att hålla Analysen så tydligt som möjligt kopplad till syftet så kommer varje frågeställning att besvaras

genom att få en egen rubrik.

5.1 Hur arbetar man idag inom SFI-verksamheten i en svensk kommun för att ge så goda förutsättningar som 

möjligt för etablering?
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SFI-verksamhetens största roll i etableringen av nyanlända är att erbjuda möjligheten att lära sig språket. Det 

var det man tryckte som mest på i intervjuerna, språkinlärningen var huvuduppdraget och man ansåg att det 

var detta som skapade bäst möjligheter till framtida arbete oavsett utbildnings- eller socioekonomisk 

bakgrund (Kennerberg & Åslund, 2010). Språket var även nyckeln till att skapa fullgoda samhällsmedborgare

som kunde bli aktiva deltagare i samhällskroppen och därmed inte löper lika stor risk för ett långvarigt 

utanförskap och beskuret medborgarskap (Dahlstedt, 2014). 

Som nämnt i inledningen så har många nyanlända hamnat i en ofrivillig brytpunkt där flykt från krig eller 

förföljelse lett till att deras handlingshorisont begränsats markant av att mycket av deras kapital tappat värde i

samband med den oftast ofrivilliga migrationen samtidigt som bristen på språket och ibland förståelse för den

nya kulturen ger en svagare ställning i förhandlingar med aktörer inom olika myndigheter (Hodkinson & 

Sparkes, 1997).

En viktig aspekt var dock att där det var möjligt ta tillvara på den yrkesbakgrund som man hade med sig från 

hemlandet. Via svenskundervisning kopplad till yrkesrollen skapades en starkare gemenskap i elevgruppen 

och man fick genom mentorsprogram, praktik och externa kurser möjligheten att knyta de viktiga 

kontaktnätverken som behövs för alla på dagens arbetsmarknad (Höghielm & Gougoulakis, 2009). Det 

sistnämnda blir oerhört viktigt då arbetets fält från hemlandet med största sannolikhet skiljer sig drastiskt från

det svenska (Hodkinson & Sparkes, 1997).

Man arbetar mycket i kommunen med yrkessvenska som en form av etableringsverktyg, inte bara Sfx:en var 

ett bevis på detta utan även den yrkesförberedande SFI:n där det inte fanns krav på yrkesbakgrund i 

hemlandet. Detta gav då möjlighet, oavsett om det kopplades till poäng från vuxenutbildningen eller inte, att 

prova olika yrkesroller och inriktningar. Man fick även då möjligheten att knyta vissa nätverk att använda på 

arbetsmarknaden även om de flesta här enbart ledde till ströjobb. Syftet med dessa var hur som helst inte att 

efter utbildningen gå rakt ut i arbetslivet utan snarare att förbereda för relevant gymnasial utbildning i 

vuxenutbildning samt att ge motivation till en grupp individer som vill nischa sin utbildning efter ett visst 

mål (Länsstyrelsen 2011). 

Valideringsverktyget problematiserades av alla men man kan ändå se att Sfx och ibland även 

yrkesförberedande SFI i vissa arbetsgivares ögon fungerar som en validering av utländsk utbildning och 

kompetens (Rooth & Åslund, 2006). Sfx-kurserna har alla även kontaktnätverk i fack- och 

branschorganisationerna i fråga vilket leder till att utbildningarna inte bara förankras i den formella 

valideringen utan att man även mångt och mycket får möjligheter att uppvisa reell kompetens. Något mer 

oroväckande är att valideringen enligt intervjupersoner ibland saknar tillräcklig reglering samt tydlig 

koppling till branschorganisation vilket bekräftar problembilden som målas upp i den statliga utredningen 

som låg till grund för den nya regeringspropositionen (SOU, 2013:20). Även det faktum att långt ifrån alla 

yrkesgrupper kan valideras blir problematiskt då enbart statligt ansedda bristyrken upphandlas av 

Arbetsförmedlingen (Länsstyrelsen, 2011).

5.2 Vilken roll spelar studie- och yrkesvägledarna i processen?

Studie- och yrkesvägledarnas roll skiljde sig mellan den centrala och lokala verksamheten. På den centrala 

enheten arbetade man med att ansöka och välja skola beroende på kartläggningens resultat. Detta görs genom

en ganska snäv och matchningsinriktad vägledning då man har enskilda samtal med mycket information och 

får lita på resultatet utav kartläggningen när det blir dags att diskutera val av skola och kurser (SOU, 

2013:20). På den lokala verksamheten i skolorna däremot hade man chansen att arbeta med ett mer 

vägledningsinriktat stöd samt med vägledning i vid bemärkelse genom klassrumsbesök och nätverkande med 

näringslivet (Länsstyrelsen, 2011). 
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Tydliga exempel fanns på studie- och yrkesvägledarnas roll som grindvakter. Man uttryckte sig som att man 

fick bära hundhuvudet och stänga dörren när systemet, i form av exempelvis skolans antagningsregler, inte 

kunde erbjuda förhandlingsutrymme (Sawyer, 2006). Man pratar dock mest om sin roll som någon som lyfter

klienten och öppnar dörrar, flera exempel fanns på gånger man hört av sig till skolor å en elevs vägnar och 

förhandlat i syfte att få in den på utbildningen i fråga. Attityden är generellt också att man ska i den mån det 

är möjligt företräda elevens intressen mot systemet istället för tvärtom (Novak & Chen, 2013).

Cooling-down tog mest sin form i vad studie- och yrkesvägledare uppfattade om elevers potential och 

möjligheter utifrån sociala aspekter såsom familjesituation men även till viss del familjekultur i relation till 

kön (Lundahl, 2010). 

Karriärteorier och vägledningsmodeller som användes var oftast kopplat till behov av särskilt stöd, på grund 

av språket, samt empowerment i syfte att stärka elevernas självkänsla. Genom tydliga handlingsplaner där 

individen själv är den som agerar i slutändan ges möjlighet att lära för att klara liknande situationer själv i 

framtiden (Kolb & Stuart, 2005). Respondenterna upplever att de, i den brytpunkt den nyanlända befinner sig

i, också måste hjälpa till att göra det bästa utav situationen och inge hopp. Detta görs genom att låta individen

ta en större roll själv i processen och därmed möta dem på ett sätt man inte upplever andra myndigheter gör 

(Poehnell & Amundson, 2011). I liknande tanke använde man sig även av teorier med utgångspunkt ur 

chanstillfällen, en passande teori sett till hur målgruppen kan skapa något positivt ur en ofta negativt upplevd 

händelse. Problematik med detta kan dock uppstå om klienten tappat sin lust och vilja att ta chanser efter 

traumatiska händelser (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). En intervjuperson nämner även Supers teori och

då med anledning av livsroller i syfte att sätta individens situation och karriär i ett större livsperspektiv. Detta

kan också ses som passande sett till de nya roller det nya livet i Sverige ger samt den påverkan som sker på 

självuppfattningen när ens liv i hemlandet försvinner (Andergren, 2014). Att flera även medvetet inte 

använder karriärteorier med västerländsk prägel tyder på att ett kulturellt avvägande likt det som förespråkas 

av Novak & Chen (2013) använts. 

Det fanns en gemensam tanke i alla intervjuer om att studie- och yrkesvägledarrollen tar skada av att man är 

tvungen att utföra för många andra arbetsroller på grund av resursbrister i verksamheterna. Detta gör att man 

inte har tid att göra vad som krävs för att erbjuda en aktiv studie- och yrkesvägledning då man behöver lägga 

tid på administrativa sysslor istället för klassrumsbesök, information och nätverkande.

5.3 Vilka utmaningar och behov ser studie- och yrkesvägledarna i dagens verksamhet?

En stor utmaning för hela SFI som lyfts fram av alla intervjupersonerna är hur nyanlända ska klara av att lära 

sig svenska inom ramen av en etableringsplan på 24 månader (Lag (2010:197) om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare, 8§). Arbetsförmedlingens Snabbspår tror man också kan bli en konkurrerande 

verksamhet till Sfx om samverkan inte förbättras med SFI, något som blir påfrestande för verksamheten 

eftersom Arbetsförmedlingen är de som utformar och på så sätt styr insatserna i etableringsplanerna. 

Samverkansaspekten med Arbetsförmedlingen är överlag en utmaning då den anses vara trög i dagsläget och 

elever slits mellan olika insatser.

Förändringarna sedan lägändringarna i Ökad individanpassning – en effektivare SFI och vuxenutbildning 

(Prop. 2014/15:85) har man ännu inte märkt av och förslagen har mötts med allt från förhoppningar till 

skepticism. Man hoppas trots allt att sammanslagningen ska få goda konsekvenser och då i synnerhet för de 

som inte tidigare kunnat få möjligheten att läsa svenska med koppling till ett yrke. 

Behoven som behöver tas tag i är arbets- och resursfördelning då man upplever att vägledningsverksamheten 

hamnar i skymundan, en bättre samverkan med inblandade myndigheter och aktörer samt en utvidgning av 

Sfx och Sfx-liknande utbildningar.
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I slutändan tror man att Sfx är en modell för etablering som bör anammas nationellt och kan om möjligt vara 

en vidareutveckling av dagens Snabbspår under förutsättningen att den tidigare nämnda samverkan med SFI 

förbättras i syfte att hålla språkinlärningen som fokus för undervisningen och inte själva 

arbetsmarknadsinsatserna.

6. Diskussion

Här följer först en diskussion kring resultaten och sedan en diskussion om metod och möjligheter till 

vidare/djupare forskning.

6.1 Diskussion kring resultat

En återkommande problempunkt i SFI-verksamhetens arbete är hur, sedan Arbetsförmedlingen tagit över 

ansvaret för etablering av nyanlända, arbetsmarknadsperspektivet kommit att dominera istället för det 

individperspektiv som det är tänkt. Språkinlärningen, som man tycker är nyckeln för etablering i såväl 

samhället såsom långvarigt på arbetsmarknaden, får ta baksätet till förmån för arbetsmarknadspolitiska 

insatser som på grund av den politiska viljan alltid ska ske tidigare och snabbare. 

En tydlig indikator på detta är den till två år begränsade etableringsplanen, som i samverkan med att 

utbildningen inte är studiemedelsberättigad, får till effekt att när individens etableringsstöd tagit slut så kan 

denne stå utan försörjning. Detta eftersom avklarad SFI C-kurs anses vara högsta behövda svenskanivån för 

ett okvalificerat yrke om man har försörjningsstöd. Att göra undervisningen studiemedelsberättigad efter 

etableringstiden runnit ut skulle kunna uppmuntra elever att stanna och motivera de som avbrutit sina studier 

att återvända och slutföra dem. 

Samverkan med Arbetsförmedlingen lever i dagsläget inte upp till vad den ska. Istället för ett fungerande 

samarbete i syfte att underlätta för individen upplevs det istället som man inte har koll på vad de andra 

aktörerna håller på med vilket gör att individen istället flyttas och slits mellan myndigheter och insatser. 

Ansvaret för samordningen bör möjligtvis, likt det en intervjuperson nämner, lyftas över på en annan mer 

”neutral” part. Behovet av samverkan mellan SFI och Arbetsförmedlingen ökar även nu när Snabbspåren 

implementeras då Arbetsförmedlingens uppdrag inte är eller bör bli svenskundervisning.  

Insatserna i SFI ska likväl ha sitt huvudfokus i språkinlärningen men etableringsinsatser såsom Sfx kan 

onekligen vara en vital del av inlärningen samtidigt som en socialiseringsprocess då kan ske mot det 

relevanta svenska yrkesfältet. Samma sak är relevant för yrkesinriktad SFI oavsett om man kopplar 

utbildningen till gymnasiepoäng eller inte. Här är det istället skolorna och deras nätverk som spelar roll. 

Innan kombinationer av SFI och gymnasiekurser börjar användas för omfattande bör man säkerställa att 

lärarna i fråga har kompetensen i Svenska som Andraspråk. Exempelvis kan yrkeslärare som 

kompetensutvecklas och arbetar med målgruppen på något sätt premieras. 

Om valideringsbegreppet ska ha någon framtida relevans utanför den formella valideringen av betyg måste 

det tydliggöras och fångas upp ordentligt inom snar framtid. Frågan adresseras ej överhuvudtaget i 

regeringspropositionen och har blivit ett ord alla verkar gilla att använda men som snart riskerar att inte 

betyda någonting alls. För att göra något åt detta skulle man från politiskt håll kunna pressa 

Arbetsförmedlingen att upphandla fler än de få bristyrken man har mot idag samt i samverkan med fack- och 

branschorganisationer certifiera valideringsutförare vars process godtas av arbetsgivarna. Andra myndigheter,
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organisationer och branscher bör även uppmuntras att med hjälp av tolkar utforma prov och tester av 

yrkeskompetenser på andra språk än svenska då svenskkunskaperna inte på något sätt reflekterar den reella 

kompetensen. Detta skulle kunna hjälpa nyanlända med viss yrkesbakgrund från hemlandet att efteråt kunna 

fokusera helhjärtat på att lära sig svenska.

I samband med förändringarna i lagen hamnade nya ansvarsområden på studie- och yrkesvägledarnas bord. 

Detta reflekteras tyvärr inte lika väl i resurser och tidsmöjligheter. Om studie- och yrkesvägledare på 

skolorna arbetar med administration, antagning, kommunikation och praktiksamordning samtidigt kan man 

inte inom vuxenutbildningen leva upp till de nya kraven. Detta blir i synnerhet sant för SFI-verksamheten där

hela vägledningsverksamheten överlever på att man får möjlighet att komma ut i klassrummen, synas och 

informera. 

Studie- och yrkesvägledarna som intervjuas har alla god teoretisk anknytning till såväl karriärteorier såsom 

vägledningsmodeller. De flesta poängterar ut att många är i, eller har tidigare varit i, svåra situationer som 

kräver någon form av särskilt stöd. Framförallt upplever man det viktigt att få målgruppen att känna sig 

involverad i processen och hoppfull mot framtiden. 

I rollen som grindvakt upplever sig alla få agera mer som dörröppnare som arbetar för klientens bästa istället 

för systemets. Problematik kvarstår i att mycket av hur väl klienterna klarar sig eller inte genom systemet då 

ligger i vägledarens godtycklighet. 

En stor del av studie- och yrkesvägledningen med nyanlända bygger på en kulturellt medveten inställning till 

vägledningens utformning. Behovet finns här av en metodologisk utveckling mot en mer mångkulturell 

vägledning. Detta i syfte att utveckla kunskap kring ens egna kulturella utgångspunkter i kontrast till 

målgruppens samt en djupare förståelse för etnicitetsaspekter och systematisk diskriminering.

6.2 Diskussion om metod och vidare/djupare forskning

Antalet intervjupersoner i studien hade med fördel kunnat utökas då tre är ganska få men eftersom 

populationen var såpass begränsad kanske man överlag borde lyft fokus från en specifik 

undersökningskommun till hela länet i fråga. Det skulle även göra det lättare att anonymisera 

intervjupersonerna, något som försvårades markant av hur liten populationen är. Detta skulle dock kräva 

oerhört mycket mer tid än vad som var avsatt för detta examensarbete.

Intervjupersonerna var dock oerhört engagerade och villiga att diskutera både sina åsikter och yrkesroller 

vilket underlättade. Vad som istället kunde blir problematiskt var när varje intervju drog för mycket åt sitt 

eget håll efter intervjupersoners egna intressen och tankar. Detta gjorde att det ibland var svårt att få ihop ett 

enhetligt resultat. Detta kan dock ha haft mer att göra med att intervjuguiden kunde varit tydligare, både i 

själva frågorna men också i hur den följdes under intervjutillfället. En underlättande faktor blev då 

kodningen, meningskoncentreringen och kategoriserandet vilket gjorde att materialet kunde sorteras och 

brytas ner tillräckligt för att jag skulle kunna analysera det.

Svaren i denna undersökning kommer alla från studie- och yrkesvägledare och mer specifikt studie- och 

yrkesvägledare som arbetar kommunalt. Resultaten är därför färgade därefter vilket måste tas i beaktande i 

synnerhet i relation till bland annat Arbetsförmedlingens och andra myndigheters upplevda arbete. Även jag 

har ett bias då dessa personer tillhör min egna framtida yrkeskår.
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Något som skulle behöva undersökas vidare är siffrorna över elever/deltagare i SFI, en intervjuperson 

nämner i resultatet att dessa är uppblåsta siffror och jag saknar expertisen att säga varken eller. Det statistiska

underlaget för detta är utan tvekan förvirrande och jag saknade möjligheter för att utreda saken vidare i denna

uppsats.

Undersökningens teoretiska utgångspunkter kunde ibland hamna stick i stäv med den semistrukturerade 

intervjun som metod. Om teoretiska begrepp som cooling-down och grindvakter ska avhandlas är nog en mer

intim metod såsom observation av studievägledningen eller en fallstudie med eleverna mer lämpligt. Det var 

naivt och tro att någon vid ett intervjutillfälle, i synnerhet med personer som har förkunskap om fenomenen i 

fråga, skulle uttrycka att de ger direkta råd till mindre ambitiösa val eller omedvetet stänger dörrar genom att 

utesluta information till vissa.

Detta betyder dock inte att dessa begrepp inte är värd djupare forskning. Tvärtom bör det prioriteras att få 

tydligare exempel på hur dessa tar sin form bland yrkeskåren.

Fenomenet mångkulturell vägledning är även det ett område som förtjänar en djupare studie då det idag, 

precis som gällande om SFI i allmänhet, finns relativt få svenska studier om det.

Den lilla forskning som hittas om SFI och dess verksamhet brukar ha sin utgångspunkt i främst utländska 

akademiker. Jag själv gick in med dessa mest i åtanke vilket också speglas i uppsatsen generellt. Men varför 

lägga tid på att studera den sub-gruppering som ändå klarar sig bäst? Utan tvekan behöver forskningsområdet

kring de som hamnar i Studieväg 1 (analfabeter och/eller väldigt begränsad skolgång) utforskas mycket mer. 

Det lär även bli intressant att studera hur kombinationen SFI med gymnasiekurser i slutändan fungerat när tid

nog har gått för att utröna detta. 

En sista möjlig studie jag väljer att lyfta här är en djupdykning i hur samverkan mellan Arbetsförmedlingen 

och andra verksamheter (bland annat då SFI) fungerar såsom den organiseras i dagsläget av 

Arbetsförmedlingen. 

Sebastian Andersson

VT 2016

Examensarbete, 15 hp

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp                                                                                                                    23



Käll- och litteraturförteckning

Andergren, Leif (2014).  Samtala - vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld . Borås: Tremedia

Dahlstedt, Magnus (red.) (2014). Utbildning, arbete, medborgarskap - strategier för social inkludering i den 

mångetniska staden. 2. uppl. Umeå: Boréa

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Hjerm, Mikael & Peterson, Abby (red.) (2007). Etnicitet - perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups 

utbildning

Hodkinson, Phil & Sparkes, Andrew C. (1997), Careership - a sociological theory of career decision making,

British Journal of Sociology of Education, 18:1, 29-44, DOI: 10.1080/0142569970180102

Höghielm, R., Gougoulakis, P., & Stockholms universitet. Pedagogiska institutionen. (2009). "De är ju mina 

kolleger" - En metastudie av Sfx. Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Kolb, S., & Stuart, S. (2005). Active Problem Solving - A Model for Empowerment. Teaching Exceptional 

Children, 38(2), 14-20.

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur

Lidström, Lena (2010). Mödan att finna och nå sina karriärmål. I Att bana vägen mot framtiden mot 

framtiden - karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv,  s. 103 – 126. Lundahl, Lisbeth 

(red). 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Lundahl, Lisbeth (2010). Att bana vägen mot framtiden - karriärval och vägledning i individuellt och 

politiskt perspektiv. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Mitchell, Kathleen E., Levin, Al S., & Krumboltz, John D. (1999). Planned Happenstance - Constructing 

Unexpected Career Opportunities. Journal of Counseling & Development, 77(2), 115-24.

Novak, Lydia, & Chen, Charles P. (2013). Career Development of Foreign Trained Immigrants from 

Regulated Professions. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 13(1), 5-24

Poehnell, Gray. & Amundson, Norman E. (2011). Hope-filled engagement - creating new possibilities in 

life/career counselling. Richmond, BC: Ergon Communications

Rooth, Dan-Olof & Åslund, Olof (2006).  Utbildning och kunskaper i svenska - framgångsfaktorer för 

Sebastian Andersson

VT 2016

Examensarbete, 15 hp

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp                                                                                                                    24



invandrade? . Stockholm: SNS förlag

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4e omarb. uppl. Lund: Studentlitteratur

7.1 Internetkällor

Hermerén, Göran (red.) (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet Hämtad 5 maj 2016  
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed.

Kennerberg, Louise (2009). Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte deltar i sfi?. Uppsala: Institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Hämtad 31 mars 2016. 
http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2009/r09-09.pdf 

Kennerberg, Louise & Åslund Olof (2010).  Sfi och arbetsmarknaden. Uppsala: Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Hämtad 31 mars 2016. 
http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2010/r10-10-Sfi-och-arbetsmarknaden.pdf 

Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Hämtad 28 april 2016. 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010197-om-
etableringsinsatser-for-vissa_sfs-2010-197 

Lek, Karolina (2015, 22 oktober). Migrationsverket släppte prognos. Sveriges Radio. Hämtad 16 november 
2015. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6284469 

Länsstyrelsen Stockholm (2011). Nyanländas etablering – tre verktyg för ökad framgång. Hämtad 28 mars 
2016. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/hela-
nyanlandas-etablering-110217.pdf 

Migrationsverket (2016a). Inkomna ansökningar om asyl. Hämtad 26 mars 2016. 
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1446451028489/Inkomna+ansökni
ngar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf

Migrationsverket (2016b). Asylsökande till Sverige under 1984-1999. Hämtad 26 mars 2016.  
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598171/1460036842301/Asylsökande+till+
Sverige+1984-1999.pdf 

Utlänningslagen (2005:716). Hämtad 27 mars 2016. https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Utlanningslag-2005716_sfs-2005-716/#K12 

Skollagen (2010:800). Hämtad 4 april 2016.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

Skolverket. Elever och studieresultat i utbildning i svenska för invandrare 2014 (2015). Hämtad 31 mars 
2016. http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F
%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3484.pdf
%3Fk%3D3484 

Skolverket. Utbildning i svenska för invandrare - kursplan och kommentarer (2012). Hämtad 31 mars 2016. 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F
%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2939.pdf
%3Fk%3D2939 

SCB. Befolkningens utbildning 2014 (2015, 25 juni). Hämtad 4 april 2016. 
Sebastian Andersson

VT 2016

Examensarbete, 15 hp

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp                                                                                                                    25



http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0506/2014A01M/UF0506_2014A01M_SM_UF37SM1501.pdf 

SOU 2006:40. Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis. Hämtad 29 mars 
2016. http://www.regeringen.se/contentassets/38b1c68cac07410db29c65910627d9e6/utbildningens-
dilemma---demokratiska-ideal-och-andrafierande-praxis-sou-200640 

SOU 2013:20. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning 
och effektivitet. Stockholm: Fritze Hämtad 16 april 2016. 
http://www.regeringen.se/contentassets/5dbf4db040ca4677a7f13ac7bb1a7568/kommunal-vuxenutbildning-pa-
grundlaggande-niva---en-oversyn-for-okad-individanpassning-och-effektivitet-hela-dokumentet-sou-201320  

Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning. Prop. 2014/15:85. Hämtad 16 mars 2016. 
http://www.regeringen.se/contentassets/3ee05cc3d88c4646a635bc54b36e9a1a/okad-individanpassning--en-
effektivare-sfi-och-vuxenutbildning-prop.-20141585 

Sebastian Andersson

VT 2016

Examensarbete, 15 hp

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp                                                                                                                    26



Bilaga 1. Intervjuguide
Generella frågor:
- Vad har du för utbildningsbakgrund?
- Hur många år har du arbetat med SFI/Sfx?
- Elevantal och hur stor del av tjänsten utgörs av SFI/Sfx?

SFI/Sfx och Etablering:
- Vilken roll skulle du säga SFI generellt har i nyanländas etableringsprocess?
- Hur hänvisas nyanlända/SFI-elever till SFX-utbildningarna? Är det vanligast att elever hoppar rakt in i Sfx 
eller påbörjar reguljär SFI först?
- Hur är relationen mellan antal platser i Sfx kontra sökande som uppfyller kraven?
- Hur ser genomströmningen ut i Sfx jämfört med reguljära SFI? Fler eller färre avhopp?
- Hur arbetar man med att hjälpa eleverna att skapa sociala nätverk utanför den egna gruppen?
- Vid uppföljningar: hur många brukar ha arbete/påbörjat relevant kompletterande utbildning? Kontrast till 
reguljära SFI? Kontrast mellan akademiker/yrkesutbildningarna inom Sfx?
- Vilka andra insatser kan erbjudas/hänvisas till för tidig etablering utöver Sfx?
- Flera insatser för akademiker, vilka finns för exempelvis analfabeter eller folk med annan yrkesbakgrund?
- Finns det möjlighet till kortare studievägar för elever med yrkeserfarenheter utanför Sfx?
- Vilka aktörer/yrkesutövare samverkar ni med i fråga om god etablering? Hur fungerar samverkan med 
Arbetsförmedlingen och deras insatser?
- Hur upplever du att samverkan fungerar generellt? 
- Upplever du att samverkande parter ser värdet i SFI och Sfx-utbildningarna?

Studie- och yrkesvägledningen:
- Vad är din centrala roll i SFI/Sfx?
- Vilka andra roller spelar du som studie- och yrkesvägledare i SFI? 
- Brukar eleverna förstå studie- och yrkesvägledningens funktion eller är det något som generellt måste 
introduceras för dem? Vad brukar deras syfte med samtal vara?
- Använder du dig personligen av någon särskild karriärteori eller vägledningsmodell? Varför?
- Upplever du någon skillnad i att vägleda nyanlända kontra andra individer? 
- Upplever du att studie- och yrkesvägledningen i verksamheten är snäv (enskilda, förutsagda, bokade 
samtal) eller vid (gruppvägledning, aktiviteter och samverkan med lärare)? (Om snäv: är den det av 
nödvändighet? Varför?)
- Känner du i dagsläget att studie- och yrkesvägledningen genomsyrar verksamheten? Hur samverkar du med
andra inom verksamheten (lärare etc.)? 
- Upplever du ibland att du måste agera som dörrvakt/dörröppnare (såväl positivt som negativt) mellan 
individer/insatser? På vilket sätt?
- Arbetar ni i ditt tycke mer matchningsinriktat eller vägledningsinriktat i dagsläget? 
- Hur arbetar ni i dagsläget, om alls, med validering? Specifikt för de med yrkeskunskaper utan 
dokumentation?

Dagsläge och potentiella utvecklingsmöjligheter:
- Hur skulle du tro att ni påverkas av sammanslagningen med vuxenutbildningen? Underlättas eller försvåras 
ert arbete på kort/lång sikt?
- Vad upplever du fungerar bra med SFI-verksamheten kommunen? Ges goda förutsättningar för etablering?
- Vad upplever du skulle behöva utvecklas? Var tror du att man i dagsläget behöver mer resurser för att 
underlätta nyanländas etablering?
- Är Sfx i ditt tycke en modell för etablering som bör anammas nationellt? Svårigheter? Andra typer av 

insatser som bör lyftas?
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