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Titel   

Med arbete i sikte – En studie om sfi-bransch i Linköpings kommun 

Title 
With Work in Sight – A Survey on the Sfi-Bransch in Linköpings Municipality   
Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida sfi (svenskundervisning för invandrare)-bransch har varit en lyckad 
socialpolitisk satsning från Linköpings kommuns sida. Med intervjuer som det största empiriska materialet behandlar 
uppsatsen ämnen som anses vara relevanta för eleven på sfi-bransch. Sfi-bransch framträder som en plats för lärdom 
men också som en del av en kedja av restriktioner som tillsammans motverkar syftet med sfi, det vill säga att 
berättiga sig ett arbete och i vidare mening integreras. Uppsatsen diskuterar även enheter som under studien 
framträtt som betydelsefulla för eleven, utifrån syftet med sfi. Med teoretisk utgångspunkt i Bourdieus symboliska 
kapital ger sig många intressanta aspekter inom sfi-utbildningen tillkänna.   
  
Abstract 
The aim of this essay is to analyse whether sfi (education in the Swedish language for immigrants)-bransch has been a 
successful social politic commitment from Linköpings municipality. With interviews as the prime material the essay 
handles relevant subjects for the student of sfi-bransch. At the same time as sfi-branch appears as a place for 
learning, it shows a number of paradoxes that seems to work in the opposite direction from the purpose of the 
education. Several interesting perspectives of sfi-bransch and the students situation, opens up with Pierre Bourdieus 
theory symbolic capital.   
 
Nyckelord 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och presentation av fältet  
Sfi (svenska för invandrare) har varit en egen utbildningsform sedan 1965. Från början avsågs 
utbildningen vara till för invandrare som hade en grundutbildning från det forna hemlandet. Sfi 
har sedan starten ständigt utsatts för kritik, i början främst för att lärarna inte ansågs behöva 
några särskilda behörighetskrav och för att det saknades föreskrivna styrdokument. Genom åren 
har dock sfi genomgått förändringar i form av två reformer som skett år 1986 och 1991. Den 
största förändringen vid reformen 1986 var att många kommuner då övertog huvudansvaret, som 
tidigare varit olika studieförbunds, Arbetsmarknadsutbildningar och folkhögskolors ansvar, med 
syfte att själva sköta undervisningen.1        
 
Inom Linköpings kommun är sfi-bransch en socialpolitisk satsning som vidtagits på grund av 
olika brister i strävan att påskynda flyktinginvandrares integration på den svenska 
arbetsmarknaden. Bortsett från svensk- och samhällsundervisning erbjuder sfi-bransch alternativa 
metoder som skiljer sig från den sedvanliga sfi-undervisningen genom ansatsen att snarast möjligt 
hjälpa eleven ut på arbetsmarknaden. På sfi-bransch erbjuds därför eleven att kombinera 
svenskundervisning, i enlighet med skollagen läser eleven 15 timmar svenska i veckan, med 
arbetspraktik, studiebesök och föreläsningar av olika, för inriktningen de studerar vid, relevanta 
företag och potentiella framtida arbetsgivare.2 Detta nytänk från kommunens sida antas resultera 
i snabbare och en mer effektiv integrering av flyktingarna i det svenska samhället och på den 
svenska arbetsmarknaden.3 Viktigt att notera med sfi-bransch är att utbildningsformen endast 
riktar sig till flyktingar.4  
 
Genom att ingen analys eller undersökning tidigare utförts av sfi-bransch kan man föreställa sig 
att det finns en viss oro både hos eleverna som studerar branschinriktad sfi, och bland de 
tjänstemän inom kommunen som arbetar med detta, då utbildningens syfte aldrig prövats i 
realiteten. 
  
Linköpings kommun marknadsför alltså branschinriktad sfi som något som torde intressera den 
som möjligen vill arbeta inom service- och tjänstesektorn eller den som vill starta eget företag. 
Utöver detta ger de löftet om att både arbetspraktik och studiebesök skall prägla utbildningen.5  

                                                 
1 Marie Carlson, Svenska för invandrare – brygga eller gräns? – Syn på kunskap och lärande inom SFI-undervisningen (Lund, 
2003), 13 ff.  
2  Inspelad intervju med en lärare inom sfi-bransch, 2010-04-23 
3 Christina Björkman & Agneta Nordén, Mottagande och integrering av flyktingar och invandrare (Linköpings kommun, 
utbildningskontoret, Dnr Bin: 2007.0222, 2008-01-18), s. 1 ff.  
4 Mailkorrespondens med Wenche Ahrén, Linköpings kommun, 2010-05-03 
5 Infokomp vuxenutbildning, Linköpings kommun, http://www.infokomp.se/vux/linkoping/branschinriktad_sfi/   

http://www.infokomp.se/vux/linkoping/branschinriktad_sfi/
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1.2 Syfte och problemformulering  
På uppdrag av Linköpings kommun skall jag i denna studie undersöka och analysera den 
branschinriktade sfi-utbildningen, kallad sfi-bransch, med inriktningarna industri samt vård- och 
omsorg. Jag har för avsikt att söka stationera ett framtidsinriktat perspektiv inom studien, där 
alltså eleverna är studiens fokus. Att undersöka sfi-bransch inom Linköpings kommun är 
intressant, men kanske framförallt nödvändigt. Dels därför att satsningen är ny, sfi-bransch 
startade i januari 20096, dels för att ingen utvärdering tidigare har utförts. Syftet med denna studie 
är således att utifrån elevernas synvinkel undersöka om sfi-bransch varit en lyckad socialpolitisk 
satsning för Linköpings kommun och således tagit sfi-eleverna närmare arbetsmarknaden. För att 
studera och söka besvara syftet kommer jag teoretiskt att utgå från den berömde sociologen och 
etnografen Pierre Bourdieus symboliska kapital. Tesen är att alla individer i samhället behöver 
uppnå vad Bourdieu benämner symboliskt kapital för att kunna medverka, känna tillhörighet och 
leva ett liv som fullvärdig människa.7 I uppsatsen anses symboliskt kapital vara sfi:s syfte, utöver 
sfi:s egna målsättningar. Även begreppet etnicitet brukas som teoretisk utgångspunkt med syfte 
att bidra till att tolka sfi elevernas situation. Etnicitet kan anses nödvändigt att utgå ifrån när 
studier om individer med annan etnicitet än majoritetsbefolkningen i ett samhälle utförs. För en 
utförligare presentation av de teoretiska utgångspunkterna se kapitlet Teori, begreppsanalys, metod och 
material.        
   

1.2.1 Frågeställningar 
1. Upplever och tror eleverna att de kommer att kunna konkurrera bättre på den svenska 

arbetsmarknaden efter avslutad utbildning?   
2. Hur ser eleverna på framtiden, framförallt angående arbete, socialt nätverk etcetera? 
3. Kan branschinriktad sfi innebära ett lyft för eleverna i samhällshierarkin?  

 

1.3 Avgränsningar inom studien 
Eftersom uppsatsen är på kandidatnivå har vissa avgränsningar varit nödvändiga att göra, främst 
av tidsskäl, men i denna uppsats också för att kunna definiera sfi-bransch som en socialpolitisk 
satsning från kommunens sida, och för att kunna fokusera diskussionen mot bakgrunden av sfi. 
Således kommer studien att vara avgränsad till sfi:s struktur och dess historiska bakgrund samt 
den aktuella debatten. Gällande litteraturen har även där vissa avgränsningar varit väsentliga att 
göra för att fånga upp den litteratur som är mest relevant inom ramen för studiens syfte och 
frågeställningar. Studien avgränsas tillika genom att jag ämnar fokusera enbart på eleverna inom 
                                                 
6 Mailkorrespondens med Åsa Strömsten, Linköpings kommun, 2010-05-02 
7 Pierre Bourdieu, Praktiskt förnuft: Bidrag till en handlingsteori (Göteborg, 1995), s. 97 
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sfi-bransch, något som inledningsvis inte var planerat, då även arbetsförmedlare och arbetsgivare 
var tänkta att ingå i studien. Detta beslut togs i samråd med handledare och kontaktpersoner 
inom Linköpings kommun då detta inte ansågs vara möjligt, dels med tanke på studiens tid- och 
storleksomfång, dels med tanke på att det skulle bli för många aspekter att ta i beaktande. Av 
redan angivna tidsskäl och storleksomfång på uppsatsen har antalet informanter begränsats, och 
därav det empiriska materialet, till fem stycken enskilda intervjuer.   
 

1.4 Forskningsläge 
Sociologen Marie Carlson påpekar i sin avhandling Svenska för invandrare – brygga eller gräns? att 
forskningen kring sfi länge hamnat i skymundan och betonar att specifika studier som sätter 
utbildningen i ett sammanhang där sociokulturella omständigheter problematiseras särskilt lyser 
med sin frånvaro. Carlson menar att de huvudsakliga studierna som finns kring sfi och ”vuxna 
invandrare” i stort sett endast är enklare analyser och rapporter.8 Carlson menar vidare att hon 
kunnat urskilja ett ”uppifrånperspektiv” inom sfi där de bestämmande organen anser sig veta 
”mest och bäst”.9 Carlson menar också att sfi-utbildningen tycks ge individerna större 
självsäkerhet som resulterat i att individerna i större utsträckning kan röra sig lättare i olika sociala 
rum.10 Frånvaron av forskning kring sfi och dess uppfyllelse av rådande målsättning är också 
något som Riksrevisionen observerar i sin studie Svenskundervisning för invandrare (sfi) – en verksamhet 
med okända effekter. Riksrevisionen drar bland annat slutsatsen att sfi:s betydelse för den enskilda 
individen gällande arbetsmarknaden aldrig har studerats på nära håll och att de före detta sfi-
elevernas ställning på arbetsmarknaden är totalt främmande.11 I statens offentliga utredningars 
(SOU) Sfi-utredning Vidare vägar och vägen vidare – svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv 
framläggs vissa idéer om undervisningen inom sfi för att söka utöka effektiviteten på 
utbildningen. Bland annat föreslås inlärningen hos sfi:s elever ske på andra platser än just 
klassrummet. Studierna bör kunna anknytas till praktik, övriga studier eller arbete.12  Sfi-
utbildningen har även problematiserats av Dagens Nyheter journalisten Maciej Zaremba i och 
med publiceringen av hans artikelserie I väntan på Sverige under 2009.13 Jag är medveten om att 
tidningsartiklar inte kan likställas med vetenskapliga arbeten men då artikelserien behandlar 
väsentliga aspekter av utbildningsformen anser jag ändock att den bidrar till förståelse gällande 
den aktuella kontexten.    
 

                                                 
8 Carlson (2003), s. 17 
9 Ibid., s. 227 
10 Ibid., s. 224 
11 Riksrevisionen, Svenskundervisning för invandrare (sfi) – En verksamhet med okända effekter (RiR, 2008:13), s. 7 ff.  
http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6908  
12 Sfi-utredningen, Vidare vägar och vägen vidare – svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv: betänkande (Stockholm, 
2003), s. 329 ff.  
13 Maciej Zarembas, ”I väntan på Sverige” (Dagens Nyheter, publicerades mellan 2009-03-01 och 2009-03-15) 

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6908
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Det specifika området sfi-bransch tycks vara ett, så vitt jag uppfattat det under mitt arbete med 
att orientera mig i forskningsläget, outforskat ämne och därav de ovanstående studier som inte 
specifikt anknyter till sfi-bransch. Dessa studier kan ändå anses vara relevanta inom ramen för 
denna studies syfte.  
 

1.5 Verksamhetsbeskrivning  
Sfi-bransch är, som tidigare nämnts, en ny utbildningsform inom Linköpings kommun där 
kommunens flyktingar är målgruppen.14 När personen i fråga skall påbörja utbildningen inom sfi-
bransch görs en kartläggning av personens tidigare studievana, arbetslivserfarenhet och 
yrkesmässiga framtidsmål.15 Utifrån denna kartläggning placeras personen inom en specifik 
inriktning för sfi-bransch. De inriktningar som finns att tillgå idag är bland andra de två jag varit i 
kontakt med, nämligen vård- och omsorg samt industri. Det som utmärker sfi-bransch i 
jämförelse med den ”vanliga” sfi-utbildningen är således att den förstnämnda skall ha ett nära 
samarbete med arbetsmarknaden genom praktik, föreläsningar och studiebesök. De som studerar 
på sfi-bransch är minst på C-nivå inom svenska som ämne, det vill säga att de behärskar språket 
förhållandevis bra.16  Dock är C-nivå på sfi inte att jämföra med gymnasieskolans svenska C. 
Linköpings kommun beskriver B- och C-nivå som passande för den som genomgått 
grundskoleutbildning i hemlandet och kallar detta steg 2. C- och D-kurs, som alltså är steg 3, 
framställs som lämpig för den som besitter ytterligare studievana. I kurser inom dessa steg skall 
eleven få tillräcklig kunskap i svenska språket för att kunna medverka i samhälls- och arbetsliv 
samt språkligt kunna hantera vardagslivet. Efter slutprov i svenska D kan eleven, om denne vill, 
fortsätta studera svenska som andra språk (SAS).17 En annan väsentlig skillnad mellan 
”invandrar-sfi” och sfi-bransch är att studier hos sfi-bransch är en heltidssysselsättning. På sfi-
bransch läser eleven, precis som på sfi, 15 timmar svenska per vecka men kombinerat med bland 
annat praktik och undervisning i ämnen som hör inriktningen till, exempelvis vård eller industri.18 
Även andra kurser som jobbsökarkurs och engelska erbjuds för att eleven skall få med sig så 
mycket som möjligt av utbildningen.19 Vissa av de skolor som bedriver sfi-bransch i Linköpings 
kommun har kommunen upphandlat platser av, det vill säga av privata anordnare, medan vissa 
delar av sfi-bransch går under kommunens vuxenutbildning.20 Den specifika branschinriktade sfi-
utbildningen har ingen egen utarbetad kursplan.21      
 

                                                 
14 Mailkorrespondens med Wenche Ahrén, Linköpings kommun, 2010-05-03 
15 Björkman & Nordén (2008), s.8  
16  Inspelad intervju med en lärare inom sfi-bransch, 2010-04-23 
17 Infokomp vuxenutbildning, Linköpings kommun, http://www.infokomp.se/vux/linkoping/sfi_steg_2_och_3/ 
18  Inspelad intervju med person med en mer bestämmande position inom sfi-bransch, 2010-04-21 
19 Ibid.,  
20  Mailkorrespondens med Åsa Strömsten, Linköpings kommun, 2010-05-17 
21  Mailkorrespondens med Åsa Strömsten, Linköpings kommun, 2010-03-04 
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1.6 Studiens disposition 
I ovanstående inledning har bakgrund och presentation av fältet, syfte, frågeställningar, 
uppsatsens avgränsningar, ämnets forskningsläge samt verksamhet presenterats och beskrivits. 
Nedan följer en orientering i uppsatsens teori, begrepp och metod. Därpå följer presentation av 
uppsatsens empiriska material, introducering av studiens informanter samt etiska förhållningssätt 
och reflektioner. Vidare presenteras uppsatsens analys i kapitel 3. I analysen har ett stort 
utrymme, av givna skäl, givits informanterna. Analysen är indelad i vissa underrubriker med olika 
”teman”. Därefter följer först en sammanfattning av studiens analys och resultat och sist en 
avslutande diskussion där det resoneras kring studiens resultat.  

 

2 Teori, begreppsanalys, metod och material  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska ansats tar utgångspunkt Pierre Bourdieus symboliska kapital. Bourdieu har, 
enligt sociologen Jan Carle i Moderna samhällsteorier, utvecklat idén kring kapital för att kunna 
skildra motsättningen mellan olika symboliska värden i ett ekonomiskt system. Hos Bourdieu är 
tre modeller av kapital centrala, han talar om socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital.22 
Kapitalen i sig är helt enkelt symboliska och materiella fördelar. Det kulturella kapitalet innefattar 
kunskap om finkultur och nyttjandet av ett förfinat språk, medan det sociala kapitalet värderas 
genom individens släkt, vänner och sociala nätverk och tillsist kännetecknas det ekonomiska 
kapitalet av materiella resurser och kunskap på det ekonomiska planet.23 Bourdieu menar att 
dessa ovanstående kapital eller egenskaper, när de erkänns, har ett värde för andra sociala agenter 
genom att de tillskrivs ett symboliskt värde – de har förvandlats till symboliskt kapital.24 
Exempelvis har ekonomiskt kapital ett allmänt värde eftersom det erkänns av i princip alla 
samhällsmedlemmar oavsett sociokulturella sammanhang. På samma premisser förutsätts en 
individ behöva uppnå symboliskt kapital inom alla kapitaltyper för att kunna leva upp till 
samhällets normer och därmed betraktas som en ”fullvärdig” människa. Problematiken finns 
således i att alla individer behöver symboliskt kapital inom alla kapitaltyper men inte alla har de 
medel som krävs för att nå dit. För att citera Bourdieu:   
 

                                                 
22 Jan Carle, ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, 
teoretiker, red. Per Månson (Stockholm, 2007), s. 408 
23 Donald Broady, ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält” i Kulturens fält: en antologi, red. Donald Broady 
(Göteborg, 1998), s. 13  
24 Bourdieu (1995), s. 97 
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Det kulturella och språkliga enhetliggörandet sker parallellt med att det dominerande språket 
och den dominerande kulturen blir de enda legitima, samtidigt som alla andra språk och 
kulturer förkastas som mindervärdiga. När ett visst språk eller en viss kultur upphöjs till allmän 
norm leder det till att alla andra språk och kulturer förpassas till marginalen. På grund av att 
dessa krav omfattar alla, trots att inte alla har tillgång till de medel som behövs för att uppfylla 
kraven, kan några få människor monopolisera det universella, som därigenom berövas alla 
andra människor – vilka i viss mening därför stympas i sin mänsklighet25 

 
Just detta med språket, kulturen och normerkännandet får en aktualitet i min studie då jag har en 
tes om att mina informanter kan antas vara människor som i det svenska samhällets fält besitter 
lågt eller inget symboliskt kapital, i synnerhet gällande det sociala och kulturella kapitalet.    
 
Utöver Pierre Bourdieus teori om symboliskt kapital tar studien även begreppet etnicitet som 
teoretisk utgångspunkt. Inom studien antas etnicitet vara en social konstruktion.26 Jag utgår från 
sociologen Aleksandra Ålunds definition av etnicitet. Hon menar att ”etnicitet är ett föränderligt 
socialt fenomen som ständigt skapas och återskapas”.27  Ålund menar även att det svenska 
samhället allt mer klassificerar individer efter etniska grunder, vilket leder till distinktioner på 
bland annat arbetsmarknaden.28   
 

2.2 Begreppsanalys 
Ett för studien centralt begrepp är invandrare. Precis som kulturgeografen Ali B. Najib menar i 
artikeln ”Invandrarföretagande: Livsverk eller påtvingad lösning?” i antologin Etnicitetens gränser 
och mångfald (2000) är invandrare ett problematiskt begrepp. Najib menar att begreppet invandrare 
innefattar en mängd olika människor, beroende på vem som använder det. I ordets egentliga 
bemärkelse är en invandrare en person som har invandrat till, i detta fall, Sverige från ett annat 
land. Enligt Najibs definition kan en invandrare vara en nyanländ flykting, en person som bott 
länge i landet eller rentav är född och uppvuxen i Sverige men är barn till utlandsfödda 
föräldrar.29 Jag vill motsätta mig användningen av begreppet såsom det brukas i vardagsspråk. 
Vardagsspråket simplifierar, som i många andra fall, begreppets komplexitet. För att exemplifiera 
kan man få upplevelsen av att det skulle finnas en ”invandrarkultur” som står i motsättning till 
den svenska kulturen. I den svenska kontexten tycks problemet bottna i en allmän vilja att 
ständigt söka definiera individer enligt normen svensk eller invandrare, men då uppstår genast 

                                                 
25 Ibid., s. 97 
26 Aleksandra Ålund, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter: Kön, klass, identitet och ras”, i Etnicitetens 
gränser och mångfald, red. Erik Olsson (Stockholm, 2000), s. 46 
27 Ibid., s. 29 
28 Ibid., s. 28 
29 Ali B. Najib, ”Invandrarföretagande – Livsverk eller påtvingad lösning?”, i Etnicitetens gränser och mångfald, red. Erik 
Olsson (Stockholm, 2000), s. 126  
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frågan hur det kommer sig att en brasiliansk kultur, kroatisk, iransk, eritreansk, nordfinsk, 
sydfinsk och kanadensisk kultur helt plötsligt i Sverige blir en kultur – en invandrarkultur?        
 
Flykting, som skulle kunna vara en underrubrik till samlingsbegreppet invandrare, definieras av 
FN i artikel 1 i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning (1951). Enligt FN:s definition 
krävs det att man tvingats från det land man är medborgare i på grund av risk för eventuella 
trakasserier på grund av ras, religiös- och politisk åskådning och så vidare och som helt enkelt 
inte kan leva ett tryggt liv i det land det rör sig om.30 
 
Sfi-bransch erbjuds, som tidigare nämnts, enbart till flyktingar och därför endast till de personer 
som överensstämmer med ovanstående definition. Men eftersom personerna som medverkar i 
studien studerar vid Svenska för invandrare men är flyktingar kommer jag bruka båda begreppen 
synonymt, även om jag är medveten om att begreppen har vissa skillnader.  
 

2.3 Metod och metoddiskussion  
Empiriinförskaffandet, det vill säga intervjuerna, har skett genom kvalitativa forskningsintervjuer 
av semi-strukturerad karaktär. Anledningen till att jag valt denna typ av metod vid 
intervjutillfällena är att semi-strukturerade intervjuer ger ett visst utrymme för mig som 
intervjuare att ställa impulsiva frågor, och framförallt utrymme för att ställa följdfrågor om något 
av särskilt intresse kommer på tal.31 Under semi-strukturerade intervjutillfällen används 
frågescheman. Att använda sig av ett frågeschema gör att frågorna kan formuleras på ett mer 
allmänt plan vilket leder till en mer öppen och ”naturlig” samtalsatmosfär. 32 En annan anledning 
till att jag valt att bruka den kvalitativa forskningsintervjun som metod vid datainsamlingen är att 
dess syfte överensstämmer med mitt syfte: nämligen att söka skildra och tolka informantens 
livsvärld inom det specifika ämnet.33 Under intervjutillfällena har jag använt mig av en diktafon 
för att spela in varje enskild intervju. Ljudfilerna har sedan överförts till dator för att transkriberas 
var för sig.  
 
Endast under en av intervjuerna har jag stött på patrull, detta gällde språkförbistring, då Elev 1 
inte talade tillräckligt bra svenska för att förstå innebörden av de frågor som ställdes. På grund av 
detta har hennes frågor och svar tagit omvägen via en klasskamrat som fått agera tolk. Jag är dock 
medveten om att detta kan ha fått konsekvenser i och med att frågorna gått denna omväg och 
tolken i sin tur kan ha dragit egna slutsatser av vad informanten ville ha sagt med sina svar. Med 

                                                 
30 UNHCR (Förenta nationernas flyktingkommissariat)  
http://www.unhcr.se/se/Protect_refugees/Q_A_1951_Convention.htm 
31 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Liber: Malmö, 2007), s. 127 
32 Ibid., s. 127 
33 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 170  
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detta i ständig åtanke har jag ändå valt att använda materialet då jag förutsätter att tolken i största 
möjliga mån återgett den intervjuades svar korrekt. Med hjälp av tolken uppfattar jag således 
denna intervju att vara av samma kvalitet som de övriga intervjuerna, det vill säga, god. I övrigt 
har språket inte varit något hinder, utan kommunikationen mellan mig och informanterna har 
fungerat bra och jag anser att innebörden med mina frågor och mitt syfte till intervjuerna samt 
informanternas svar har framgått och uppfattats.         
 
Intervjuerna har analyserats utifrån psykologiprofessor Steinar Kvales intervjuanalys. Kvales 
intervjuanalys kan sammanfattas i sex möjliga, dock av varandra oberoende, steg varav jag har 
brukat de fyra första stegen i denna intervjuanalys. Detta är intervjumetoder som sker både under 
själva intervjutillfället och vid bearbetningen av införskaffad data. Sammanfattningsvis kan man 
tala om att de tre första stegen har skett under själva intervjutillfällena. Under steg ett har 
informanten skildrat sin uppfattning av sin egen verklighet genom att spontant berätta hur han 
eller hon upplever, i detta fall, sfi-bransch, för att sedan i steg två själv påträffa nya förhållanden 
och ståndpunkter för ämnet. Inom det tredje steget har jag som intervjuare fokuserat på vad 
personen i fråga talar om för att kunna ”bolla” tillbaka till informanten och på så vis direkt få 
tolkningen bekräftad eller dementerad. Det tredje stegets syfte kan påstås vara att söka uppnå en 
självkorrigerad intervju. Sista steget, det vill säga nummer fyra i ordningen, går ut på att den 
transkriberade och utskrivna intervjun analyseras. Inom denna analys har tre delar kunna tolkas, 
materialet har struktureras, klarlagts samt analyserats för att sedan, efter att ha givit nya 
perspektiv, utvecklats till en slutgiltig meningsanalys med hjälp av en huvudmetod.34 Som ett sista 
steg mot en slutgiltig analys har jag använt analysmetoden meningsstrukturering genom berättelse 
(intervju) som huvudmetoden. Meningsstrukturering kan koncist resumeras som att forskaren 
utvecklar historien av det som redan sagts vid de olika intervjutillfällena och sätter detta i en mer 
sammanhängande kontext, för att på så vis visa på en enhetlig historia. Genom analysen har jag 
anammat rollen som Kvale benämner som ”berättelsefinnare”. Detta avser att jag sökt finna de 
berättelser som materialet har att visa.35 Utöver detta har även mina teoretiska utgångspunkter 
brukats som analysverktyg.  
 
Med andra ord kan man tala om att den slutgiltiga analysen, som återfinns i uppsatsen, först har 
strukturerats under olika rubriker där det som ansetts vara mest väsentligt har kommit fram. 
Därefter har det som ansetts som väsentligt för studiens syfte ytterligare genomgått en analys, 
denna gång med hjälp av ovan beskrivna huvudmetod. Det som framgått efter analys med 
huvudmetoden är således det som återfinns i uppsatsen.  

                                                 
34 Ibid., s. 171 
35 Ibid., s. 181 ff. 
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2.3.1 Studiens empiriska material 
Det empiriska materialet består av totalt fem stycken intervjuer med elever som studerar 
branschinriktad sfi. Ytterligare två stycken intervjuer har gjorts, en med en lärare inom sfi-
bransch och en med en annan person som besitter en mer bestämmande position på en av de 
branschinriktade skolorna. Dessa intervjuer är dock inget material som utgjort någon grund i 
analysen utan har istället genomförts för att jag i större utsträckning skulle kunna bekanta mig 
med fältet. Jag har ändock valt att se dessa två intervjuer som viktigt material för studien och 
därför kommer vissa hänvisningar att tillskrivas dessa.   
 

2.4 Presentation av studiens informanter 
Som tidigare nämnt har totalt sju stycken intervjuer utförts, varav fem av dessa är med elever 
inom sfi-bransch, och som alltså utgör huvuddelen av studiens empiriska material. Som tidigare 
nämnt refereras de informanter som är elever vid sfi-bransch som elev och en specifik siffra 
medan de individer jag intervjuat som arbetar med sfi-bransch refereras till läraren respektive 
person med en mer bestämmande position. Nedan följer en presentation av informanterna, dock inte av 
dem som arbetar inom sfi-bransch som intervjuats då dessa inte utgör någon funktion i själva 
analysen.  
     
Elev 1 är en kvinna på 39 år som ursprungligen är från Somalia. Hon har bott i Sverige i ett och 
ett halvt år. I sitt forna hemland gick hon åtta år i grundskola och tre år på 
sjuksköterskutbildningen. Hon är idag studerande på omvårdnadsinriktningen vid sfi-bransch.36 
 
Elev 2 är en man på 48 år som härstammar från Irak. Han har nu varit bosatt i Sverige i två års 
tid. Han har totalt studerat 14 år i Irak och studerar idag på omvårdnadsinriktningen vid sfi-
bransch.37 
 
Elev 3 är en 40 årig kvinna från Kosovo som varit bosatt i Sverige i sex år.  Hon har studerat fem 
år i grundskola i Kosovo. Hon studerar idag omvårdnadsinriktningen vid sfi-bransch.38 
 
Elev 4 är en man på 29 år som flytt från Irak och varit boende i Sverige i cirka tre år. Han har i 
Irak läst totalt elva år i skola, i svenska mått mätt till ungefär andra året på gymnasiet. Idag 
studerar han på industriinriktningen vid sfi-bransch.39  
 

                                                 
36 Inspelad intervju med Elev 1, 2010-04-23 
37 Inspelad intervju med Elev 2, 2010-04-23 
38 Inspelad intervju med Elev 3, 2010-04-23 
39 Inspelad intervju med Elev 4, 2010-04-21 
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Elev 5 är en 38 årig man från Irak. Han har varit bosatt i Sverige i två och ett halvt år. Mannen 
har i Irak läst fem år till musiklärare på vad han menar motsvarar svenskt gymnasium, samt två år 
konstvetenskap på universitetsnivå. Idag är även han studerande på industriinriktningen vid sfi-
bransch.40        
 

2.5 Etik och etiska ställningstaganden  
Jag har genom hela studien ämnat rätta mig efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Detta innebär att de fyra huvudkraven, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, har varit centrala både i mötet med informanter och 
genom själva författandet av studien.41 Detta innebär, i enlighet med informationskravet, att jag 
underrättat studiens informanter om att deras medverkan är högst frivillig och att rätten att dra 
sig ur kvarstår till och med den dagen uppsatsen inlämnas till kursansvarig. Studiens syfte och 
ändamål har också framhållits. Samtyckeskravet betyder att jag än en gång poängterat att 
deltagandet i studien är frivilligt och att informanten endast själv avgör om han eller hon vill 
medverka, samt att ett eventuellt avhopp inte skulle innebära några negativa konsekvenser för 
informanten. I överensstämmelse med konfidentialitetskravet har jag haft för avsikt att på bästa 
tänkbara vis förvara de berörda individernas personuppgifter på ett sådant sätt att utomstående 
inte kan nå eller på något vis ta del av dessa. Jag har även avsett att göra mitt yttersta för att söka 
uppnå fullständig konfidentialitet kring dessas identiteter, för att söka undgå att det genom texten 
skall gå att identifiera enskilda individer, således framträder informanterna som medverkar i 
studien under fingerande namn. Det sista av dessa fyra huvudkrav från Vetenskapsrådet är det så 
kallade nyttjandekravet, som talar om att det material som inhämtas av forskare från informant 
inte skall brukas till något annat än forskningens ändamål, vilket jag naturligtvis inte avser göra.42  
 
Innan mötet med studiens informanter fick varje enskild informant ta del av ett såkallat 
informationsbrev där jag informerade om studien utifrån samtliga fyra etiska huvudkrav. Dock 
var inte detta brev utformat på fackspråk då jag önskade att informationen skulle framgå klart 
och tydligt. Detta är även något som etnologen Eva Fägerborg talar om i sin artikel ”Intervjuer” i 
Etnologiskt fältarbete. Eftersom intervjuer ofta behandlar vardagliga företeelser menar hon att 
intervjun och informationen kring denna då också borde beskrivas med vardagliga ord, vilket jag 
håller med om och därför tagit hänsyn till.43 Utöver informationen som framgått genom att jag 
förhåller mig till de etiska kraven, framgick det även i informationsbrevet vilken institution jag 
studerar vid samt mina kontaktuppgifter.44   
                                                 
40 Inspelad intervju med Elev 5, 2010-04-21 
41Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002), s. 6 
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf  
42 Ibid., s. 7-14 
43 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 65 
44  Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 100  

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
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Som jag tidigare nämnt i metoddiskussionen uppstod problem vid en av intervjuerna, 
informanten och jag hade svårt att språkligt förstå varandra. Under denna intervju fick således en 
klasskamrat till informanten agera tolk. När en sådan situation uppstår finns det en befintlig risk 
att informanten inte förstått vad jag gör där och varför jag vill tala med henne. När det tillslut 
gick upp för mig att informanten inte riktigt förstod vad jag sade och ville bad hon att få hämta 
en klasskamrat som talade samma modersmål. Informanten talade relativt bra svenska och det 
kan hända att jag kanske gått för fort fram och använt ett, för henne, för komplicerat språk. När 
tolken var på plats gav jag denne informationsbrevet, lät honom läsa, läste högt för honom och 
förklarade innebörden ännu mindre komplicerat och bad honom översätta för informanten. 
Därefter bad jag honom fråga om informanten förstått och om hon ville medverka, vilket hon 
ville. Efter detta kunde intervjun fortsätta och jag upplevde det, under intervjutillfället, som att 
både informanten och den tolkande klasskamraten var med på noterna och att informanten 
förstått anledningen till att jag var där och övriga etiska krav. Jag anser därmed att jag genom 
detta uppfyllt informationskravet även om det i detta fall skett på ett komplicerat sätt. När det 
gäller konfidentialitetskravet finns även där en viss risk när en annan person beblandas i 
intervjun, jag kan inte garantera informanten att tolken inte för hennes åsikter och skildringar 
vidare. Med största sannolikhet kan tolken också utpeka den berörda informanten i den 
färdigställda uppsatsen. Dessa risker underrättades informanten om och jag förklarade för tolken 
om betydelsen att inte tala om intervjun med någon utomstående, vilket han sade sig acceptera. 
Då både informanten och tolken gav mig klartecken för intervju anser jag att även detta etiska 
krav uppfyllts, i alla fall till viss del, eftersom informanten förstått problematiken och godtagit 
den. Dessvärre kan inte jag garantera att tolken inte kommer att kunna identifiera informanten i 
texten, men jag är övertygad om att tolken kommer att hålla den upptäckten för sig själv.             
 
Vidare har jag valt att skriva om informanterna under fingerade namn, tillexempel Elev 1, Elev 2 
och så vidare. Detta är något Marie Carlson tar upp till diskussion. Hon skriver i sin Svenska för 
invandrare – brygga eller gräns? om problematiken att namnge sina informanter när materialet skall 
övergå till skrift. Carlson problematiserar huruvida anonymitetskravet kan berättiga att ge 
informanten tillexempel en siffra istället för ett verkligt förnamn. Carlson har själv valt att 
använda fingerade förnamn på de kursdeltagare som varit aktuella för studien eftersom hon 
strävat efter att söka visa på en identitet bakom varje informant medan hon betraktat lärarna som 
representanter för sfi som institution och därför benämnt dem vid siffror.45 Förvisso önskar även 
jag att informanternas individuella identiteter och erfarenheter skall prägla denna uppsats, vilket 
jag tror kommer ske även om jag i första hand valt att kalla informanterna för elever. Att jag valt 
att benämna informanterna på ett sådant formellt vis, vill jag hänvisa till Vetenskapsrådets etiska 
krav. Jag som forskare bedömer att kravet om konfidentialitet bör gå före syftet att personifiera 

                                                 
45 Carlson (2003), s. 45 ff.  
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informanterna. Jag är dessutom övertygad om att informanternas berättelser kommer ge liv åt de 
stela benämningarna som tillexempel Elev 1 ger sken av att vara.  
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3 Analys 
I detta kapitel presenteras analysen/resultatet av de intervjuer som utförts. Då jag använt mig av 
meningsstrukturering presenteras informanternas berättelser under olika ämnesrubriker som har 
visat sig vara intressanta och knyts därvid samman till en helhetlig berättelse. Analysen bygger på 
ett mikroperspektiv av den aktuella sfi-utbildningen. Jag söker genom analysen även att återknyta 
till det övriga empiriska material som presenterats i inledningen.    
 

3.1 Restriktioner inom sfi-bransch 
Genom analysarbetet av intervjumaterialet har flera typer av restriktioner kunnat urskiljas, vilka 
tycks förhindra eleverna att fokusera på studier och utbildning.  Restriktionerna rör allt från 
ekonomiska spörsmål till frågor inom det privata livets sfär, som vid en första anblick kan tyckas 
ligga långt utanför skolans intresse. Många av de elever som jag intervjuat har talat om sin privata 
ekonomiska situation och tycks uppleva någon slags beroendeställning gentemot kommunen när 
de studerar vid sfi och den ekonomiska försörjningen tillhandahålls av kommunen.    
 
Under intervjun med Elev 4 beskriver respondenten en för honom betungande omständighet 
gällande ekonomisk försörjning som flera gånger gjort honom bekymrad. Han skildrar hur 
kommunens bidrag tvingar in honom i en obekväm situation där han tycks uppleva att han under 
tvång måste gå i skola. På frågan om varför han upplever det så påfrestande att ta emot bidrag 
svarar han: 
 

För att jag inte kan göra som jag vill, jag fick tillexempel 8500 från kommunen varje månad 
och jag betalar för hyran, mat och el och jag kan inte tillexempel köpa en bil eller gifta mig eller 
resa. Om jag har egen lön och jag gör då som jag vill inte jag gör som kommunen vill eller som 
socialen vill.46     

 

Genom att eleven erhåller ekonomiskt bidrag för att genomföra utbildningen har han hamnat i en 
ekonomisk beroendeställning gentemot kommunen, vilket också har gjort honom nedstämd: 
 

Och jag har blivit många gånger deprimerad, jag blir deprimerad när jag sitter och tänker varför 
jag kom till Sverige och väntar på att kommunen ska betala för mig eller när socialen betalar 
för mig. Jag har många gånger blivit deprimerad över mitt liv.47 

                                                 
46 Inspelad intervju med Elev 4, 2010-04-21 
47 Ibid.,  
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Elev 3 talade om hur kommunens ersättning i samband med utbildningen hindrade henne från 
att leva ett ”normalt” liv, dels för att den ekonomiska ersättningen inte räcker till för att kunna 
leva det liv hon kallar normalt, dels för att hon anser att utbildningen står henne i vägen då ett 
arbete med lön skulle ge henne möjligheten att leva ett, i hennes ögon, normalt liv.    
 

[…] det är inte så bra leva på socialförfattningen (socialförvaltningen, min anm.) om man 
behöver gå i skola, det är bättre att jobba. Det är bra att hitta jobb, normalt liv.48 

 
Skuldkänslor hos eleverna är en annan negativ känsla som uppfattats. Elev 5 skildrar hur han 
upplever det ekonomiska stödet från kommunens sida som något han får som en kravlös 
ersättning: ”Jag vill inte sitta och få pengar från kommunen eller socialen för ingenting, det är inte 
bra.”49 Även om Elev 5 faktiskt studerar med målet att senare arbeta och klara egen försörjning 
upplever han det som att han får pengar ”för ingenting”, som att han ligger samhället till last. 
Man skulle kunna tala om att bidraget blir ett slags uttryck som medverkar till att definiera hans 
kunskaper och arbetskraft som överflödiga och inte önskvärda i det svenska samhället. I Sfi-
utredningen Vidare vägar och vägen vidare framgår att många sfi-studerande som efter en tid förlorat 
intresset till att studera därefter i första hand medverkar i utbildningen för att försörjningsstödet 
kräver det,50 vilket förhindrar individen att ägna sig åt andra aktiviteter mer gynnande för denne. 
Marie Carlson tar även hon upp detta till diskussion. I Svenska för invandrare - brygga eller gräns? 
menar hon att det i nutidens samhälle finns en uppfattning om att lösningen på många 
otillfredsställande tillstånd är utbildning. Vidare menar Carlson att en utbildning numera är något 
alla medborgare förväntas besitta.51 Således kan man tala om att utbildning i det svenska 
samhället har blivit en norm, en norm som varje individ i princip måste uppfylla för att berättigas 
tillträde till arbetsmarknaden. Då utbildning erkänns vara norm av de sociala agenterna, i detta fall 
kommunala tjänstemän på tillexempel Arbetsförmedlingen, tillskrivs utbildning symboliskt 
kapital. Utbildningen har ett värde i sig, kanske främst därför att inte alla kan uppnå det 
symboliska kapital som utbildningen för med sig. Detta resulterar i att individer som inte besitter 
det symboliska kapital som utbildning tillskrivs avvisas som ”överskott”, inte önskvärda.52 
Genom att inte besitta detta symboliska kapital som utbildningen tillskrivs i en svensk kontext 
tycks det endast finnas en väg för flyktingar i Sverige att gå. Utbildning som symboliskt kapital 
kan kanske leda till att andra vägar i princip blir otänkbara för att nå målet med arbete, eller att 
ens få hjälp att finna arbete utan att ta utbildningsvägen.                
 

                                                 
48 Inspelad intervju med Elev 3, 2010-04-23 
49 Inspelad intervju med Elev 5, 2010-04-21 
50  Sfi-utredningen (2003), s. 77 
51 Carlson (2003), s. 63 
52 Bourdieu (1995), s. 97 
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Gällande detta med försörjning, både nu och i framtiden, är något jag aldrig frågade 
informanterna om utan något som de självmant tog upp. Förvisso spelar den ekonomiska 
försörjningen en viktig roll i våra vardagliga liv både på lång och kort sikt men i ovanstående 
informanters liv tycks det vara mer än så. Att de erhåller ekonomisk ersättning för studier av 
kommunen tycks ge upphov till stress, negativa tankar, känslor av beroende och mindervärdighet. 
Detta är något som också avhandlas i Sfi-utredningen Vidare vägar och vägen vidare där utredningen 
tagit del av en rapport från Socialstyrelsen (1995:5). Rapporten fastställer att personer som av 
olika anledningar är beroende av försörjningsstöd (socialbidrag) under en längre period i stor 
utsträckning drabbas av stress relaterat till den individuella ekonomiska situationen och också 
sätts i en position där den personliga integriteten blir lidande.53 Genom att de individer som 
studerar på sfi i stor utsträckning är beroende av försörjningsstöd från kommunen berövas de 
möjligheten att förvalta sitt eget ekonomiska kapital eftersom de är låsta till utbildningen och den 
knappa inkomst den medför. De har ingen möjlighet att förvärvsarbeta och har följaktligen ringa 
utsikter att skapa och utveckla ett ekonomiskt kapital som kan betraktas som värdefullt i andra 
sociala agenters ögon. Med andra ord har de under tiden de studerar och får försörjningsstöd 
endast liten möjlighet att uppnå symboliskt kapital via kunskap eller förvaltning kring det 
ekonomiska.54                
 

3.1.1 Personliga angelägenheter och det privata livets sfär som 
restriktion 
Man skulle kunna tala om en kedja av restriktioner, olika delar som alla är beroende av varandra 
och som i viss mån tycks motverka själva syftet med att studera på sfi. Först har vi den 
ekonomiska aspekten som beskrivits ovanför, men personliga angelägenheter har också visat sig 
vara en begränsning för vissa av de elever jag varit i kontakt med. Det måhända att skolan inte 
kan ta hänsyn till elevernas psykiska hälsa ur ett utbildningsperspektiv men detta verkar resultera i 
att vissa av individerna börjar utbildningen för tidigt, i så måtto att de ännu inte hunnit reda ut sitt 
sociala liv.       
 
När jag utförde intervjun med Elev 1 framhöll hon hur svårt hon tycker det är att fokusera på 
skola och praktik när det enda hon egentligen tänker på är sin familj, som fastnat i ett land i 
Afrika på sin väg bort från oroligheterna i Somalia.  
 

Problemet är min familj, om jag läser utbildning så tänker jag på barnen, jag vill att de ska 
komma till Sverige. Man inte kan leva ensam, så det är svårt.55 

                                                 
53 Sfi-utredningen (2003), s. 387 
54 Bourdieu (1995), s. 97 
55 Inspelad intervju med Elev 1, 2010-04-23 
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Genom att hennes familjesituation flyttar fokus från studierna blir dessa naturligtvis lidande, 
vilket skulle kunna betyda att hennes utbildningstid tvingas till förlängning. Den slutgiltiga frågan 
blir således om det för en individ i liknande situation är bäst att påbörja utbildning så snart som 
möjligt eller om tid skall ges till individen att söka få ro i det sociala livet och på det privata 
planet. Då syftet med sfi-bransch är att snabbt kunna förse eleverna med den kunskap de anses 
behöva i både svenska språket och övriga ämnen för att kunna konkurrera på den svenska 
arbetsmarknaden tycks bristande hänsyn till personliga angelägenheter motarbeta dess syfte. Sfi-
utredningen slår också fast att det finns orsaker som tyder på att många sfi-studerande inte kan 
tillskansa sig utbildningen till fullo på grund av just psykisk eller fysisk ohälsa.56 Med detta i tanke 
torde kommunen fråga sig om målgruppen för just sfi-bransch är den rätta. Flyktingar kan många 
gånger antas ha en mer invecklad bakgrund än övriga invandrare med tanke på att de här 
personerna uppfyller kriterier som definierar dem som just flyktingar, alltså individer med specifika 
skäl att söka skydd i Sverige.57 Ett förslag kunde vara att vidare söka bringa klarhet i vilken 
målgrupp sfi-bransch skulle bli mest fördelaktig, kanske hos långtidsarbetslösa invandrare som 
redan har skaffat sig en stabil livssituation i Sverige. Med detta inte sagt att sfi-bransch inte bör 
erbjudas flyktingar utan snarare att övriga invandrare borde erbjudas samma utbildningsmöjlighet. 
Detta är dock en fråga av allvarligt slag som jag anser att kommunen bör följa upp med stor 
noggrannhet.      
 
Inom skolan, på raster eller annan lektionsfri tid, uppfattas också en viss problematik hos 
eleverna vad gäller språket. Förvisso ett givet eller självklart val av eleverna men som vissa av 
dem ändå upplever som en bromskloss i språkinlärningen, nämligen valet av språk när eleverna 
samtalar med varandra. Eftersom sfi-bransch riktar sig till flyktingar kan man tala om att den 
samtida världspolitiska situationen återspeglas i skolans klassrum. Individer från länder drabbade 
av krig och konflikter är av givna skäl sfi-branschs främsta representanter och således finns 
många elever med samma etniska bakgrund på sfi. Man kan kanske föreställa sig att detta innebär 
en stor trygghet för eleverna, de kan till exempel tala ohämmat med varandra och så vidare, men 
sker detta på bekostnad av svenskinlärningen och hur mycket i sådana fall? Elev 5 reflekterade 
kring detta under intervjun:  
 

Och kanske det finns problem i skolan. Som jag kommer från Irak, det finns många som 
kommer från Irak i min klass så när vi pratar, pratar vi inte svenska, vi pratar arabiska, det är 
inte bra. Om jag var på en plats där alla är svenskar så kan jag inte prata arabiska. Om du pratar 
arabiska så pratar jag inte svenska med dig.58  

Elev 5 upplever synbarligen själv att detta inte är bra och föreslår vidare att det borde finnas en 
klubb eller liknande där han och andra kan träffa och samtala med personer som talar svenska, 
                                                 
56 Sfi-utredningen (2003), s. 246 
57 UNHCR (1951) 
58 Inspelad intervju med Elev 5, 2010-04-21 
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för att snabbt lära sig behärska språket. När detta kom på tal fick informanten frågan om han inte 
uppfattade det som någon form av trygghet att kunna tala sitt modersmål även i skolan, till svar 
fick jag: 
 

Det finns två sätt, det är bra dåligt. Om man vill lära sig svenska snabbt på skolan är det bättre 
om det inte finns någon som pratar hemlandsspråket. Om jag studerar på skolan och det finns 
ingen, bara svenskar, så blir det absolut bättre.59 

 
I stort sett var alla eleverna ense om att svenskinlärningen underlättas om de ofta får vara i 
kontakt med språket. Ideligen påpekades det hur viktigt det var att höra språket talas. ”[…] lyssna 
är mycket bra, det är mycket viktigt.”60 Som Elev 2, med flera, menar är det grundläggande för 
språkinlärningen att så ofta som möjligt få höra svenska talas, gärna i flera olika sociala 
sammanhang.  
 
Man skulle kunna tala om att målet med sfi är att uppnå symboliskt kapital. Riksrevisionen anser i 
rapporten Svenskundervisning för invandrare (sfi) att flyktingar och övriga invandrare behöver kunna 
det svenska språket för att ha möjlighet att vara delaktiga på arbetsmarknaden och sfi anses 
således vara förbindelsen mellan språkinlärning och i förlängningen förbindelsen till 
arbetsmarknaden.61 Om målet med sfi är att uppnå symboliskt kapital inom de tre kapitaltyperna, 
socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital, kan man åtminstone tala om att sfi-bransch syftar till att 
förbättra elevernas sociala kapital, genom utökat socialt nätverk, kulturellt kapital, genom bättre 
språkkunskaper, och ekonomiskt kapital, genom arbete.62 Men genom det jag har sökt påvisa i 
ovanstående text tycks sfi-bransch som verksamhet dock själva motverka detta genom ett antal 
motsägelser och restriktioner. Eftersom sfi är en institution som kontrolleras av andra 
myndigheter som flyktingar i det personliga livet också måste ha kontakt med uppstår lätt en 
”övervakningssituation” för dessa individer. När en individ studerar på sfi, menar Carlson, 
medföljer förutom svenskundervisning att individen kategoriseras som invandrare.63 De placeras i 
ett fack som innebär att en etnicitet tillskrivs dem men som också talar om att ”de” inte är som 
”vi”. Denna kategorisering är något som följer med individen ända in på arbetsmarknaden. Ålund 
menar att utvecklingen på arbetsmarkanden visar på att det på etniska grunder sker en form av 
åtskillnad där etnisk diskriminering blir allt vanligare. Individer som bedöms ha en annan etnicitet 
än svensk tjänar som ett exempel mindre än en svensk, trots likvärdig utbildning.64  
 

                                                 
59 Ibid. 
60 Inspelad intervju med Elev 2, 2010-04-23 
61 Riksrevisionen (2008), s. 27  
62 Broady (1998), s. 13 
63 Carlson (2003), s. 180 
64 Ålund (2000), s. 45 
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3.2 Framtiden och viljan att arbeta  
Framförallt har en god inställning till att vilja arbeta kunnat urskiljas i min studie. Detta framstod 
ofta med förhoppningen att tjäna mer pengar och få mer frihet vilket, enligt samtliga informanter, 
gemensamt skulle resultera i ett bättre liv. Informanterna står även enade i frågan om att sfi-
bransch tar dem närmare arbetsmarknaden. De tror med andra ord på att snabbt kunna erhålla 
ett arbete efter avslutade studier. Marie Carlson skriver i Svenska för invandrare – brygga eller gräns? 
att hon genom sin studie kunnat uppfatta en positiv inställning till de utbildningsmöjligheter som 
bland annat sfi erbjuder men trots detta är det ändå ett lönearbete som i det främsta rummet 
eftersträvas.65 Denna beskrivning stämmer väl in med den jag mött bland denna studies 
informanter.   
 
Elev 5, precis som alla de andra elever jag intervjuat, vill arbeta snarast möjligt. Han talar om 
Linköping som en stad där det är svårt att finna arbete och menar att det kanske beror på att det 
är en universitetsstad och att arbetsgivarna således hellre anställer någon med högskoleutbildning 
än någon utan. För att kringgå detta problem är han beredd att flytta. På frågan om han kan tänka 
sig att flytta var som helst i Sverige blir svaret ett tveklöst ja.  
 

Jag kan jobba om det finns jobb, jag kan jobba. Jag kan lära mig snabbt, men kanske det är 
svårt att hitta jobb i den här staden. Om jag hittar jobb jag ska flytta.66   

 

Elev 3 har ett barn med särskilda behov och önskar därför att arbeta som personlig assistent åt 
sitt barn, detta är också anledningen till att hon valt att studera på sfi-branschs vård- och 
omsorgsinriktning. I framtiden är drömmen att få arbeta som personlig assistent åt barnet, även 
om det inte är ett måste. Genom att studera på vård- och omsorgsinriktningen upplever hon sina 
chanser att få arbeta som personlig assistent direkt efter utbildningen som stor.  
 

Om jag klarar den vård är det lättare att få ett jobb. Det spelar ingen roll om jag jobbar med 
min son eller om jag hittar jobb på kommunen, det spelar ingen roll. Det är lättare att få ett 
jobb (efter sfi-bransch utbildningen, min anm.) och jobba är bättre.67  

Generellt sett finns en stor tro på arbete efter avslutade studier på sfi-bransch. De flesta elever 
som jag varit i kontakt med tror också att arbetschanserna ökar genom att studera på 
branschinriktade sfi jämfört med den normala sfi-utbildningen. Det som eleverna dock upplever 
vara det största hindret mellan dem och arbetsmarknaden är språket. Gång på gång talar de om 
vad de vill göra efter att språket kan talas fritt. Att kunna svenska är, enligt Riksrevisionen, en god 

                                                 
65 Carlson (2003), s. 147 ff.  
66 Inspelad intervju med Elev 5, 2010-04-21 
67 Inspelad intervju med Elev 3, 2010-04-23 
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förutsättning för tillträde på arbetsmarknaden och menar vidare att sfi tycks ge individerna de 
kunskaper som krävs för arbete och således egen försörjning.68   
 
Maciej Zaremba, som ligger bakom artikelserien I väntan på Sverige, menar dock att det som i 
Sverige utpekas som det största integrationsproblemet, det vill säga språket, i själva verket inte 
behöver vara ett problem. Zaremba exemplifierar med ett utbildningsföretag vid namn Paragona 
som hjälper polska läkare att lära sig tillexempel svenska så bra så att denne inom sju månader 
skall kunna arbeta i Sverige på samma villkor som en läkare med svenska som modersmål. Det 
Zaremba menar är att den svenskundervisning som erbjuds i Sverige tar för lång tid och att 
invandrare eller flyktingar ofta inte uppmärksammas på att det i vissa fall går att läsa utbildningen 
på kortare tid, fast på annan ort. Att denna information inte når den berörda individen menar han 
beror på ekonomiska premisser. Kommunerna får nämligen betalt med statliga pengar om de 
lyckas ”integrera” personen i fråga.69 Att kommuner inköper sfi-utbildningen av externa 
organisatörer blir allt vanligare70, även om ovanstående exempel bedriver verksamhet i Polen. När 
det gäller praktik kopplat till utbildningen menar Sfi-utredningen att det finns exempel som visar 
att uppköpta utbildningsplatser av andra anordnare än kommunen själva kan leda till både större 
och mindre möjligheter att anordna praktik.71 Zaremba skriver angående externa 
utbildningsplatser i artikeln ”Mät din snorre” att det snarare är dessa som ”levererar” utbildning. 
En anledning till att dessa utbildningsföretag tycks utbilda bättre menar han beror på att dessas 
marknad inte är ekonomisk utan politisk.72 Det finns således ingen klar uppfattning huruvida 
externa utbildningsplatser är bättre eller sämre i jämförelse med kommunens egna platser 
gällande just utbildningar som inkluderar praktik eller språk i allmänhet.        
 
Utöver positiva omdömen om språkinlärningen genom sfi-bransch talar de flesta gott om 
praktiken och ser praktiken som ett av de främsta sätten att utveckla sitt språk och kunskapen om 
det svenska samhället. Dessa aspekter behandlas ytterligare nedan.  
 

3.3 Viktiga enheter inom sfi-bransch  
Beståndsdelar som praktik, studiebesök och föreläsningar är alla viktiga verksamheter inom sfi-
bransch och något som eleverna talar positivt om. Alla elever på sfi-bransch tilldelas också en 
handläggare på jobbtorget hos kommunen som skall vägleda eleven och hjälpa till vid 
arbetspraktik. Eleverna tycks finna handläggaren som en betydelsefull kontakt och i stort sett alla 
anser sig ha en bra relation med denne. Eleverna talar om att handläggaren bidrar med kunskap 

                                                 
68 Riksrevisionen (2008), s. 57 
69  Maciej Zaremba, ”Svensk? Var god dröj!”, i I väntan på Sverige (Dagens Nyheter, 2009-03-01) 
70 Sfi-utredningen (2003), s. 173 
71 Ibid., s. 174  
72 Maciej Zaremba, ”Mät din snorre”, i I väntan på Sverige (Dagens Nyheter, 2009-03-03) 
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om bland annat passande utbildningar, lagar och regler och annat som kan anses vara väsentligt 
att ha lärdom om. Nedan följer uttalanden från några elever angående handläggarens betydelse.    
 

Elev 3 beskriver relationen med sin handläggare som sådan: 
 

Det är bra om man inte känner till lag i Sverige, hon förklarar för mig. Jag är utländsk, jag 
förstår inte så mycket straff i Sverige så hon förklarar för mig vad jag ska göra, vilken skola jag 
ska börja.73   

 

Medan Elev 1 kortfattat förklarar att: ”Hon är jättesnäll, I love min handläggare”.74 Vidare menar 
Elev 1 att handläggaren är viktig därför att hon hjälper henne när hon har frågor som rör 
utbildningen eller praktiken. Dessutom fungerar handläggaren som en länk mellan Elev 1 och 
praktikplatsen, det vill säga att handläggaren informerar henne när hon skall ut i praktik och var 
denna skall ske.  
 
Således skulle man kunna tala om handläggaren som en viktig kontakt för de här eleverna. 
Handläggaren tycks fylla en större funktion än att informera om olika utbildningar, han eller hon 
är också betydelsefulla kunskapskällor för eleverna. Det kan därför anses viktigt att en god och 
regelbunden kontakt upprätthålls mellan elev och handläggare. Både Carlson och Sfi-utredningen 
talar om handledaren som en viktig person för eleverna. Sfi-utredningen menar att en god 
kontakt med handledaren för praktiken är viktig i syftet att ta tillvara på praktiken som en 
lärandemiljö och att handledaren tydligt känner till de arbetsuppgifter som krävs av honom eller 
henne i egenskap att vara handledare för den praktiserande eleven.75 Carlson anser att 
handläggarens roll även kan beskrivas som att agera ”grindvakt”, och menar med detta att 
handläggare ”av olika slag” många gånger har en möjlighet att ge eller neka inträde till det nya 
samhället.76 Detta tyder än mer på hur viktig handläggaren/ handledaren är för individerna under 
utbildningen.   
 
De flesta elever som medverkar i studien har först påbörjat studier på sfi och sedan flyttats till sfi-
bransch, ofta på inrådan av handläggaren på jobbtorget. En av informanterna beskriver 
förflyttningen som något handläggaren ”bara sa”.  
 

                                                 
73 Inspelad intervju med Elev 3, 2010-04-23 
74 Inspelad intervju med Elev 1, 2010-04-23 
75 Sfi-utredningen (2003), s. 193 
76 Carlson (2003), s. 91 
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Det var min handläggare från kommunen som ringde till mig och hon berättade för mig om 
jag ville börja här eller inte. Hon berättade till mig jag sa ja, okej, jag ska gå till sfi-bransch. Jag 
menar jag fick information från min handläggare i kommunen.77 

 

Även om handläggaren har visat sig vara en viktig funktion och person för eleverna kan man 
ibland fråga sig om vissa av eleverna förstått vad förflyttningen inneburit, då en av dem beskriver 
förflyttning så okomplicerat.  

 

3.3.1 Praktik och sociala kontakter 
Trots att informanterna är enade om att de snabbt kommer få arbeten efter avslutade studier ser 
en del av dem vissa problem med de praktikplatser de hittills varit på. Problematiken med 
praktikplatserna ligger i att ingen av dem blivit erbjuden fortsatt arbete på det företag eller den 
verksamhet de varit hos, trots att de ibland praktiserat långa perioder som sträckt sig över flera 
månader. Elev 4 beskriver nedan problematiken med praktikplatsen.  
 

Det finns ett problem bara i praktiken. Tillexempel om man har en praktik tre månader och 
man är duktig på praktiken och man jobbar och man passar tider och man har ansvar på 
praktiken, problemet är när man slutar efter tre månader de säger till en ”hej då”. Tillexempel 
om man gör en praktik och man jobbar ansvarsfullt och passar tider och allt möjligt kanske 
man tänker att man ska fortsätta jobba, få jobba, men efter praktiken de säger till personen ”vi 
vill inte ha dig”. Kanske för det finns en annan kille eller annan person kommer och gör 
praktik, det är problemet med praktik.78  

 

Däremot tyder elevernas erfarenheter och inställningar kring arbetspraktiken på nytta både 
språkligt och självförtroendemässigt. Praktiken tyder också på en utvidgning av elevens sociala 
kontaktnät, vilket kan tänka sig vara till fördel vid sökande av tillexempel arbete men även i andra 
situationer. Ofta skildras språket som det allra viktigast eleverna lärt sig när de varit på praktik 
men de menar också att andra faktorer inom sfi-bransch, såsom studiebesök och så vidare, är bra 
i den meningen att de får träffa och konversera med svensktalande personer. Sfi-utredningen 
menar att många erfarenheter tyder på att en tidig förbindelse till förvärvslivet ökar chanserna för 
invandraren att integreras och tillhandahålla egen försörjning och menar vidare att sfi därmed 
borde satsa på att ge eleverna en chans att bekanta sig med arbetslivet i Sverige.79 De menar 
också att en positiv riktning finns att se inom de utbildningar som är yrkesinriktade och tar 

                                                 
77 Inspelad intervju med Elev 4, 2010-04-21 
78 Ibid.,  
79 Sfi-utredningen (2003), s. 83 
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tillvara på individens yrkeskompetens. Motivationen och intresset inom dessa utbildningar är 
stort, likaså resultatet.80  Praktiken kan även betraktas som en god väg att nå socialt kapital då 
individen i större utsträckning får tillfälle att skapa nya kontakter och relationer, både personliga 
och yrkesmässiga, vilket skulle kunna resultera i symboliskt kapital, ett lyft i samhällshierarkin.       

                                                

 
Elev 2 framställer praktiken som bra, både i den meningen att han får tillfälle att höra svenska 
talas och i den meningen att han får en naturlig kontakt med andra svensktalande personer. 
 

Språket är mycket viktigt när jag jobbar och har kontakt med människor, svenska, och jag vill 
prata med dem och lyssna och jag vill förstå vad de säger, det är mycket viktigt för mig.81   

 

Elev 4 menar att praktiken spelar en viktig roll i strävan att finna ett arbete och utveckla 
svenskan. 
 

[…] när vi läser sfi vi läser svenska och när vi slutar från skolan vi använder inte de ordet men 
när jag har praktik jag använder de orden, de kommer ihåg och det blir bättre för mig när jag 
går på en praktik för jag använder dem ord som jag har lärt mig i skolan.82  

 

Med andra ord är det viktigt att eleven i en alldaglig social situation får chans att bruka de ord han 
eller hon lär sig i skolan för att ytterligare utveckla språket. Carlson skriver att slagorden ”språk 
genom arbete” är vanligt förekommande i denna tid.83 I enlighet med informanternas syn kring 
praktik och språk tycks denna slogan passa sig väl. Men, menar Carlson, att en vanlig motfråga på 
denna slogan är vilket underlag detta har inom språkforskning.84 Inom sfi-bransch verkar det 
åtminstone vara en allmän uppfattning bland eleverna att språket, åtminstone, förbättras genom 
att aktivt få använda det och helst i arbetsmiljö då detta inte bara ger en chans till att samtala med 
svenskspråkiga personer utan också en chans till att skapa kontakter på arbetsmarknaden. I en 
svensk kontext är det svenska språket allmän norm. Enligt Bourdieu avvisas alla andra språk, 
svenska som språklig norm tar således avstånd från andra alternativ. Detta betyder att vissa 
människor inte kan uppnå den norm som i samhället blivit erkänd som den enda rätta och 
därmed inte kan tillerkännas kulturellt kapital. Vidare menar Bourdieu att de människor som inte 
kan uppfylla denna norm i viss mån också berövas en del av sin mänsklighet.85 Utifrån detta 

 
80 Ibid., s. 142 
81 Inspelad intervju med Elev 2, 2010-04-23 
82 Inspelad intervju med Elev 4, 2010-04-21 
83 Carlson (2003), s. 7  
84 Ibid.,  
85 Bourdieu (1995), s. 97 
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resonemang blir det tydligt att språk innebär makt, inte bara i den meningen att kunna påverka, 
utan för att också kunna deltaga i samhällslivets alla olika slag.   
 
Elev 3 anser att det är bättre att läsa sfi med en inriktning, tillexempel som hon läser vård- och 
omsorgsinriktningen, därför att hon i längden tjänar mer på att vara specificerad inom ett 
område.  
 

Jag tycker vård tjänar bättre. Vi läser svenska ord på vård, det tjänar bättre. Bättre känna till 
vård. Om du hittar jobb känner till vilken medicin som ska hjälpa personen, varför han är sjuk, 
vad betyder den sjukdomen, det är bra.86 

 

Genom att hon erbjuds läsa vård- och omsorg åstadkommer hon också en språklig grund för ett 
specifikt arbete och lär sig på så vis också relevanta facktermer inom arbetet som i sin tur 
utvecklas desto mer hon brukar dessa. Givetvis fyller praktiken här en viktig funktion.  
 
Den mest effektiva vägen till att lära sig ett språk är, enligt Sfi-utredningen, genom en 
kombination av klassrumsundervisning och mer inofficiell inlärning.87 Den mest effektiva vägen 
torde således vara någon form av sfi-bransch. Dock menar Sfi-utredningen att praktik många 
gånger utvecklas till en anställning, ett arbete,88 vilket denna studie inte kunnat visa på. Eleverna 
tycks uppleva att de närmar sig arbetsmarknaden i många meningar men något arbete genom 
praktiken har de inte erbjudits.  
 

                                                 
86 Inspelad intervju med Elev 3, 2010-04-23 
87 Sfi-utredningen (2003), s. 166 
88 Ibid., s. 170 
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4 Sammanfattning  
Jag har i analysen genom ett antal rubriker och underrubriker främst låtit informanternas röster 
komma till tals för att senare återknyta det analysen visat på till litteraturen. Mycket relevanta 
åsikter och omdömen har kunnat urskiljas som förhoppningsvis kan vara med och påverka den 
fortsatta utvecklingen och planeringen av sfi-bransch. I detta kapitel ämnar jag att kort 
sammanfatta vad som framkommit i analyskapitlet.  
 
Analysen har visat på ett antal restriktioner som verkar i motsatt riktning i förhållande till det 
syfte sfi utges ha. Jag talade tidigare om en kedja av restriktioner där ekonomiska premisser och 
personliga angelägenheter är utmärkande. Den så kallade ekonomiska restriktionen som visats i 
analysen försätter eleven i en beroendeställning och motverkar också känslan av självständighet. 
Någon annan, i detta fall socialen eller kommunen, upplevs bestämma att eleven skall gå i skola 
och inte eleven själv. En annan restriktion som presenterats är personliga angelägenheter som 
restriktion. Det tycks finnas en problematik inom sfi-branschs organisation där vissa av eleverna 
kanske egentligen behöver fokusera på den personliga sociala tillvaron innan utbildningen 
påbörjas. En annan restriktion som rör den privata sfären är elevernas hälsa. I analysen framgår 
det att psykisk eller fysisk ohälsa hejdar utvecklingen i undervisningen för vissa elever, vilket 
också pekar på att det borde ges mer tid till att ”komma till ro”.  Med detta i åtanke borde 
branschinriktad sfi också erbjudas övriga invandrare och inte enbart flyktingar. Jag har i analysen 
menat att syftet med att studera på sfi är att uppnå symboliskt kapital, vilket sfi själva motverkar 
genom de restriktioner som ovan beskrivits.  
 
Analysen har också visat på behovet av att få prata svenska för att på ett skäligt sätt få kunskap 
om och kunna utveckla språket. Detta behov tycks inte uppfyllas tillräckligt på skolan. Detta 
tycks bero på att många av eleverna på sfi-bransch har samma etniska ursprung, vilket givetvis 
avgör vilket språk som i första hand används när de konverserar. Genom analysen framgår 
däremot att praktiken uppfyller behovet av att få prata svenska. Det har också visat sig att 
praktiken är viktig ur många andra hänseenden, tillexempel för att knyta kontakter. Dessvärre 
visar analysen på att eleverna som är ute på praktik inte får något arbete via praktikplatsen. Även 
om detta vore det ultimata, eftersom det har visat sig att viljan att arbeta är starkare än något 
annat, lär de sig mycket. Detta tolkas som att de ändock närmar sig arbetsmarknaden, på många 
sätt. Att eleverna närmar sig arbetsmarkanden syns också i deras positiva framtidssyn, analysen 
visar att de tror på jobb i framtiden. Som sagt visar analysen på en mycket stark vilja att arbeta. 
Arbetet förenas med kvaliteter som frihet, självbestämmande och ekonomiskt oberoende.  
 
Analysen åskådliggör även handläggaren som en mycket betydelsefull person för eleverna. 
Handläggaren upplevs som ett stöd och analysen visar att personer med liknande arbeten kan 
fungera som en väg in till samhället för dessa elever. Om sfi-bransch fungerar som det är tänkt, 
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det vill säga att om eleverna får komma ut på praktik kan utbildningen som sfi-bransch erbjuder 
ge eleverna ett lyft i samhällshierarkin. Sfi-bransch kan bidra till att eleverna når den norm som 
inom det symboliska kapitalet kan anses vara duglig och på så sätt kunna delta i konkurrensen på 
den svenska arbetsmarknaden.    
 
En annan aspekt som belysts i analysen är externa utbildningsplatser. Dock framgår det inte om 
dessa är mer givande än kommunens egna utbildningsplatser, men det finns vissa infallsvinklar 
som tyder på det.      
 

5 Avslutande diskussion  
I uppsatsens sista kapitel, avslutande diskussion, resoneras det kring uppsatsen och dess resultat. 
Syftet med uppsatsen har varit att utifrån elevernas perspektiv ta reda på om sfi-bransch har varit 
en lyckad socialpolitisk satsning från kommunens sida, utifrån tre specifika frågeställningar. 
Uppsatsens frågeställningar har varit att söka se om eleverna genom utbildningen på sfi-bransch 
upplever att de närmar sig arbetsmarknaden, hur de ser på framtiden utifrån aspekter som arbete 
och sociala kontakter, samt om sfi-bransch kan bidra till ett ”uppsving” i rådande 
samhällshierarki. Detta har analyserats med analysmetoden meningsstrukturering genom 
berättelse, som tar första avstamp i intervjuanalys, och med teoretisk utgångspunkt i Pierre 
Bourdieus symboliska kapital och Aleksandra Ålunds definition av begreppet etnicitet. Utifrån 
teorin om symboliskt kapital kan personerna som är aktuella i studien, det vill säga informanterna, 
påstås inneha i princip noll kapital inom de tre kapitaltyperna och kategoriseras således som 
”andra klassens medborgare” av samhället.89 Syftet med att studera på sfi blir därför att söka 
uppnå symboliskt kapital genom att åstadkomma det som kapitaltyperna kräver för att bli 
betraktade med värde av andra sociala agenter, alltså andra samhällsmedlemmar. När 
informanterna studerar på sfi kategoriseras de också som invandrare, en distinktion mellan ”vi” 
och ”dem” uppstår. De individer som bedöms ha en annan etnicitet än majoriteten i samhället får 
det även svårare att konkurrera på den svenska arbetsmarknaden.90     
 
Resultatet av detta är alltså att sfi själva i viss mån motverkar detta syfte. Sfi är som sagt en 
institution som går under andra myndigheter, men här skulle ett bättre samarbete och en ökad 
förståelse för elevens situation i egenskap av flykting behövas.  Paradoxalt nog är sfi till för eleven 
men trots det är det eleven som ”faller mellan stolarna.” Sfi-bransch skulle gynnas av en 
granskning där även elevens privata sfär togs med i större utsträckning. Jag anser att denna fråga 
kräver närmare utredning.  
 
Det fortsatta arbetet med att få ut eleverna på praktik bör också fortgå. Praktiken har visat sig 
vara viktig på många sätt och vis, framförallt gällande språkinlärningen. Här är också 
                                                 
89 Bourdieu (1995), s. 97 
90 Ålund (2000), s. 45 
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handläggaren en viktig person och ett kontinuerligt samarbete mellan skola – elev – handläggare 
ser ut att gynna eleven och dennes väg mot ett arbete.  
 
Många av de slutsatser som går att utläsa genom analysen beskrivs i viss mån också i tidigare 
forskning. Dock visar tidigare forskning, detta framgår i analysen, att praktik ofta leder till arbete 
vilket jag inte kunnat konstatera.91 Om så är fallet kan detta bero på att sfi-bransch inte funnits 
under någon längre tid, men genom ett utökat arbete med praktiken torde detta kunna besannas. 
Eleverna har en vilja att arbete, arbetet är framtidsmålet och det finns därför goda grunder till en 
lyckad framgång genom studier kombinerat med praktik.       
 
Gällande studiens syfte, om sfi-bransch kan anses vara en lyckad socialpolitisk satsning från 
kommunen, blir resultatet alltså både ja och nej. Som beskrivits genom uppsatsen finns det 
mycket att vidareutveckla och förbättra, men grunden för att göra denna satsning lyckad anses 
finnas.    
 
De faktorer som alltså talar för att satsningen med sfi-bransch inte är särskilt lyckad är att målet 
med att få ut eleverna på arbetsmarknaden via praktik inte uppfylls och att ingen omtanke 
angående elevernas psykiska och fysiska hälsa tas. När ingen hänsyn tas till elevernas hälsa, både 
psykiska och fysiska, begränsas dessas chanser till att fullgöra sig utbildningen och därmed 
minskas elevens chanser till att närma sig arbetsmarknaden.92 Därför menar jag att sfi-bransch 
skulle gynnas av en mer betänksam agenda som faktiskt ger eleven utrymme till att i första hand 
uppnå en god hälsa.  
 
Som sagt tycks alltså inte praktiken i sig leda till ett arbete, däremot tycks erfarenheterna som 
praktiken ger kunna bidra till att eleverna kan konkurrera på arbetsmarknaden. I indirekt mening 
närmar sig eleverna arbetsmarknaden även om detta inte sker i enlighet med sfi-branschs syfte. 
Men praktiken fyller å andra sidan en annan viktig funktion som också bidrar till en ökad 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden, nämligen ett mer utvecklat språk. Ett utvecklat språk 
betyder inte bara att vardagslivet förenklas, det betyder också större symboliskt kapital som i sig 
ökar chanserna till arbete. Uppfyllt symboliskt kapital inom det kulturella kapitalet kan också 
tänkas bidra till att eleven i viss mån själv kan bidra till skapandet av sin etnicitet, eftersom denna 
är en social konstruktion.93 När svenska som språk talas obehindrat blir det svårare för 
arbetsmarknaden att tillskriva individen en viss etnicitet och distinktionen mellan ”vi” och ”dem” 
blir svårare att göra och kan på så sätt tänkas bidra till en mer rättvis konkurrens på 
arbetsmarknaden.94 Att uppnå symboliskt kapital inom det kulturella kapitalet, alltså språket, kan 

                                                 
91 Jämför Sfi-utredningen (2003), s. 83 och 142 
92 Sfi-utredningen (2003), s. 246 
93 Ålund (2000), s. 29 
94 Ibid., s. 45 



 27

följaktligen anses vara en nyckel till att uppnå symboliskt kapital även inom de andra 
kapitaltyperna, eftersom språket lättare kan ge en plats på arbetsmarknaden och ett arbete ger 
möjlighet att bygga ett socialt nätverk och större ekonomiska och materiella tillgångar.95 Sett 
utifrån denna synvinkel kan satsningen anses vara lyckad.  
 
Sammanfattningsvis återfinns inom sfi-bransch vissa faktorer som pekar på att satsningen är 
lyckad och andra faktorer som tyder på att satsningen bör vidare utvecklas. En viktig relation som 
bör vidmakthållas men även utvecklas i vidare mening är kontakten med handläggaren. 
Handläggarna inom de olika myndigheterna och institutionerna som eleven är i kontakt med är 
nödvändig ur elevens perspektiv.96     
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Broady (1998), s. 13 
96 Sfi-utredningen (2003), s. 193 och Carlson (2003), s. 91 
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7 Bilagor 

7.1 Informationsbrev 
Hej, 
 
Mitt namn är Malin Stjernström och jag studerar mitt sista år på programmet för samhälls- och 
kulturanalys vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Då detta är min sista termin skriver 
jag kandidatuppsats och är vill därför intervjua Dig.  
 
Min studie, som intervjuerna kommer att finnas med i, handlar om sfi-bransch och elevernas 
upplevelse kring denna satsning från Linköpings kommun. Syftet med studien är med andra ord 
att ta reda på om sfi-bransch är en bra satsning från kommunens sida utifrån elevernas 
perspektiv. Totalt kommer fem stycken intervjuer att utgöra grunden för uppsatsen, där varje 
intervju är cirka 30-40 minuter lång. Intervjuerna kommer även att spelas in med hjälp av en 
diktafon och sedan skrivas ned ord för ord och slutligen analyseras.   
 
Naturligtvis är Din medverkan i studien frivillig och Du kan när som helst avbryta Ditt 
deltagande, dock senaste 2010-05-21 då uppsatsen inlämnas till kursansvarig.  
 
I studien är Du självklart anonym och jag kommer att göra mitt bästa för att ingen utomstående 
skall få tillgång till intervjuerna eller Dina personliga uppgifter. I den färdigställda uppsatsen 
kommer Ditt namn att bytas ut mot ett annat förnamn för att på så sätt förhindra ett eventuellt 
igenkännande.   
 
Slutligen kommer jag endast att använda de uppgifter som Du lämnar till mig till denna studie 
och inget annat.  
 
För att denna studie skall nå ett bra resultat behöver jag Din röst och Dina åsikter och vill tacka 
Dig för att just Du valt att medverka! 
 
Vid frågor var vänlig kontakta mig, 
 
Malin Stjernström 
Malst674@student.liu.se  

mailto:Malst674@student.liu.se
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7.2 Frågeschema 
Namn, ålder, tidigare arbetserfarenheter, utbildning och dylikt.  
Hur trivs du på sfi-bransch? 
Varför studerar du på just sfi-bransch? 
Varför studerar du just denna inriktning?  
Tror du att du genom studier vid sfi-bransch har större chanser till arbete efter utbildningen, 
varför? 
Hur fick du information om denna utbildning? 
Hur upplever du arbetspraktiken? 
Upplever du att utbildningen tagit dig närmare arbetsmarknaden? 
Hur ser du på framtiden gällande arbete, kontakter, socialt nätverk etc.? 
Tror du att du kommer få ett arbete genom din arbetspraktik? 
Tror du att du kommer få ett arbete direkt efter avslutade studier? 
Vad skulle det betyda för dig att ha ett arbete? 
Var ser du dig själv om fem respektive tio år, gällande arbete, socialt liv osv.? 
Tror du att det hade varit någon skillnad i din svenskinlärning om du inte haft praktik? 
Vad har du lärt eller vad tror du att kommer att lära dig genom praktiken? 
Finns det något du vill tillägga eller berätta om? 
Övriga frågor/ ämnen.  
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