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“I cannot imagine how hard it must be! Go to a company and say, I have this people, 
they don’t speak Swedish, hire them!” (Mateo). 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats har till syfte att undersöka ett specifikt integrationsprojekt vid namn 
SFINX, ur deltagarnas perspektiv. Vi valde att lyfta tre analysteman som berör vad 
deltagarna tyckte om innehållet/effekt, måluppfyllelse och effektivitetsanalys, vilket 
innebär vad deltagarna tyckte kunde förbättras i projektet. Vad som framkommit i vår 
studie är att forskning visar att svenskundervisning med yrkesinriktning och integrerad 
praktik är en nyckelfaktor för invandrade för att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden. Samt att Sfx undervisning har genomförts på flera håll med goda 
resultat. SFINX är också ett Sfx projekt men riktar sig till ingenjörer. Deltagarna har 
haft väldigt likartade upplevelser i SFINX som i övriga Sfx projekt. Det som 
framkommer ytterligare är att svenskundervisningen på Sfx riktningarna är mycket 
bättre än vanlig Sfi undervisning som kommunerna tillhandahåller. Utlovade 
praktikplatser är ett centralt problem som framkommit hos deltagarna i SFINX. Hur 
viktig det är för att projektet ska ha någon effekt för den enskilde individen. 

 

Nyckelord 

Integrationsprojekt, SFINX, deltagarperspektiv, KTH, utländsk bakgrund, svenska som 
andraspråk.

 



 

Abstract 
 
This paper is to examine a specific integration projects by the name of SFINX, the 
participants' perspective. We chose to highlight three themes that concern the analysis 
what the participants thought about the content / efficacy, effectiveness and efficiency 
analysis, which means what the participants thought could be improved in the project. 
What emerged in our study is that research shows that Swedish education with 
professional orientation and integrated practice is a key factor for migrants to get into 
the Swedish labor market. And that Sfx teaching has been implemented in several 
places with good results. SFINX is also a Sfx project but is addressed to engineers. The 
participants have had very similar experiences in SFINX as in other Sfx projects. What 
emerges further is that Swedish education at Sfx directions is much better than ordinary 
Sfi teaching that municipalities provide. Promised placements are a fundamental 
problem that emerged among the participants in SFINX. How important it is for the 
project to have any effect for the individual. 
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1.Inledning 

Under en konferens ”Från nyanländ till nyanställd”(2009-03-26) nyligen i Stockholm 
ansåg Länsstyrelsens Sam Yldirin att projektform för integrationsprojekt var en 
förlegad form, inget att fortsätta med. Han vill se integrationsarbetet i ordinarie 
verksamhet. Han menar att det behövs styrsystem, en förankring hos politikerna med 
regelverk för att samverkan verkligen ska kunna uppnås kring olika aktörer runt en 
nyanländ. Under samma konferens berättade Ivan Daza från ”Blatteförmedlingen” (En 
arbetsförmedling startad av invandrade och som riktar sig till invandrade) att 
attitydförändringar är ett måste för att Sverige ska komma vidare. Det finns en 
jätteresurs bland nyanlända och ”invandrade” (de har ju stannat, de är inga 
”vandrare”) som inte tas tillvara. Så många som 20% av det här landets befolkning är 
invandrade. Men trots brist inom många yrkeskårer, blir de inte anställda inom de 
yrken som de är utbildade inom från sina hemländer.  
 
Ivan Daza från blatteförmedlingen menade under konferensen att det snarast är 
arbetsgivarna som behöver integreras eftersom de lyser med sin frånvaro i de flesta 
integrationssammanhang.  Han menade vidare att inom många projekt inom kommuner 
är ”användarna” sällan med i styrgruppen. Som vi uppfattar det har många 
integrationsprojekt avlöst varandra i syfte att få nyanlända i arbete. Med förmodligen 
skiftande resultat. Men mycket lite har gjorts för att undersöka vad användarna, i detta 
fall de invandrade själva har tyckt om integrationsprojekten. Har de varit ”integrerade” 
eller snarare involverade i vad som behövs, vad de själva behöver få ut av projektet. 
Därför ville vi undersöka ett utvalt integrationsprojekt och studera användarna och se 
hur deras beskrivning stämmer överens med verksamhetens mål. Se om det stämmer 
med vad deltagare i ett integrationsprojekt själva anser att de behöver.  

 
 

1.1. Val av problemområde 
På KTH (kungliga tekniska högskolan)finns ett projekt som syftar till att hitta möjligheter för 
ingenjörer med invandrarbakgrund att hitta in på den svenska arbetsmarknaden. Det heter 
SFINX (Svenska för invandrade ingenjörer) och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, 
Järfälla kommun och Stockholms kommun samt Kungliga Tekniska Högskolan där man 
integrerar svenskundervisning med kurser på KTH inom ingenjörsprogrammen för ingenjörer 
med examen från sina hemländer. Syftet är att använda kompetensen hos högutbildade 
invandrare för att fylla bristen på ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden. Ingenjörerna 
inom SFINX kommer från hela världen och talar tillsammans över 20 språk. 
På så vis har de möjlighet att skapa nätverk enligt SFINX måldokument, genom sina 
klasskamrater med kontakter från alla världens kontinenter. ”I Sverige idag finns 
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välutbildade, språkkunniga och erfarna ingenjörer med ett kontaktnät som sträcker sig långt 
utanför Europas gränser.” 1

 

Utbildningen innehåller svenska med teknikinriktning och kurser på KTH. Undervisningen är 
utformad för dem som har studievana och ger orden som behövs i arbetet som ingenjör i 
Sverige. Under praktikperioden för en av uppsatsskribenterna, gavs denne möjlighet att arbeta 
väldigt nära sin handledare med SFINX projektet. Vad som då tydligt framkom hos 
studenterna var behovet av stöd och kunskaper. Sociala, språkliga och framförallt kulturella, 
för SFINX studenterna för att lyckas ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Något som då 
upplevdes var intentionerna att försöka tillgodogöra detta som fanns hos projektledaren.  
Sam Yildirim från Länsstyrelsen i Stockholm menar att de tidigare har genomförts liknande 
projekt för bland annat läkare, lärare och hantverkare som har varit mycket lyckade. Det gör 
att invandrare med specialkompetens integreras snabbare i samhället samtidigt som vi har stor 
nytta av deras kunskaper, menar han vidare. 2 Då Sam Yildirim menar att tidigare projekt 
varit lyckade är vi intresserade av att se hur detta projekt uppfattats ha varit till nytta för 
mottagaren för insatsen, SFINX studenterna själva, en studie utifrån studenternas perspektiv. 
Vi vill med detta arbete undersöka hur studenterna upplever att behållningen varit för dem.  
Har det fått ut det som de själva anser att de behöver och hur väl stämmer det med 
målbeskrivningen av projektet. Vi har valt att använda oss av utvärderingsanalytiska redskap 
men vi betonar att detta inte på något sätt är en utvärdering, utan en undersökning som syftar 
till att lyfta specifikt, vad deltagarna tänker om projektet. Därför använder vi oss av 
utvärderingsanalytiska metoder. Vi tror att studien kan vara till nytta för att om möjligt, 
belysa hur det upplevs av de medverkande i ett integrationsprojekt. Om de känner att de haft 
den behållning av projektet som står i dess målformulering. Vi vill också se om de har tankar 
kring hur projektet kan förbättras. Vi hoppas att arbetet kommer att vara till nytta för dem som 
kommer arbeta med liknande projekt i framtiden och även för dem som är involverade i detta 
projekt och det framtida arbetet med det. Här tror vi att Studie och yrkesvägledare kommer att 
ha nytta av vad vi kommer fram till i denna uppsats, eftersom vi vill ta reda på vad 
integrationsprojektdeltagarna själva anser om det projekt de deltagit/deltar i. Vi anser att 
Studie och Yrkesvägledare är en mycket viktig länk i många integrationsprojekt som 
samarbetar mellan skola och arbetsliv, på många olika nivåer både högskola/universitet och 
vuxenutbildningen. Att vi tycker detta område är viktigt att studera är för att det är ett aktuellt 
problem i dagens mångkulturella Sverige. Många välutbildade som kommer till landet har 
svårt att få jobb inom sitt område, trots hög kompetens. Vi anser att det är viktigt att ta vara på 
deras kompetens. I SOU (2004:19) står det att den demografiska utvecklingen i Sverige och i 
Europa, går mot en allt mer åldrande befolkning där fler äldre måste försörjas av ett allt 
mindre antal individer i yrkesverksam ålder. Detta identifierades som en av de framtida stora 
utmaningarna. Syftet med SFINX som vi uppfattar det, är att just motverka detta resursslöseri 
med kompetenser i vårt land, men frågan är hur effekten av denna typ av integrationsprojekt 
har något utfall? Når man de uppsatta målen i målformuleringen? Samt kan vi studera 
effekter, uppnådda mål samt effektivitetsfaktorer, genom att enbart vända oss till deltagarna i 
SFINX?  

                                                      
1  Hhttp://www.kth.seH  
2  Hhttp://www.metro.seH   
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1.2. Förförståelse 
Vår förförståelse är den syn vi som uppsatsskribenter för med oss in i det blivande arbetet 
med uppsatsen. Vi har med oss vår tolkning av världen utifrån vår egen förförståelse och är 
medvetna om att det kommer färga uppsatsens utformning. Denna förförståelse grundar sig på 
egna privata erfarenheter men också från studierna på Studie och yrkesvägledareprogrammet 
samt yrkeslivet som Studie och yrkesvägledare, inom problem området som vi valt att bygga 
denna uppsats på. Denna grund för vår förförståelse är den att många invandrare med 
akademisk bakgrund i Sverige, har svårt att få ett arbete inom det område de har utbildning. 
Vi tror att detta kan ha både språkliga, kulturella och sociala orsaker. Bristande kunskaper i 
svenska språket hos SFINX ingenjörer med utländsk bakgrund och okunskap hos 
arbetsgivarna om dessa studenters kunskaper, dvs. valideringen av deras examen från 
hemlandet. 
 
 

1.3. Syfte 
Vi vill undersöka SFINX studenternas åsikter och uttalanden kring den tänkta behållningen av 
projektet. Har integrationsprojektet uppfyllt de intentioner som uppges i måldokumentet och 
vad har deltagarna själva fått ut av projektet.  (Se bilaga 2 ”Att göra en Sfinx”) 

 

1.4. Forskningsfrågor  
• Vad har deltagarna fått ut av SFINX?  
• Har målformuleringen med SFINX uppnåtts?  
• Hur skulle SFINX kunna förbättras för att nå målet, integration på den svenska 

arbetsmarknaden, exempel?  
Gemensamt för dessa tre frågor är att vi utgår från deltagarnas upplevelse och åsikter. 

 

1.5. Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till 6 studenter. Detta för att få en översiktlig bild av studenternas 
perspektiv hur väl projektet fungerat, samtidigt som vi i den mån det går, vill att den ska ge en 
bra och representativ bild av studenternas åsikter.  Vi vill veta om de fått någon behållning av 
att de deltagit i projektet, enligt dem själva. Att vi valt så få elever är för att vi har begränsat 
med tid och vill ha tid att ordentligt sammanställa de svar vi har fått med individperspektiv. 
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1.6. Kunskapssyn 

Vår kunskapssyn grundar sig i att vi anser att brukarperspektivet är en relevant kunskap. 
Med det menar vi att utgångspunkten är vad deltagarna tänker om integrationsprojektet 
SFINX och vilka förslag till förändring av projektet de har.  
 

1.7. Människosyn/Grundsyn 
Vår människosyn och därigenom vår grundsyn, vilar på humanistiska tankegångar om allas 
lika värde och rättigheter. Att vi är sociala varelser som gör bäst när vi samverkar och ser 
varandras tillgångar. Att vi på så sätt bygger på varandras styrkor så att vi tillsammans blir 
mer. Olikhet berikar, ett mångkulturellt samhälle skapar förutsättningar för utveckling och 
välstånd.  
 
 

1.8. Begrepp 
SFINX 
Svenska för invandrade ingenjörer. Ett projekt på KTH vars syfte är att integrera invandrare 
på den svenska arbetsmarknaden. SFINX är en anpassad utbildning för dem som kommer från 
ett annat land och som har ingenjörsutbildning. Tanken är att man ska få bättre möjlighet att 
få arbete på den svenska arbetsmarknaden, inom sin yrkeskår, efter att ha gått på SFINX. 
Studenterna varvar svenska studier med praktik och kurser på KTH. 
 
Intensivsvenska på SFINX 
”Studenterna har olika språknivåer, från nybörjare i sfi-kurs 3C och uppåt. Sammanlagt finns kurserna sfi C 

och D samt SAS-kurserna (svenska som andraspråk) SAS grund, A och B”(Se bilaga 2 Kursplan SFINX).  
 
Validering  
”Har du en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Högskoleverket. Vi talar då om 

vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Detta underlättar både för dig och för arbetsgivaren 

när du söker jobb.” 3 

 
De som har en utländsk examen kan få den validerad hos högskoleverket. De tittar då på om 
handlingarna verkar äkta och om lärosätet är erkänt, samt vad kurser som personen läst 
motsvarar på svenska högskoleprogram. Om den enskilde sökanden vill ha ett utlåtande över 
avslutad utbildning skall denne skicka in ifylld ansökningsblankett och begärda handlingar. 
Ansökan behandlas i kronologisk ordning vilket kan innebära en handläggningstid på upp till 
fyra månader. 
 
 

                                                      
3 www.hsv.se 
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2. Bakgrund 

Många med utländsk bakgrund har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.  
I SOU (2004:73) står det att forskning och internationella erfarenheter visar att nyckeln till 
delaktighet i samhället är att nyanlända invandrare tidigt kommer in på arbetsmarknaden. 
Enligt statistiska beräkningar kommer det ”om tre år beräknas saknas 8000 ingenjörer. 
Många företag står inför en stor arbetskraftbrist som kommer leda till produktionsbortfall 
och dalande vinster.” 4 Samtidigt med detta har invandrare väldigt svårt att hitta in på den 
svenska arbetsmarknaden. Många rapporter menar Höghielm & Gougoulakis (2009) idag 
visar på att alldeles för många invandrade arbetar i yrken som inte står i paritet med deras 
utbildningsbakgrund. Det som anges som orsak är ”kulturellt avstånd” och att de saknar 
”Sverigespecifika kunskaper” andra orsaker är att de behöver skaffa goda kunskaper i svenska 
och att de saknar ”investeringar” i svensk utbildning.  Dessa förutsättningar sammantaget, 
ökar deras chanser att få anställning i Sverige och högre lön (Höghielm & Gougoulakis 
(2009:11). Det som är specifikt för SFINX är att man i sin målformulering, valt att vara 
väldigt målrelaterade. Utbildningen skall leda till praktik och anställning. Det var 
utgångspunkten för SFINX projektet initialt. Man har i SFINX projektet valt att rikta sig till 
ingenjörer med utländskexamen enbart. SFINX består av svenskundervisning, kurser på KTH, 
jobbcoachning samt ett nära samarbete med näringslivet. I SOU (2004:19) står det att det är 
mycket viktig att öka sysselsättningen bland utlandsfödda och förbättra matchningen av 
utbildad arbetskraft för att på så vis kunna behålla och tillvarata en större andel av den 
invandrade kompetensen i Sverige.  
Programmet beräknas ta ca ett år och leda till jobb inom yrket. Företag som är delaktiga i 
SFINX har möjlighet att påverka utbildning för den ingenjör de vill anställa via kurser på 
KTH. Tillsammans med studievägledare på KTH planeras ett antal lämpliga kurser som 
matchar dels ingenjörsprofilen, dels företagets behov. Vill företagen sedan anställa en SFINX 
ingenjör ingår en prövoperiod på 6 veckor (Se bilaga 2 ”Kursplan SFINX). ”Vi utgår från att 
ingen forskning har gjorts på vilken behållning studenterna har fått av SFINX när det gäller 
deras individuella yrkeskarriär. I kursplanen för SFINX beskriver man projektet enligt 
följande; 

      ”ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen, Järfälla Kommun och 

Stockholms Stad. Tanken är att inom SFINX arbeta med det som utbildningsväsendet idag redan 

ger. Högskolan och vuxenutbildningen skall samverka med befintliga resurser, för utbildning inom 

respektive organisation och en genomtänkt struktur för utbildningen, samordna resurserna. 

Vägledning och individuell studieplan är en mycket central funktion i detta arbete.” 

 

2.1. Resultat av litteratursökning 
Genom användning av databaser på bibliotek, genom sökverktyg på internet, litteraturlistor på 
olika studier samt tips av andra har den använda litteraturen samt forskningen som använts 

                                                      
4  Hhttp://www.kth.seH   
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hittats. Det har också framkommit fler källor i de referenser vi hade inledningsvis. Några av 
de sökord som använts är: Sfinx, integrationsprojekt, KTH, svenska som andraspråk. 
 

 

2.2. Forskningsanknytning 
 
Följande källor för forskningsanknytning till denna uppsats kommer här presenteras temavis. 
Syftet med utvalda teman presenteras löpande i samband med varje rubrik nedan.  

SFI utredningen  
Att det har uppkommit ett behov av att sammankoppla SFI undervisning med yrkesidentitet 
för att integrera invandrare i arbetsliv snabbare, tar man upp i SFI utredningens 
betänkande2003 (SOU 2003:7). Där menar man att det tidigare funnits en tydlig koppling till 
yrkesidentitet i SFI-utbildningen. Kunskaper som idag efterfrågas igen.  

 

 ”När sfi nu återigen står vid ett vägskäl inför ett eventuellt realiserande av detta betänkandes 

förslag är det vår förhoppning att en klar riktning stakas ut och att klara signaler om denna riktning 

ges till både verksamhet och samhälle: nu är ett nytt tydligare sfi på väg att se individer istället för 

invandrare, på väg som en del av vuxenutbildningen och på väg att närma sig vårt gemensamma 

samhällsliv och arbetsliv!”( SOU 2003:77, s.67). 

 
SFI utredningen såg tydliga brister i kompetens hos lärare och dålig samverkan mellan olika 
aktörer såsom arbetsmarknadens aktörer, menar Höghielm & Gouggoulakis (2009). Detta såg 
utredningen som en bidragande orsak till att arbetslivsorientering fick så lite utrymme i SFI 
undervisning. Syftet med att ta upp detta tema är att anknyta till behovet av nytänkande inom 
SFI, vilket är något som tydligt går att koppla till resultatdelen, men också detta med 
effektivare svenskundervisning och yrkesanknytning i gruppsammansättningen. 
 
Regeringens proposition  
SFI utredningens betänkande låg sedan till grund för regeringens proposition (2005/06:148) 
som lade tyngdpunkten vid språkundervisningen menar Höghielm & Gouggoulakis (2009).  
De menar vidare att ingen hänsyn togs i propositionen till den kontextuella betydelsen av 
språkinlärning, som utredningen resonerade kring. Hur viktigt det är med verkliga situationer 
och miljöer bortom klassrummet som är kopplat till yrkesliv och samhällsliv. Men trots detta 
är propositionen öppet för tolkning hur man kan utforma SFI undervisning menar de vidare. 

        ”Kommunen skall i samarbete med länsarbetsnämnden verka för att eleven ges möjligheter att öva det      

svenska språket i arbetslivet och att sfi kan kombineras med andra aktiviteter såsom arbetslivsorientering, 

validering, praktik eller annan utbildning.” (Höghielm & Gouggoulakis, 2009:10). 
 

Syftet med att ta upp detta tema är att anknyta till praktik diskussionen som är ett centralt 
problem i resultatdelen. Hur viktig nyckelfaktor det är för att SFINX ska ha någon effekt för 
den enskilde individen. 
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2.2.1. Utvärderings metoder 

Till denna uppsats har tre utvärderingsanalysmetoder använts. Syftet är att tydliggöra centrala 
delar i resultatdelen som anknyter till valda forskningsfrågor på ett konkret sätt.  
Utvärderingar spänner över ett stort spektra och handlar om vitt skilda ämnen inom olika 
ämnesområden, oftast kopplat till arbetslivet. För att göra en utvärdering behöver man 
utvärderingsmetoder och dessa metoder har ett eget forskningsfält . Utvärderingsforskning per 
definition, är att belysa en insats exempelvis av en rättslig reform, utifrån ett komplext system 
av olika variabler. Där kartläggning är en bra början, där innehåll och syfte skärskådas; vilket 
innebär att konkretisera just denna insats variabler (ramverk av problemområde specifikt för 
en enskild insats.) för att sedan genomföra en insats-, en effekt-, en process-, en 
måluppfyllelse, en orsaks- och en effektivitetsanalys (Nilstun & Hermerén, 1984).               
Att genomföra alla dessa sex olika analyser i samband med en utvärdering tar för mycket tid, 
så till denna uppsats har tre olika analysvariabler valts ut som primära för uppgiften.  
 
De tre analystyperna är;  

1. Måluppfyllelseanalys Vilka mål har projektet/målformuleringen och har de 
förverkligats?  

2. Effektanalys; vilket innebär att man tittar närmare på om insatser fått några effekter 
inom utvalda områden. (Vad ser deltagarna i denna studie för effekter?)  

3. Effektivitetsanalys; Skulle acceptabel grad av måluppfyllelse kunnat realiseras på ett 
effektivare sätt? 

Dessa analysmetoder kommer sedan att vara en utgångspunkt för resultatdelen och sedan följa 
med i analysdelen. 
 

2.2.2. En metastudie av Sfx 

Följande tema syftar till att beröra likheter och skillnader i resultatredovisningen. Eftersom 
Sfx är ett paraplybegrepp för olika yrkesinriktade svenskundervisningar inom Sfi. 
I början av 2008 hade sju olika Sfx startat, däribland SFINX. Fyra av dess Sfx projekt 
presenteras i ”De är ju mina kolleger” (Höghielm & Gougoulakis, (2009).  Sfa vård(medicin) 
som var mycket framgångsrikt, samt   Sff (svenska för företagare). Övriga var Sfh (svenska 
för hantverkare) samt Sfp (Svenska för pedagoger).  
Sfh utvärderingen visade att deltagarna tyckte Sfh var överlägset Sfi som utbildningsform. 
Höghielm & Gougoulakis (2009) menar att utvärderingen påvisar ett positivt samband mellan 
praktikplatser och fortsatt arbete inom sin yrkeskategori inom alla fyra Sfx riktningarna.  
Enligt utvärderaren är konceptet rätt, att varva svenska med praktisk erfarenhet av en 
arbetsplats. De fyra Sfx:en har ett gemensamt organisatoriskt koncept, ordnat efter en 
sociokulturell pedagogisk princip, menar Höghielm & Gougoulakis (2009), där individens 
lärande starkt påverkas av den sociala miljön de befinner sig i. De menar vidare att det är 
uppenbart att deltagare i en Sfx utbildning, påverkas positivt. Motivationen stärks enligt alla 
fyra utvärderingarna. Vidare var studietakten hög vilket innebär att relativt goda 
språkkunskaper uppnås snabbare än i reguljär Sfi. Gemensamma problem initialt härrörde 
samarbetssvårigheter mellan berörda aktörer inom respektive projekt (Höghielm & 
Gouggoulakis:2009). 
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2.2.3. Deltagarintervjuer Sfx om utbildningens innehåll 

Många av de intervjuade tyckte att undervisningen hade varit utmärkt. Lärarna hade varit 
mycket duktiga och vänliga samt lyhörda. Det var en stor skillnad mot respektive hemlands 
undervisning som upplevts som hård och disciplinär, i jämförelse menade deltagarna.  
En deltagare inom Sfa(vård) menade att hon hade behövt mer specifik svenskundervisning 
kopplat till sitt yrke (Höghielm & Gouggoulakis, (2009). Deltagarna uttryckte sig också om 
framtidens Sfa, där de menade att man skulle ha mycket mer praktik varvat med undervisning 
i svenska. Dels för att komma in i arbetet och lära känna kollegor, men också för att mer 
effektivt träna språket. Deltagarna i Sfa uttryckte nyttan av att ha varandra som kontaktnät, de 
kunde se en tydlig fördel med detta, eftersom det gjorde att de lärde sig svenska mer intensivt. 
De hade olika språk, så det gemensamma språket blev svenska. På Sfh utbildningen berättar 
deltagarna om utbildningens upplägg, där praktik tre dagar i veckan varvas med två dagar i 
skolbänken med svensk undervisning. Där menar deltagarna att det inte riktigt fungerar 
mellan undervisning och praktik kopplat till språkinlärning. Tanken verkar vara att praktik 
delen ska vara förberedande inför provet i Sfi nivå D, men så är inte fallet. Det skapar 
svårigheter för deltagarna att klara av provet, eftersom upplägget inte är integrerat rent 
språkdidaktiskt och kursplanemässigt. 
 

2.2.4. Deltagarintervjuer Sfx om vad som är bra/dåligt och vad kan 
förbättras 

Däremot upplevde de inte att de hade möjlighet att påverka undervisningen alls. ”Om 
innehållet? Nej. Allt är bestämt. Och vi kan inte påverka någonting. Vi måste bara följa det, 
man hinner ingenting annat, bara läxor…”. Detta menar Höghielm & Gougoulakis (2009), är 
fundamentalt för vuxenutbildningens upplägg och innehåll. Att eleverna ska kunna påverka 
undervisningen. Men så var det alltså inte. När det gäller Sfp var deltagarna genomgående 
mycket positiva och mest bidragande till framgången var Sfp lärarnas insatser. Sff 
(företagare) deltagarna menade att det var mycket positivt att de blev behandlade som vuxna 
av lärarna. Att lärarna anpassade sig till individernas olika förutsättningar och traditioner. 
Deltagarna på Sfa framhåller hur stimulerande det är att läsa svenska tillsammans med sin 
egen yrkeskategori, det gör skoltiden mer stimulerande och meningsfull. Det blir en 
gemenskap och känsla av samhörighet, en kontext för de inblandade. Förslag till förbättringar 
kom från alla Sfx riktningarna, som generellt handlade om att integrera praktik med 
undervisning i svenska. Att Sfa studenterna exempelvis, skulle studera på Karolinska institutet 
och varva svenska med praktik i direktanslutning på plats i sjukhusets verksamhet(Höghielm & 
Gouggoulakis, 2009). Sfh hantverkarna uttrycker i enkätsvar, vad de tyckte var bäst med 
utbildningen. Där möjligheten till praktik var högst värderat, men också att de fått lära sig 
yrkessvenska och att man fått lära sig hur man umgås på en svensk arbetsplats med 
arbetskamrater. Vidare  menar de att man ”lär sig lära själv” på utbildningen. Sfp 
pedagogerna hade synpunkter på att de hade lång resväg och att det var så olika språkliga 
nivåer i gruppen. Det blandas Sfi C, Sfi D med SAS grund i samma grupp vilket de var 
missnöjda med. De saknade också Studie och Yrkesvägledning (Höghielm & Gouggoulakis, 
2009). 
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2.2.5. Deltagarintervjuer Sfx om praktik/sysselsättning 

Generellt för denna studie var att många deltagare uttryckte en längtan efter att få arbeta inom 
sitt yrkesområde här i Sverige. Många av de intervjuade uttrycker stor frustration över hur 
svårt det är att hitta jobb inom sitt yrkesområde. De intervjuade från Sfa(vård) läste svenska 
parallellt med en kurs i medicinsk terminologi. Det som framkom var också att de saknade 
mötet med patienter, språket som behövs för detta, tränas med fördel i en praktiksituation i 
vårdmiljö. Detta hade deltagarna saknat. ”I utbildningen här lär vi oss bara språket och det 
ingår inte praktik” (Höghielm & Gouggoulakis, 2009).  Sfh (hantverk) deltagarna, menade att de 
inte blivit lovade praktik, men att de borde ha fått det för att kunna få ett jobb. Sff (företagare) 
deltagare menade att idén med Sfx är bra, men står och faller om det inte leder till 
sysselsättning. Hade de redan jobb, hade de inte behövt gå Sff. Svenska menar de, kan man 
lära sig ändå på olika sätt, i synnerhet om man har arbete med svenska arbetskamrater. 
Hantverkarna på Sfh talar också om detta, hur viktigt det är att få komma ut på praktik för att 
komma in på arbetsmarknaden och lära sig svenska. Upplägget för dem har varit tre dagar på 
praktik och två i skolan med svenskundervisning, vilket fungerat bra. 
 
Vissa slutsatser om Sfx 
Höghielm & Gouggoulakis drar vissa slutsatser utifrån sin studie, de ser tre barriärer för 
deltagarna i Sfx. Den första är den språkliga, att lära sig svenska flytande. Men det finns 
också ytterligare problem. Barriär två består av regelverk, yrkeskultur som omgärdar den 
svenska arbetsmarknaden. Den sista barriären de ser är privatekonomin för deltagarna. De 
deltagarna upplever att problemen är strukturella och att lärarna gör så gott de kan för att 
övervinna dessa (Höghielm & Gouggoulakis, 2009).  

 

2.2.6. Framgångsfaktorer för invandrade 

Trots att många undersökningar, statliga utredningar har gjorts kring invandrares integration 
på arbetsmarknaden i Sverige, finns många frågetecken fortfarande menar Roth&  
Åslund(2006). De försöker i sin bok ”Utbildningar och kunskaper i svenska” belysa en del av 
dessa luckor kring framgångsfaktorer kopplat till kunskaper i svenska språket samt värdet av 
en utländsk examen. De hävdar att de med utländskexamen som kompletterar med svensk 
utbildning, har större chans att lyckas på den svenska arbetsmarknaden. Eftersom detta 
medför ”en ökad överförbarhet”.  De redogör också för en tendens som indikerar att helt 
utländsk akademiskexamen ”ger något lägre avkastning” vilket de hänvisar till statistisk 
diskriminering. De menar vidare att det kan vara så att kvaliteten i utbildningar faktiskt 
varierar mellan länder eller att det är problematiskt att värdera utländsk examen (Roth & 
Åslund, 2006). I sin sammanfattning menar de att utbildning lönar sig alltid. Det lönar sig för 
alla oavsett varifrån man kommer. Svenska kunskaper ökar chanserna för utlandsfödda att få 
arbete kraftigt. Vidare har de kommit fram till att arbetsgivare betonar dessa faktorer också. 
Syftet med detta tema, är att belysa forskning som indikerar behovet av svenskundervisning 
med integrerad praktik samt kurser som är yrkesrelaterade. Faktorer som sammantaget ger 
effekt för individen. 
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2.2.7 Integration på den svenska arbetsmarknaden  

2003 tillsattes en arbetsgrupp av Regeringen tillsammans med Svenskt Näringsliv. Gruppen bestod av 
representanter från Regeringskansliet samt Svenskt Näringsliv. Grundtanken med arbetsgruppens 
arbete var att undersöka hur man på ett bra sätt kan få en bättre integration på 
arbetsmarknaden då det finns klara skillnader på arbetslöshet mellan de som är födda i 
Sverige och de som kommer från andra länder. Man hade även som uppdrag att se hur 
engagerade näringslivets varit i att förbättra integrationen. Den slutgiltiga rapporten från 
denna arbetsgrupp resulterade i Öppna dörrar - Sänkta trösklar (2004) Gruppen har bl.a. 
kommit fram till att det bästa för en integration på arbetsmarknaden är en tidig kontakt med 
arbetslivet. De anser att möjligheten att parallellt med svenska studier kunna arbeta eller 
praktisera utnyttjas i betydligt mindre omfattning än det borde, den kompetens som finns bör 
inte gå förlorad.  

 

2.2.8. Kom-jobb: att skapa och bibehålla en svenskspråkig arbetsmiljö. 
Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan Komvux och 
arbetsmarknadsförvaltningen i Botkyrka 

Rapporten som Hertzberg (1998) skrivit om ett projekt i Botkyrka, med namnet Komjobb, är 
för författarna i denna studie intressant då man kan se både skillnader och likheter mellan 
projekten, i störst utsträckning när det gäller intensivsvenska som ingår i dessa både projekt. 
Man vill att projektet ska ge deltagarna en bra möjlighet att bli bekanta med den svenska 
arbetsmarknaden.  
En beskrivning av Kom-jobbs målsättning: 

”Målsättningar 

Bakom Kom- jobb finns alltså två målsättningar. Projektet syftar till att deltagarna ska kunna 

avlägga den grundläggande sfi-examen, och att de ska få fäste på arbetsmarknaden.5Beroende på 

vem man frågar så får man olika besked om vad som är det viktigaste målet med Kom-jobb. Från 

komvux sida framhåller man att en examen med betyget godkänt i grundläggande SFI är det 

viktigaste. Från arbetsmarknadsförvaltningen sida framhåller man däremot att det viktigaste är att 

få ut eleven/projektdeltagaren i arbete. Med arbete förstås i det här sammanhanget inte 

nödvändigtvis ett fast arbete på den reguljära arbetsmarknaden, utan även vikariat, praktikplatser 

och liknande ses som något tillräckligt. Att det förhåller sig på det här sättet behöver inte 

nödvändigtvis medföra någon förvirring över vad som ska utföras i projektet. Jag framhöll redan i 

inledningen att de två målsättningarna är fullt förenliga, åtminstone i ett avseende: en sfi-examen 

antas underlätta ett inträde på arbetsmarknaden, och på så vis kan den ena projektmålsättningen 

ses som ett medel för att realisera den andra” (Hertzberg,1998). 
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2.3. Anknytande litteratur 

 

2.3.1. LPF 94  

Läroplanen för de frivilliga skolformerna är den läroplan som gäller vuxenutbildningen 
och därmed även sfi. De grundläggande värden som gäller är 

      ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten  i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §). Skolan har en viktig uppgift 

när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpf94). 

 

Viktigt är att man inte ska inte ska utsättas för kränkande behandling. Man ska aktivt 
motverka sådan behandling. Meningen är att all utbildning ska vara likvärdig, oavsett var i 
landet utbildningen drivs. 
Målen med utgångspunkt för de uppgifter vuxenutbildningen har är: 

”Vuxenutbildningen skall, med utgångspunkt i vad som föreskrivs i 1 kap. 9 § skollagen, 

• överbrygga utbildningsklyftorna och därigenom verka för ökad jämlikhet och social rättvisa, 

• öka elevernas förmåga att förstå, kritiskt granska och medverka i kulturellt, socialt och politiskt liv 

och därigenom bidra till det demokratiska samhällets utveckling, 

• utbilda vuxna för varierande arbetsuppgifter, medverka till arbetslivets förändring och bidra till full 

sysselsättning och därigenom främja utveckling och framsteg i samhället och 

• tillgodose de vuxnas individuella önskemål om vidgade studie och utbildningsmöjligheter och ge 

dem tillfälle att komplettera ungdomsutbildningen. 

Vuxna elevers kunskaper skall kompletteras endast i en sådan omfattning att de vid utbildningens 

slut har kunskaper av samma kvalitet som ungdomarna efter ungdomsutbildningen. Kunskapsmålen 

är desamma för ungdomar och vuxna, men kursernas innehåll, omfattning och tyngdpunkter 

behöver inte vara identiska” (Lpf94). 
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3. Metod 

3.1. Undersökningsstrategi 
Syftet med undersökningen är att undersöka om de som studerat på SFINX fått den tänkta 
behållningen av projektet och om de mål som finns i måldokumentet har uppfyllts. 
Undersökningen består av intervjuer, granskning av SFINX måldokument samt 
litteraturstudier.  Under förarbetet har relevant litteratur sökts för att användas som underlag 
och stöd för undersökningen. För att få information om hur studenterna själva ser på projektet 
och vilken behållning de haft av det har studenter som nu deltar eller har deltagit i projektet 
intervjuats, detta har underlättats av att en av författarna var aktiv i projektet på sin praktik. I 
undersökningen deltog sex respondenter, detta antal beror på att det av författarna ansågs om 
rimligt ur tidsaspekten men ändå kan ge en rimlig möjlighet att få en bild av hur projektet 
uppfattas av studenterna.  
 

3.2. Metoder och tekniker 
Forskningsmetoden som använts under arbetet är kvalitativ forskningsmetod, som författarna 
anser är den metod som passar detta arbete bäst.  Tanken var att respondenterna själva skulle 
kunna utforma sina svar och inte vara styrda efter olika alternativ, samt att vid behov, kunna 
förklara och vidareutveckla frågorna.  Det är något som författarna tror är viktigt för att få 
svar på de frågor som ställs, utifrån studenternas perspektiv av SFINX.  Detta kändes än mer 
tydligare efter att ha läst Forskningsmetodik (Holme & Solvang, 1991:78). Men också efter att 
läst Samhällsvetenskaplig forskning (Tim May, 2001) där vi tagit fasta på komplexiteten i 
”validitets” principen, vilket använts under rubriken datainsamling. Vidare har vi tagit 
avstamp i samhällsvetenskaplig forskningsteori som ser individen som subjekt. Detta eftersom 
vi ville titta närmare på hur de upplever SFINX. 
 
 

3.3. Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
De utvalda respondenterna är studenter som har varit med och fått möjlighet till stöd genom 
detta projekt. Sex studenter som har gått eller som för nuvarande studerar på projektet har 
deltagit. Under urvalet av respondenter har hjälp tagits av Studie- och yrkesvägledare som 
arbetar med projektet. Sedan har en personlig kontakt tagits med studenterna och tillsammans 
bestämt tid och plats för intervjuerna, detta för att de skulle känna sig trygga under intervjun.  
 

3.4. Datainsamling 
Datainsamlingen till detta arbete har i störst utsträckning skett genom intervjuer, en empirisk 
undersökning. Skillnaden mellan en empirisk undersökning (undersökning där det man 
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kommit fram till grundar sig på erfarenhet från och bygger på veteskapliga undersökningar av 
verkligheten) och en teoretisk undersökning är enligt Bjurwill (2001) att den empiriska 
undersökningen använder sig av insamlat datamaterial. Under planeringen av detta arbete såg 
författarna att intervjuer är det bästa sättet att få information och ansåg att det var det bästa 
sättet att få veta vad studenterna själva tycker. För att deras åsikter i största möjliga 
utsträckning ska komma fram har vi valt att ha intervjuer med endast en respondent vid varje 
tillfälle. Enligt författarnas vetskap finns ingen tidigare undersökning av detta. 
Undersökningens utgångspunkt har varit de intervjuer som ska ha gjorts med studenter som 
deltar eller deltagit i projektet. Dessa har sedan analyserat och bearbetats utifrån syftet med 
uppsatsen. Detta med att undersöka hur man kan använda intervjuer som instrument för att få 
fram information som Tim May (2001)tar upp, är något vi tagits fasta på. Det förhållningssätt 
man väljer att ha till ”validitet”. Intervjudata är inte antingen uteslutande sant eller falskt. 
Bitar av förvrängd verklighet eller bokstavsliga sanningar. Utan det blir instrument för 
forskaren att utgå ifrån i sin analys. Då kan forskaren använda intervjun som ett medel att 
analysera data. Hur människor uppfattar händelser och relationer och vilka skäl, 
bakomliggande orsaker människor har för sina ”sanningar”. Sedan är det inte bara den 
intervjuades tolkning som blir en del av analysen utan också intervjuarens. De antaganden 
som ligger till grund för tolkningar som görs av forskaren, finns med i analysen. På så sätt 
kommer man närmare validitet i sin forskning, eftersom bilden blir mer komplex (May, 
2001:176). 
 Det har skett genom att vi gått igenom de resultat intervjuerna har gett för att se vad 
studenterna haft för åsikter om vad projektet har haft för syfte enligt dem, projektets innehåll 
och vad det gett för effekt. De svar vi fått  har vi jämfört mot SFINX projektets 
målformulering för att se hur väl det fallit ut. För att sedan i analysdelen försöka lyfta olika 
tolkningsperspektiv och områden som berör mål, Innehåll och effekt med hjälp av 
utvärderingsanalys. 
 

3.5. Tillförlitlighet och giltighet 
Målsättningen med dessa intervjuer har varit att få en bild av vilken effekt projektet har gett 
deltagarna. Respondenterna har kunnat välja tidpunkt för intervju och de har även påverkat 
val av plats. Detta är faktorer som författarna anser har höjt tillförlitligheten på den 
information som erhållits, eftersom alla intervjuer genomförts på platser enligt 
respondenternas önskemål, harutgångspunkten varit att det är platser som intervjupersoner 
förhoppningsvis känner sig trygga i. Arbetet har presenterats och  respondenterna har även 
fått vetskap om syftet med undersökningen. Detta för att skapa ett förtroende med 
respondenten. Detta är viktigt eftersom de har en rättighet att mer ingående få veta vad de 
medverkar i och genom detta finns förhoppningar att tillförlitligheten ökats ytterligare (Holme 
& Solvang, 1997). 
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3.6. Etiska ställningstaganden 
Respondenterna har noga informerats om att intervjuerna är frivilliga, att de inte måste 
fullfölja intervjun om de känner att de inte vill. De informerades också om själva studien. 
Dessutom informerade vi även om att det som kommit fram genom intervjun enbart kommer 
att användas i syftet som angetts. Genom detta genomfördes intervjuerna efter de 
forskningsetiska principerna som är, samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  En medvetenhet finns hos författarna om 
partiskhet, då en av uppsatsförfattarna praktiserat inom SFINX projektet. Detta har undvikits 
genom ett kritiskt förhållningssätt från den andre uppsatspartnern och genom att helt och 
hållet välja deltagarnas perspektiv. Författarna har därför medvetet valt bort att tala med 
styrgrupp samt andra inblandade i SFINX projektet. 
 

3.7. Bearbetning och analys av resultatdata 
Eftersom data inte talar för sig själv krävs en analysmetod (Bjurwill, 2001). Det är svaren som 
bestämmer hur analysen ska utföras. Bjurwill påpekar hur viktigt, ja rent av avgörande, 
förmågan till reflektion är i detta stadium. Vi har valt att arbeta utifrån utvärderingsmetod, 
som vi hämtar från Nilstun & Hermerén(1984). Analystyperna vi använt är 
måluppfyllelseanalys, effektanalys och effektivitetsanalys.  Intervjuerna utfördes med 
bandspelare och med en lyssnande samtalsmetodik, där frågorna ställdes till dem en i taget 
och de fick god tid på sig att svara. Eftersom svenskan är ett hinder för respondenterna, blev 
det många sammanfattningar och tolkningar under intervjun. Samt en blandning av svenska 
och engelska både för respondenterna och uppsatsskribenterna. Sex deltagare blev intervjuade 
från två olika SFINX klasser tre från grupp 1 och tre från grupp 2. Intervjuerna nämns i 
nummer ordning och respondenterna nämns med fiktiva namn. Intervjuerna blev inspelade 
och transkriberade. 

3.8. Resultatredovisningssätt 
I resultatdelen presenteras först deltagarna kort som en löpande text. Detta upplevdes som 
bästa sättet att presentera dem. Därefter redovisas tre nyckelfaktorer som framgått genom 
intervjuerna vara viktiga för att uppnå målet med integrationsprojektet SFINX enligt 
deltagarna. Sedan har dessa nyckelfaktorer kopplats till målformulering, samt respondenternas 
upplevelse av innehållet i vardera. Detta för att visa på eventuella diskrepanser. Fördelningen 
av åsikter redogörs generellt och där de avviker, individuellt. Citat från intervjuerna 
presenteras löpande kopplat till vad som tas upp under respektive rubrik. Själva 
intervjufrågorna finns som bilaga till uppsatsen. Resultatdelen är indelat i tre huvudområden; 
Intensivsvenska, kurser på KTH samt praktik.  
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4. Resultat 

4.1. Deltagarpresentation 
Deltagarna som intervjuades var fem män och en kvinna. De är alla ingenjörer men med olika 
inriktning vilket redovisas nedan. Namn som fortsättningsvis kommer användas är fiktiva för 
att inte avslöja deltagarnas rätta identitet. Intervjuerna redovisas kronologiskt i denna 
deltagarpresentation. 
 
Intervju 1 gjordes med Oleksandr en man från Ukraina som är 27 år gammal och har en 
sambo från Ukraina här i Sverige. Oleksandr kom till Sverige för lite drygt 3 år sedan. Han är 
utbildad i sitt hemland till civilingenjör inom datateknik. Han var deltagare i SFINX 1 som 
var den första kullen SFINX startade. Han började i Sverige som master student på KTH och 
efter färdig examen, gick han på vanlig SFI undervisning i ca 2 månader och började sedan på 
SFINX där han stannade i 2-3 månader för att sedan få fast arbete som ingenjör inom sitt 
yrkesområde. 
 
Intervju 2 gjordes med Aram, en man från Irak som är 45 år gammal och han har en Irakisk 
fru samt barn här i Sverige. Aram har arbetat som maskiningenjör i sitt hemland på fabriker 
och privata företag med design av mekaniska komponenter i 19 år Och kom till Sverige 2007. 
Han deltar i SFINX 1 som går ut nu den 4 juni 2009. Han började i Sverige med SFI studier 
men började på SFINX ganska snart. Han har inte arbetat som ingenjör eller något annat i 
Sverige. Har inte haft praktik men gått kurser på KTH. 
 
Intervju 3 gjordes med David som kommer från Serbien och är trafik och transportingenjör. 
Han är 33 år gammal och saknar familj här i Sverige. David arbetade på motsvarande 
Sjöfartsverket i Serbien i 3 år innan han kom till Sverige för lite drygt 1 år sedan. Han går 
också i SFINX 1, har inte varit på praktik men har gått kurser på KTH. 
 
Intervju 4 gjordes med Mateo en man från Peru som är 25 år. Han har en sambo från 
Colombia som också är ingenjör och hon har bott här i Sverige i 18 år. Mateo kom till Sverige 
för lite drygt 1 år sedan. Han är utbildad i sitt hemland inom elektroteknik men är inte 
validerad av HSV till högskoleingenjör. Han har studerat i Japan i 4 år men inte arbetat inom 
sitt yrkesområde. Här i Sverige har Mateo arbetat som servitör en del. Han är deltagare i 
SFINX 2. Han började i Sverige på SFI men hittade snart SFINX. Han har gått kurser på KTH 
men inte varit på praktik. 
 
Intervju 5 gjordes med Borislav som är från Serbien och är dataingenjör han har varit i 
Sverige 2 år. Han är 54 år gammal och lever ensam. Borislav jobbade inom industri i 25 år 
som dataingenjör i dataanläggningar, som dataanalytiker och som chef. Han har inte haft 
arbete här i Sverige och inte varit på praktik men har läst kurser på KTH. D är deltagare i 
SFINX 2 och började på SFI men fann snart SFINX. 
 
Intervju 6 gjordes med Galina undersökningens enda kvinna som kommer ifrån det forna 
Sovjetunionen. Galina kom till Sverige 2003. Galina är Civilingenjör i datateknik och hon 
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arbetade i 22 år i Sovjetunionen. 10 år på vetenskapsakademin som elektronikingenjör, på 
rymdkosmiska institutet. Sedan efter Sovjetunionens fall arbetade hon på en flygplats i Baku, 
Azabardjan som programmerare i 12 år. Galina började med SFI men kom till SFINX 2 
gruppen 2008. Hon har inte haft arbete i Sverige ingen praktik men kurser på KTH. 
  

4.2. SFINX nyckelfaktorer för att nå målet 
Enligt alla deltagare som vi intervjuade var målet med SFINX att komma så snabbt som 
möjligt i arbete som ingenjörer, vilket de alla är utbildade till i sina hemländer och det medel 
som skulle leda dem till arbete är indelat i tre huvudområden; 

• Intensivsvenska  
• Kurser på KTH 
• Praktik 

 
Dessa tre nyckelfaktorer är nödvändiga för att uppnå målet, arbete i Sverige som ingenjörer. 
Om en av dessa faller bort, menade alla respondenterna att hela syftet med projektet faller. 
”Vi är ingenjörer du vet, vi är ambitiösa. Inte som andra som bara vill äta, leva. Vi vill ha 
jobb” (Aram). 

4.3. Intensivsvenska 

4.3.1. Vad säger målformulering? 
I målformuleringen ”Svenska för ingenjörer med X inriktning” står det att 
svenskundervisningen ska vara intensiv, för att snabbt få ingenjörerna i arbete och möjliggöra 
en snabb utveckling av svenskan hos SFINX studenterna. Det ställer höga krav på lyhördhet 
och hårt arbete från både lärare och deltagare (Se bilaga 2 s.6). 

”Lärarnas medvetenhet om deltagarnas olika språknivåer är ständigt närvarande i kommunikationen. 

Det innebär att lärarna kräver rimligt språk från var och en och att de ser vars och en språkutveckling. 

Studenterna fullföljer sina uppgifter med stor ansträngning och utvecklas efter sin kapacitet. Siktet har 

varit högt ställt från början och förväntningarna är höga”(bilaga 2 s.6). 
 
Vidare i målformuleringen står det att SFINX-deltagarna ska betraktas som en homogen 
grupp från första början. Svenskundervisningen ska fokusera på gemensamma texter med 
olika nivå på uppgifterna som är individanpassat, för att ge studenterna en ”gemensam grund 
med teman och språk”(bilaga 2 s.7). Lärarna på SFINX ska parallellt kunna arbeta med 
studenterna på olika nivåer. Genom att ge studenterna individuella uppgifter och många 
inlämningsuppgifter, för att sedan använda som bedömningsunderlag. Alla deltagare får låna 
en kursbok för den kurs man har. Arbetet med kursboken skall sedan studenterna kunna sköta 
själva, undantaget är arbetet med C-kursen där de gemensamt i grupp med läraren lär sig 
grunderna i svenska. Undervisningen är tänkt att bygga på olika teman som anknyter till 
teknik. Detta görs med hjälp av studiebesök på b.la. ett vattenverk. ”Varje tema har flera olika 
uppgifter inom varje språkförmåga. Dessutom får deltagarna fler och fler grupparbeten med 
större och större självständighet i utförande.” (se bilaga 2 s.7).  

 19



 

 
Tekniska temaområden skall sökas på internet och i aktuella tidningsartiklar etc. Lärarna skall 
sedan plocka fram lämpliga texter där bitvis delar av ordförrådet är gemensamt för alla men 
uppgifterna ska vara individ- och nivåanpassat där olika krav stäms av mot den kurs i svenska 
som studenter läser. Temat kan sedan användas på många olika sätt, med praktiska 
erfarenheter, muntliga och skriftliga uppgifter, med hörförståelseuppgifter, med bearbetning 
och diskussion kring specifika ord och fraser.” Nyheter återkommer ständigt som ett inslag 
och en del skönlitterära texter förekommer också i denna förövrigt tekniska inriktning av 
svenska språket” (bilaga 2 s.7). 
 

4.3.2. Hur var innehållet enligt deltagarna? 

Intensivsvenska innebär enligt deltagarna vi talat med, att de skulle gå snabbare än vanlig SFI 
svenska och inrikta sig mer mot teknisk svenska, som är användbart för dem när de kommer 
ut i det svenska arbetslivet som ingenjörer.  
I vår respondentgrupp fanns mycket varierande grundkunskaper i svenska. Från ingenting till 
SAS grundnivå. Något som alla respondenterna var överrens om var att kvalitén på 
svenskundervisningen var avsevärt högre än den vanliga SFI svenskan som kommunen 
tillhandahåller. Mateo menade att på SFI på Lärnia där han börjat, var det ingen som helst 
gruppkänsla. Det var nya människor varje vecka, vilket försvårade inlärningen menade han. 
Alla respondenterna redogjorde om undervisningen på liknande sätt. De hade en generell 
upplevelse av vad som hade gjorts. Teman hade kopplats till svenskundervisningen, med hjälp 
av tidningsartiklar och uppgifter kopplat till detta. Hörövningar, grammatik, samtal och 
uttalsövningar i grupp. De har hela tiden haft många individuella uppgifter. ”De tvingade oss 
att ha många grupparbeten, läsa mycket. Vi fick besöka Eon(elbolag) och vattenverk där vi 
fick ställa frågor, vilket var jätteintressant”(David). Böcker för individuella uppgifter har 
också använts. Men inte i lika hög grad. 
 

4.3.3. Vad var bra och dåligt/vad kan förbättras?  

Svenska undervisningen hade deltagarna ganska lika uppfattning om. De flesta tyckte den var 
väldigt bra andra hade en del synpunkter. Generellt tyckte deltagarna att 
svenskundervisningen var det som fungerat bäst i projektet. De har fått det stöd de behövt och 
blivit lyssnade på. En del av deltagarna tyckte det var viktigt att hitta en gruppsamhörighet, 
vilket var fallet med SFINX. Mateo menade att det hade varit bättre om de haft samma nivå 
på svenskan när de startade. ”När jag började kunde jag inte säga någonting. Tråkigt att det 
fanns personer som kunde lite svenska, det kändes inte alls bra.”(Mateo) . 
Galina tyckte också att det var dåligt att de hade så olika utgångspunkt, då de hade så pass 
olika svenska nivå när de började på SFINX. Själv var hon redan på SAS grundnivå. Flertalet 
menar att det skulle vara krav på grundnivå i svenska innan de börjar på kurser på KTH.   
Alla hade mycket positivt att säga om svenska undervisningen och lärarna. ”Bodil är som en 
syster för mig, förstår du? Hon har gjort allt för mig.” (Aram)  
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Mateo efterlyste mer teknisk svenska på SFINX. Mateo vill att det ska utformas en särskild 
”SFINX-Swedish” Där just den typen svenska ingenjörerna behöver var tydligt utarbetad i 
kursmaterial. Han tyckte också det var bra att kommunicera när de träffades i gruppen, istället 
för att sitta och plugga i böcker tillsammans. Galina hade en helt motsatt åsikt. Hon efterlyste 
en tydligare strukturerad undervisning med riktiga böcker från start. David var väldigt nöjd 
med hur svenska undervisningen hade utformats. Galina var av helt motsatt åsikt hon menade 
att det inte alls var intensivsvenska eftersom de bara läst två dagar i veckan och då bara två 
timmar i olika nivåer i en grupp, vilket hon inte alls tycker är bra. Först på sista tiden har det 
varit så som hon önskade från början.  

”Nu köpte vi en bok ”Språkporten” och jag sa till läraren att vi klarar inte en bok från början till 

slut, massor av uppgifter som jag inte kan göra. Ord som jag ska hitta som ska finnas svenska ord 

hos mig, som jag borde lärt mig förut. Kan inte klara det själv. Kan inte förstå fraser i svenska 

språket hur ska jag då kunna hitta ord som saknas i en text?” (Galina). 
 

4.4. Kurser på KTH 

4.4.1. Vad säger målformuleringen? 

Kurserna på KTH ska väljas ut i samråd med en Studie och yrkesvägledaren på KTH som 
tillika är projektledare för SFINX. Tanken är att kurserna ska väljas utifrån ingenjörens 
tidigare kunskaper men framförallt utifrån vad som behövs på arbetsmarknaden.  
              
              ”Kurserna på KTH är olika svåra för SFINX-ingenjörerna och var och en av dem tar svårigheterna på 

sitt eget sätt. Sammantaget ser vi att förmågan att klara sig med svårigheterna på KTH inte främst 

hänger samman med språknivån utan med vars och ens förmåga att stå ut” (bilaga 2). 
 

4.4.2. Hur var det enligt deltagarna? 

Alla vi träffade hade i samråd med Studie och yrkesvägledaren, tillika projektledaren valt 
kurser på KTH. Kurserna var en blandning av ny och gammal kunskap, vilket de tyckte var 
bra. Galina menade att alla kurser de läser inom hennes civilingenjörsutbildning, är det 
samma idag som när hon tog examen i den forna Sovjetunionen. Alla hade läst kurser på KTH 
utom Oleksandr, som tagit en Master på KTH före SFINX och snabbt fick jobb som 
dataingenjör. Men de fem andra deltagarna hade varierande resultat på sina kurser och olika 
åsikter om detta. Alla tyckte det var bra att få chans att läsa kurser på KTH trots att de 
saknade grundläggande behörighet i svenska B som är ett krav annars. De tyckte alla att det 
var mycket svårt att hänga med bitvis i undervisningen, beroende på föreläsare.  
 

4.4.3. Vad var bra och dåligt/vad kan förbättras? 

De efterlyste mer konkreta exempel och inte så mycket teori. Det är svårt att hänga med, 
menade alla när det blir väldigt teoretiskt och på svenska. En del hade svårare med engelska 
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föreläsningar, eftersom de inte är så starka i engelska. Flera uttryckte hur viktigt det är att 
lyckas med kurserna, Mateo menade att det syns ju om man har kuggat och det är inte bra. 
Galina menade att man måste få känna sig duktig om man får högsta betyg, annars är det 
ingen mening med att ta kurserna. Borislav tyckte det var bra att använda kurserna som 
”träning” i svenska språket. ”En del föreläsare pratade för fort. De kurser jag har läst 
tidigare i min ingenjörsexamen från hemlandet, var lättare att hänga med på” (David). 
 
Det som alla upplevde som ett problem med kurserna på KTH var att svenskan var för dålig 
för många klasskamrater på SFINX. Dessa tyckte flertalet, borde få vänta med kurserna tills 
de kommit upp i SAS grundnivå. De uttryckte att det borde vara ett krav, eftersom ingen 
tycker om att misslyckas. Aram menade att hans kurser inte passade i tid, eftersom han skulle 
gå kurser under en tidsperiod då det han behövde inte fanns. 

4.5. Praktik 

4.5.1. Vad säger målformuleringen? 

”I SFINX, grupp 1  har 7 av från början 31 ingenjörer kommit ut i praktik eller direkt i arbete. En har en till 85 

% säkerhet klar praktikplats. Och ytterligare tre praktikplatser är inom räckhåll” (bilaga 2 s.4). 
 
I målformuleringen står väldigt lite om praktikplatser. Hur de ska skaffas fram och vilka 
eventuella samarbetspartens det finns inom näringslivet. Inledningsvis står att man ska bjuda 
in företag till samarbete genom ”frukostmöten” där man informerar och berättar för 
intresserade företag om SFINX. Det som däremot står, är att man i framtiden behöver fler 
anställda inom SFINX, som enbart rekryterar företag och praktikplatser.  

”För att inleda sökandet efter praktikplatser och mentorer bjöd vi in till ett frukostmöte. Intresset var 

bra och vi fick 14 företag som sa sig vara intresserade av att delta i SFINX. Dock har vi haft svårt att 

få dem att verkligen ta emot praktikanter och ställa upp med mentorer under SFINX första 

verksamhetsår” (bilaga 2 s.4). 
 

I målformuleringen tar man upp ett specifikt ”frukostmöte”, som hölls den 14/2 2008 där 
Catharina Bildt, politiskt sakkunnig från integrationsdepartementet blev inbjuden tillsammans 
med insatta personer från KTH och Sam Yildirim från Länstyrelsen. Mötet handlade om 
SFINX och företagen fick anmäla sitt intresse till samarbete, vilket vid denna tidpunkt alla 
närvarande företag gjorde(bilaga 2 s.4). 
 

4.5.2. Hur var det enligt deltagarna? 

 
“I cannot imagine how hard it must be! Go to a company and say, I have this people, they don’t speak 

Swedish, hire them!” (Mateo). 
 
Alla deltagarna uttryckte stor frustration över att det inte fungerat med praktikplatserna. För 
dem alla var det den huvudsakliga nyckelfaktorn för att nå målet, ett jobb som ingenjör. Det 
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fanns mycket funderingar hos dem alla kring löften som de upplevt inte hade infriats. Alla 
menade att de första dagen hade blivit informerade om att det fanns företag som väntade på 
att ta emot dem som praktikanter. ”We thought it was just a matter of time!” (Mateo). Alla 
står frågande till att det blev så här. Hur kan utlovade praktikplatser bara försvinna? 
De har sedan blivit informerade om att finanskrisen under hösten 2008 var anledningen till att 
praktikplatserna uteblivit för de flesta deltagarna på SFINX i stort.  

4.5.3. Vad var bra och dåligt/vad kan förbättras? 

Här menade alla respondenterna att den största bristen i SFINX projektet låg. Utan 
praktikplats faller hela idén med projektet för dem individuellt. De menar att målet för dem 
alla var just praktik och utan detta mål finns ingen mening. De upplevde en stor hopplöshet 
generellt. Flera berättade om olika rekryteringsmässor de varit på, de har då inte upplevt något 
som helst intresse från företag. De har olika funderingar kring detta och många frågor. Hur 
kommer det sig att företag inte vill ta emot dem, när de får hela praktiken betald? Trots 
finanskris borde det finnas intresse för framtiden, eftersom det saknas ingenjörer inom en snar 
framtid. David har försökt mycket på egenhand att söka praktikplats men får inga svar. ”Jag 
har skickat min CV till många, dem sa, vi får se, vi vet inte nu. Som vanligt fick jag inget svar 
på vad de behöver” (David).  
Alla menade att det hade varit bättre om de inte blivit lovade praktikplats från start. Om de 
hade fått veta att SFINX projektet kanske hade lett till praktik, hade de inte känt sig lika 
besvikna nu. David menade att om han var arbetsledare på ett företag och visste att det skulle 
bli ingenjörsbrist med all säkerhet efter finanskrisen, skulle han just därför ta emot 
praktikanter i förebyggande syfte. ”Om jag var arbetsledare skulle jag fråga om jag fick 
besöka SFINX, träffa ingenjörerna och intervjua dem, berätta om mitt företag.” Alla upplever 
att projektledaren har gjort vad hon kunnat, men att hon måste ha hjälp av någon på heltid för 
att hitta praktikplatser och knyta långvariga kontakter med företag. 

4.5.4. Övrigt om SFINX generellt enligt deltagarna 

Det kom fram en del intressanta synpunkter som inte föll inom ramen för denna 
undersökning, men det är inte mindre viktigt att ta upp för det. När intervjuerna genomfördes 
ställde sig deltagarna frågande till mycket . En kärnfråga från en av deltagarna var; För vem 
och varför SFINX? Annat som också kom upp, var hur man presenterade SFINX i media. Där 
var det bara positiva resultat som framhölls. Vilka som fått praktik och hur bra projektet var. 
David menade att det skulle varit bättre om man skrivit i media om hur svårt det är att få fram 
praktikplatser. Annat som framkom var det ämne som berördes i en artikel (Virgin, 2009/3) 
som Mateo gav uppsatsskribenterna. En artikel som pekade på att ingenjörer får kalla handen 
av arbetsgivare. Detta har också framkommit tidigare i resultatredovisningen ovan, tankar 
kring svenska företagares ointresse för ingenjörerna på olika utbildningsmässor. Detta var 
något deltagarna inte kunde förstå hur det hängde ihop.  
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5. Analys 

Syftet med studien var att undersöka om de studenter som studerat på SFINX anser att de fått 
den tänkta behållningen av projektet. Om integrationsprojektet har uppfyllt de intentioner som 
uppges i måldokumentet. Tanken var också att undersöka vad som var bra och dåligt och hur 
projektets innehåll kan bli bättre, för att ge effekt för de enskilda individerna.  
De utvärderingsmetoder vi har använt oss av är följande: Måluppfyllelseanalys: Vilka mål har 
projektet/målformuleringen och har de förverkligats? Effektanalys; vilket innebär att man 
tittar närmare på om insatser fått några effekter inom utvalda områden. (Vad ser deltagarna i 
denna studie för effekter?) Effektivitetsanalys; Skulle acceptabel grad av måluppfyllelse 
kunnat realiseras på ett effektivare sätt? (Kritik samt förslag som framkommit till 
förändringar.) 
 
Hela studien bygger på att ta reda på hur deltagarna själva ser på projektet, hur det fungerat 
för dem och vad de anser att projektet har gett. Resultatet från intervjuerna anser författarna 
på ett bra sätt speglar detta projektet ur deltagarnas egna synvinklar. För att vara deras åsikter 
i största möjliga utsträckning trogna, har vi valt att ha intervjuer med endast en respondent vid 
varje tillfälle. De studenter som intervjuats går eller har tidigare studerat på SFINX.  Det vill 
säga SFINX 1 eller 2, som nämns i presentationen av de respondenter som deltagit i studien. 
Deltagarna är ingenjörer med olika inriktningar och i varierande ålder mellan 25 och 45 år.  

5.1. Intensivsvenska 
Kunskaperna i svenska var väldigt varierande bland intervjudeltagarna . Det fanns deltagare 
som inte hade någon kunskap i svenska alls och de som hade kunskaper till SAS grundnivå. 
Några av de som intervjuades var helt eniga om att de skiftande kunskaperna i svenska var en 
stor nackdel. De menar att de hade varit bättre om de som deltagit haft ungefär samma 
kunskapsnivå. Vidare menar de att det borde vara krav på att man har grundnivå i svenska 
innan man börjar läsa kurser på KTH. 
Respondenterna menar att intensivsvenska, enligt som de ser det, ska gå snabbare än att läsa 
på Sfi och dessutom innehålla fler tekniska ord som de kommer att ha användning av i sitt 
arbetsliv som ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden. En av deltagarna saknade just den 
tekniska svenskan och tyckte att det kunde utformas en särskild ”SFINX -swedish” där just de 
tekniska orden som ingenjörer behöver fick utökat utrymme. Alla respondenterna var eniga 
om att kvalitén på svenska undervisningen var avsevärt högre än den varit på den Sfi man kan 
läsa genom kommunen. Något som det däremot var skilda åsikter om var sättet man arbetade 
på. Medan det fanns de som var nöjda med att det var mycket övningar i grupp med t.ex. 
samtal, grammatik, hörövningar och även studiebesök där man fick ställa frågor. Andra 
menade att det varit bättre med mer böcker och än mer strukturerad undervisning. 
Svenskundervisningen var det som deltagarna generellt tyckte fungerat bäst i projektet, även 
om det fanns åsikter om att det inte var intensivsvenska då man endast läst svenska två dagar i 
veckan och då enbart i två timmar. 
I målformuleringen för SFINX står att den svenska som studenterna läser intensivsvenska, ska 
ske i ett intensivt tempo. Detta för att studenterna snabbt ska få möjlighet att komma ut i 
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arbete, samt få en bra möjlighet att snabbare utveckla sin svenska. För att detta ska fungera 
ställs höga krav på att både lärare och studenter lägger ner hårt arbete och visar lyhördhet. 
Arbetsgruppen i Öppna dörrar sänkta trösklar (Näringsdepartementet, 2004) påtalar att Sfi 
måste vara anpassningsbar och kunna kombineras med både arbete och aktiviteter som är t.ex. 
yrkesförberedande eller arbetsinriktade, flexibilitet är viktigt. Att studenter anser att det är ett 
bra koncept att lägga svenska undervisningen nära det praktiska visar även annan forskning av 
liknande projekt. I Kom-jobb: att skapa och bibehålla en svenskspråkig arbetsmiljö. 
Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan Komvux och arbetsmarknadsförvaltningen i 
Botkyrka (Hertzberg,1998), utvärderade han ett projekt som hette  Kom-jobb.  ”verksamheten 
i Kom-jobb kan kännetecknas som ett mångsyssleri” (Hertzberg,1998:7). 
 Där kan man läsa att studenterna menar att det var ett bra och givande sätt att lära sig språket, 
när de samtidigt gavs möjlighet att lära sig sådant som de direkt kommer att ha användning 
för i sina yrken. Dessa svar var helt eniga med vad deltagarna på SFINX ansåg. Likaså visar 
tendenser även i denna undersökning att det var bättre att lära sig svenska på detta sätt än på 
den allmänna Sfi undervisningen. Däremot fanns det i denna undersökning inga som helst 
problem, som författaren uppfattade det, med att även deltagarna i det projektet hade stora 
skiftande kunskaper i det svenska språket. Detta var däremot något SFINX studenterna 
uppgett som ett problem. 
 

5.2. Kurser på KTH 
De som deltar i SFINX projektet ska även läsa kurser på KTH. Dessa kurser ska enligt SFINX 
målformulering väljas ut utifrån vad det finns för behov på arbetsmarknaden, men man ska 
även ta hänsyn till studentens tidigare kunskaper. Dessa kurser väljs ut av projektledaren för 
projektet, som även är Studie- och yrkesvägledare på KTH, tillsammans med studenten. 
Alla respondenterna hade, helt i enighet med målformuleringen för SFINX, valt kurser i 
samråd med projektledaren. De var nöjda med de kurser de läst, då dessa var en blandning av 
gammal och ny kunskap. Alla utom en av dem som intervjuats hade gått kurser på KTH, den 
student som inte hade gjort det hade tagit en masterexamen på KTH före han gick på SFINX. 
Efter detta fick han snabbt arbete som dataingenjör. De som läst kurser på KTH under SFINX 
projektet hade alla egna åsikter och varierande resultat. Gemensamt för dessa var att de tyckte 
det var bra att de fått möjlighet att läsa dessa kurser trots att de inte hade den behörighet i 
svenska B, som egentligen kräv för dessa kurser. Ett problem som de pratade om var att de 
hade svårt att följa vissa föreläsningar, mycket beroende på föreläsare. Studenterna var eniga i 
att det var svårt att följa med i undervisningen när det blev alltför teoretiskt på svenska. Dock 
kunde engelska undervisningar vara ännu svårare, då det kan saknas grundläggande 
kunskaper i engelska. Ett problem som alla respondenterna hänvisade till var att många av 
dem som läser på SFINX hade för dåligt kunskaper i svenska. De ansåg att man som student 
skulle få vänta med kurserna på KTH tills man nått SAS grundnivå. De var eniga om att detta 
skulle vara ett krav. 
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5.3. Praktik 
Alla respondenterna upplevde att de första dagen blivit lovade att det fanns företag som 
väntade på dem för att ta emot dem som praktikanter. 
Den utlovade praktiken i projektet, ansåg samtliga deltagare var den största bristen.  De kände 
stor frustration att detta inte fungerat. Gemensamt var att de såg detta som nyckelfaktorn för 
att nå sina mål. De menade att utan praktikplats så faller hela idén med detta projekt, de ansåg 
att det inte fanns någon mening utan praktik och de kände generellt en stor hopplöshet. 
Finanskrisen 2008 fick de höra, var orsaken till att de inte fick praktikplats.  Denna orsak 
ställde de sig frågande till. De menade att det inom en snar framtid kommer att finnas ett 
behov av att anställa ingenjörer och att praktikplatser inte kostade företagen något, de ställde 
sig frågan varför företagen inte vill ta emot dem, trots betald praktik. 
Att de känner sig besvikna på projektet nu beror till stor del, enligt dem själva, på att de från 
början blivit lovade plats. De ansåg att det varit bättre om man varit försiktig med att utlova 
praktikplatser från start. 
Målformuleringen nämner inte så mycket om praktikplatser. Av det som står kan man läsa att 
i SFINX grupp 1 har 7 av 31 studenter fått praktikplats eller ett arbete. Vidare står det att 
projektet i framtiden behöva någon som kan hantera praktikanskaffning, antingen genom en 
samarbetspartner eller genom en anställd. 
I Öppna dörrar - sänkta trösklar (Näringsdepartementet, 2004:49) kan man läsa om att 
arbetsgruppen anser att det är viktigt för invandrare att tidigt få kontakt med arbetslivet, detta 
för att snabbare och på ett bra sätt bli integrerad på arbetsmarknaden. Man kan även läsa om 
den lag som säger att ”alla arbetsgivare är enligt lagen skyldiga att inom ramen för sin 
verksamhet bedriva målinriktat arbete för att främja etisk mångfald på arbetsplatsen” 
Viktigt är också, enligt arbetsgruppen, att arbetsgivare har en öppen inställning till personer 
med invandrarbakgrund. Roth & Åslund (2006) menar att de med utländskexamen som 
kompletterar med svensk utbildning, har större chans att lyckas på den svenska 
arbetsmarknaden. Eftersom detta medför ”en ökad överförbarhet”. De lyfter också 
problematiken kring validering av utländsk examen och att svenska är en förutsättning för att 
denna grupp ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. 
 

6. Slutsatser  

Som vi ser det har forskningsfrågorna till stor del blivit besvarade och nya frågor har 
tillkommit som kan vara intressanta för framtida forskning dessa framkommer under 
diskussionsdelen. Vi har valt att redovisa slutsatserna genom att presentera de under 
respektive forskningsfråga. 
Vi har valt att arbetat utifrån följande forskningsfrågor (i rubrikform nedan.) 
Gemensamt för dessa tre frågor är att vi utgår från deltagarnas upplevelse och åsikter. 
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Vad har deltagarna fått ut av SFINX? 
Utifrån de svar vi har fått under intervjuerna så kan vi finna att det studenterna är mest nöjda 
med är svenskan, att det har gett mycket mer att läsa intensivsvenska på SFINX än att göra 
det under vanliga former på Sfi. Viktigt var också gruppkänsla, som de verkligen har fått 
under tiden i SFINX projektet. Det pedagogiska upplägget var det däremot skilda åsikter om. 
Skillnaden gäller hur man ska arbeta i gruppen, om man ska ha grupparbeten med mycket 
diskussioner eller om man skulle arbeta mer med individuella uppgifter och använda riktiga 
böcker. Negativt med projektet var enligt respondenterna var att det var så olika nivå på 
svenskkunskaperna, åsikten var att det borde finnas en lägstanivå innan man började läsa 
kurser på KTH. Utifrån vad vi kunde utläsa var att det som fungerat sämst med projektet var 
praktiken. Studenterna visade stor besvikelse på att de inte fått praktikplatser, något som de 
från start blivit utlovade. Studenterna hade, som vi uppfattade det, lagt väldigt mycket vikt vid 
just praktikplatserna. De tyckte själva att projektet föll på bristen av praktikplatser, något de 
däremot menade var att det projektledaren gjorde vad hon kunde, men att hon behövde hjälp 
för att hinna med. 
 
Har målformuleringen med SFINX uppnåtts?  
Denna forskningsfråga är som vi ser det inte fullt besvarad. I stort sett så verkar studenterna 
anse att SFINX har varit väldigt bra och gett dem mycket. Men det faller, enligt dem, på att de 
inte fått de praktikplatser de anser att de blivit lovade. Sett utifrån detta så menar vi att 
besvikelsen av att inte fått den praktik de värderat så högt, gör att man kanske inte ser 
helheten utan mest det som uppfattas som dåligt, då detta har varit den nyckelfaktor som de 
hela tiden sett för att sedan få ett arbete. Samtidigt så står det inte mycket om just praktik i 
målformuleringen, vilket gör att det blir svårt att se om just målsättningen med praktik har 
uppnåtts. Däremot om man ser till svenska undervisningen, den gruppkänsla och det 
nätverkande man skriver om i målformuleringen så har absolut målen uppnåtts. 
 
Hur skulle SFINX kunna förbättras för att nå målen?  
Att inte gå ut med att det finns praktikplatser, menar studenterna, skulle göra att man fick en 
helt annan syn på projektet. Som det är nu så går man in i projektet med en tro om att man har 
en praktikplats färdig. När detta inte kan infrias så nämns känslan att hela projektet faller och 
man kanske inte kan se hur bra det har varit egentligen med SFINX. Om man varit försiktig 
med att lova praktik från början så kanske besvikelsen hos deltagarna blivit mindre. Lova inte 
praktik från början anser deltagarna. Något som kanske även skulle behövas är att förtydliga 
kursplanen och lägga in mer om vad svenskan ska innehålla, mer tydligt vad gäller just den 
svenska som ingenjörerna behöver den mer tekniska svenskan. En av studenterna kallar det. 
SFINX Swedish. Något de anser vore en tydlig förbättring av projektet, är att inleda 
samarbete med företag och skriva kontakt med dessa om praktiksamarbete. En av deltagarna 
menar att företagsledare borde ha en viss framförhållning. När den finansiella krisen är över, 
behövs ju ingenjörer igen och då är ett samarbete med SFINX av stort värde. Att man som 
företagsledare redan nu, etablerar kontakt med ingenjörerna på SFINX. Vad kan de? Vilka 
kompetenser har de som mitt företag kan ha nytta av i framtiden osv. 
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7. Diskussion 

7.1. Resultat 
Resultatet i denna studie har kommit att kretsa mycket kring praktik och respondenternas 
åsikter och tankar kring detta.  
Att praktikdelen har varit det som väckt stor besvikelse hos deltagarna har blivit uppenbart 
under våra intervjuer. Det har väckt många funderingar hos oss som författare till denna 
studie.  Att praktiken skulle ses ur deltagarnas perspektiv, som så avgörande för projektet var 
inget vi hade trott innan vi gjorde denna studie. Det finna väldigt lite om praktikplatser i 
målformuleringen, det är något man kanske skulle tänka på att utveckla mer, där man 
tydliggör de företagskontakter man har om de finns och framförallt där man skriver att 
praktikplatser inte är något som går att garantera och anledningen till detta. Ett förslag kan 
vara att man i förväg kan försöka få samarbetspartners när det gäller praktikplatser och 
dessutom skriva kontrakt med dessa. Vi kan känna att det inte borde ställa till med några 
större problem för företagen då praktik inte medför några kostnader, ur lönesynpunkt. Sett 
från resultatet av denna studie så kanske man bör vara försiktigare att utlova att det finns 
praktikplatser från början, då detta verkar vara det stora problemet enligt deltagarna och som 
gör att de blivit besvikna. Under detta arbete har vi reflekterat en del över vad det kan vara för 
orsaker som gör att det är så svårt att företagen att ta emot ingenjörer. De ingenjörer som 
studerar på SFINX har examen från sina hemländer. Kan det finnas okunskap om vad dessa 
utbildningar är värda i svenska mått, vilka kunskaper som finns? Då deras utbildningar 
valideras så kanske det kan uppstår frågetecken om vad de har för kompetens. Vi har ställt oss 
frågande till om detta kan vara en del i att det är svårt att få praktikplatser.  Naturligtvis kan vi 
även se att den förklaring som SFINX studenterna har fått, att finanskrisen är en tydlig orsak. 
Men kanske är det bara en del i att det kan vara svårt. Samtidigt anser vi att företagen skulle 
kunna ha en viss framförhållning och man borde ta till vara dessa ingenjörer då det inom en 
framtid antas finnas brist på ingenjörer. SFINX är ett integrationsprojekt som ska öka 
möjligheterna för ingenjörer med utländskbakgrund att integreras snabbare på den svenska 
arbetsmarknaden. Vi menar att det inte bara är viktigt att dessa ingenjörer integreras, det är 
minst lika viktigt med arbetsgivarnas integration. Som det ser ut ur vår synvinkel, verkar de 
helt stå utanför detta integrationsprojekt. Orsaker till detta kan vara många, kortsiktigt 
tänkande, arbetslagstiftning, språk och kultur barriärer. Men framförallt tidsbrist hos 
projektledaren som inte fått resurser till att utöka och skapa ett hållbart samarbete med 
arbetsgivare. Som vi uppfattar det, är den svenska arbetsmarknaden väldigt segregerad och 
man anställer inte gärna någon man inte känner, särskilt inte i svåra tider. Ett konformistiskt 
grundtänkande, där man lätt skyggar för det okända och främmande. Då blir det välkända och 
vanliga en trygg lösning, men inte särskilt logisk eller lönsam ur vinstsynpunkt. Vill man gå 
med vinst, borde det vara viktigt att anställa de bästa ingenjörerna oavsett härkomst. Ett 
problem är då att företagen har svårt att validera utländska ingenjörers kunnande. Vad 
motsvarar deras kunnande i svenska mått och att de förmodligen tycker det är enklare att 
anställa en svensk ingenjör för att sedan lära upp dem. Även om de utländska ingenjörerna har 
större kompetens. 
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7.2. Metod 
Inför arbetet med denna studie så beslutade vi oss att använda en kvalitativ metod. Vi gjorde 
detta för att vi ansåg att det skulle vara till stor hjälp att intervjua och prata direkt med 
respondenterna och direkt kunnat förklara eller förtydliga de frågor från studenterna som 
uppkom.  Denna metod ger, som vi ser det, en möjlighet att kunna ställa följdfrågor och vi ser 
att vi genom denna metod fick en ökad insikt i vilka det var vi pratade med och vad de hade 
för bakgrund. Vi anser att det även uppkom en del intressanta tankar hos respondenterna som 
vi kunde ta till vara i vårt arbete kring studien. Vad gäller kvantitativ metod så hade den 
kanske gett ett resultat i betydligt större perspektiv, då man genom t.ex. en enkätundersökning 
haft möjlighet att nå betydligt fler respondenter, men i gengäld inte haft möjlighet att få den 
enskilde individens tankar och resonemang kring projektet.  

7.3. Framtid  
Under denna studie har det kommit en del frågor som vi anser skulle vara intressanta att i 
framtiden göra forskning om. Dessa frågor är dels våra personliga men även den del frågor 
som studenterna ställde under våra intervjuer. En viktig del, sett utifrån resultatet i denna 
studie, skulle vara att forska om orsakerna till att det råder sådan brist på praktikplatser. Vad 
är det som gör att företagen inte tar emot dessa ingenjörer?  En annan intressant fråga för 
framtiden, som då respondenterna funderade över är, ”för vem och varför SFINX”. Men då 
kanske ur ett större perspektiv. För vem och varför integrationsprojekt? Inledningsvis i denna 
uppsats, nämner vi det Länsstyrelsens Sam Yldirin sa under en konferens ”Från nyanländ till 
nyanställd” nyligen, att projektform för integrationsarbete borde läggas ner. Han vill se 
integration i praktiken och i ordinarieverksamhet istället. För att detta ska komma till stånd 
menar han att det behövs styrsystem, en förankring hos politikerna med regelverk för att 
samverkan verkligen ska kunna uppnås kring olika aktörer runt en nyanländ. Detta vore också 
intressant att forska kring. Varför detta ointresse till samarbete i mångfaldsfrågor? När 
forskning tyder på att det vore helt klart lönsamt att integrera mera. Ett problem som verkar 
finnas på alla nivåer. Både på regionalnivå och i det integrationsprojekt vi undersökt. 
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Bilagor 

 

Bilaga.1 

Kursplan 

 

 

Intervjuer
Matchning mot företag

Svenska

Kompetensinriktning
Vägledningssamtal

Kurser KTH PRAKTIK Kurser KTH

Justering kompetensinriktning
Utvärdering efter praktik 
Vägledningssamtal

ANSTÄLLNINGRekrytering

Uppföljning

Kursplan SFINX

Karriärvägledning
Coachning
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Bilaga 2 

Sfinx 

 
 
 

SFINX –  
Svenska för Ingenjörer med X inriktning 
- ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen, Järfälla 
Kommun och Stockholms Stad 
Förarbete: 
Tanken är att inom SFINX arbeta med det som utbildningsväsendet idag redan ger. 
Högskolan och vuxenutbildningen skall samverka med befintliga resurser, för utbildning inom 
respektive organisation och en genomtänkt struktur för utbildningen, samordna resurserna. 
Vägledning och individuell studieplan är en mycket central funktion i detta arbete. 

Genomförandet av Sfinx projektet startade vid årsskiftet 2007/2008 då Frida Norling utsågs 
till projektledare och samordnare vid KTH. För projektets välmående är det bra om 
samordnaren förutom projektledarkompetens besitter studie- och 
karriärvägledningskunskaper. Det är också av fördel om personen i fråga är stationerad inom 
högskolan. 

 
Styrgrupp: 
Styrgruppen bör bestå av representanter från Länsstyrelsen, Högskolan, Vuxenutbildningen 
samt näringslivet och gärna representanter från Arbetsförmedlingen och Högskoleverket. Alla 
dessa parter var inom SFINX styrgrupp representerade i uppstartsskedet men 
arbetsförmedlingen drog sig senare ur samarbetet. När utbildningen var igång utsågs även en 
studentrepresentant som sitter med i styrgruppen.  

Styrgruppen sammanträder med två till tre månaders mellan rum och avhandlar övergripande 
ämnen så som vilka ingenjörsinriktningar man bör satsa på, hur man ska hitta praktikplatser 
och mentorer samt i stort vilka kurser som är lämpliga att studenterna läser inom högskolan. 
 
Operativgrupp: 
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Den operativa gruppen består av en rektor för respektive vuxenutbildning samt projektledaren 
för SFINX som, just nu, också är högskolans representant samt en företrädare för 
Länsstyrelsen som vid vissa tillfällen kan vara delaktig. Medlemmarna i den operativa 
gruppen sitter också med i styrgruppen och träffas förutom vid styrgruppstillfällena en till två 
gånger mellan varje styrgruppsmöte. Vid dessa tillfällen är också ofta svensklärarna inbjudna. 
 
Detaljplanering: 
På detaljnivå sköts planeringen av projektledaren som i grova drag planerar undervisningen 
tillsammans med lärarna vid SFI och vuxenutbildningen. Projektledaren träffar också 
ansvariga för olika institutioner vid högskolan för att planera vilka kurser som är lämpliga för 
SFINX-ingenjörerna att läsa samt andra frågor som kan komma att behöva avhandlas. 

Vi vill att samarbetet med KTH:s olika skolor och institutioner ska utökas och förbättras. 

 
Uppstart: 
Tillsammans bestämde Järfälla Vuxenutbildning och KTH att datumet för kursstart skulle 
vara 17 April 2008. Och även ett datum för ett frukostmöte med näringslivet sattes till 14 
februari. Vi tog fram ett övergripande upplägg för SFINX, se bifogad skiss. Ledorden för 
SFINX är flexibilitet och individanpassning. Det innebär att vi inom SFINX rättar oss efter 
SFINX-ingenjörernas kompetens och vilja samt efter näringslivsrepresentanternas behov och 
möjligheter. En SFINX-ingenjör kan när som helst avbryta sin utbildning för att börja en 
anställning. När företagen vill ta emot en praktikant så rättar vi oss helt efter deras tidsplan.  

Målet för SFINX är att få in invandrade ingenjörer på arbetsmarknaden och att tillgodose 
arbetsmarknadens behov av ingenjörer. SFINX ska inte hålla kvar någon i utbildning. SFINX 
är vägen till jobb. Behöver någon läsa svenska på kvällstid så ordnar vi det. De företag som 
tar emot praktikanter ska också kunna vara med och påverka vilka teknikkurser studenten 
ska/bör läsa. 

 
Företagskontakter 
För att inleda sökandet efter praktikplatser och mentorer bjöd vi in till ett frukostmöte. 
Intresset var bra och vi fick 14 företag som sa sig vara intresserade av att delta i SFINX. Dock 
har vi haft svårt att få dem att verkligen ta emot praktikanter och ställa upp med mentorer 
under SFINX första verksamhetsår. 
 
Praktikplatser 
I SFINX, grupp 1 har 7 av från början 31 ingenjörer kommit ut i praktik eller direkt i arbete. 
En har en till 85 % säkerhet klar praktikplats. Och ytterligare tre praktikplatser är inom 
räckhåll. 

I framtiden behöver vi en samarbetspartner eller en anställd som kan hantera 
praktikanskaffning. Om vi räknar på ca 220 arbetsdagar per år och 150 SFINX-ingenjörer per 
år kommer det behövas minst två heltidsresurser för att ordna kvalificerade praktikplatser på 
ingenjörsföretag. 

 
Mentorer 
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Vi behöver också upparbeta en metod för mentorskap. Vi har märkt att de studenter som har 
mentorer har en mer positiv inställning till Sverige, sitt jobbsökande och till utbildningen. Vi 
kan genom organisationen Sveriges Ingenjörer få tag i mentorer förutsatt att vi har ett tydligt 
mentorsprogram med kurser och uppföljning av arbetet. Det kommer att röra sig om 150 
mentorer och 150 adepter. För att nå önskat resultat med mentorsprogrammet behövs 
ytterligare en resurs dvs. en heltidsanställd inom SFINX för att projektleda, utbilda och följa 
upp inom mentorprogrammet. 
 
Frukostmöte 
Till frukostmötet, 14/2 2008 bjöd vi in Catharina Bildt, politiskt sakkunnig från 
integrationsdepartementet samt insatta personer från KTH och Sam Yildirim från 
Länstyrelsen. Mötet inleddes av KTH:s rektor, Peter Gudmundson. Mötet handlade om 
SFINX och företagen fick anmäla sitt intresse till samarbete, vilket alla närvarande gjorde. 

I fortsättningen bör vi hålla två frukostmöten per år för att attrahera nya företag och involvera 
politiker i vårt arbete. 

 
Studentrekrytering 
Ingenjörerna hittar till SFINX via flyktingmottagningen, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg samt 
SFI och Komvux. Många personer har också hittat Sfinx genom tidningsartiklar och genom 
att de hört från andra internationella ingenjörer. Studenterna söker via en blankett och vi har 
haft fördelen att ha många fler sökande än antal platser. 

Eftersom flyktingströmmarna och invandringen till Sverige, förändras hela tiden är det är 
möjligt att vi i framtiden kommer se fler eller färre ingenjörer. Skulle det vara så att vi 
behöver marknadsföra oss bättre har vi många upparbetade kanaler för detta genom kontakter 
på flyktingmottagningen, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg samt kommunernas SFI- och 
Komvux-verksamheter. Eftersom alla SF-X nu fått en gemensam, nytillsatt samordnare 
hoppas vi att en broschyr snart kommer att framställas där alla SF-X finns representerade. 

 
Informationsmöte  
De utländska ingenjörer som är behöriga, dvs. har en nybörjarnivå till mellannivå i svenska 
(Sfi 3C till SAS grund) samt har en ingenjörsutbildning inom ett efterfrågat område kallas till 
ett informationsmöte. Av drygt 100 sökande kallades 65 till informationsmöte i mars 2008. 
Där berättar vi om SFINX och vad som krävs av dem som deltar. Vid mötet får ingenjörerna 
skriva upp sig för en personlig intervju.  
 
Intervjuer 
Vid de personliga intervjuerna tittar vi på originaldokument och CV samt lyssnar till 
ingenjörernas motivation och möjligheter att aktivt delta i SFINX. Intervjuerna hålls av Frida 
Norling på KTH. 

Vi har lärt oss att intervjuerna inte kan hållas av en person utan att två personer som 
representerar olika instanser måste delta. Detta för att ingen personligen ska stå ansvarig inför 
en besviken ingenjör som inte antas till SFINX.  
(efteråt ska kunna anklagas av dem som inte kommer in.) 
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Urvalsprocess 
De ingenjörer som bäst passar med marknadens behov utifrån sin utbildning och sin 
arbetslivserfarenhet väljs ut. Utifrån detta urval försöker vi skapa en så homogen grupp som 
möjligt vad det gäller språket. 
 
Gruppen  
SFINX-deltagarna har behandlats som en hel grupp från början. De får gemensamma texter 
med olika nivå på uppgifterna för att ge alla en gemensam grund med teman och språk. Vi 
upplever att känslan av att vara utvald ger stor motivation, hög ambition och stärker 
självförtroendet hos deltagarna. 
 
Nätverk  
Tidigt börjar vi med att inventera nätverk som kontakter i de tidigare hemländerna, inom 
gruppen, och de övriga SFINX-grupperna samt i Sverige, genom besök och kontakter. Detta 
arbete görs av svensklärarna och Frida Norling. 
 
Identiteten 
Kontakterna mellan SFINX-ingenjörerna och de teman som ger en teknisk inriktning av 
språkområdet ger stor möjlighet att åstadkomma extra stor motivation. Samhörigheten med 
kurskamraterna och den gemensamma bakgrunden skapar identitet. Det är något annat att vara 
ingenjör än att vara invandrare. 
 
Språkutvecklingen 
Studenterna har olika språknivåer, från nybörjare i sfi-kurs 3C och uppåt. Sammanlagt finns 
kurserna sfi C och D samt SAS-kurserna (svenska som andraspråk) SAS grund, A och B. 
Lärarnas medvetenhet om deltagarnas olika språknivåer är ständigt närvarande i 
kommunikationen. Det innebär att lärarna kräver rimligt språk från var och en och att de ser 
vars och ens språkutveckling. Studenterna fullföljer sina uppgifter med stor ansträngning och 
utvecklas efter sin kapacitet. Siktet har varit högt ställt från början och förväntningarna är 
höga. 
 
Progression 
SFINX-studierna ger deltagarna möjlighet att tillägna sig svenska språket mycket snabbt. Det 
för med sig en stor insats av varje deltagare, men det kräver också en studiemiljö som ger 
förutsättningar för snabb progression. Lärarna måste ha kapacitet att arbeta med flera nivåer, 
olika uppgifter, många inlämningsuppgifter för individuella bedömningsunderlag. Allt sker 
parallellt. Alla deltagare får låna en kursbok för den kurs man har. Det mesta arbetet med 
kursboken har överlåtits till studenterna själva, utom i SFI C-kursen där vi bearbetar 
grunderna i svenska, så att deltagarna lättare kan tillägna sig de teman SFINX har. 
 
 
Ämnesval och studiebesök  
Studenterna får allmänna tekniska inriktningar i de teman och studiebesök som SFINX 
innehåller. Texter och delar av ordförrådet är gemensamt för alla men uppgifterna är 
nivåindelade med olika krav efter det språk som kursen för med sig. Temat ger underlag för 
texter och information på hemsidor, i tidningsartiklar, ur broschyrer mm. Texterna letas upp 
av lärarna i början och lärarna utarbetar de frågor och uppgifter som används. Temat 
bearbetas på alla upptänkliga sätt, med upplevelser, muntligt och skriftligt, med 
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hörförståelseuppgifter, med uppföljning av ord, fraser osv, osv. Nyheter återkommer ständigt 
som ett inslag och en del skönlitterära texter förekommer också i denna för övrigt tekniska 
inriktning av svenska språket. 
 
Teman  
Vatten, vattnets kretslopp såväl i naturen som i samhället. Studiebesök på vattenverk, ett 
vattentorn samt ett avloppsreningsverk. 

Miljö och teknik. Bilen, uppfinningar och uppfinnare och miljöfrågor är grunden i temats 
innehåll. Studiebesök på Tekniska museet samt e-on – fjärrvärmeverk. Argumentation samt 
redovisning av en stor teknisk upptäckt. 

Energi, Olika slags energi-kraftverk och energislag och deras fördelar och nackdelar. 
Studiebesök på ett vindkraftverk. 

Datorer i samhället, hur använder ingenjörer datorer, hur ser det svenska datoranvändandet ut 
generellt. 

Projekt i arbetslivet, dels övning i att samarbeta i projektform dels studier i ingenjörsarbeten 
utförda i projektform. 

 
Språkliga inriktningar  
Deltagarna använder olika språkliga förmågor såsom att skriva, läsa, tala och lyssna på den 
språknivå och med de kursmål var och en har. Varje tema har flera olika uppgifter inom varje 
språkförmåga. Dessutom får deltagarna fler och fler grupparbeten med större och större 
självständighet i utförandet.  
 
Arbetslivsinriktning och kontakter 
Deltagarna får olika kontakter i Sverige från såväl studiebesök som av bemanningsföretagens 
rekryteringsarbete. SFINX har även kontakt med Intresseorganisationen Företagarna och 
Lennart Sundberg som arbetar aktivt för möten mellan SFINX-ingenjörer och svenska 
småföretagare.     
 
Coachning  
Coachning sker med flera olika personer, Frida Norling- som en spindel och övergripande 
sammanhållare av SFINX alla delar och inriktningar, personalvetarna som utbildats i teknisk 
CV-skrivning av KTH karriär. Coachningen sker både i grupp och individuellt. Varje 
deltagare har flera en timmes långa samtal med Frida under utbildningstiden, samt extra 
insatta insatser inför intervjuer med företag. SFINX-ingenjörerna behöver tränas i att uttrycka 
sin vilja, inte bara visa upp sina betyg och sin examen. Många befinner sig i en helt annan 
normvärld än vår egen och processen att förstå varandra och svensk synvinkel tar tid och 
kräver stor reflektion och diskussion med andra. Många har i det förra hemlandet blivit 
anvisade en utbildningsplats beroende på poäng efter examen. Många är bara vana vid att göra 
det de blir tillsagda. Varje deltagare behöver en egen svensk mentor/coach/kontaktperson. 
 
KTH-kurser 
Målet och vägen mot KTH, praktik och förhoppningsvis arbete ger gruppen en stor känsla av 
utvaldhet. Kurserna vals utifrån ingenjörernas bakgrund och framförallt utifrån vart de vill 
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komma samt för att matcha arbetsmarknadens behov. Kurserna på KTH är olika svåra för 
SFINX-ingenjörerna och var och en av dem tar svårigheterna på sitt eget sätt. Sammantaget 
ser vi att förmågan att klara sig med svårigheterna på KTH inte främst hänger samman med 
språknivån utan med vars och ens förmåga att stå ut. Vi förstår också att KTH ger olika 
mycket resurs till de lärare som mött SFINX-ingenjörer i sina kurser. Där det har funnits 
många SFINX-ingenjörer samlade, som på Samhällsbyggnadsprocessen, har KTH gett lärare 
extra resurs för att handleda studenterna mer. En del lärare har tagit sig tid för extra stöd 
medan andra inte haft utrymme för det.     

Genom ett närmare samarbete med skolorna hoppas vi kunna skapa en bättre relation till 
lärarna på KTH och en större medvetenhet om SFINX och SFINX-ingenjörernas behov och 
kapacitet. En förhoppning är att SFINX-ingenjörerna kan få extra språkligt stöd och kanske en 
studentmentor som hjälper till med t.ex. anteckningar etc. samtidigt som SFINX-ingenjörerna 
i större utsträckning bör kunna dela med sig av sin erfarenhet och många gånger fördjupade 
ämneskunskaper. 

 
Förhållningssätt gentemot deltagarna i SFINX 

Deltagare med stor motivation och med en känsla av utvaldhet  
Rimligt språk och rimlig språkutveckling från var och en  
Gemensamt material – olika uppgifter på olika språknivåer  

Höga mål på kort tid  
Snabb progression   
Gruppkänsla – nätverk   
Lärarna måste ha många parallella processer och skeenden igång  
 
Invigning 
För att skapa en känsla av utvaldhet och varmt välkomnande av våra SFINX-ingenjörer höll 
vi på KTH en invigningsfest. Rektor på KTH och Landshövdingen höll tal och välkomnade 
studenterna ackompanjerade av vårsånger från en manskör. 
CV–skrivning och personligt brev 
Varje SFINX-ingenjör får individuell hjälp att utforma ett slagkraftigt CV och personligt brev. 
Gruppen får också undervisning i allmänna regler och bra tips inför arbetet med sitt brev och 
CV. Gruppen får dessutom undervisning och övning i vanliga intervjufrågor och uppträdande 
vid en arbetsintervju. Vi har verkligen noterat att de som har ett bra CV och ett välformulerat 
brev oftare blir kallade till intervju.   

Detta arbete har utförts av Frida Norling och det tar ca 10 heldagar/grupp och därutöver ca 4 
timmar per student. Dvs. 150 studenter innebär cirka fyra arbetsveckor.  

 
Frågor att fundera över: 
Inom KTH behöver SFINX etableras på de berörda skolorna. Varje KTH-skola bör ha en 
SFINX-kontaktperson. SFINX-ingenjörerna behöver få tillgång till studievägledare med 
specifika ämneskunskaper inom deras områden. Detta skulle skapa en mer välkomnande 
atmosfär för SFINX-ingenjörerna. Dessutom skulle skolorna kunna uppleva sig mer delaktiga 
och även ha möjlighet att styra studenterna till kurser där de finns utrymme, för att ge dem det 
extra stöd de kanske behöver.  
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SFINX behöver omges av en organisation där de personer som är bäst inom respektive 
område sköter om detta. SFINX får inte vara personberoende utan ska vara en del av KTH:s 
verksamhet. Därför bör det, om studentantalet uppgår till 150 studenter per år, finnas minst 
två personer inom KTH som förutom administration av SFINX arbetar med följande 
uppgifter: företagskontakter, politiska kontakter, kontakter mot KTH:s skolor, är 
sammankallande i operativa och styrgruppen, genomför antagningsintervjuer, urvalsarbete 
tillsammans med Studievägledare och rektor vid de två vuxenutbildningarna i Järfälla och 
Stockholm, grov kursplanering tillsammans med svensklärare, marknadsför Sfinx, 
studieplanering, karriärplanering, coachning, CV-skrivning med ingenjörerna samt matchning 
mot praktikplatser. Förutom dessa resurser behövs också två personer som arbetar med 
praktikanskaffning och en person som arbetar med mentorprogrammet. 

 
Timmar samordning och kvalitetssäkring SFINX per år: 
Företagskontakter 45 arbetsdagar 
Politiska kontakter 35 arbetsdagar 
Kontakt mot KTH skolor 40 arbetsdagar 
Operativa gruppen och styrgruppen, möten samt uppföljning 10 arbetsdagar 
Antagningsintervjuer och informationsmöten 22 arbetsdagar 
Urvalsarbete 6 arbetsdagar 
Kursplanering med lärare 6 arbetsdagar 
Marknadsföring 20 arbetsdagar 
Studieplanering och karriärplanering 90 arbetsdagar 
Coachning CV-skrivning 35 arbetsdagar 
Matchning praktikplatser 75 arbetsdagar 
Mail, administration och övrigt 160 arbetsdagar 

Denna uträkning motsvarar mer än två heltidstjänster. 

•     Hur kan organisationen stärkas och vår samsyn förbättras? 
•     Hur kan vi, svensklärarna och KTH-lärarna, bättre stötta deltagarna under KTH-

kurserna, framför allt i deras första kurser? 
•     Behöver varje deltagare en svensk mentor/coach/kontaktperson? Hur ska det gå till? 
•     Hur kan vi bättre förstå var deltagarna står i sin inlärningsstrategi och var de står i 

relation till svenskt arbetsliv? 
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Bilaga 3 

 

Frågor till studenterna 

 

(Inledningsvis frågade vi om ålder, familj etc.) 

Vad har du för utbildning? 

Vad arbetade du med i ditt hemland? 

Hur fick du reda på att detta projekt kunde vara något för dig? 

Har du haft jobb som har koppling till din examen från hemlandet här i Sverige? 

Trodde du att SFINX skulle ge dig jobb? 

Vad förväntade du dig av SFINX inledningsvis? (subjektiva förväntningar, SFINX som 

grundläggande idé) 

Vad tycker du var bra/dåligt i detta projekt? (samarbete med lärare, kunde ni påverka 

utbildningen osv.) 

Berätta om innehållet i svenskundervisningen, praktik, kurser på KTH? 

Vad gav dig mest?  

Ser du själv att du fick med dig något användbart för att kunna få jobb? 

Fick du jobb efteråt?  
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